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ฉ

การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล
(International Standard Classification of Occupation: ISCO)
การจัดประเภทอาชีพ เปนเครื่องมือสําหรับการจัดโครงสรางอาชีพทุกอาชีพที่มใี นสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือในประเทศใหเปนหมวดหมูตามหนาทีก่ ารงานที่ทําหรือที่รับผิดชอบในการทํางาน ซึ่งวัตถุประสงค
หลักของ ISCO จัดทําขึ้นเพือ่ ใชสําหรับ
- รายงานขอมูลสถิติและขอมูลการบริหารจัดการเกีย่ วกับอาชีพใหสามารถเปรียบเทียบและ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศได
- เปนมาตรฐานการจัดประเภทอาชีพตนแบบสําหรับพัฒนาเปนมาตรฐานการจัดประเภทอาชีพ
ของประเทศหรือภูมิภาค
- เปนมาตรฐานการจัดประเภทอาชีพของประเทศในกรณีที่ไมตองการพัฒนามาตรฐานการจัด
ประเภทอาชีพของตนเอง
นอกจากวัตถุประสงคหลักดังกลาวแลว
การจัดประเภทอาชีพยังสามารถนํามาใชในการเก็บ
รวบรวมและเผยแพรขอมูลสถิติสํามะโนประชากร สํารวจครัวเรือน สํารวจภาวะการมีงานทํา หรือขอมูลอื่นๆ
การนํามาใชโดยภาครัฐและเอกชนในการจับคูระหวางผูหางานทํากับตําแหนงงานที่วา ง วางแผนดานการศึกษา
รายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทํางานในอุตสาหกรรมตางๆ
และบริหารจัดการการจางงานที่
เกี่ยวเนื่องกับการยายถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่ตลาดแรงงานไดเปดกวางในลักษณะโลกาภิวัฒนยิ่งสงผล
ใหความตองการขอมูลอาชีพที่สามารถเปรียบเทียบไดระหวางประเทศมีมากขึ้น
แนวคิดการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล
กรอบแนวคิดที่ใชในการออกแบบและจัดทําการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากลฉบับปจจุบัน
(ISCO-08) อยูบนพื้นฐานแนวคิดของคําวา “งาน” และ “ทักษะ”
คําจํากัดความของ “งาน”
“งาน (Job)” หมายถึง ภาระและหนาทีท่ ี่ตองกระทําโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไมวาจะเปนลูกจาง
นายจาง หรือประกอบธุรกิจสวนตัว ในขณะที่อาชีพ (Occupation) หมายถึง กลุมของงานที่กระทําภาระและหนาทีท่ ี่
รับผิดชอบที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน
คําจํากัดความของ “ทักษะ”
“ทักษะ (Skill)” หมายถึง ระดับความสามารถในการกระทําภาระและหนาที่ที่รับผิดชอบของแตละงาน
ซึ่งในการจัดประเภทอาชีพของ ISCO ไดแบงทักษะออกเปน 2 ประเภทคือ ระดับของทักษะ และความเชีย่ วชาญ
เฉพาะดานของทักษะ (Skill Specialization)

2
ระดับทักษะ (Skill Level)
หมายถึง ระดับความยากงายของภาระและหนาที่ที่ตองกระทําที่มีตออาชีพนั้นๆ ซึ่งแนวคิดของ
ระดับทักษะนํามาใชในการจัดประเภทอาชีพระดับหมวดใหญ โดยพิจารณาจากปจจัยตอไปนี้
- ลักษณะทั่วไปของงานที่ตองกระทําในอาชีพนั้นๆ
- ระดับของการศึกษาในระบบ (Formal education) ตามที่กําหนดในมาตรฐานการจัดประเภท
การศึกษา (ISCED-97) เพื่อนํามาใชเปนความรูในการประกอบอาชีพ แตเนื่องจากแตละ
ประเทศมีความหลากหลายในหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาทีแ่ ตกตางกัน
อีกทั้ง
ตลาดแรงงานของแตละประเทศยังมีความตองการแรงงานที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน
ทําให
หลักเกณฑในเรื่องของระดับการศึกษานัน้ ตองมีการปรับใชใหเหมาะสมกับแตละประเทศ
- การฝกอบรมอยางไมเปนทางการหรือจากประสบการณในอดีตที่เกีย่ วของกับงาน
จากปจจัยในการพิจารณาระดับทักษะขางตนสามารถแบงระดับทักษะออกไดเปน 4 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 มีลักษะดังนี้
- ปฏิบัติงานประจําวันงายๆ ที่ใชแรงกายเปนหลัก หากมีการใชเครื่องมือก็จะเปนเครือ่ งมือชนิด
ใชมือถือ (เชน พลั่ว เสียม) หรืออุปกรณไฟฟางายๆ (เชน เครื่องดูดฝุน) ปฏิบัติงานทําความ
สะอาด ขุดดิน ยกของดวยมือ ประกอบสินคาดวยมือ เก็บผลไม ฯลฯ
- สวนใหญเปนงานทีใ่ ชแรงงานและความอดทน อาจมีงานเขียนหรือคํานวณบาง แตไมใชงานหลัก
- จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือระดับตนของการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ISCED Level 1) อาจ
ไดรับการฝกอบรมหรือมีประสบการณในงานที่เกีย่ วของมาบาง
ตัวอยางอาชีพระดับทักษะที่ 1 เชน คนทําความสะอาด คนขนของในรถขนสินคา
คนงานทําสวน ผูชวยทําครัว ฯลฯ
ระดับที่ 2 มีลักษะดังนี้
- เกีย่ วของกับการปฏิบัติงาน เชน ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส ขับขี่ยานยนต
บํารุงรักษาและซอมแซมอุปกรณไฟฟาและเครื่องจักร คํานวณและจัดเก็บขอมูล ฯลฯ
- สวนใหญเปนผูมีความสามารถในการอานขอมูลเพื่อจัดทําบันทึกการทํางาน คํานวณตัวเลขได
อยางถูกตอง มีความสามารถเขียน คํานวณ และติดตอสื่อสารกับบุคคลตางๆ ไดเปนอยางดี
- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ISCED Level 2) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ISCED
Level 3) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ISCED Level 4) รวมถึงความรูทไี่ ดรับจากการ
ฝกอบรม
ตัวอยางอาชีพระดับทักษะที่ 2 เชน คนขับรถประจําทาง เลขานุการ เสมียนบัญชี
ชางซอมจักรเย็บผา ชางตัดเสื้อ พนักงานชวยขายสินคา ชางทําผม ชางไฟฟาในอาคาร ชางยนต
ฯลฯ
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ระดับที่ 3 มีลักษะดังนี้
- เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่ตองใชความรูทางดานเทคนิคและการปฏิบัติที่มีความยุงยาก
ซับซอนบนพื้นฐานของขอเท็จจริง ความรูทางเทคนิค และกระบวนการเฉพาะดาน
- ตองการความรูทางดานภาษาและตัวเลขในระดับสูง และมีทักษะในการติดตอสื่อสารกับบุคคล
อื่นไดดี มีความสามารถในการทําความเขาใจเอกสาร จัดทํารายงานขอเท็จจริง และสื่อสาร
ดวยวาจาในสถานการณที่ยาก
- จบการศึกษาระดับอนุปริญญา (ISCED Level 5b) ซึ่งใชเวลาเรียนประมาณ 1-3 ป ภายหลังจาก
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีประสบการณทํางานในสาขาที่เกีย่ วของเพื่อ
ทดแทนการศึกษาในระบบ
ตัวอยางอาชีพระดับทักษะที่ 3 เชน ผูจัดการรานคา เจาหนาทีห่ อ งปฏิบัติการทาง
การแพทย เลขานุการดานกฎหมาย ตัวแทนขายทางการคา ชางเทคนิคแพรภาพกระจายเสียง ฯลฯ
ระดับที่ 4 มีลักษะดังนี้
- เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่ตองแกไขปญหาและตัดสินใจทีย่ ุงยาก บนพื้นฐานของความรู
ในทางทฤษฎีและขอเท็จจริงในสาขาเฉพาะ
ทําการวิเคราะหและวิจัยองคความรูในสาขา
เฉพาะ วินิจฉัยและรักษาโรค ออกแบบโครงสรางเครื่องจักร การกอสราง และการผลิต
- ตองการความรูทางดานภาษาและตัวเลขในระดับสูงมาก และมีทกั ษะในการติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่นไดดีเยี่ยม
มีความสามารถในการทําความเขาใจเอกสารและสื่อแนวคิดที่ซับซอน
ออกมาเปน หนังสือ รายงาน หรือการนําเสนอดวยวาจา
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา (ISCED Level 5a หรือสูงกวา) ซึ่งใชเวลาเรียน
ประมาณ 3-6 ป ภายหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีประสบการณ
ทํางานในสาขาที่เกี่ยวของเพือ่ ทดแทนการศึกษาในระบบ แตในบางวิชาชีพจําเปนตองผาน
การศึกษาในระบบเทานัน้
ตัวอยางอาชีพระดับทักษะที่ 4 เชน ผูจ ัดการฝายขายและการตลาด วิศวกรโยธา
ครูมัธยม แพทย พยาบาลหองผาตัด นักวิเคราะหระบบ ทนายความ นักเศรษฐศาสตร ฯลฯ
ระดับทักษะเปนแนวคิดที่ทํามาใชในการจัดกลุมขอมูลอาชีพในระดับใหญสุด (หมวดใหญ) ซึ่ง
โดยสวนใหญแลวอาชีพในแตละหมวดใหญจะมีระดับทักษะเพียงระดับเดียว เชน หมวดใหญ 2 (ผูประกอบ
วิชาชีพดานตางๆ) อาชีพในหมวดใหญนี้ตอ งการผูที่มีระดับทักษะสูงสุดคือ ระดับที่ 4 แตก็มีบางหมวดใหญที่
ประกอบดวยอาชีพที่ตองการระดับทักษะที่หลากหลาย เชน หมวดใหญ 1 (ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส
และผูบัญญัติกฎหมาย) ตองการผูที่มีระดับทักษะ 3 หรือ 4 ก็ได

4
ตาราง 1 ระดับทักษะที่ตองการของอาชีพในแตละหมวดใหญ
หมวดใหญ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

ระดับทักษะ (Skill)

ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส และผูบัญญัติกฎหมาย
ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ
เจาหนาทีเ่ ทคนิคและผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานตางๆ
เสมียน
พนักงานบริการและผูจําหนายสินคา
ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือดานการเกษตร ปาไม และประมง
ชางฝมือและผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ
ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ
ผูประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
ทหาร

3+4
4
3
2
2
2
2
2
1
1+2+4

ตาราง 2 ระดับทักษะเปรียบเทียบกับระดับการศึกษาตามมาตรฐานการจัดประเภทการศึกษา
Standard Classification of Education: ISCED-1997) ของ UNESCO
ระดับทักษะ

ISCED-1997

(International

ระดับการศึกษา

4

6
5a

ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

3

5b

ระดับอนุปริญญา

2

4
3
2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

1

1

ระดับประถมศึกษา

ถึงแมวาการศึกษาในระบบ การฝกอบรม หรือประสบการณการทํางานจะเปนปจจัยที่สําคัญเพื่อ
กําหนดระดับทักษะในการทํางาน แตปจจัยที่สําคัญมากกวาการศึกษาและการฝกอบรมคือ “ลักษณะงานที่ทําหรือ
หนาที่ที่รับผิดชอบ” เปนสิ่งที่สามารถบงบอกถึงคุณลักษณะของระดับทักษะในแตละงานไดดีกวา

5
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของทักษะ (Skill Specialization)
จากที่ไดอธิบายขางตน ระดับทักษะเปนแนวคิดที่นํามาใชในการจัดกลุมอาชีพในระดับหมวดใหญ
(เลขรหัสหลักที่ 1) แตการจัดประเภทอาชีพระดับหมวดยอย หมู และรหัสอาชีพ (เลขรหัสหลักที่ 2, 3 และ 4 ) ให
ใชความเชีย่ วชาญเฉพาะดานของทักษะ เปนปจจัยในจัดกลุมอาชีพโดยพิจารณาจากปจจัย 4 ขอคือ
- สาขาวิชาของความรูที่จําเปนตองใช
- เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช
- วัตถุดิบที่ใช
- ชนิดของสินคาและบริการทีผ่ ลิต

6

โครงสรางของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล
การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ไดจัดจําแนกอาชีพออกเปนหมวดใหญ หมวดยอย หมู
และรหัสอาชีพ โดยใชแทนดวยเลขรหัส 4 ตัว ดังนี้
หมวดใหญ ไดแก กลุมที่ใหญที่สุด ซึ่งจัดประเภทอาชีพที่มีลักษณะทีค่ ลายกันเขาไวในกลุมเดียวกัน
โดยจัดไวเปน 10 หมวดใหญ และใชแทนดวยเลขรหัส 1 ตัวแรก
หมวดยอย ไดแก กลุมอาชีพซึ่งแบงเปนกลุมยอยจากหมวดใหญ มีจํานวน 43 หมวดยอย และใช
แทนดวยเลขรหัส 2 ตัวแรก
หมู ไดแก กลุมอาชีพซึ่งแบงเปนกลุมยอยจากหมวดยอย มีจํานวน 130 หมู และใชแทนดวยเลขรหัส
3 ตัวแรก
รหัสอาชีพ ไดแก กลุมอาชีพที่ยอยที่สุดที่มลี ักษณะคลายกัน ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 436 อาชีพ และใช
แทนดวยเลขรหัส 4 ตัว
ตัวอยางโครงสรางรหัสอาชีพสามารถแสดงรายละเอียดในระดับตางๆ ไดดังตอไปนี้

หมวดใหญ
หมวดยอย
หมู
รหัสอาชีพ

ชื่อรหัสอาชีพ
ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส และผูบัญญัติกฎหมาย
ผูบริหารระดับสูง ขาราชการระดับอาวุโส และผูบัญญัติกฎหมาย
ผูบัญญัติกฎหมายและขาราชการระดับอาวุโส
ผูบัญญัติกฎหมาย

รหัส
1
11
111
1111

ซ

ช

รายละเอียดโครงสรางของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล

ซ

รายละเอียดโครงสรางของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล
หมวดยอย หมู รหัสอาชีพ

ชื่อรหัสอาชีพ

หมวดใหญ 1

ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส และผูบญ
ั ญัติกฎหมาย

11

ผูบริหารระดับสูง ขาราชการระดับอาวุโส และผูบัญญัติกฎหมาย
ผูบัญญัติกฎหมายและขาราชการระดับอาวุโส
ผูบัญญัติกฎหมาย
ขาราชการระดับอาวุโส
ผูนําตามประเพณีและหัวหนาหมูบาน
เจาหนาที่ระดับอาวุโสขององคการที่ดําเนินการเพื่อผลประโยชนเฉพาะอยาง
กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง

111
1111
1112
1113
1114
112 1120
12
121
1211
1212
1213
1219
122
1221
1222
1223
13
131
1311
1312
132
1321
1322
1323
1324
133 1330

ผูจัดการดานการบริหารจัดการและการพาณิชย
ผูจัดการดานการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ
ผูจัดการดานการเงิน
ผูจัดการดานทรัพยากรบุคคล
ผูจัดการดานนโยบายและแผน
ผูจัดการดานการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ผูจัดการดานการขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจ
ผูจัดการดานการขายและการตลาด
ผูจัดการดานโฆษณาและประชาสัมพันธ
ผูจัดการดานวิจัยและพัฒนา
ผูจัดการดานการผลิตและการบริการเฉพาะอยาง
ผูจัดการดานการผลิตในภาคการเกษตร การปาไม และการประมง
ผูจัดการดานการผลิตในภาคการเกษตรและการปาไม
ผูจัดการดานการผลิตในภาคการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําและการประมง
ผูจัดการดานการผลิต เหมืองแร กอสราง และการจัดสงสินคา
ผูจัดการดานการผลิต
ผูจัดการดานการทําเหมือง
ผูจัดการดานการกอสราง
ผูจัดการดานการจัดหาและจัดสงสินคา
ผูจดั การดานการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12
หมวดยอย หมู รหัสอาชีพ
134
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1349
14
141
1411
1412
142 1420
143
1431
1439

ชื่อรหัสอาชีพ
ผูจัดการดานการบริการวิชาชีพ
ผูจัดการดานการบริการดูแลเด็ก
ผูจัดการดานการบริการสุขภาพ
ผูจัดการดานการบริการดูแลผูสูงอายุ
ผูจัดการดานงานสังคมสงเคราะห
ผูจัดการดานการศึกษา
ผูจัดการสาขาดานการบริการทางการเงินและการประกันภัย
ผูจัดการดานการบริการวิชาชีพ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
ผูจัดการโรงแรม การคา และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ผูจัดการโรงแรมและภัตตาคาร/รานอาหาร
ผูจัดการโรงแรม
ผูจัดการภัตตาคาร/รานอาหาร
ผูจัดการดานการคาปลีกและคาสง
ผูจัดการดานการบริการอื่นๆ
ผูจัดการดานการกีฬา นันทนาการ และศูนยวฒ
ั นธรรม
ผูจัดการดานการบริการ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

หมวดใหญ 2

ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ

21

ผูประกอบวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
นักวิทยาศาสตรกายภาพและและนักวิทยาศาสตรพื้นพิภพ
นักฟสิกสและนักดาราศาสตร
นักอุตุนยิ มวิทยา
นักเคมี
นักธรณีวิทยาและนักธรณีฟส ิกส
นักคณิตศาสตร นักคณิตศาสตรประกันภัย และนักสถิติ
ผูประกอบวิชาชีพดานวิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต
นักชีววิทยา นักพฤกษศาสตร นักสัตวศาสตร และผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ผูใหคําปรึกษาดานการเกษตร การปาไม และการประมง
ผูประกอบวิชาชีพดานการรักษาสิ่งแวดลอม
วิศวกร (ยกเวนวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟา)
วิศวกรอุตสาหการและการผลิต
วิศวกรโยธา

211
2111
2112
2113
2114
212 2120
213
2131
2132
2133
214
2141
2142

13
หมวดยอย หมู รหัสอาชีพ
2143
2144
2145
2146
2149
215
2151
2152
2153
216
2161
2162
2163
2164
2165
2166
22

ชื่อรหัสอาชีพ
วิศวกรสิ่งแวดลอม
วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรเคมี
วิศวกรเหมืองแร นักโลหะกรรม และผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของ
วิศวกร (ยกเวนวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟา) ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
วิศวกรเทคโนโลยีไฟฟา
วิศวกรไฟฟา
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรโทรคมนาคม
สถาปนิก นักวางผังเมือง นักสํารวจ และนักออกแบบ
สถาปนิกกอสราง
นักภูมิสถาปตย
นักออกแบบผลิตภัณฑและเครื่องแตงกาย
นักวางผังเมืองและระบบการจราจร
นักทําแผนทีแ่ ละนักสํารวจ
นักออกแบบภาพกราฟฟกและสื่อผสม

ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ
221
แพทย
2211 แพทยทวั่ ไป
2212 แพทยเฉพาะทาง
222
พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภวิชาชีพ
2221 พยาบาลวิชาชีพ
2222 ผดุงครรภวิชาชีพ
223 2230 แพทยแผนโบราณและแพทยทางเลือก
224 2240 ผูชวยแพทย
225 2250 สัตวแพทย
226
ผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ดานสุขภาพ
2261 ทันตแพทย
2262 เภสัชกร
2263 ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพและสุขอนามัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและการประกอบ
วิชาชีพ

14
หมวดยอย หมู รหัสอาชีพ
2264
2265
2266
2267
2269
23
231 2310
232 2320
233 2330
234
2341
2342
235
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2359
24

ชื่อรหัสอาชีพ
นักกายภาพบําบัด
ผูเชี่ยวชาญเกีย่ วกับอาหารเพือ่ สุขภาพและนักโภชนาการ
ผูประกอบวิชาชีพดานแกไขการไดยนิ และการพูด
นักทัศนมาตรวิชาชีพ และผูเชี่ยวชาญการตรวจวัดสายตา
ผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ดานสุขภาพ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
ผูประกอบวิชาชีพดานการสอน
ครูสอนระดับมหาวิทยาลัยและระดับอุดมศึกษา
ครูสอนระดับอาชีวศึกษา
ครูสอนระดับมัธยมศึกษา
ครูสอนระดับประถมศึกษาและระดับปฐมวัย
ครูสอนระดับประถมศึกษา
ครูสอนระดับปฐมวัย
ผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ดานการสอน
ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา
ครูสอนการศึกษาพิเศษ
ครูสอนภาษาอื่นๆ
ครูสอนดนตรีอื่นๆ
ครูสอนศิลปะอื่นๆ
ผูฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ดานการสอน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

ผูประกอบวิชาชีพดานธุรกิจและการบริหาร
241
ผูประกอบวิชาชีพดานการเงิน
2411 นักบัญชี
2412 ผูใหคําปรึกษาดานการเงินและการลงทุน
2413 นักวิเคราะหการเงิน
242
ผูประกอบวิชาชีพดานการบริหาร
2421 นักวิเคราะหดา นการบริหารและองคการ
2422 ผูประกอบวิชาชีพดานนโยบายการบริหาร
2423 ผูประกอบวิชาชีพดานงานบุคคลและอาชีพ
2424 ผูประกอบวิชาชีพดานการฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน

15
หมวดยอย หมู รหัสอาชีพ
243
2431
2432
2433
2434
25
251
2511
2512
2513
2514
2519
252
2521
2522
2523
2529
26
261
2611
2612
2619
262
2621
2622
263
2631
2632
2633
2634

ชื่อรหัสอาชีพ
ผูประกอบวิชาชีพดานการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ
ผูประกอบวิชาชีพดานโฆษณาและการตลาด
ผูประกอบวิชาชีพดานการประชาสัมพันธ
ผูประกอบวิชาชีพการขายดานเทคนิคและดานการแพทย (ยกเวน ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)
ผูประกอบวิชาชีพการขายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูประกอบวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะหและพัฒนาซอฟตแวรและโปรแกรมประยุกต
นักวิเคราะหระบบคอมพิวเตอร
นักพัฒนาซอฟตแวร
นักพัฒนาเว็บไซตและสื่อผสม
โปรแกรมเมอร
นักวิเคราะหและพัฒนาซอฟตแวรและโปรแกรมประยุกต ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในทีอ่ ื่น
ผูประกอบวิชาชีพดานฐานขอมูลและเครือขาย
นักออกแบบและผูบริหารฐานขอมูล
ผูบริหารระบบงานคอมพิวเตอร
ผูประกอบวิชาชีพดานเครือขายคอมพิวเตอร
ผูประกอบวิชาชีพดานฐานขอมูลและเครือขาย ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
ผูประกอบวิชาชีพดานกฎหมาย สังคม และวัฒนธรรม
ผูประกอบวิชาชีพดานกฎหมาย
ทนายความ
ผูพิพากษา
ผูประกอบวิชาชีพดานกฎหมาย ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
บรรณารักษ ผูเก็บหรือดูแลเอกสารหรือบันทึกสําคัญ และภัณฑารักษ
ผูเก็บหรือดูแลเอกสารหรือบันทึกสําคัญ และภัณฑารักษ
บรรณารักษและผูประกอบวิชาชีพดานงานสารสนเทศที่เกี่ยวของ
ผูประกอบวิชาชีพดานสังคมและศาสนา
นักเศรษฐศาสตร
นักสังคมวิทยา นักมานุษยวิทยา และผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของ
นักปรัชญา นักประวัตศิ าสตร และนักรัฐศาสตร
นักจิตวิทยา
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ชื่อรหัสอาชีพ

2635 ผูประกอบวิชาชีพดานสังคมสงเคราะหและใหคําปรึกษา
2636 ผูป ระกอบวิชาชีพดานศาสนา
264
นักประพันธ นักหนังสือพิมพ และนักภาษาศาสตร
2641 นักประพันธและนักเขียนอื่นๆ
2642 นักหนังสือพิมพ
2643 นักแปล ลาม และนักภาษาศาสตรอื่นๆ
265
ผูสรางสรรคงานศิลปะและศิลปนการแสดง
2651 นักทัศนศิลป
2652 นักดนตรี นักรอง และนักประพันธเพลง
2653 นักเตนรําและนักออกแบบทาเตน
2654 ผูกํากับและผูผลิตภาพยนตร ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2655 นักแสดง
2656 ผูประกาศทางวิทยุ โทรทัศน และผูประกาศดานอื่นๆ
2659 ผูสรางสรรคงานศิลปะและศิลปนการแสดง ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
หมวดใหญ 3

เจาหนาที่เทคนิคและผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานตางๆ

31

ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
ชางเทคนิคดานวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร
ชางเทคนิคดานเคมีและวิทยาศาสตรกายภาพ
ชางเทคนิคดานวิศวกรรมโยธา
ชางเทคนิคดานวิศวกรรมไฟฟา
ชางเทคนิคดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ชางเทคนิคดานวิศวกรรมเครื่องกล
ชางเทคนิคดานวิศวกรรมเคมี
ชางเทคนิคดานเหมืองแรและโลหะวิทยา
ชางเขียนแบบ
ชางเทคนิคดานวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
หัวหนาคุมงานดานเหมืองแร การผลิต และการกอสราง
หัวหนาคุมงานดานเหมืองแร
หัวหนาคุมงานดานการผลิต
หัวหนาคุมงานดานการกอสราง

311
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
312
3121
3122
3123

17
หมวดยอย หมู รหัสอาชีพ
313
3131
3132
3133
3134
3135
3139
314
3141
3142
3143
315
3151
3152
3153
3154
3155
32
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3222
323 3230
324 3240
325
3251
3252

ชื่อรหัสอาชีพ
ชางเทคนิคควบคุมกระบวนการ
ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานผลิตพลังงาน
ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรไอน้ําและหมอน้ํา
ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี
ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานกลั่นปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ
ชางเทคนิคควบคุมกระบวนการผลิตโลหะ
ชางเทคนิคควบคุมกระบวนการอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานวิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิตและผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของ
เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานวิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต (ยกเวนแพทย)
เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานการเกษตรและการประมง
เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานการปาไม
ผูควบคุมและชางเทคนิคประจําเรือและอากาศยาน
ชางเทคนิคหรือชางเครื่องประจําเรือ
เจาหนาที่ประจําหองบังคับการเรือและผูนํารอง
นักบินและผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ผูควบคุมการจราจรทางอากาศ
ชางเทคนิคความปลอดภัยดานการจราจรทางอากาศ
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพ
เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานการแพทยและเภสัชกร
เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานการสรางภาพทางการแพทยและอุปกรณการบําบัดรักษาโรค
เจาหนาทีเ่ ทคนิคในหองปฏิบัติการทางการแพทยและพยาธิวิทยา
เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานเภสัชกรรมและผูชวย
เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานอุปกรณการแพทยเทียมและฟนเทียม
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการพยาบาลและการผดุงครรภ
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการพยาบาล
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการผดุงครรภ
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับแพทยแผนโบราณและแพทยทางเลือก
ผูชวยและผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสัตวแพทย
ผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพ
ผูชวยทันตแพทยและนักทันตกรรมบําบัด
เจาหนาทีเ่ วชระเบียนและเจาหนาที่เทคนิคดานขอมูลสุขภาพ
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3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
33
331
3311
3312
3313
3314
3315
332
3321
3322
3323
3324
333
3331
3332
3333
3334
3339
334
3341
3342
3343
3344

ชื่อรหัสอาชีพ
เจาหนาทีด่ านสุขภาพของชุมชน
ผูตรวจวัดสายตาและชางประกอบแวนตา
เจาหนาทีเ่ ทคนิคและผูชวยดานกายภาพบําบัด
ผูชวยดานการแพทย
ผูตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม การทํางาน สุขภาพ และงานที่เกี่ยวของ
ผูปฏิบัติงานดานรถพยาบาล
ผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับธุรกิจและการบริหาร
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานการเงินและการคํานวณ
นายหนาคาหลักทรัพยและการเงิน
เจาหนาที่สินเชื่อและใหกูยมื
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของทางดานบัญชี
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานสถิติ คณิตศาสตร และคณิตศาสตรประกันภัย
ผูประเมินราคาและมูลคาความเสียหาย
ตัวแทนและนายหนาซื้อขาย
ตัวแทนขายประกันภัย
ตัวแทนขายดานการคา
ผูจัดซื้อ
นายหนาทางการคา
ตัวแทนการใหบริการทางธุรกิจ
ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผูรับจัดการขนสงสินคา
นักวางแผนการจัดงานและการประชุม
ตัวแทนจัดหางานและผูทําสัญญาดานแรงงาน
ตัวแทนอสังหาริมทรัพยและผูจัดการทรัพยสิน
ตัวแทนการใหบริการทางธุรกิจ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
เลขานุการดานการบริหารและเลขานุการเฉพาะดาน
หัวหนาคุมงานในสํานักงาน
เลขานุการดานกฎหมาย
เลขานุการดานการบริหารและเลขานุการผูบริหาร
เลขานุการดานการแพทย
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335
3351
3352
3353
3354
3355
3359
34
341
3411
3412
3413
342
3421
3422
3423
343
3431
3432
3433
3434
3435
35
351
3511
3512
3513
3514

ชื่อรหัสอาชีพ
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานกฎระเบียบของรัฐ
เจาหนาที่ประจําดานศุลกากรและบริเวณพรมแดน
เจาหนาที่สรรพากรและสรรพสามิตของรัฐ
เจาหนาทีด่ านการดูแลสิทธิประโยชนทางสังคมของรัฐ
เจาหนาทีด่ านการออกใบอนุญาตของรัฐ
ตํารวจสืบสวนและนักสืบ
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานกฎระเบียบของรัฐ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับกฎหมาย สังคม และศาสนา
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับกฎหมายและงานที่เกีย่ วของ
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับศาสนา
นักกีฬาและเจาหนาที่ดานการสรางสมรรถภาพของรางกาย
นักกรีฑาและนักกีฬา
เจาหนาทีแ่ ละผูฝกสอนกีฬา
ผูฝกสอนและผูดูแลโปรแกรมการสรางสมรรถภาพของรางกายและการนันทนาการ
ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานศิลปะ วัฒนธรรม และการประกอบอาหาร
ชางถายภาพ
นักออกแบบตกแตงภายในและมัณฑนากร
ชางเทคนิคดูแลหองแสดงภาพ หองสมุด และพิพิธภัณฑ
หัวหนาพอครัว/ แมครัว
ผูประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวของกับดานศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
ชางเทคนิคดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชางเทคนิคปฏิบัติการและใหความชวยเหลือ และแกปญหากับผูใ ชงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ชางเทคนิคปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชางเทคนิคใหความชวยเหลือและแกปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับ
ผูใชงาน
ชางเทคนิคดานเครือขายและระบบคอมพิวเตอร
ชางเทคนิคดานเว็บไซต
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352

ชื่อรหัสอาชีพ

ชางเทคนิคดานการติดตอสือ่ สาร
3521 ชางเทคนิคดานการแพรภาพกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ
3522 ชางเทคนิควิศวกรโทรคมนาคม

หมวดใหญ 4

เสมียน

41

เสมียนทั่วไปและพนักงานใชอุปกรณที่มีแผงพิมพ
เสมียนทั่วไป
เลขานุการทั่วไป
พนักงานใชอปุ กรณที่มีแผงพิมพ
พนักงานพิมพดีดและเจาหนาที่เครื่องประมวลผลคํา
เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล

411 4110
412 4120
413
4131
4132
42
421
4211
4212
4213
4214
422
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4229
43

เสมียนดานการใหบริการลูกคา
เสมียนรับฝาก- ถอนเงินของธนาคาร เสมียนเก็บเงิน และเสมียนที่เกีย่ วของ
เสมียนรับฝาก- ถอนเงินของธนาคาร และเสมียนที่เกีย่ วของ
เจามือรับพนัน คนเก็บและจายเงินพนัน และพนักงานที่เกี่ยวของกับการพนัน
เสมียนโรงรับจํานําและผูใ หกูยืมเงิน
พนักงานเรงรัดหนี้สินและพนักงานที่เกี่ยวของ
พนักงานใหบริการขอมูลขาวสารแกลูกคา
เสมียนและเจาหนาที่ใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว
พนักงานศูนยบริการขอมูลขาวสาร
พนักงานควบคุมแผงเครื่องติดตอทางโทรศัพท (พนักงานตอโทรศัพท)
พนักงานตอนรับของโรงแรม
พนักงานบริการติดตอสอบถาม
พนักงานตอนรับทั่วไป
พนักงานสัมภาษณในโครงการสํารวจและวิจัยตลาด
พนักงานใหบริการขอมูลขาวสารแกลูกคา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่

เสมียนบันทึกรายการตัวเลข วัสดุ และสินคา
431
เสมียนบันทึกรายการตัวเลข
4311 เสมียนดานบัญชีและการลงรายการบัญชี
4312 เสมียนดานสถิติ การเงิน และการประกันภัย
4313 เสมียนงานเงินเดือน
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เสมียนบันทึกรายการวัสดุและขนสง
4321 เสมียนคลังสินคา
4322 เสมียนดานการผลิต
4323 เสมียนดานการขนสง

44
441
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4419

เสมียนอื่นๆ
เสมียนอื่นๆ
เสมียนหองสมุด
เสมียนรับสงและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ
เสมียนลงรหัส เสมียนพิสูจนอักษร และเสมียนที่เกีย่ วของ
เสมียนชวยกรอกแบบฟอรมและเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ
เสมียนจัดเก็บและทําสําเนาเอกสาร
เสมียนดานบุคลากร
เสมียนอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่

หมวดใหญ 5

พนักงานบริการและผูจําหนายสินคา

51

พนักงานบริการสวนบุคคล
พนักงานตอนรับและบริการในการเดินทาง พนักงานประจํายานพาหนะ และมัคคุเทศก
พนักงานตอนรับและบริการในการเดินทาง
พนักงานดูแลและเก็บคาโดยสารยานพาหนะ
มัคคุเทศก
พอครัว/แมครัว
พนักงานเสิรฟอาหารและเครือ่ งดื่ม และพนักงานผสมเครื่องดื่ม (บารเทนเดอร)
พนักงานเสิรฟอาหารและเครือ่ งดื่ม
พนักงานผสมเครื่องดื่ม (บารเทนเดอร)
ชางแตงผม ชางเสริมสวย และผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ
ชางแตงผม
ชางเสริมสวยและผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ
หัวหนาคุมงานดานความเรียบรอยของอาคารสถานที่และงานแมบา น
หัวหนาคุมงานดานการทําความสะอาดและงานแมบานในสํานักงาน โรงแรม และสถาน
ประกอบการอืน่ ๆ
พนักงานดูแลงานบาน/แมบาน
พนักงานดูแลความเรียบรอยของอาคารสถานที่

511
5111
5112
5113
512 5120
513
5131
5132
514
5141
5142
515
5151
5152
5153
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5161
5162
5163
5164
5165
5169
52
521
5211
5212
522
5221
5222
5223
523 5230
524
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5249
53
531
5311
5312
532
5321
5322
5329
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พนักงานบริการสวนบุคคลอื่นๆ
โหร ผูทํานายโชคชะตา และผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของ
เพื่อนรวมกิจกรรมและผูดูแลของใชสวนตัว
สัปเหรอและเจาหนาที่ฉีดยาศพ
ชางตัดแตงขนสัตวเลี้ยงและพนักงานดูแลสัตวเลี้ยง
ครูสอนขับรถ
พนักงานบริการสวนบุคคล ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
ผูจําหนายสินคา
ผูจําหนายสินคาตามถนนและตลาด
ผูจําหนายสินคาตามแผงลอยและตลาด
ผูจําหนายอาหารตามถนน
ผูจําหนายสินคาในรานคา
เจาของรานคา
หัวหนาคุมงานในรานคา
พนักงานชวยขายในรานคา
พนักงานแคชเชียรและเสมียนขายตั๋ว
ผูจําหนายสินคาอื่นๆ
นายแบบและนางแบบแฟชัน่ และผูแสดงแบบอื่นๆ
พนักงานสาธิตสินคา
ผูจําหนายสินคาตามบาน
พนักงานขายในศูนยบริการลูกคา
พนักงานบริการในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
พนักงานเคานเตอรบริการอาหาร
ผูจําหนายสินคาอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ผูปฏิบัตงิ านดูแลสวนบุคคล
ผูปฏิบัติงานดูแลเด็กและครูผูชวย
ผูปฏิบัติงานดูแลเด็ก
ครูผูชวย
ผูปฏิบัติงานดูแลสวนบุคคลดานสุขภาพ
ผูชวยงานดูแลสุขภาพ
ผูดูแลสวนบุคคลตามบาน
ผูดูแลสวนบุคคลดานสุขภาพ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
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54
541
5411
5412
5413
5414
5419
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ผูใหบริการดานการปองกันภัย
ผูใหบริการดานการปองกันภัย
พนักงานดับเพลิง
เจาหนาทีต่ ํารวจ
ผูคุมนักโทษ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ผูใหบริการดานการปองกันภัย ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

หมวดใหญ 6

ผูปฏิบัตงิ านทีม่ ีฝมือดานการเกษตร ปาไม และประมง

61

6121
6122
6123
6129
613 6130

ผูปฏิบัตงิ านทีม่ ฝี มือดานการเกษตรเพื่อการคาขาย
ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชสวนและพืชไรเพื่อการคาขาย
ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชไรและพืชผัก
ผูปฏิบัติงานดานการปลูกไมยืนตนและไมผล
ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชสวน ไมดอกไมประดับ และพืชในเรือนเพาะชํา
ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชแบบผสมผสาน
ผูเลี้ยงสัตว
ผูเลี้ยงปศุสัตวและผลิตผลิตภัณฑนม
ผูเลี้ยงสัตวปก
ผูเลี้ยงผึ้งและไหม
ผูเลี้ยงสัตวเพื่อการคาขาย ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตว

621 6210
622
6221
6222
6223
6224

ผูปฏิบัตงิ านทีม่ ีฝมือดานการปาไม ประมง และลาสัตวเพื่อการคาขาย
ผูปฏิบัติงานดานการปาไมและงานที่เกีย่ วของ
ผูปฏิบัติงานดานการประมง ลาสัตว และวางกับดักสัตวตางๆ
ผูปฏิบัติงานดานการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
ผูปฏิบัติงานดานการประมงน้ําจืดและประมงชายฝงทะเล
ผูปฏิบัติงานดานการประมงทะเลน้ําลึก
ผูปฏิบัติงานดานการลาสัตวและวางกับดักสัตวตางๆ

611
6111
6112
6113
6114
612

62

63

ผูปฏิบัตงิ านดานการเกษตร ประมง ลาสัตว และเก็บพืชผลเพื่อการดํารงชีพ
631 6310 ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชเพื่อการดํารงชีพ
632 6320 ผูปฏิบัติงานดานการเลี้ยงสัตวเพื่อการดํารงชีพ
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633 6330 ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตวเพื่อการดํารงชีพ
634 6340 ผูปฏิบัติงานดานการประมง ลาสัตว และเก็บพืชผลเพื่อการดํารงชีพ
หมวดใหญ 7

ชางฝมือและผูป ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ

71

ชางกอสรางและผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ (ยกเวนชางไฟฟา)
ชางกอสรางโครงสรางอาคาร สิ่งปลูกสราง และผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ
ชางกอสรางที่อยูอาศัย
ชางกออิฐและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ชางหิน ตัดหิน เจาะสกัดหิน และแกะหิน
ชางหลอเทคอนกรีต ตกแตงผิวซีเมนต และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ชางไม
ชางกอสรางโครงสรางอาคาร สิ่งปลูกสราง และผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ ซึ่งมิไดจัด
ประเภทไวในที่อื่น
ชางตกแตงอาคาร สิ่งปลูกสราง และผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ
ชางมุงหลังคา
ชางปูพื้นและกระเบื้อง
ชางฉาบปูนและตกแตงงานปูน
ชางติดตั้งฉนวน
ชางติดกระจก
ชางประปาและวางทอ
ชางเครื่องระบบปรับอากาศและระบบทําความเย็น
ชางทาสี ชางทําความสะอาดโครงสรางอาคาร สิ่งปลูกสราง และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ชางทาสีและผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ
ชางพนสีและขัดเงา
ชางทําความสะอาดโครงสรางอาคาร สิ่งปลูกสราง

711
7111
7112
7113
7114
7115
7119
712
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
713
7131
7132
7133
72

ชางโลหะ เครือ่ งจักร และผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ
721
ชางโลหะแผนและโครงสรางโลหะ ชางทําแบบหลอโลหะ ชางเชื่อม และผูปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ
7211 ชางทําแบบหลอโลหะและแกนแบบหลอโลหะ
7212 ชางเชื่อมและชางตัดโลหะดวยเปลวไฟ
7213 ชางโลหะแผน
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7214 ชางเตรียมและติดตั้งโครงสรางโลหะ
7215 ชางติดตั้งเครื่องยกและฟนตอสายเคเบิล
722
ชางเหล็ก ชางทําเครื่องมือ และผูปฏิบัติงานในธุรกิจทีเ่ กี่ยวของ
7221 ชางเหล็ก ชางตีเหล็ก และชางคุมเครื่องอัดขึ้นรูปโลหะ
7222 ชางทําเครื่องมือและผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ
7223 ชางปรับตั้งและใชเครื่องมือกลงานโลหะ
7224 ชางขัดเงาโลหะ ชางเจียระไนโลหะ และชางลับเครื่องมือ
723
ชางเครื่องและชางซอมเครื่องจักรกล
7231 ชางเครื่องและชางซอมเครื่องยนตยานยนต
7232 ชางเครื่องและชางปรับเครื่องยนตอากาศยาน
7233 ชางเครื่องและชางปรับเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรม
7234 ชางซอมรถจักรยานและผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ
73
731
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
732
7321
7322
7323
74

ชางงานหัตถกรรมและงานพิมพ
ชางงานหัตถกรรม
ชางทําและซอมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแมนยํา
ชางทําเครื่องดนตรีและปรับเสียงดนตรี
ชางทําเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และโลหะมีคา
ชางทําเครื่องปนดินเผาและผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ
ชางทําเครื่องแกว ชางตัด ชางเจียระไน และชางตกแตงเครื่องแกว
ชางเขียนเครื่องหมาย ชางลงสี ชางแกะสลัก และชางกัดลายแกว
ชางงานหัตถกรรมไม เครื่องจักสาน และวัสดุที่เกี่ยวของ
ชางงานหัตถกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และวัสดุที่เกีย่ วของ
ชางงานหัตถกรรม ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ชางงานพิมพ
ชางเทคนิคงานกอนงานพิมพ
ชางพิมพ
ชางตกแตงงานพิมพและเขาเลม

ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
741
ชางติดตั้งและซอมอุปกรณไฟฟา
7411 ชางเดินสายไฟภายในอาคารและอุปกรณไฟฟาที่เกีย่ วของ
7412 ชางเครื่องและชางปรับอุปกรณไฟฟา
7413 ชางติดตั้งและซอมสายสงกระแสไฟฟา
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ชางติดตั้งและซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
7421 ชางเครื่องและผูใหบริการดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
7422 ชางติดตั้งและผูใหบริการดานอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

75
751
7511
7512
7513
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ผูแปรรูปอาหาร งานไม เครื่องแตงกาย และงานฝมืออื่นๆ และผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ
ผูแปรรูปอาหารและผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ
ผูฆาชําแหละเนื้อสัตวและสัตวน้ํา และผูจดั เตรียมอาหารที่เกี่ยวของ
ผูทําขนมปง ขนมเคก ขนมหวาน และลูกกวาด
ผูผลิตผลิตภัณฑนม
ผูถนอมผลไม พืชผัก และผูถ นอมอาหารที่เกี่ยวของ
ผูชิมรสและจัดระดับชั้นคุณภาพของอาหารและเครื่องดืม่
ผูเตรียมใบยาสูบและผลิตผลิตภัณฑยาสูบ
ชางอัดน้ํายาและอบไม ชางทําเฟอรนิเจอรไม และผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ
ชางอัดน้ํายาและอบไม
ชางทําเฟอรนิเจอรไมและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ชางปรับตั้งและใชเครื่องจักรงานไม
ชางตัดเย็บเสื้อผาเครื่องแตงกายและผูปฏิบตั ิงานที่เกีย่ วของ
ชางตัดเย็บเสื้อผา ชางทําเสื้อผาขนสัตว และชางทําหมวก
ชางสรางแบบและตัดวัสดุเพือ่ ผลิตเครื่องแตงกายและสิ่งของที่เกีย่ วของ
ชางเย็บ ชางปก และผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ
ชางหุมเบาะและผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ
ชางตกแตงหนังสัตว ชางฟอกหนัง และชางถากหนังขูดขนสัตว
ชางทํารองเทาและผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ
ชางฝมืออื่นๆ และผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ
ผูปฏิบัติงานใตน้ํา
ผูปฏิบัติงานดานวัตถุระเบิดและผูปฏิบัติงานจุดระเบิด
ผูคัดคุณภาพและทดสอบผลิตภัณฑ (ยกเวนอาหารและเครื่องดื่ม)
ผูรมยาและกําจัดแมลงและสัตวศัตรูพืช
ชางฝมืออื่นๆ และผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
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ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบตั ิงานดานการประกอบ

81

ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรชนิดติดตั้งประจําที่
ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานทําเหมืองและแปรรูปแร
ผูปฏิบัติงานในเหมืองแรและเหมืองหิน
ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปแรและหิน
ผูควบคุมเครื่องจักรขุดเจาะบอและผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ
ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑซีเมนต หิน และแรอนื่ ๆ
ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปและตกแตงโลหะ
ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปโลหะ
ผูควบคุมเครื่องจักรตกแตง ชุบ และเคลือบผิวโลหะ
ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑเคมีและผลิตภัณฑดานการถายภาพ
ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑเคมี
ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑดานการถายภาพ
ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑยาง พลาสติก และกระดาษ
ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑยาง
ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑกระดาษ
ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑสิ่งทอ ขนสัตว และหนังฟอก
ผูควบคุมเครื่องจักรจัดเตรียมเสนใย ปน และกรอเสนใย
ผูควบคุมเครื่องจักรทอผาและเครื่องจักรถักนิต
ผูควบคุมเครื่องจักรเย็บผา
ผูควบคุมเครื่องจักรฟอก ยอม และทําความสะอาดเสนใย
ผูควบคุมเครื่องจักรจัดเตรียมขนสัตวและหนังฟอก
ผูควบคุมเครื่องจักรทํารองเทาและเครื่องจักรที่เกี่ยวของ
ผูควบคุมเครื่องจักรดานการซักรีด
ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑสิ่งทอ ขนสัตว และหนังฟอก ซึ่งมิไดจัดประเภทไว
ในที่อื่น
ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑอาหารและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไมและผลิตกระดาษ
ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ
ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม

811
8111
8112
8113
8114
812
8121
8122
813
8131
8132
814
8141
8142
8143
815
8151
8152
8153
8154
8155
8156
8157
8159
816 8160
817
8171
8172

28
หมวดยอย หมู รหัสอาชีพ
818
8181
8182
8183
8189
82

ชื่อรหัสอาชีพ
ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรอื่นๆ ชนิดติดตั้งประจําที่
ผูปฏิบัติงานเครื่องจักรโรงงานผลิตแกวและเซรามิก
ผูปฏิบัติงานเครื่องจักรไอน้ําและหมอน้ํา (boiler)
ผูปฏิบัติงานเครื่องจักรที่ใชในการหอและบรรจุผลิตภัณฑ การบรรจุขวด และการติดฉลาก
ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรอื่นๆ ชนิดติดตั้งประจําที่ ซึ่งมิไดจัดประเภทไว
ในที่อื่น

ผูปฏิบัตงิ านดานการประกอบ
821
ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ
8211 ผูประกอบเครื่องจักรกล
8212 ผูประกอบอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
8219 ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

83
831
8311
8312
832
8321
8322
833
8331
8332
834
8341
8342
8343
8344
835 8350

ผูขับยานยนตและผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนที่ได
ผูขับหัวรถจักรและผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ
ผูขับหัวรถจักร
พนักงานหามลอรถไฟ พนักงานสงสัญญาณรถไฟ และพนักงานสับเปลี่ยนรถไฟ
ผูขับรถยนต รถตู และรถจักรยานยนต
ผูขับขี่รถจักรยานยนต
ผูขับรถยนต รถแท็กซี่ และรถตู
ผูขับรถบรรทุกขนาดใหญและรถโดยสารประจําทาง
ผูขับรถโดยสารและรถราง
ผูขับรถบรรทุกขนาดใหญ
ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนทีไ่ ด
ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนทีไ่ ดที่ใชในดานการเกษตรและปาไม
ผูควบคุมเครื่องจักรขนยายดินและหิน และเครื่องจักรโรงงานที่เกีย่ วของ
ผูควบคุมปนจัน่ รอกยก และเครื่องจักรโรงงานที่เกีย่ วของ
ผูควบคุมรถยกสินคา
ลูกเรือบนเรือและผูปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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ผูประกอบอาชีพงานพื้นฐาน

91

9121
9122
9123
9129

คนงานและผูช ว ยทําความสะอาด
คนงานและผูช วยทําความสะอาดที่พกั อาศัย โรงแรม และสํานักงาน
คนงานและผูช วยทําความสะอาดที่พกั อาศัย
คนงานและผูช วยทําความสะอาดสํานักงาน โรงแรม และสถานประกอบการอื่นๆ
คนงานทําความสะอาดยานพาหนะ หนาตาง เสื้อผา และผูปฏิบัตงิ านทําความสะอาด
ดวยมืออื่นๆ
คนงานซักรีดเสื้อผาดวยมือ
คนงานทําความสะอาดยานพาหนะ
คนงานทําความสะอาดหนาตาง
คนงานทําความสะอาดอื่นๆ

9211
9212
9213
9214
9215
9216

คนงานดานการเกษตร ประมง และปาไม
คนงานดานการเกษตร ประมง และปาไม
คนงานปลูกพืชผัก
คนงานเลี้ยงสัตว
คนงานปลูกพืชรวมกับเลี้ยงสัตว
คนงานปลูกพืชสวนและไมดอกไมประดับ
คนงานปาไม
คนงานประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

911
9111
9112
912

92
921

93
931
9311
9312
9313
932
9321
9329
933
9331
9332

คนงานเหมืองแร การกอสราง การผลิต และการขนสง
คนงานเหมืองแรและการกอสราง
คนงานเหมืองแรและเหมืองหิน
คนงานกอสรางและบํารุงรักษาถนน เขื่อน และงานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ที่คลายกัน
คนงานกอสรางอาคาร สิ่งปลูกสราง
คนงานดานการผลิต
คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ
คนงานดานการผลิต ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
คนงานดานการขนสงและสถานที่เก็บสินคา
คนงานขับเคลื่อนยานพาหนะโดยใชมือหรือเทา
คนงานขับเคลื่อนยานพาหนะและเครื่องจักรตาง ๆ ที่ลากจูงโดยสัตว
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9333 คนงานขนถายสินคา
9334 คนงานเติมสินคาบนชั้นวาง
94

ผูชวยประกอบอาหาร
941
ผูชวยประกอบอาหาร
9411 ผูประกอบอาหารจานดวน
9412 ผูชวยงานครัว

95

ผูจําหนายสินคาและใหบริการตามถนนและสถานที่ที่คลายกัน
951 9510 ผูใหบริการตามถนนและสถานที่ที่คลายกัน
952 9520 ผูจําหนายสินคาตามถนน (ยกเวนอาหารพรอมบริโภค)

96
961
9611
9612
9613
962
9621
9622
9623
9624
9629
หมวดใหญ 0

ผูปฏิบัตงิ านดานขยะและผูประกอบอาชีพงานพื้นฐานอื่นๆ
ผูปฏิบัติงานดานขยะ
คนเก็บขยะและวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหม
คนงานคัดแยกขยะ
คนกวาดถนนและผูใชแรงงานที่เกีย่ วของ
ผูประกอบอาชีพงานพื้นฐานอื่นๆ
พนักงานรับสงขาวสาร หีบหอสิ่งของ และสัมภาระ
คนงานรับจางทั่วไป
คนจดมาตรวัดและเก็บเงินจากเครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติ
คนตักน้ําและเก็บฟน
ผูประกอบอาชีพงานพื้นฐานอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ทหาร

01

ทหารชั้นสัญญาบัตร
011 0110 ทหารชั้นสัญญาบัตร

02

ทหารชั้นประทวน
021 0210 ทหารชั้นประทวน

03

ทหารยศอื่นๆ
031 0310 ทหารยศอื่นๆ

ฌ

คําอธิบายการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล

ญ

หมวดใหญ 1

ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส และผูบญ
ั ญัติกฎหมาย

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวางแผน ควบคุม ประสานงาน และประเมินผลกิจกรรมในภาพรวมของ
วิสาหกิจ รัฐบาล และองคการอื่นๆ หรือหนวยงานภายในองคการที่สังกัดอยู และจัดทําและทบทวนนโยบาย
กฎหมาย เงื่อนไข และระเบียบขอบังคับ ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดใหญนี้สวนใหญตองมีทักษะ
ในระดับที่ 4 ตามระดับทักษะของ ISCO ยกเวนหมวดยอย 14 (ผูจ ัดการโรงแรม การคา และการบริการอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของ) ทีส่ วนใหญจะมีทักษะในระดับที่ 3 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดทําและใหคาํ ปรึกษาในดานงบประมาณในระดับนโยบาย
กฎหมาย และระเบียบ
ขอบังคับของวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และองคการอืน่ ๆ
− กําหนดวัตถุประสงคและมาตรฐาน และจัดทําและประเมินโครงการ นโยบาย และขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
− ตรวจสอบใหแนใจวามีการพัฒนาและนําระบบและขั้นตอนดําเนินงานไปใชในการควบคุม
งบประมาณอยางเหมาะสม
− มีอํานาจในการตัดสินใจใชทรัพยากร บุคคลากร และงบประมาณเพือ
่ ดําเนินนโยบายและ
โครงการตางๆ
− ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคการหรือวิสาหกิจและผูปฏิบัติงาน
− คัดเลือกหรืออนุมัติเพื่อคัดเลือกผูปฏิบัติงาน
− ตรวจสอบใหแนใจวาการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
− วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานประจําวัน
− เปนตัวแทนและเจรจาในฐานะตัวแทนของภาครัฐ วิสาหกิจ หรือองคการในการประชุม
และเสวนาอื่นๆ
หมายเหตุ
− ความแตกตางระหวางผูจ
 ัดการ/ผูบริหารที่จัดประเภทไวในหมวดใหญ 1 (ผูจัดการ
ขาราชการระดับอาวุโส และผูบัญญัติกฎหมาย) และหัวหนาคุมงานที่จัดประเภทไวใน
รหัสอาชีพอื่น ทั้งสองอาชีพปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ ประสานงาน ควบคุม
และกํากับดูแลการทํางานของบุคคลอื่น โดยปกติแลวผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส
และผูบัญญัติกฎหมาย จะมีหนาที่รับผิดชอบและดําเนินการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินกลยุทธและการปฏิบัตงิ านโดยรวมของธุรกิจหรือองคการ (เชน ประเภท ปริมาณ และ
คุณภาพของสินคาที่ผลิต) งบประมาณ (จํานวนเงินและวัตถุประสงคทใี่ ช) และการคัดเลือก/
สรรหา การรับสมัคร และเลิกจางพนักงาน ขณะที่หัวหนาคุมงานอาจใหคําปรึกษาแนะนํา
และใหความชวยเหลือแกผูจดั การ/ผูบริหารในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะการคัดเลือก/สรรหา
และการเลิกจางพนักงาน แตไมมีอํานาจในการตัดสินใจ แตไมไดหมายความวาผูจัดการ
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จะตองทําหนาที่ทั้งหมดในการดูแลดานการดําเนินกลยุทธ
การควบคุมการทํางาน
งบประมาณ การคัดเลือกและปลดพนักงาน และระดับของอํานาจในการตัดสินใจในเรื่อง
เหลานี้ไมจําเปนตองแนนอนเสมอไป ซึ่งความแตกตางทีเ่ ห็นไดอยางชัดเจนระหวางหัวหนา
คุมงานกับผูจดั การคือ หัวหนาคุมงานจะมีหนาที่ดแู ลรับผิดชอบเฉพาะการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทานัน้ ในขณะที่ผจู ัดการมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการขององคการ
หมวดยอย 11 ผูบริหารระดับสูง ขาราชการระดับอาวุโส และผูบัญญัติกฎหมาย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําและทบทวนนโยบายและแผนงาน กํากับ ประสานงาน และ
ประเมินผลกิจกรรมในภาพรวมของวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และองคการอื่นๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูจัดการอื่นๆ ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว นใหญตองมีทกั ษะในระดับที่ 4 ตามระดับ
ทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กํากับดูแลหรือมีสวนรวมในหนวยงาน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดาน
กฎหมาย
− จัดทําและใหคาํ ปรึกษาดานงบประมาณในระดับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบขอบังคับ
ของวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และองคการอื่นๆ
− กําหนดวัตถุประสงคของวิสาหกิจ หนวยงานตางๆ ของรัฐ และองคการอื่นๆ
− กําหนดหรืออนุมัติ และประเมินโครงการ นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
− ตรวจสอบใหแนใจวามีการพัฒนาและนําระบบและขั้นตอนดําเนินงานไปใชในการควบคุม
งบประมาณอยางเหมาะสม
− มีอํานาจในการตัดสินใจใชทรัพยากร บุคคลากร และงบประมาณเพือ
่ ดําเนินนโยบายและ
โครงการตางๆ
− ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคการหรือวิสาหกิจ
− คัดเลือกหรืออนุมัติเพื่อคัดเลือกผูปฏิบัติงานระดับอาวุโส
− เขารวมงานในการพิธีการตางๆ และเปนตัวแทนอยางเปนทางการในนามของวิสาหกิจ รัฐบาล
องคการ หรือชุมชน รวมถึงในการชุมนุม การเจรจา การประชุม และการประชาพิจารณ
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ผูบัญญัติกฎหมายและขาราชการระดับอาวุโส
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนด บัญญัติ ใหคําปรึกษาแนะนํา และกํากับดูแลการดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาลหรือชุมชนในระดับประเทศ รัฐ ภูมิภาค หรือทองถิ่น และองคการที่
ดําเนินการเพื่อผลประโยชนเฉพาะอยาง รวมถึงรางกฎหมาย ตรากฎหมาย เปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับสาธารณะตางๆ วางแผน จัดการ กํากับ ควบคุม และ
ประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ ชุมชนทองถิ่น และ
องคการที่ดําเนินการเพื่อผลประโยชนเฉพาะอยาง
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ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กํากับดูแลหรือมีสวนรวมในหนวยงานดานกฎหมายและสภาการบริหารงานของรัฐ สภา
นิติบัญญัติ ชุมชนทองถิ่น และองคการทีด่ ําเนินการเพื่อผลประโยชนเฉพาะอยาง
− สนับสนุนการทํางานของคณะผูบริหารประเทศหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งอยาง
เปนทางการ
− ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวของกับสาธารณชนและสงเสริมสิทธิประโยชนตามรัฐธรรมนูญ
− จัดทําและใหคาํ แนะนําเกีย
่ วกับนโยบาย งบประมาณ กฎหมาย และระเบียบขอบังคับของ
รัฐบาล
− กําหนดวัตถุประสงคขององคการ
และกําหนดหรืออนุมัติและประเมินผลโครงการและ
นโยบายและขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
− ใหขอเสนอแนะ ทบทวน ประเมินผล และอนุมัติออกเอกสาร สรุป และรายงานทีไ
่ ดรับ
การตอบรับ
− ตรวจสอบใหแนใจวามีการพัฒนาและนําระบบและขั้นตอนดําเนินงานไปใชในการควบคุม
งบประมาณอยางเหมาะสม
− จัดสรรการใชที่ดินสาธารณะและทรัพยากรอื่นๆ
− เขารวมงานในการพิธีการตางๆ
และเปนตัวแทนอยางเปนทางการในนามของวิสาหกิจ
รัฐบาล องคการ หรือชุมชน รวมถึงในการชุมนุม การเจรจา การประชุม และการประชา
พิจารณ
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ผูบัญญัติกฎหมาย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนด บัญญัติ และกํากับนโยบายของรัฐบาลในระดับประเทศ ภูมิภาค
หรือทองถิ่น และองคการทีด่ ําเนินการเพื่อผลประโยชนเฉพาะอยาง รวมถึงรางกฎหมาย ตรา
กฎหมาย เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับสาธารณะตางๆ และ
พิจารณาเลือกตั้งหรือถอดถอนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกรัฐสภา วุฒิสภา และสมาชิก
ของรัฐบาล
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กํากับดูแลหรือมีสวนรวมในหนวยงานดานกฎหมายและสภาบริหารของรัฐบาลในระดับ
ประเทศ รัฐ ภูมิภาค หรือทองถิ่น หรือสภานิติบัญญัติ
− กําหนด บัญญัติ และกํากับโยบายของรัฐบาลในระดับประเทศ รัฐ ภูมภ
ิ าค หรือทองถิ่น
− รางกฎหมาย ตรากฎหมาย เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับ
สาธารณะตางๆ ภายใตกรอบของกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ
− สนับสนุนการทํางานของคณะผูบริหารประเทศหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งอยาง
เปนทางการ
− ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวของกับสาธารณชนและสงเสริมสิทธิประโยชนตามรัฐธรรมนูญ
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−

−

−

รวมปฏิบัติหนาที่และประชุมในทองถิ่นเพือ่ ใหบริการแกชุมชน ทําความเขาใจกับความ
คิดเห็นสวนใหญของประชาชน และจัดหาขอมูลเพื่อใชในการวางแผนของรัฐบาล
เจรจาตอรองกับผูบัญญัติกฎหมายอื่นๆ และผูแทนราษฎรของกลุมชนพิเศษเพื่อประนีประนอม
ผลประโยชนที่แตกตางกันใหลงรอยกัน และกําหนดเปนนโยบายและขอตกลง
เปนสมาชิกของรัฐบาล สั่งการและกํากับดูแลผูบริหารระดับสูงและขาราชการของหนวยงาน
และตัวแทนภาครัฐบาลในการทําความเขาใจและดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นายกรัฐมนตรี
− รัฐมนตรี
− รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ
− สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
− วุฒิสมาชิก
− ผูวาราชการจังหวัด
− สมาชิกสภาเมือง
− นายกเทศมนตรี
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ขาราชการระดับอาวุโส
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาแนะนําแกรัฐบาลทางดานนโยบาย ตรวจสอบการตีความ
และการดําเนินงานตามนโยบายและกฎหมายของรัฐบาลโดยหนวยงานและตัวแทนภาครัฐ เปน
ผูแทนประเทศและปฏิบัติหนาที่ในนามของประเทศ หรือปฏิบัติงานที่คลายกันในองคระหวาง
ประเทศ รวมถึง วางแผน จัดการ กํากับ ควบคุม และประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
หนวยงานหรือคณะกรรมการภาครัฐในระดับเทศบาลหรือทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศให
สอดคลองตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลและหนวยงานดานกฎหมาย
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหคําปรึกษาแนะนําดานนโยบายแกรัฐบาลและผูบัญญัติกฎหมายทัง้ ในระดับประเทศ
ภูมิภาค หรือทองถิ่น
− ใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํางบประมาณของรัฐบาล กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
รวมถึงการแกไข
− กําหนดวัตถุประสงคของหนวยงานภาครัฐใหสอดคลองตามระเบียบขอบังคับและนโยบาย
ของรัฐบาล
− กําหนดหรืออนุมัติ
และประเมินผลโครงการและขั้นตอนในการดําเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการประชุมและปรึกษารวมกันกับรัฐบาล
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−

−

−
−
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ใหขอเสนอแนะ ทบทวน ประเมินผล และอนุมัติเอกสาร สรุป และรายงานที่ไดรบั การ
เห็นชอบจากผูบริการระดับกลางและสมาชิกอาวุโส
ตรวจสอบใหแนใจวามีการพัฒนาและนําระบบและขั้นตอนดําเนินงานไปใชในการควบคุม
งบประมาณอยางเหมาะสม
ประสานงานกิจกรรมตางๆ กับผูบริหารของรัฐบาลและขาราชการระดับอาวุโส
นําเสนอแกคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติหรือคณะกรรมการอื่นๆ ของรัฐบาล ใหเปนไปตาม
โครงการ นโยบาย และงบประมาณ
ตรวจสอบการตีความและการดําเนินงานตามนโยบายและระเบียบขอบังคับของรัฐบาล
โดยหนวยงานของรัฐ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เอกอัครราชทูต
− กงสุลใหญ
− คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
− ปลัดกระทรวง
− อธิบดีหรือผูอํานวยการหนวยงานรัฐบาล
− เลขาธิการ
− ผูอํานวยการองคการระหวางรัฐบาล
− ขาหลวง
− ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
− จเรตํารวจ
หมายเหตุ
− ผูบริหารระดับสูงที่เปนเจาของวิสาหกิจ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1120 (กรรมการ
ผูจัดการและผูบ ริหารระดับสูง)
1113

ผูนําตามประเพณีและหัวหนาหมูบาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทํางานในการออกกฎระเบียบ การบริหารจัดการ และงานพิธีการตางๆ
ซึ่งกําหนดขึน้ โดยประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแตโบราณ รวมถึงโดยสิทธิและความรับผิดชอบ
ระหวางหัวหนาหมูบานและผูมีอํานาจในทองถิ่น ภูมิภาคและประเทศ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดสรรการใชที่ดินสาธารณะและทรัพยากรอื่นๆ ใหแกครัวเรือนในชุมชนหรือหมูบาน
− เก็บรวบรวมหรือแจกจายผลผลิตที่มีเหลือในชุมชนหรือหมูบาน
− แกปญหาความขัดแยงระหวางสมาชิกของชุมชนหรือหมูบ
 าน
− ลงโทษสมาชิกของชุมชนหรือหมูบานที่ละเมิดกฎขอบังคับและประเพณี
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−

ทําหนาที่ในงานพิธีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเกิด การแตงงาน การตาย การเก็บเกีย่ ว และ
โอกาสสําคัญอื่นๆ
เปนตัวแทนของชุมชนหรือหมูบานในเทศบาลทองถิ่นหรือเทศบาลเขต
ใหขอมูลแกชมุ ชนหรือหมูบา นเกีย่ วกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับของรัฐบาล

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูใหญบาน
− กํานัน
− หัวหนาหมูบาน
1114

เจาหนาที่ระดับอาวุโสขององคการที่ดําเนินการเพื่อผลประโยชนเฉพาะอยาง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนด จัดทํา และกํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของ
องคการที่ดําเนินการเพื่อผลประโยชนเฉพาะอยาง เชน พรรคการเมือง สหภาพแรงงาน องคการ
นายจาง สมาคมการคาและอุตสาหกรรม องคการดานมนุษยธรรมหรือการกุศล หรือสมาคม
กีฬา และตัวแทนและปฏิบัติหนาที่ในนามขององคการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนดและจัดทํานโยบาย กฎระเบียบขอบังคับ และขอกําหนดขององคการ
− วางแผน ควบคุม และประสานการทํางานทั่วไปขององคการ
− ทบทวนการปฏิบัติงานและผลลัพธขององคการ และรายงานตอคณะกรรมการบริหารและ
คณะรัฐบาล สมาชิกขององคการ และตัวแทนมูลนิธิ
− เจรจาในฐานะตัวแทนขององคการ
สมาชิกขององคการ และกลุมที่ดําเนินการเพื่อ
ผลประโยชนเฉพาะอยางที่เกี่ยวของ
− ใหการสนับสนุนสิทธิประโยชนของตางๆ ขององคการ สมาชิกขององคการ และกลุมที่
ดําเนินการเพื่อผลประโยชนเฉพาะอยางที่เกี่ยวของ ตอผูบัญญัติกฎหมาย ภาครัฐ และ
ประชาชนทั่วไป
− วางแผน จัดการ และควบคุมหนวยตางๆ ในองคการที่เกี่ยวของกับดําเนินงานตามนโยบาย
โครงการ กฎระเบียบ และขอบังคับขององคการ
− ตรวจสอบใหแนใจวามีการพัฒนาและนําระบบและขั้นตอนดําเนินงานไปใชในการ
ควบคุมงบประมาณอยางเหมาะสม
− ติดตามและประเมินผลการทํางานขององคการหรือวิสาหกิจ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค
และนโยบายทีก่ ําหนดขึ้น
− เปนตัวแทนขององคการในโอกาสและการประชุมคณะกรรมการอยางเปนทางการในการ
เจรจา ประชุม ประชาพิจารณ และการเสวนา
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1120

กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดและทบทวนนโยบายและแผนงาน ควบคุม ประสานงาน และ
ประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของวิสาหกิจหรือองคการ (ยกเวน องคการที่ดําเนินการ
เพื่อผลประโยชนเฉพาะอยางและหนวยงานของภาครัฐ) โดยมีผูจัดการอื่นๆ คอยสนับสนุนการ
ทํางาน ซึง่ โดยปกติจะดําเนินการภายใตแนวทางที่กําหนด โดยคณะกรรมการบริหารหรือ
องคการกํากับดูแลการทํางาน โดยจะตองเปนผูที่สามารถตอบขอซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และผลลัพธการดําเนินงานได
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผน ควบคุม และประสานหนาที่การทํางานทั่วไปของวิสาหกิจหรือองคการ
− ทบทวนการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของวิสาหกิจหรือองคการ
และนําเสนอ
รายงานแกคณะกรรมการบริหารและองคการกํากับดูแลการทํางาน
− กําหนดวัตถุประสงค กลยุทธ นโยบาย และโครงการสําหรับวิสาหกิจหรือองคการ
− กํากับและบริหารวิสาหกิจและองคการในภาพรวม
− กําหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมคาใชจาย และตรวจสอบใหแนใจวาการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
− มีอํานาจในการตัดสินใจใชทรัพยากร บุคคลากร และงบประมาณเพือ
่ ดําเนินนโยบายและ
โครงการตางๆ
− ติดตามและประเมินผลการทํางานขององคการหรือวิสาหกิจ
โดยเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงคและนโยบายทีก่ าํ หนดขึ้น
− ปรึกษาหารือกับผูปฏิบัติงานอาวุโสที่อยูใตบังคับบัญชา
และทบทวนขอเสนอแนะและ
รายงานตางๆ
− เปนตัวแทนขององคการในโอกาสและการประชุมคณะกรรมการอยางเปนทางการ ในการ
เจรจา ประชุม ประชาพิจารณ และการเสวนา
− คัดเลือกหรือใหการอนุมัติเพือ
่ คัดเลือกผูปฏิบัติงานระดับอาวุโส
− ตรวจสอบใหแนใจวาองคการไดปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูบริหารระดับสูง
− กรรมการผูจัดการ (MD)
− ผูจัดการระดับภูมิภาค
หมายเหตุ
− ผูจัดการระดับภูมิภาคและผูจด
ั การอาวุโส ทําหนาทีป่ ระสานงานและควบคุมการทํางาน
ของผูจัดการที่อยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย ไดจัดประเภท
ไวในรหัสอาชีพ 1120 (กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง)
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ผูจัดการที่รับผิดชอบในการทํางานเฉพาะดานในเขตพื้นที่เฉพาะไมจัดไวในรหัสอาชีพนี้
เชน ผูจัดการดานการขายประจําเขต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1221 (ผูจัดการดาน
การขายและการตลาด)
อาชีพที่มีหนาที่รับผิดชอบหลักในการรวมเปนสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของ
วิสาหกิจหรือองคการตั้งแตหนึ่งแหงหรือมากกวา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1120
(กรรมการผูจดั การและผูบริหารระดับสูง)
ผูบริหารระดับสูงของภาครัฐซึ่งเปนเจาของวิสาหกิจ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1120
(กรรมการผูจดั การและผูบริหารระดับสูง)

หมวดยอย 12 ผูจัดการดานการบริหารจัดการและการพาณิชย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ ควบคุม และประสานการดําเนินงานดานการเงิน
การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล นโยบาย การวางแผน การวิจยั และพัฒนา การโฆษณา การประชาสัมพันธ
การขายและการตลาดของวิสาหกิจและองคการ หรือวิสาหกิจทีใ่ หบริการแกวิสาหกิจและองคการอื่นๆ ผูประกอบ
อาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว นใหญตองมีทักษะในระดับที่ 4 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนดและบริหารจัดการดานนโยบาย การใหคําปรึกษา การวางแผนดานกลยุทธและ
การเงิน
− กําหนดและควบคุมขั้นตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
− ดําเนินการ ติดตาม และประเมินผลดานยุทธศาสตรและนโยบาย
− ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูจด
ั การอาวุโส
− ควบคุมการพัฒนาการคิดคนผลิตภัณฑใหม การตลาด การประชาสัมพันธ และการรณรงค
ดานโฆษณา
− กําหนดและควบคุมกิจกรรมการขาย สวนประสมผลิตภัณฑ มาตรฐานการใหบริการลูกคา
− กําหนดราคาและขอตกลงดานสินเชื่อ
− ตรวจสอบใหแนใจวาการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ
มาตรฐาน
− ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
− จัดทํางบประมาณและตรวจสอบการดําเนินการดานการเงิน
− ปรึกษาหารือกับผูบริหารระดับสูงและผูจัดการแผนกหรือสวนงานอื่นๆ
− กําหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมคาใชจาย และตรวจสอบใหแนใจวาการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
− เปนตัวแทนของวิสาหกิจหรือองคการในการเจรจา การประชุม การสัมมนา การประชา
พิจารณ และการเสวนา
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หมายเหตุ
− ผูประกอบอาชีพภายใตหมวดยอย 12 (ผูจัดการดานการบริหารจัดการและการพาณิชย)
จําเปนตองมีคณ
ุ สมบัติและประสบการณความชํานาญเฉพาะดานที่เกีย่ วของกับอาชีพตางๆ
ที่จัดประเภทไวในหมวดใหญ 2 (ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ) หรือหมวดใหญ 3
(เจาหนาที่เทคนิคและผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานตางๆ)
− ผูจัดการในระดับภูมภ
ิ าคและผูจัดการระดับอาวุโสอื่นๆ ที่เปนผูประสานงานหรือควบคุม
การดําเนินงานของผูจัดการภายใตสายบังคับบัญชา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1120
(กรรมการผูจดั การและผูบริหารระดับสูง)
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ผูจัดการดานการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ กํากับ ควบคุม และประสานงานดานการเงิน การบริหาร
จัดการ ทรัพยากรบุคคล นโยบาย และวางแผนกิจกรรมขององคการหรือวิสาหกิจที่ใหบริการ
ดังกลาวแกวิสาหกิจและองคการอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนดและบริหารจัดการดานนโยบาย การใหคําปรึกษา การวางแผนดานกลยุทธและ
การเงิน
− กําหนดและควบคุมขั้นตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
− ดําเนินการ ควบคุมดูแล และประเมินกลยุทธและนโยบาย
− ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูจด
ั การระดับอาวุโสและคณะกรรมการ ดานการเงิน กลยุทธ
การบริหารจัดการ นโยบาย การกําหนดโครงการ และระเบียบขอบังคับ
− ตรวจสอบใหใหแนใจวาการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย กฎขอบังคับ และมาตรฐาน
− คัดเลือกหรืออนุมัติการคัดเลือกผูปฏิบัติงาน
− จัดทํางบประมาณและตรวจสอบการดําเนินการดานการเงิน
− ปรึกษาหารือกับผูบริหารระดับสูงและผูจัดการแผนกหรือสวนงานอื่นๆ
− ควบคุมคาใชจา ยและตรวจสอบใหแนใจวาการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
− เปนตัวแทนขององคการในการเจรจา การประชุม การสัมมนา การประชาพิจารณ และ
การเสวนา
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ผูจัดการดานการเงิน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานการดําเนินการดานการเงินของวิสาหกิจ
หรือองคการ โดยปรึกษาหารือรวมกับผูจัดการระดับอาวุโสและผูจดั การแผนกหรือสวนอื่นๆ
หรือของวิสาหกิจทีใ่ หบริการทางการเงินแกวิสาหกิจและหนวยงานอื่น

42
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผน ควบคุม และประสานการดําเนินงานดานการเงินของวิสาหกิจหรือองคการ
− ประเมินสถานการณทางการเงินของวิสาหกิจหรือองคการ จัดทํางบประมาณและตรวจสอบ
การดําเนินการทางการเงิน
− ปรึกษาหารือกับผูบริหารระดับสูงและผูจัดการแผนกหรือสวนงานอื่นๆ
− กําหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมคาใชจาย และตรวจสอบใหแนใจวาการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
− กําหนดและควบคุมขั้นตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
− วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานประจําวัน
− ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
− เปนตัวแทนของวิสาหกิจหรือองคการในการติดตอกับหนวยงานอื่น
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการดานบริหารจัดการ
1/
− เลขานุการบริษัท
− ผูจัดการฝายการเงิน
ยกเวน
− ผูจัดการสาขาสถาบันการเงิน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 1346
− เจาหนาที่ควบคุมระบบการเงิน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2411
− นักบัญชีบริหาร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2411
1212

ผูจัดการดานทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงานดานนโยบายที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานดานบุคลากร การบริหารแรงงานสัมพันธ และการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของวิสาหกิจหรือองคการ หรือของวิสาหกิจทีใ่ หบริการดานทรัพยากรบุคคลแก
วิสาหกิจและองคการอื่น
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผน ควบคุม และประสานกิจกรรมดานทรัพยากรบุคคลและกิจกรรมแรงงานสัมพันธ
นโยบายและการปฏิบัติงานของวิสาหกิจหรือองคการ
− วางแผนและจัดการขั้นตอนการสรรหา ฝกอบรม เลื่อนตําแหนง โอนยาย และปลด
พนักงาน

1/

เลขานุการบริษัท คือ ตําแหนงระดับสูงในภาคเอกชน บริษัท หรือองคการของรัฐ เปนผูใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําแกคณะกรรมการหรือ
ผูถือหุนในการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอกําหนด การวางแผนการใชพนักงาน การบริหารความเสี่ยง การบริหาร
ทรัพยสิน ฯลฯ
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−

−
−

−
−
−

−

−
−

วางแผนและจัดการการเจรจา ขั้นตอนในการกําหนดโครงสราง และระดับอัตราเงินเดือน
รวมถึงใหคําปรึกษาแนะนําแกผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงื่อนไขการจางงาน
ตรวจสอบโครงการและกิจกรรมดานความปลอดภัย สุขภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กําหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมคาใชจาย และตรวจสอบใหแนใจวาการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
กําหนดและควบคุมขั้นตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
ตรวจสอบการพัฒนาและการดําเนินการระบบจัดการขอมูลสารสนเทศ
ตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับสิทธิ
ของลูกจาง สุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และโอกาสทางหนาที่การงานที่
เทาเทียมกัน และที่เกี่ยวของ
ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อวิสาหกิจหรือ
องคการทั้งหมด
ปรึกษาหารือกับผูบริหารระดับอาวุโสและผูจัดการแผนกอืน่ ๆ
เปนตัวแทนของวิสาหกิจหรือองคการในการติดตอกับหนวยงานภายนอกอื่นๆ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการฝายแรงงานสัมพันธ
− ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
− ผูจัดการฝายสรรหาบุคลากร
1213

ผูจัดการดานนโยบายและแผน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ ควบคุม และประสานงานดานการใหคําปรึกษาแนะนํา
ดานนโยบายและการวางแผนยุทธศาสตรภายในหนวยงานของรัฐหรือทีไ่ มใชของรัฐ หรือบริหาร
การดําเนินงานของวิสาหกิจที่ใหบริการดานการวางแผนนโยบายและแผนกลยุทธ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− พัฒนา ดําเนินการ และติดตามการทํางานดานแผนกลยุทธ โครงการ นโยบาย กระบวนงาน
ระบบ และขัน้ ตอนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค และมาตรฐาน
การทํางาน
− พัฒนา ควบคุม บริหารจัดการ และมีสวนรวมในการวิจย
ั และวิเคราะหนโยบาย
− ประสานการดําเนินนโยบายและการปฏิบต
ั ิงาน
− จัดทําตัวชีว
้ ัดการดําเนินงานและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
− วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานประจําวัน
− ควบคุมและบริหารจัดการกิจกรรมของผูปฏิบัติงานดานการพัฒนานโยบายและการ
วางแผนกลยุทธ

44
−
−
−

ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
ใหคําปรึกษาแกผูจัดการระดับอาวุโสและผูจัดการของสวนงานอื่น
เปนตัวแทนขององคการในการเจรจา การประชุม การสัมมนา การประชาพิจารณ และ
การเสวนา

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการฝายนโยบาย
− ผูจัดการดานวางแผนกลยุทธ
− ผูจัดการดานวางแผนองคการ
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ผูจัดการดานการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ผูจัดการดานการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่ ภายใตหมู
121 (ผูจัดการดานการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ) เชน ผูจดั การดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ผูจดั การดานบริการทําความสะอาด ผูจัดการดานการบริหารจัดการ อาจทําหนาที่
เหมือนเปนผูจดั การแผนกของวิสาหกิจและองคการขนาดใหญ หรือของวิสาหกิจที่ใหบริการ
ดังกลาวแกวิสาหกิจและองคการอื่นก็ได
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผนดานการบริหารจัดการและแผนกลยุทธ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน วิจัยและให
คําปรึกษาแนะนําแกผูบริหารระดับอาวุโสในเรื่องตางๆ เชน การจัดการดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกของอาคาร และการบริหารจัดการ
2/
− พัฒนาและจัดการดานการบริหารจัดการและทรัพยากรกายภาพ ขององคการ
− พัฒนาและจัดทําคําอธิบายและแนวทางในการบริหารจัดการและขั้นตอนการปฏิบัติงานให
พนักงานในองคการนําไปปฏิบัติ
− วิเคราะหประเด็นและสิ่งใหมๆ
ดานการจัดการทรัพยากรที่ซับซอนซึ่งมีผลตอองคการ
และจัดทํารายงานที่เกีย่ วของ นําเสนอสูการพิจารณา
− จัดเตรียมขอมูลและใหการสนับสนุนในการจัดทํารายงานทางการเงินและงบประมาณ
− ควบคุม จัดการ และพัฒนาผูปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการเพื่อใหแนใจวาการดําเนิน
ธุรกิจเปนไปอยางราบรื่นและการจัดเตรียมขอมูลอยางถูกตองและตรงเวลา
− เปนตัวแทนของวิสาหกิจหรือองคการในการเจรจา การประชุม การสัมมนา การประชา
พิจารณ และการเสวนา
− กําหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมคาใชจาย และตรวจสอบใหแนใจวาการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2/

ทรัพยากรกายภาพ เปนกลุมทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญมาก เปนทรัพยากรหลักที่จําเปนและสําคัญตอมนุษย เปนทรัพยากรพื้นฐานของระบบ
สิ่งแวดลอม ไดแก อากาศ น้ํา แร ความรอน และดิน เปนตน
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−
−

วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานประจําวัน
ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการดานการบริหารจัดการ
− ผูจัดการดานบริการทําความสะอาด
− ผูจัดการดานการบริการธุรกิจ
− ผูจัดการดานสิง่ อํานวยความสะดวก
122

ผูจัดการดานการขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ กํากับ ควบคุม และประสานงานโฆษณา ประชาสัมพันธ
วิจัยและพัฒนา และกิจกรรมดานการขายและการตลาดของวิสาหกิจและองคการ หรือวิสาหกิจ
ที่ใหบริการดังกลาวแกวิสาหกิจและองคการอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนดและดําเนินนโยบายและแผนงานในการโฆษณา ประชาสัมพันธ พัฒนาผลิตภัณฑ
การขายและการตลาด โดยการปรึกษากับผูจ ัดการแผนกอืน่ ๆ
− ควบคุมการพัฒนาการคิดคนผลิตภัณฑใหมหรือการวิจย
ั เชิงวิทยาศาสตร
− ทําการตลาด ประชาสัมพันธ และจัดการรณรงคโฆษณา
− กําหนดและควบคุมกิจกรรมดานการขาย สวนประสมผลิตภัณฑ มาตรฐานการบริการ
ลูกคา และวิธกี ารขายสินคา และนโยบายการกระจายสินคา
− กําหนดราคาและการออกสินเชื่อ
− กําหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมคาใชจาย และตรวจสอบใหแนใจวาการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
− ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
− เปนตัวแทนของวิสาหกิจหรือองคการในการประชุม งานแสดงสินคา และการเสวนา
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ผูจัดการดานการขายและการตลาด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานกิจกรรมดานการขายและการตลาดของ
วิสาหกิจหรือองคการ
หรือวิสาหกิจที่ใหบริการดานการขายและการตลาดแกวสิ าหกิจและ
องคการอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผนและจัดการโครงการโปรโมชั่นพิเศษดานการขายและการตลาด โดยพิจารณาจาก
บันทึกยอดขายและการประเมินสถานการณดานการตลาด

46
−

−

−
−
−

−
−

กําหนดรายการราคาสินคา สวนลด และเงื่อนไขการจัดสงสินคา งบประมาณในการ
สงเสริมการขาย ชองทางการจําหนายสินคา สิทธิพิเศษเพิ่มเติมและโปรโมชั่นพิเศษ
กําหนดและควบคุมขั้นตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
การขายและการตลาด
ควบคุมและจัดการการดําเนินงานดานการขายและการตลาดของพนักงาน
วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานประจําวัน
กําหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมคาใชจาย และตรวจสอบใหแนใจวาการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
เปนตัวแทนของวิสาหกิจหรือองคการในการประชุมดานการขายและการตลาด งานแสดง
สินคา และงานเสวนาอื่นๆ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการฝายการตลาด
− ผูจัดการฝายขาย
1222

ผูจัดการดานโฆษณาและประชาสัมพันธ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงานโฆษณา ประชาสัมพันธ และกิจกรรม
ตางๆ เกี่ยวกับขาวสารสูสาธารณะของวิสาหกิจและองคการ หรือวิสาหกิจทีใ่ หบริการที่
เกี่ยวของแกวสิ าหกิจและองคการอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผน ควบคุม และประสานกิจกรรมการโฆษณาและประชาสัมพันธของวิสาหกิจและ
องคการ
− เจรจาทําสัญญาโฆษณากับลูกคาหรือหนังสือพิมพ สถานีวิทยุและโทรทัศน องคการกีฬา
และวัฒนธรรม และบริษัทโฆษณา
− วางแผนและจัดการโครงการขอมูลสารสนเทศเพื่อแจงแกผูบัญญัติกฎหมาย
สื่อมวลชน
และสาธารณชนเกี่ยวกับแผนงาน ความสําเร็จ และแนวคิดของวิสาหกิจหรือองคการ
− ควบคุมและจัดการ การดําเนินงานดานโฆษณาและประชาสัมพันธของพนักงาน
− กําหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมคาใชจาย และตรวจสอบใหแนใจวาการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
− กําหนดและควบคุมขั้นตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
− วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานประจําวัน
− ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการฝายโฆษณา
− ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ
1223

ผูจัดการดานวิจัยและพัฒนา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของวิสาหกิจ
หรือองคการ หรือวิสาหกิจที่ใหบริการที่เกี่ยวของแกวิสาหกิจและองคการอื่น
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผน ควบคุม และประสานกิจกรรมการวิจย
ั และพัฒนาภายในหนวยงาน หรือไดรับ
คาธรรมเนียมตอบแทนจากองคการการวิจัยภายนอก เพื่อพัฒนากระบวนการทางเทคนิค
ผลิตภัณฑ องคความรู หรือการใชประโยชนจากวัสดุแบบใหมหรือปรับปรุงใหดีขนึ้
− วางแผนโครงการวิจย
ั และพัฒนาในภาพรวมของวิสาหกิจหรือองคการ กําหนดเปาหมาย
และความตองการดานงบประมาณ
− ควบคุมและจัดการการดําเนินงานดานวิจย
ั และพัฒนาของพนักงาน
− กําหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมคาใชจาย และตรวจสอบใหแนใจวาการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
− กําหนดและควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
− วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานประจําวัน
− ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
− เปนตัวแทนของวิสาหกิจหรือองคการในการประชุม การสัมมนา และการเสวนา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
− ผูจัดการฝายวิจัย

หมวดยอย 13 ผูจัดการดานการผลิตและการบริการเฉพาะอยาง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงานดานการผลิตสินคาและการใหบริการ
ดานวิชาชีพและเทคนิคเฉพาะอยางโดยวิสาหกิจหรือองคการ อาจเปนผูจัดการแผนกหรือเปนผูจัดการทัว่ ไปของ
วิสาหกิจหรือองคการที่ไมมีสายการบังคับบัญชาของผูจัดการก็ได เปนผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
ดานการผลิต การทําเหมือง การกอสราง โลจิสติกส เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การปฏิบัติงานในภาค
การเกษตร การปาไม และการประมงขนาดใหญ ดานสุขภาพ การศึกษา งานสังคมสงเคราะห การธนาคาร
การประกันภัย และการบริการดานวิชาชีพและเทคนิคอื่นๆ
ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้
สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่ 4 ตามระดับทักษะของ ISCO
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ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผนรายละเอียดของกิจกรรมในแงของผลผลิต การใหบริการ คุณภาพ ปริมาณ ตนทุน
ระยะเวลา และความตองการดานแรงงาน
− กําหนดมาตรฐานและวัตถุประสงค
− ควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรและขั้นตอนการดําเนินงาน
− รับรองคุณภาพของสินคาที่ผลิตและการใหบริการ
− เตรียมการยืน
่ ประมูลและประมูลงานตามสัญญาจาง
− กําหนดและจัดการงบประมาณ ควบคุมดูแลผลผลิตและตนทุน และปรับกระบวนการ
ทํางานและการใชทรัพยากรเพื่อลดตนทุนใหนอยที่สุด
− ตรวจสอบการไดมาและการติดตั้งเครื่องจักรโรงงานและอุปกรณใหม
− ประสานการการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานดานสุขภาพและความปลอดภัย
− วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานประจําวัน
− ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
− จัดทํารายงาน งบประมาณ การพยากรณ
− เปนตัวแทนของวิสาหกิจหรือองคการในการเจรจากับตัวแทน การประชุม การสัมมนา
การประชาพิจารณ และการเสวนา
หมายเหตุ
− ผูประกอบอาชีพภายใตหมวดยอย 13 (ผูจัดการดานการผลิตและการบริการเฉพาะอยาง)
จําเปนตองมีคณ
ุ สมบัติและประสบการณความชํานาญเฉพาะดานที่เกีย่ วของกับอาชีพตางๆ
ที่จัดประเภทไวในหมวดใหญ 2 (ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ) หรือหมวดใหญ 3
(เจาหนาที่เทคนิคและผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานตางๆ)
− ผูจัดการในระดับภูมภ
ิ าคและผูจัดการระดับอาวุโสอื่นๆ ที่เปนผูประสานงานหรือควบคุม
การดําเนินงานของผูจัดการภายใตสายบังคับบัญชา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1120
(กรรมการผูจดั การและผูบริหารระดับสูง)
131

ผูจัดการดานการผลิตในภาคการเกษตร การปาไม และการประมง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงานดานการผลิตในภาคการเกษตร
การปลูกพืชในสวนหรือเรือนกระจก การปาไม และการประมงขนาดใหญ เชน ไรนา ฟารม
ปศุสัตวขนาดใหญ ระบบนารวม และสหกรณการเกษตร เพื่อเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผล
และผสมพันธุและเลี้ยงปศุสตั ว สัตวน้ําและสัตวน้ําประเภทมีเปลือก เพื่อจับและเก็บสัตวน้ํา
และสิ่งมีชีวิตในน้ําในรูปแบบตางๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ติดตามดูแลสถานการณดานการตลาดของภาคการเกษตรและการปาไม
และวางแผน
ผลผลิตเพื่อใหตรงกับความตองการตามสัญญาและความตองการของตลาด

49
−

−
−
−
−
−
−

−

1311

จัดทําและจัดการงบประมาณ ติดตามดูปริมาณผลผลิตและตนทุน บันทึกขอมูลตางๆ เชน
การปฏิบัติงานดานการจัดการฟารมและการประมง และการจัดทํารายงานดานการเงินและ
การปฏิบัติงาน
พูดคุยกับผูซื้อสินคาเพื่อเตรียมการสําหรับการขายพืชผล สินคาที่จับมาได หรือมีอยูในคลัง
ทําสัญญากับเกษตรกร กัปตันเรือ หรือเจาของธุรกิจในการผลิตและการจัดการผลผลิต
วางแผนประเภทงาน ความสําคัญ และลําดับการปฏิบัติงาน
จัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใช
ระบุและควบคุมสารพิษทางสิ่งแวดลอม วัชพืช สัตวศตั รูพืช และเชือ้ โรค
จัดการดานการปฏิบัติงาน เชน การบํารุงรักษาอาคาร สิ่งกอสราง ระบบจัดหาน้าํ หรือ
ระบบประปา และอุปกรณ
ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงานและผูรับจางเหมา

ผูจัดการดานการผลิตในภาคการเกษตรและการปาไม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงานดานการผลิตในภาคการเกษตร
การทําพืชสวนและการปาไมที่มีขนาดใหญ เชน ไรนา ฟารมปศุสัตวขนาดใหญ ระบบนารวม
และสหกรณการเกษตร เพื่อเพาะปลูกและเก็บเกีย่ วพืชผล และผสมพันธุและเลี้ยงปศุสัตว
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ติดตามดูแลสถานการณดานการตลาดของภาคการเกษตรและการปาไม
และวางแผน
ผลผลิตเพื่อใหตรงกับความตองการตามสัญญาและความตองการของตลาด
− จัดทําและจัดการงบประมาณ ติดตามดูปริมาณผลผลิตและตนทุน บันทึกขอมูลตางๆ เชน
การปฏิบัติงานดานการจัดการฟารม และการจัดทํารายงานดานการเงินและการปฏิบัติงาน
− ปรึกษากับผูซื้อเพื่อเตรียมการสําหรับการขายพืชผลและปศุสัตว
− ทําสัญญากับเกษตรกรหรือเจาของธุรกิจในการผลิตพืชผลและปศุสัตว
หรือการจัดการ
ผลผลิตที่ได
− วางแผนประเภทงาน ความสําคัญ และลําดับการปฏิบัติงาน (เชน กําหนดชวงเวลาที่ดี
ที่สุดในการเพาะปลูก ฉีดพนยา และเก็บเกี่ยว)
− วิเคราะหดินเพื่อกําหนดชนิดและปริมาณปุยที่ตองใชเพือ
่ ใหไดผลผลิตสูงสุด
− จัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใช เชน รถแทรกเตอร เมล็ดพันธุ ปุย และ
สารเคมี
− กําหนดและควบคุมสารพิษที่มีผลตอสิ่งแวดลอมในภาคการเกษตรและการปาไม
วัชพืช
สัตวศัตรูพืช และเชื้อโรค
− บริหารจัดการงานในฟารม เชน การบํารุงรักษาอาคาร สิ่งกอสราง ระบบจัดหาน้าํ หรือ
ระบบประปา และอุปกรณ
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ควบคุมและประสานงานกิจกรรมตางๆ เชน การเพาะปลูก การชลประทาน การใช
สารเคมี การเก็บเกีย่ ว และการคัดคุณภาพ
ตรวจสอบไรนาและพืน้ ที่เพื่อกําหนดวันเก็บเกีย่ วพืชผล หรือประมาณความเสียหายของ
พืชผลที่เกิดจากสภาพอากาศ
ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงานและผูรับจางเหมาใน
ภาคการเกษตรและการปาไม

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการฝายผลิตดานการปาไม
− ผูจัดการฝายผลิตดานการเพาะปลูก
− ผูจัดการฝายผลิตดานการเลีย
้ งปศุสัตว
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ผูจัดการดานการผลิตในภาคการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการประมง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงานดานการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และการประมงที่มีขนาดใหญในการจับปลาและสัตวน้ําที่มีเปลือก และเพื่อเพาะเลี้ยงปลา สัตวน้ํา
ที่มีเปลือก หรือสิ่งมีชีวิตในน้ําในรูปแบบอื่นๆ เพื่อการคาหรือปลอยในน้ําจืดหรือน้าํ เค็ม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ติดตามดูแลสถานการณดานการตลาดของการเพาะเลีย
้ งสัตวน้ําและการประมง
และ
วางแผนผลผลิตเพื่อใหตรงกับความตองการตามสัญญาและความตองการของตลาด
− จัดทําและจัดการงบประมาณ ติดตามดูปริมาณผลผลิตและตนทุน บันทึกขอมูลตางๆ เชน
การปฏิบัติงานดานการประมง และการจัดทํารายงานดานการเงินและการปฏิบัติงาน
− ปรึกษากับผูซื้อเพื่อเตรียมการสําหรับการขายผลผลิตและสัตวน้ําที่จับได
− ทําสัญญากับกัปตันเรือหรือเจาของเรือประมงและฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในการทําประมง
และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือการจัดการผลผลิตที่ได
− ดําเนินการและจัดการตรวจสอบสัตวน้ําที่เพาะเลี้ยงหรือทําประมงเพื่อหาเชื้อโรคหรือพยาธิ
− วางแผนและประสานงานการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงการวางไขของปลา และอัตราการเติบโต
และเพื่อปองกันเชื้อโรคที่เกิดขึ้นในสถานที่วางไข
− ติดตามดูสภาพแวดลอมเพื่อบํารุงรักษาหรือปรับปรุงสภาพใหกับสิ่งมีชีวิตในน้ํา
− กํากับและควบคุมดูแลการดักจับและการวางไขของปลา การเพาะฟกไข และการอนุบาล
ลูกสัตวน้ํา การประยุกตใชความรูดานการจัดการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว
− ประสานงานดานการคัดเลือกและบํารุงรักษาพอพันธุ- แมพันธุ
− กํากับและควบคุมดูแลการเคลื่อนยายสัตวน้ําที่โตเต็มที่ไปยังทะเลสาบ สระน้ํา ลําธาร
หรือถังบรรจุเพื่อการคา
− จัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ และสิ่งของเครื่องใช เชน เรือ ตาขาย แห และอวน
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จัดการการปฏิบัติงาน เชน บํารุงรักษาเรือและอุปกรณ
ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงานและผูรับจางเหมาดาน
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําและการประมง

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการฝายผลิตดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
− ผูจัดการฝายผลิตดานการประมง
− ผูจัดการเรือลากอวน
ยกเวน
− เกษตรกรเลีย
้ งปลา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6221
− เกษตรกรเลีย
้ งหอยนางรม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6221
− เกษตรกรทําฟารมสัตวน้ํา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6221
− กัปตันเรือประมงชายฝง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6222
− กัปตันเรือประมงทะเลน้ําลึก ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6223
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ผูจัดการดานการผลิต เหมืองแร กอสราง และการจัดสงสินคา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และประสานงานดานการผลิต การขุดเจาะแร การ
กอสราง การจัดหา การจัดเก็บ และการจัดสงสินคา อาจเปนผูจัดการแผนกหรือเปนผูจัดการ
ทั่วไปของวิสาหกิจหรือองคการที่ไมมีสายการบังคับบัญชาของผูจัดการก็ได
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผนรายละเอียดของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคุณภาพและปริมาณผลผลิต ตนทุน ความ
ตรงตอเวลา และความตองการดานแรงงาน
− ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรโรงงานและกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพโดย
วางแผนการบํารุงรักษา กําหนดชัว่ โมงการทํางาน และจัดหาอุปกรณเครื่องใชตางๆ
− เตรียมการยืน
่ ประมูลและประมูลงานตามสัญญาจาง
− กําหนดและจัดการงบประมาณ ควบคุมดูแลผลผลิตและตนทุน และปรับกระบวนการ
ทํางานและการใชทรัพยากรเพื่อลดตนทุนใหนอยที่สุด
− ตรวจสอบการไดมาและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณใหม
− ควบคุมการจัดทําบันทึกและรายงานการผลิต
− ประสานการการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานดานสุขภาพและความปลอดภัย
− วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานประจําวัน
− ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
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ผูจัดการดานการผลิต
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานกิจกรรมที่เกีย่ วของกับการผลิตสินคา
การผลิตและการจายไฟฟา กาซ และน้ํา รวมถึงการจัดเก็บ การบําบัด และการกําจัดของเสีย
ซึ่งมีหนาที่การจัดในสวนของการผลิตของวิสาหกิจขนาดใหญ หรือเปนผูจัดการดานการผลิต
ของบริษัทขนาดเล็ก
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนด ดําเนินการ และควบคุมดูแลยุทธศาสตร นโยบาย และแผนการผลิต
− วางแผนรายละเอียดของการดําเนินการผลิตที่เกี่ยวของกับคุณภาพและปริมาณของผลผลิต
ตนทุน ระยะเวลาที่ใชในการผลิต และความตองการดานแรงงาน
− ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรโรงงานและกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพโดย
วางแผนการบํารุงรักษา กําหนดชัว่ โมงการทํางาน และจัดหาอุปกรณเครื่องใชตางๆ
− กําหนดและจัดการงบประมาณ ควบคุมดูแลผลผลิตและตนทุน และปรับกระบวนการ
ทํางานและการใชทรัพยากรเพื่อลดตนทุนใหนอยที่สุด
− ปรึกษาและใหขอมูลแกผูจัดการแผนกอื่นๆ เกี่ยวกับการผลิต
− ตรวจสอบการไดมาและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณใหม
− ควบคุมการจัดทําบันทึกและรายงานการผลิต
− ประสานการการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานดานสุขภาพและความปลอดภัย
− หาโอกาสทางธุรกิจและกําหนดผลิตภัณฑที่จะผลิต
− วิจัยและดําเนินการตามระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่มีผลตอการดําเนินการดานการผลิต
และสิ่งแวดลอม
− ตรวจสอบใบเสนอราคาสําหรับการผลิตสินคาพิเศษ
และติดตอลูกคาและผูจัดหาสินคา
หรือวัตถุดิบ
− ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูผลิตสินคา
− ผูจัดการดานการผลิต
− ผูจัดการดานการผลิตและการปฏิบัติงานดานการผลิต
ยกเวน
− หัวหนาคุมงานดานการผลิต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3122
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ผูจัดการดานการทําเหมือง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงานดานการผลิตของเหมืองแร เหมืองหิน
และการขุดเจาะน้ํามันและกาซ อาจเปนผูจดั การแผนกหรือเปนผูจัดการทั่วไปของวิสาหกิจหรือ
องคการที่ไมมีสายการบังคับบัญชาของผูจัดการก็ได
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ปรึกษากับผูจด
ั การอื่นๆ เพือ่ กําหนดปริมาณการผลิต วางแผนสถานที่ขุดเจาะ และกําหนด
นโยบายในการเคลื่อนยายวัตถุดิบ
− ประเมินประสิทธิภาพของสถานที่ผลิตเพื่อกําหนดความเหมาะสมในการใชทรัพยากรบุคคล
เครื่องอุปกรณ และเทคโนโลยีที่ใช รวมถึงทําการปรับเปลี่ยนตารางการทํางานหรือเครื่อง
อุปกรณถาจําเปน
− วางแผนรายละเอียดของการดําเนินการผลิตที่เกี่ยวของกับคุณภาพและปริมาณของผลผลิต
ตนทุน ระยะเวลาที่ใชในการผลิต และความตองการดานแรงงาน
− ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรโรงงานและกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ โดย
วางแผนการบํารุงรักษา กําหนดชัว่ โมงการทํางาน และจัดหาอุปกรณเครื่องใชตางๆ
− กําหนดและจัดการงบประมาณ ควบคุมดูแลผลผลิตและตนทุน และปรับกระบวนการ
ทํางานและการใชทรัพยากรเพื่อลดตนทุนใหนอยที่สุด
− ตรวจสอบการไดมาและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณใหม
− ควบคุมการจัดทําบันทึกและรายงานการผลิต
− ประสานการการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานดานสุขภาพและความปลอดภัย
− วิจัยและดําเนินการตามระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่มีผลตอการดําเนินการดานการทํา
เหมืองและสิ่งแวดลอม
− ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการดานการทําเหมืองแร
− ผูจัดการฝายผลิตในการทําเหมืองแร
− ผูจัดการฝายผลิตในการขุดเจาะน้ํามันและกาซ
− ผูจัดการฝายผลิตในการทําเหมืองหิน
− ผูจัดการดานการทําเหมืองหิน
ยกเวน
− หัวหนาคุมงานดานเหมืองแร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3121
− ผูชวยคุมงานเหมืองแร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3121
− หัวหนาคุมงานดานเหมืองหิน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3121

54
1323

ผูจัดการดานการกอสราง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงานดานการกอสรางโครงการวิศวกรรม
โยธา อาคารและสิ่งกอสราง และที่พักอาศัย อาจเปนผูจดั การแผนกหรือเปนผูจัดการทั่วไปของ
วิสาหกิจหรือองคการที่ไมมีสายการบังคับบัญชาของผูจัดการก็ได
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− อานแบบแปลนทางสถาปตยกรรมและรายละเอียดตางๆ
− ประสานงานดานทรัพยากรแรงงาน และการจัดซื้อและจัดสงวัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ
− เจรจาเกีย
่ วกับขั้นตอนและวิธีการกอสรางกับเจาของอาคาร ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย และ
ผูรับจางเหมา
เพื่อใหแนใจวาโครงการสามารถเสร็จทันเวลาและภายใตงบประมาณที่
กําหนด
− เตรียมยืน
่ ประมูลและประมูลงานตามสัญญาจาง
− ปฏิบัติงานและดําเนินโครงการงานกอสรางอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ณ สถานที่กอสราง
− ตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน คุณภาพ ตนทุน และความ
ปลอดภัยในการกอสรางอาคาร
− จัดเตรียมการเสนอแบบแปลนการกอสรางแกผูมีอํานาจในทองถิ่น
− ดําเนินการกอสรางภายใตสญ
ั ญา หรือทําสัญญารับเหมาชวงงานกอสรางเฉพาะทาง
− จัดเตรียมการตรวจสอบอาคาร สิ่งกอสราง โดยผูมีอํานาจที่เกีย
่ วของ
− กําหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมคาใชจาย และตรวจสอบใหแนใจวาการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
− ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงานและผูรับจางเหมา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการโครงการกอสราง
− ผูรับเหมากอสราง
ยกเวน
− หัวหนาคุมงานดานการกอสรางอาคาร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3123
− ชางกอสรางที่อยูอาศัย ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7111
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ผูจัดการดานการจัดหาและจัดสงสินคา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงานระบบการขนสงผูโดยสารและ
สิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงการจัดหา จัดสง จัดเก็บ และกระจายสินคา อาจเปนผูจัดการ
แผนกหรือเปนผูจัดการทัว่ ไปของวิสาหกิจหรือองคการที่ไมมีสายการบังคับบัญชาของผูจัดการ
ก็ได

55
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนด ดําเนินงาน ควบคุมดูแลกลยุทธ นโยบาย และแผนงานในการจัดซื้อ จัดเก็บ และ
ขนสงสินคา
− จัดทําและปฏิบัติตามแผนงานเพื่อดูแลระดับสินคาคงคลังใหเพียงพอตอความตองการ โดย
มีตนทุนต่ําที่สดุ
− เจรจาสัญญากับผูจัดหาสินคาเพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพ ตนทุน และการขนสงทีต
่ รงกับ
ความตองการ
− ติดตามและตรวจสอบระบบการจัดเก็บและคลังสินคาใหตรงกับความตองการและควบคุม
ระดับสินคาคงคลัง
− ควบคุมการจัดสงสินคาโดยยานพานะทั้งทางบก เรือ และอากาศ
− ใชระบบบันทึกขอมูลในการติดตามการเคลือ
่ นไหวของสินคา และเพื่อใหแนใจวาการสั่งซื้อ
สินคาเขามาเพิม่ เพื่อสะสมสินคาคงคลังเปนเวลาที่เหมาะสม
− ติดตอประสานงานกับแผนกอื่นๆ และลูกคาที่ตองการใหนําสินคาออกและการจัดสงสินคา
ตอไปยังปลายทาง
− ตรวจสอบบันทึกรายการจัดซื้อ การจัดเก็บ และการกระจายสินคา
− กําหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมคาใชจาย และตรวจสอบใหแนใจวาการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
− กําหนดและควบคุมขั้นตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
− วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานประจําวัน
− ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการสถานีรถประจําทาง
− ผูจัดการดานโลจิสติกส
− ผูจัดการสถานีรถไฟ
− ผูจัดการฝายจัดซื้อ
− ผูจัดการดานการจัดหาและขนสงสินคา
− ผูจัดการดานหวงโซอุปทาน (Supply chain)
− ผูจัดการบริษท
ั ขนสง
− ผูจัดการระบบขนสงในเขตเมือง
− ผูจัดการคลังสินคา
หมายเหตุ
− ผูบริหารสูงสุดของสนามบิน การรถไฟ หนวยงานระบบขนสงในเขตเมือง และหนวยงาน
ดานการขนสงอื่นๆ ที่มีผูจัดการภายใตสายการบังคับบัญชา ไดจัดประเภทไวในรหัส
อาชีพ 1120 (กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง)
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ผูจัดการดานการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงานการไดมา การพัฒนา การบํารุงรักษา
และการใชคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม
อาจเปนผูจัดการแผนกหรือเปน
ผูจัดการทั่วไปของวิสาหกิจหรือองคการที่ไมมีสายการบังคับบัญชาของผูจัดการก็ได
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ปรึกษากับผูใช ผูบริหาร ผูจําหนาย และเจาหนาที่เทคนิค เพือ
่ ประเมินความตองการ
ทางดานการคํานวณและความตองการระบบ และกําหนดเทคโนโลยีเพื่อใหตรงกับความ
ตองการ
− จัดทําและกํากับยุทธศาสตร นโยบาย และแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT)
− ควบคุมดูแลการเลือกใชและการติดตั้งทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมถึงจัดเตรียมการฝกอบรมใหกับผูใช
− ควบคุมการปฏิบัติงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิเคราะหกระบวนการ
ทํางาน กําหนดลําดับความสําคัญของงาน จัดทํามาตรฐาน และกําหนดเวลาที่งานตอง
แลวเสร็จ
− ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
− มอบหมาย ทบทวน จัดการ และควบคุมการทํางานของนักวิเคราะหระบบ โปรแกรมเมอร
และผูปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรอื่นๆ
− ประเมินผลการใชและความจําเปนดานเทคโนโลยีขององคการ
และใหคําแนะนําในการ
ปรับปรุง เชน การปรับปรุงฮารดแวรและซอฟตแวร
− กําหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมคาใชจาย และตรวจสอบใหแนใจวาการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
− กําหนดและควบคุมขั้นตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
− ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
− เปนตัวแทนของวิสาหกิจหรือองคการในการประชุม
การสัมมนา และการเสวนาที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการฝายพัฒนาโปรแกรมประยุกต
− หัวหนาศูนยสารสนเทศ
− ผูจัดการฝายปฏิบัติการขอมูล
− ผูจัดการฝายประมวลผลขอมูล
− ผูจัดการฝายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

57
−
−
−
−
−
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ผูอํานวยการระบบสารสนเทศ
ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูจัดการฝายขอมูลสารสนเทศ
ผูจัดการฝายบริการดานอินเตอรเน็ต (Internet service provider: ISP)
ผูจัดการดานเครือขาย

ผูจัดการดานการบริการวิชาชีพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงานดานการจัดหาบริการวิชาชีพในการ
ดูแลเด็ก สุขภาพ สวัสดิการ การศึกษา และการบริการวิชาชีพอื่นๆ และผูจัดการสาขาสถาบันที่
ใหบริการดานการเงินและประกันภัย
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนดนโยบายและแผนงานในการใหบริการและการดําเนินงานของสถานประกอบการ
− กําหนดมาตรฐานและวัตถุประสงค
− พัฒนาและจัดทําโครงการและการบริการเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคา
− ควบคุมและประสานงานดานการจัดสรรทรัพยากร
− ติดตอประสานงานกับพอแม/ผูปกครอง คณะกรรมการ ผูลงทุน ตัวแทนชุมชน และ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพื่อรวมหารือเกี่ยวกับการประสานงานและความรวมมือ
− ติดตามและควบคุมคาใชจาย
− ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
− จัดเตรียมสําหรับการจัดทํารายงาน งบประมาณ และการพยากรณ
− เปนตัวแทนขององคการในการเจรจากับผูแ
 ทนจากหนวยงานอื่น
และในการประชุม
การสัมมนา การประชาพิจารณ และการเสวนา
หมายเหตุ
− ผูจัดการดานการบริการวิชาชีพ
มีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และ
ประสานงานดานการบริการวิชาชีพและเทคนิคเฉพาะอยาง จําเปนตองมีคุณสมบัติและ
ประสบการณความชํานาญเฉพาะดานทีเ่ กีย่ วของกับอาชีพตางๆ ที่จัดประเภทไวในหมวด
ใหญ 2 (ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ) หรือหมวดใหญ 3 (เจาหนาที่เทคนิคและผูประกอบ
วิชาชีพที่เกีย่ วของกับดานตางๆ)
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ผูจัดการดานการบริการดูแลเด็ก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงาน และประเมินผลการใหบริการดูแล
เด็กกอนเวลาเขาเรียน หลังเลิกเรียน ในชวงวันหยุด และในศูนยดแู ลเด็กเวลากลางวัน และ
การบริการอื่นๆ

58
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− พัฒนาและจัดทําโครงการเพื่อเสริมสรางพัฒนาการทางดานกายภาพ สังคม อารมณ และ
ความฉลาดของเด็ก
− กําหนดและติดตามการใชงบประมาณ
และจัดสรรเงินทุนสําหรับพนักงาน สิ่งของ
เครื่องใช วัสดุ อุปกรณ และการบํารุงรักษา
− ตรวจสอบและประสานงานการบริการดูแลเด็กกอนเวลาเขาเรียน หลังเลิกเรียน ในชวง
วันหยุด และในศูนยดูแลเด็กเวลากลางวัน
− กํากับและควบคุมพนักงานดูแลเด็ก
− จัดการสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพและตรวจสอบใหแนใจวาอาคาร
สิ่งกอสราง
และอุปกรณไดรับการบํารุงรักษาเพื่อใหเปนสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก พนักงาน และ
ผูเขาเยี่ยมชม
− ทบทวนและทําความเขาใจในขอกําหนดของภาครัฐ
และพัฒนาขั้นตอนใหตรงตาม
ขอกําหนดดังกลาว (เชน ขอกําหนดดานความปลอดภัยและความคุมครอง)
− ติดตามพัฒนาการของเด็กและปรึกษาหารือกับพอแมหรือผูปกครอง
− จัดทําและดูแลบันทึกและบัญชีของศูนยดแ
ู ลเด็ก
− สรรหาและประเมินพนักงาน และประสานงานดานการพัฒนาวิชาชีพของพนักงาน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการศูนยดแ
ู ลเด็ก
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ผูจัดการดานการบริการสุขภาพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน กํากับ ประสานงาน และประเมินผลเกี่ยวกับการบริการดาน
การแพทยและสุขภาพชุมชนในโรงพยาบาล คลินิก หนวยงานดานสาธารณสุข และองคการที่
คลายกัน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กํากับดูแลและบริหารจัดการในภาพรวมขององคการเกี่ยวกับการบริการ
และสิ่งอํานวย
ความสะดวก หนวยงานหรือศูนย
− กํากับดูแล ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการแพทย การพยาบาล งานดาน
เทคนิค งานเสมียน งานบริการ การบํารุงรักษา และงานบุคลากรอื่นๆ
− กําหนดวัตถุประสงคและเกณฑสําหรับใชในการประเมินผลหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานที่เขาไปบริหารจัดการ
− กํากับดูแลหรือดําเนินการสรรหา จางงาน และฝกอบรมพนักงาน
− พัฒนา ดําเนินงาน และควบคุมดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงาน นโยบาย และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและเจาหนาทีด่ านการแพทย การพยาบาล งานเทคนิค และงาน
ธุรการ
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−

−

−

−

−

เฝาติดตามการบริการตรวจวินิจฉัยโรค การใชเตียงผูปวยใน สิ่งอํานวยความสะดวก และ
เจาหนาที่ เพือ่ ใหมั่นใจวาไดใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และประเมินความตองการ
ที่จะใหเพิ่มเจาหนาที่ อุปกรณ และการบริการ
ควบคุมดูแลงานบริหารจัดการ เชน การวางแผนงบประมาณ การจัดทํารายงาน และ
คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ และการบริการ
ติดตอประสานงานกับผูใหบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะหอื่นๆ
คณะกรรมการ และผูลงทุนเพื่อประสานงานดานการจัดหาบริการ
ใหคําปรึกษาแนะนํากับหนวยงานภาครัฐเกีย่ วกับมาตรการในการปรับปรุงการบริการดาน
สุขภาพ งานสังคมสงเคราะห และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
เปนตัวแทนขององคการในการเจรจา การประชุม การสัมมนา การทําประชาพิจารณ และ
การเสวนา

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการหนวยงานบริการดานสุขภาพ
− หัวหนาสํานักงานสาธารณสุข
− ผูอํานวยการคลินิก
− ผูประสานงานดานการดูแลสุขภาพของชุมชน
− ผูอํานวยการสถานพยาบาล
− หัวหนางานพยาบาล
− ผูบริหารงานดานการแพทย
ยกเวน
− ผูจัดการดานการบริการดูแลผูสูงอายุ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 1343
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ผูจัดการดานการบริการดูแลผูสูงอายุ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน กํากับ ประสานงาน และประเมินผลการใหบริการดูแลที่ใหที่
พักอาศัยและการดูแลสวนบุคคลใหกับบุคคลและครอบครัวที่จําเปนตองไดรับบริการดังกลาว
อันเนื่องมาจากการสูงอายุ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กํากับดูแลและบริหารจัดการในภาพรวมขององคการเกี่ยวกับการบริการ
และสิ่งอํานวย
ความสะดวก หนวยงานหรือศูนย
− กํากับดูแล ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการรักษา การพยาบาล งานเทคนิค
งานเสมียน งานบริการ การบํารุงรักษา และงานบุคลากรอื่นๆ
− กําหนดวัตถุประสงคและเกณฑสําหรับใชในการประเมิน หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานใน
หนวยงานทีเ่ ขาไปบริหารจัดการ
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−
−

−
−

−

−

−

กํากับดูแลหรือดําเนินการสรรหา จางงาน และฝกอบรมพนักงาน
พัฒนา ดําเนินงาน และควบคุมดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงาน นโยบาย และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและเจาหนาทีด่ านการแพทย การพยาบาล งานเทคนิค และงาน
ธุรการ
ประสานและบริการจัดการโครงการดานสวัสดิการและบริการดูแลผูสูงอายุ
ควบคุมดูแลงานบริหารจัดการ เชน การวางแผนงบประมาณ การจัดทํารายงาน และ
คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ และการบริการ
ติดตอประสานงานกับผูใหบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะหอื่นๆ
คณะกรรมการ และผูลงทุนเพื่อประสานงานดานการจัดหาบริการ
ใหคําปรึกษาแนะนํากับหนวยงานภาครัฐเกีย่ วกับมาตรการในการปรับปรุงการบริการดาน
สุขภาพ สวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
เปนตัวแทนขององคการในการเจรจา การประชุม การสัมมนา การทําประชาพิจารณ และ
การเสวนา

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการบานพักคนชรา
− ผูประสานงานดานการดูแลผูสูงอายุในชุมชน
− ผูอํานวยการสถานพยาบาลดูแลและบริบาลผูสูงอายุ
− ผูประสานงานหมูบานผูเกษียณอายุ
ยกเวน
− ผูจัดการดานการบริการสุขภาพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 1342
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ผูจัดการดานงานสังคมสงเคราะห
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงานโครงการบริการดานสังคมและชุมชน
เชน การใหความสนับสนุนดานรายได ใหความชวยเหลือครอบครัว การใหบริการเด็ก/เยาวชน
และโครงการและการบริการชุมชนอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กํากับดูแลและบริหารจัดการในภาพรวมขององคการเกี่ยวกับการบริการ
และสิ่งอํานวย
ความสะดวก หนวยงานหรือศูนย
− พัฒนา จัดทํา และควบคุมดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงาน นโยบาย และมาตรฐานสําหรับ
พนักงาน
− ติดตามและประเมินทรัพยากรที่จัดสรรไวสําหรับงานสังคมสงเคราะห การเคหะ และการ
บริการทางสังคมอื่นๆ
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−

−

−

−

−
−

ควบคุมการบริหารจัดการ เชน การวางแผนงบประมาณ การจัดทํารายงาน คาใชจาย
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ และการบริการตางๆ
ติดตอประสานงานกับผูใหบริการงานสังคมสงเคราะหและสุขภาพอืน่ ๆ คณะกรรมการ
และผูลงทุน เพื่อรวมหารือเกี่ยวกับการประสานงานและความรวมมือในการใหบริการ
ทางดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห
ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานภาครัฐเกีย่ วกับมาตรการในการปรับปรุงการบริการดาน
สังคมสงเคราะหและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
เปนตัวแทนขององคการในการเจรจา การประชุม การสัมมนา การประชาพิจารณ และ
การเสวนา
กําหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมคาใชจาย และตรวจสอบใหแนใจวาการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
กําหนดและควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการศูนยชม
ุ ชน
− ผูจัดการฝายบริการครอบครัว
− ผูจัดการฝายบริการที่พักอาศัย
− ผูจัดการศูนยสงเคราะห
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ผูจัดการดานการศึกษา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม ประสานงาน และประเมินผลการศึกษาและการบริหาร
จัดการในแงมมุ ของการบริการดานการศึกษา
โรงเรียนระดับปฐมวัยและระดับมัธยมศึกษา
วิทยาลัย รวมถึงคณะและภาควิชาตางๆในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดทําโปรแกรมการศึกษาบนพื้นฐานของกรอบที่กําหนดขึ้นโดยผูอํานาจตัดสินใจและ
หนวยงานภาครัฐที่ดูแลดานการศึกษา
− ดําเนินการตามระบบและขัน
้ ตอนเพื่อติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนและการรับสมัคร
เขาเรียน
− ควบคุมการบริหารจัดการและงานธุรการเกีย
่ วกับการรับนักเรียนเขาศึกษาและการบริการ
ดานการศึกษา
− ควบคุมการบริหารจัดการ เชน การวางแผนงบประมาณ การจัดทํารายงาน คาใชจาย
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ และการบริการ
− เปนผูนําและแนะแนวแกพนักงานเกีย
่ วกับการสอน งานดานวิชาการ และการบริหาร
จัดการ รวมถึงนักเรียน
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ประเมินผลการทํางานของครูและผูบรรยายดวยการเขาเยีย่ มชมตามชั้นเรียน สังเกตวิธีการ
สอน ทบทวนวัตถุประสงคการสอน และตรวจสอบอุปกรณประกอบการสอน
ประชาสัมพันธโปรแกรมการศึกษา และนําเสนอการบริการของสถาบันแกชุมชน
ควบคุมการดูแลสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา
กําหนดและบังคับใชกฎระเบียบและขอบังคับเพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและ
เหมาะสมสําหรับนักเรียนและครูผูสอน
จัดการและดําเนินการเพิ่มทุนในการประชุมรวมกับผูปกครอง กลุมชุมชน และผูสนับสนุน
ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูอํานวยการวิทยาลัย
− ครูใหญ
− คณบดีมหาวิทยาลัย
− ผูอํานวยการโรงเรียน
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ผูจัดการสาขาดานการบริการทางการเงินและการประกันภัย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงานกับสาขาตางของสถาบันที่ใหบริการ
ทางการเงินและการประกันภัย เชน ธนาคาร สหกรณเคหะ เครดิตยูเนียน และบริษัทประกัน
รวมถึงใหคําปรึกษาแนะนําและใหความชวยเหลือแกลูกคาดานการเงินและการประกันภัย
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผน ควบคุม และประสานการดําเนินงานของพนักงานในสาขา
− กําหนดและดูแลรักษาความสัมพันธกับลูกคารายบุคคลและธุรกิจ
− ใหคําปรึกษาแนะนําและใหความชวยเหลือแกลูกคาเกีย
่ วกับการบริการทางการเงินและการ
ประกันภัย เชน การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบกับลูกคา
− ตรวจสอบ ประเมินผล และประมวลคํารองขอสินเชื่อและการประกันภัย
− ควบคุมดูแลการตัดสินใจขยายวงเงินสินเชือ
่
− ดําเนินการตรวจสอบทางการเงิน
− ตรวจสอบกระแสเงินสดและเครื่องมือทางการเงิน และจัดทํารายงานทางการเงินและรายงาน
ทางการเงินทีผ่ ิดตอกฎระเบียบ
− ทําการอนุมัตห
ิ รือปฏิเสธ หรือประสานงานในเรือ่ งดังกลาวเกี่ยวกับการออกสินเชื่อเพื่อ
การพาณิชย อสังหาริมทรัพย และสินเชื่อสวนบุคคล
− ประสานความรวมมือกับสาขาตางๆ ของบริษัท
− กําหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมคาใชจาย และตรวจสอบใหแนใจวาการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
− ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน

63
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการธนาคาร
− ผูจัดการสาขาสถาบันการเงิน
− ผูจัดการสหกรณเคหะ
− ผูจัดการเครดิตยูเนีย
่น
− ผูจัดการดานการประกันภัย
ยกเวน
− ผูจัดการดานการเงิน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 1211
− เจาหนาที่สินเชื่อและใหกูยม
ื ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3312
− ตัวแทน/นายหนาประกันภัย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3321
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ผูจัดการดานการบริการวิชาชีพ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ประสานงานโดยตรง และประเมินผลการบริการวิชาชีพและ
เทคนิคเฉพาะอยาง และไมไดจัดไวในที่อนื่ ภายใตหมู 134 (ผูจัดการดานการบริการวิชาชีพ)
เชน ผูจัดการที่มีหนาที่รับผิดชอบดานการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การ
คุมประพฤติ การบริการของหองสมุด การบริการดานกฎหมายและอัคคีภัย ไดจดั ประเภทไว
ในรหัสอาชีพนี้
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กํากับดูแลและบริหารจัดการในภาพรวมขององคการเกี่ยวกับการบริการ
และสิ่งอํานวย
ความสะดวก หนวยงานหรือศูนย
− พัฒนา จัดทํา และควบคุมดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงาน นโยบาย และมาตรฐานตางๆ
สําหรับผูปฏิบัติงาน
− กํากับดูแล ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพ งานเทคนิค งานเสมียน งาน
บริการ การบํารุงรักษา และงานบุคลากรอื่นๆ
− ควบคุมดูแลและประเมินทรัพยากรที่ใชในการบริการ
− ควบคุมการบริหารจัดการ เชน การวางแผนงบประมาณ การจัดทํารายงาน คาใชจาย
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ และการบริการ
− วางแผน ควบคุม และประสานงานการใหบริการ
− ติดตอประสานงานการทํางานรวมกับหนวยงานดานการบริการอื่นๆ ในเรื่องที่เกีย
่ วของ
− กําหนดและจัดการงบประมาณ และควบคุมคาใชจาย และตรวจสอบใหแนใจวาการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
− ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการหอจดหมายเหตุ
− ผูจัดการหอศิลป/หองแสดงภาพศิลปะ
− ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ
− ผูจัดการบริการดานกฎหมาย
− ผูจัดการหองสมุด
− ผูจัดการพิพิธภัณฑ
− ผูกํากับการตํารวจ
− ผูบัญชาการเรือนจํา
หมายเหตุ
− ผูจัดการดานการบริการวิชาชีพ
มีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และ
ประสานงานดานการบริการวิชาชีพและเทคนิคเฉพาะอยาง จําเปนตองมีคุณสมบัติและ
ประสบการณความชํานาญเฉพาะดานทีเ่ กีย่ วของกับอาชีพตางๆ ที่จัดประเภทไวในหมวด
ใหญ 2 (ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ) หรือหมวดใหญ 3 (เจาหนาที่เทคนิคและผูประกอบ
วิชาชีพที่เกีย่ วของกับดานตางๆ)
หมวดยอย 14 ผูจัดการโรงแรม การคา และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และควบคุมการปฏิบัติงานของสถานประกอบการที่
ใหบริการที่พกั โรงแรม การคา และการบริการอื่นๆ ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว นใหญ
ตองมีทักษะในระดับที่ 3 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผนและจัดการงานเฉพาะดานกิจกรรมกีฬา การพนัน และกิจกรรมความบันเทิงตางๆ
รวมถึงรูปแบบและสวนประสมของผลิตภัณฑ ระดับสินคาคงคลัง และมาตรฐานการบริการ
− สงเสริมการขายและจําหนายสินคาและบริการ
− ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
การพนัน
สุขภาพ และอื่นๆ
− จัดทําและทบทวนนโยบาย โครงการ และขั้นตอนการดําเนินงานโดยคํานึงถึงความสัมพันธ
ที่มีตอลูกคา สินคา และบริการ
− ประชาสัมพันธสิ่งอํานวยความสะดวกที่จด
ั บริการใหไวสําหรับการจัดการประชุม สัมมนา
และการแสดงสินคาใหลูกคาไดทราบ
− จัดการงานดานการจัดซื้อและการบํารุงรักษายานพาหนะที่ใชในการขนสง อุปกรณเชื้อเพลิง
และการขนสงสินคา
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−
−

ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และควบคุมการทํางานของพนักงาน
ตรวจสอบใหแนใจวาการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หมายเหตุ
− หมวดยอย 14 (ผูจัดการโรงแรม การคา และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ) เปนผูจัดการใน
สถานประกอบการที่ใหบริการโดยตรงแกคนทั่วไป ซึ่งโดยปกติแลวมักจะเปนองคการ
ขนาดเล็กเกินกวาที่จะมีลําดับขั้นการบริหารงาน
สําหรับผูจัดการที่ตองรับผิดชอบใน
การวางแผน ควบคุม และประสานงานดานการบริการวิชาชีพและเทคนิคเฉพาะอยาง
จําเปนตองมีคณ
ุ สมบัติและประสบการณความชํานาญเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับอาชีพตางๆ
ที่จัดประเภทไวในหมวดใหญ 2 (ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ) หรือหมวดใหญ 3
(เจาหนาที่เทคนิคและผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานตางๆ)
− ผูประกอบการรานคา เกสตเฮาส ภัตตาคาร รานอาหาร และบารขนาดเล็ก
ที่ให
ความสําคัญของงานในดานของบริหารจัดการและควบคุมการทํางานของพนักงานเพียง
เล็กนอย ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพที่เหมาะสมภายใตหมวดยอย 51
141

ผูจัดการโรงแรมและภัตตาคาร/รานอาหาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และควบคุมการปฏิบัติงานของสถานประกอบการที่
ใหบริการที่พกั อาหาร เครื่องดื่ม และบริการอื่นๆ ที่ใหการตอนรับดวยความอบอุน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผนและจัดการงานเฉพาะดาน กิจกรรมกีฬา การพนัน และกิจกรรมความบันเทิงตางๆ
− ควบคุมและตรวจสอบการจองหองพัก การตอนรับ บริการเสิรฟอาหารในหองพัก และงาน
แมบาน
− ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
การพนัน
สุขภาพ และอื่นๆ
− ควบคุมดูแลคุณภาพของทุกขั้นตอนในการจัดเตรียมและสงมอบอาหารและบริการตางๆ
− ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการควบคุมพนักงาน
− ตรวจสอบใหแนใจวาการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1411

ผูจัดการโรงแรม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และควบคุมการปฏิบัติงานของโรงแรม โมเต็ล และ
สถานประกอบการที่ใหบริการที่พักและบริการอื่นๆ ที่คลายกัน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและตรวจสอบการจองหองพัก การตอนรับ บริการเสิรฟอาหารในหองพัก และงาน
แมบาน
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−

−
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−
−

ควบคุมการจัดการดานความปลอดภัย และการดูแลสวนและทรัพยสินตางๆ
วางแผนและตรวจตราการใชบาร ภัตตาคาร สถานที่จัดงาน และการประชุม
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล การพนัน
และอื่นๆ
ประเมินและตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคา
ตรวจสอบการทําบัญชีและการจัดซื้อ
จัดทํางบประมาณของสถานประกอบการ
ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการควบคุมพนักงาน
ตรวจสอบใหแนใจวาการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ใหขอมูลการทองเที่ยวในทองถิ่นแกแขกผูมาพัก และจัดทัวรและบริการดานการเดินทาง

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการโรงแรม
− ผูจัดการโมเต็ล
− ผูจัดการที่พักเยาวชน
ยกเวน
− พนักงานทําเตียงและจัดอาหารเชา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5152
หมายเหตุ
− ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่พักแรมขนาดเล็ก เชน สถานประกอบการที่มบ
ี ริการที่
พักพรอมอาหารเชา และเกสตเฮาสขนาดเล็กที่ใหบริการที่พักและอาหารเชาแกลูกคา โดย
อาหารที่ใหบริการมีเพียงไมกี่รายการ
มีลักษณะเหมือนเปนแขกที่เขามาพักอาศัยใน
ครัวเรือนสวนบุคคล โดยพนักงานดังกลาวไมจําเปนตองมีการควบคุมดูหรือบริหารจัดการ
มากนัก ใหจดั ประเภทผูปฏิบัติงานดังกลาวไวในรหัสอาชีพ 5152 (พนักงานดูแลงานบาน/
แมบาน)
− ผูบริหารระดับสูงและผูจัดการเฉพาะดานในโรงแรมขนาดใหญหรือเครือโรงแรม
ไดจัด
ประเภทไวในหมวดยอย 11 และ 12
1412

ผูจัดการภัตตาคาร/รานอาหาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และควบคุมการดําเนินงานของคาเฟ ภัตตาคาร/
รานอาหาร และสถานประกอบการที่เกีย่ วของเพื่อใหบริการอาหารและจัดเลี้ยง
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผนรายการอาหารจากการปรึกษากับหัวหนาพอครัวและพอครัว/แมครัว
− วางแผนและจัดการงานหนาที่เฉพาะดาน
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−
−

−
−
−

เตรียมการจัดซื้อและกําหนดราคาสินคาตามงบประมาณ
ดูแลบันทึกระดับคลังสินคาและธุรกรรมทางการเงิน
ตรวจสอบใหแนใจวาสิ่งอํานวยความสะดวกในหองรับประทานอาหาร หองครัว และหอง
จัดเก็บอาหารเปนไปตามขอกําหนดทางดานสุขภาพ และสะอาด ปฏิบัติงานได และ
เหมาะสม
พูดคุยกับลูกคาเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกคาเกี่ยวกับอาหารและบริการ
คัดเลือก จัดตารางการทํางานของพนักงาน ฝกอบรมและควบคุมการทํางานของพนักงาน
ตอนรับและผูป ฏิบัติงานในครัว
รับสํารองที่นั่ง ทักทายแขก และใหความชวยเหลือในการรับคําสั่งจากลูกคา
เจรจาขอตกลงกับลูกคาและผูจัดหาสินคาและวัตถุดิบ
ตรวจสอบใหแนใจวาการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการคาเฟ
− ผูจัดการภัตตาคาร/รานอาหาร
− ผูจัดการฝายจัดเลี้ยง
ยกเวน
− หัวหนาพอครัว/แมครัว ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3434
142

1420

ผูจัดการดานการคาปลีกและคาสง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ ประสานงาน และควบคุมการดําเนินกิจการของสถาน
ประกอบการที่จําหนายสินคาปลีกหรือสง มีหนาที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณ พนักงาน
และการกําหนดยุทธศาสตรและทิศทางการดําเนินงานของรานหรือของหนวยตางๆ ภายในราน
ที่ขายสินคาแตละประเภท
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนดสวนประสมผลิตภัณฑ ระดับสินคาคงคลัง และมาตรฐานการบริการ
− กําหนดและดําเนินนโยบายการจัดซื้อและการตลาด รวมถึงกําหนดราคาสินคา
− สงเสริมการขายและการโฆษณาสินคาและบริการของสถานประกอบการ
− ดูแลรายงานระดับสินคาคงคลังและธุรกรรมทางการเงิน
− ดูแลดานงบประมาณของสถานประกอบการ
− ควบคุม คัดเลือก ฝกอบรม และกํากับดูแลการทํางานของพนักงาน
− ตรวจสอบใหแนใจวาการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

68
หมายเหตุ
− ในรหัสอาชีพนี้ประกอบดวยผูจัดการดานการคาปลีกและคาสง
ซึ่งโดยปกติแลวมักจะ
ทํางานในองคการขนาดเล็กเกินกวาที่จะมีลําดับขั้นของผูจัดการเพื่อบริหารงาน
แตก็
รวมถึงผูจัดการที่ทํางานในสถานประกอบการคาปลีกขนาดใหญ เชน ซูเปอรมารเก็ตและ
หางสรรพสินคา ที่อาจมีลําดับขั้นของผูจัดการเพื่อบริหารงานไดเชนกัน
− ในขณะที่ผูจัดการทั่วไปของกลุมของสถานประกอบการ เชน ผูจัดการทั่วไปของซูเปอร
มารเก็ตหรือหางสรรพสินคาที่อยูในเครือเดียวกัน ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 1120
(กรรมการผูจดั การและผูบริหารระดับสูง)
− ผูปฏิบัติงานในรานคาขนาดเล็ก ที่ไมไดทาํ หนาที่บริหารจัดการและควบคุมการทํางานของ
พนักงานเปนหลัก ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5221 (เจาของรานคา)
− พนักงานที่ทําหนาที่ควบคุมและกํากับดูแลการทํางานของพนักงานชวยขายในรานคา
ตรวจสอบการทํางานของพนักงานและคนทํางานอื่นๆ แตไมมีหนาที่รับผิดชอบในการ
กําหนดสวนประสมผลิตภัณฑ ราคาสินคาทั้งหมด งบประมาณและจํานวนพนักงาน การ
คัดเลือก และการจางงาน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5222 (หัวหนาคุมงานในรานคา)
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ผูจัดการดานการบริการอื่นๆ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และควบคุมการปฏิบัติงานของสถานประกอบการที่ให
บริการดานกีฬา วัฒนธรรม การนันทนาการ การทองเที่ยว ศูนยลกู คาสัมพันธ และการบริการ
เพื่อความบันเทิงอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผนและบริหารจัดการรูปแบบและการผสมผสานการบริการหรือกิจกรรมตางๆ
− ตรวจสอบใหแนใจวาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
ไดรับการทําความสะอาดและอยูใน
สภาพที่ดี
− การพัฒนาบริการใหเปนไปในทางเดียวกันกับแนวโนมความตองการของตลาด
− ใหคําแนะนําเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม และสงเสริมการประชาสัมพันธ
− ตรวจสอบและเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินทั้งหมดและตรวจสอบคลังสินคาเปนประจํา
− กําหนดและจัดการงบประมาณ ควบคุมคาใชจาย และดูแลการใชทรัพยากรใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ
− วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานประจําวัน
− ดูแลการคัดเลือก การควบคุม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
− ตรวจสอบใหแนใจวาการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ผูจัดการดานการกีฬา นันทนาการ และศูนยวัฒนธรรม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และควบคุมการปฏิบัติงานของสถานประกอบการที่
ใหบริการดานกีฬา ศิลปะ การแสดง การนันทนาการ และการบริการเพื่อความบันเทิงอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผนและบริหารจัดการรูปแบบและการผสมผสานกิจกรรมเพื่อความบันเทิง กิจกรรม
ที่นาสนใจ และกิจกรรมวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมกีฬาและฟตเนสที่จัดขึ้นโดยศูนย
− ตรวจสอบใหแนใจวาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
ไดรับการทําความสะอาดและอยูใน
สภาพที่ดี
− การพัฒนาบริการดานนฤมิตศิลป (creative art) การผลิตภาพยนตรและการแสดงของวง
และออเคสตราใหเปนไปในทางเดียวกันกับแนวโนมความตองการของตลาด
− ใหคําแนะนําเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม และสงเสริมการประชาสัมพันธ
เหตุการณ การแสดง และกิจกรรมตางๆ แกสาธารณะชนทั่วไป
− ตรวจสอบและเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินทั้งหมดและตรวจสอบคลังสินคาเปนประจํา
− กําหนดและจัดการงบประมาณ ควบคุมคาใชจาย และดูแลการใชทรัพยากรใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ
− วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานประจําวัน
− ควบคุมการคัดเลือก การฝกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
− ตรวจสอบใหแนใจวาการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการสวนสนุก
− ผูจัดการโรงเลนบิลเลียดหรือพลู
− ผูจัดการคาสิโน
− ผูจัดการโรงภาพยนตร
− ผูจัดการศูนยสันนทนาการ
− ผูจัดการโรงเรียนฝกสอนขี่มา
− ผูจัดการศูนยกฬ
ี า
− ผูจัดการโรงละคร
ยกเวน
− ผูจัดการหอศิลป/หองแสดงภาพศิลปะ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1349
− ผูจัดการพิพิธภัณฑ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 1349
− ผูจัดการหองสมุด ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 1349

70
1439

ผูจัดการดานการบริการ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงานดานการบริการที่ไมไดจัดประเภทไว
ภายใตหมวดยอย 14 (ผูจัดการโรงแรม การคา และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ) เชน
ผูจัดการตัวแทนบริษัทนําเทีย่ ว ผูจัดการศูนยการประชุม ผูจัดการศูนยลูกคาสัมพันธ ผูจัดการ
ศูนยการคา เปนตน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดการบริษท
ั ตัวแทนนําเที่ยว
− ผูจัดการศูนยการประชุม
− ผูจัดการศูนยลูกคาสัมพันธ
− ผูจัดการศูนยการคา
− ผูจัดการแคมป
− ผูจัดการสถานที่พักกองคาราวาน
หมายเหตุ
− ผูจัดการที่จัดประเภทไวในหมวดยอย 12 (ผูจัดการดานการบริหารจัดการและการพาณิชย)
และ 13 (ผูจดั การดานการผลิตและการบริการเฉพาะอยาง) เปนอาชีพที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการดานบริการวิชาชีพและเทคนิคเฉพาะอยาง ซึ่งจําเปนตองมีคุณสมบัติและ
ประสบการณความชํานาญเฉพาะดานทีเ่ กีย่ วของกับอาชีพตางๆ ที่จัดประเภทไวในหมวด
ใหญ 2 (ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ) หรือหมวดใหญ 3 (เจาหนาที่เทคนิคและผูประกอบ
วิชาชีพที่เกีย่ วของกับดานตางๆ) จึงไมไดจดั ประเภทไวในที่นี้
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ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความรูที่มีอยูเดิม ประยุกตใชแนวคิดและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร
หรือศิลปศาสตร ทําการสอนเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวอยางเปนระบบ หรือผสมผสานกิจกรรมตางๆ เหลานี้เขาดวยกัน
ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดใหญนี้สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่ 4 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วิเคราะหและวิจัย และพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธก
ี ารดําเนินงาน ใหคําแนะนําหรือ
ประยุกตใชความรูที่มีอยูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรกายภาพ คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร และ
เทคโนโลยี วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต การบริการทางการแพทยและสุขภาพ สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
− สอนทฤษฎีและปฏิบัติวิชาตางๆ ในระดับการศึกษาตางๆ
− สอนและใหความรูแกผูพก
ิ าร ผูที่มีความลําบากในการเรียนรูหรือที่มีความตองการพิเศษ
− ใหบริการทางธุรกิจ กฎหมาย และสังคม
− สรางสรรคและทํางานศิลปะ
− ใหคําแนะนําดานจิตวิญญาณ
− จัดทําเอกสารและรายงานเชิงวิทยาศาสตร
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
หมวดยอย 21 ผูประกอบวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั ปรับปรุง หรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการดําเนินงาน หรือ
การประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับฟสิกส ดาราศาสตร อุตุนิยมวิทยา เคมี ธรณีฟสิกส ธรณีวิทยา
ชีววิทยา นิเวศวิทยา เภสัชวิทยา แพทยศาสตร คณิตศาสตร สถิติ สถาปตยกรรม วิศวกรรมศาสตร การออกแบบ
และเทคโนโลยี ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว นใหญตองมีทักษะในระดับที่ 4 ตามระดับ
ทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วิจัย ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ใหคําปรึกษาแนะนํา หรือประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตร
ที่ไดจากการศึกษาโครงสรางและคุณสมบัติของสารและปรากฏการณทางฟสิกส
คุณลักษณะและกระบวนการทางเคมีของสสาร วัสดุ และผลิตภัณฑ สิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบ
ไมวาจะเปนมนุษย สัตว และพืช รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีทางคณิตศาสตรและสถิติ
− ใหคําแนะนํา ออกแบบ และกํากับการกอสรางอาคาร เมือง และระบบจราจร หรือ
โครงสรางทางวิศวกรรมโยธาและอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณอื่นๆ พรอม
ทั้งใหคําปรึกษาแนะและประยุกตใชวิธีการดานการทําเหมืองแร และใหแนใจวาไดเลือกใช
วิธีการที่เหมาะสมที่สุด
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สํารวจพื้นดินและทะเล และจัดทําแผนที่
ศึกษาและใหคาํ ปรึกษาแนะนําดานวิชาการเกี่ยวกับวัสดุ ผลิตภัณฑ และกระบวนการ
เฉพาะอยาง รวมถึงประสิทธิภาพในการผลิตและการทํางานขององคการ
จัดทําเอกสารและรายงานเชิงวิทยาศาสตร
ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ

นักวิทยาศาสตรกายภาพและและนักวิทยาศาสตรพื้นพิภพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั ปรับปรุงหรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการดําเนินงาน หรือ
การประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรทางดานฟสิกส ดาราศาสตร อุตุนิยมวิทยา เคมี
ธรณีวิทยา และธรณีฟสิกส
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ศึกษาความรูเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตรจากการวิจย
ั และทดลองเกี่ยวกับกลศาสตร อุณหพล
ศาสตร3/ แสง เสียง ไฟฟา แมเหล็ก อิเล็กทรอนิกส นิวเคลียรฟสิกส ดาราศาสตร สาขา
ตางๆ ของเคมี สภาพบรรยากาศ และลักษณะทางกายภาพของพื้นดินและสวนประกอบ
ของโลก
− ใหคําแนะนําหรือนําความรูม
 าประยุกตใชในการผลิต เกษตรกรรม การแพทย การเดินเรือ
การสํารวจอวกาศ การสํารวจน้ํามัน กาซ น้ํา และแรธาตุ การโทรคมนาคม และการ
บริการอื่นๆ หรือวิศวกรรมโยธา
− จัดทําเอกสารและรายงานเชิงวิทยาศาสตร
2111

นักฟสิกสและนักดาราศาสตร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั และปรับปรุงหรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการดําเนินงาน
เกี่ยวกับสสาร อวกาศ เวลา พลังงาน แรง และอันตรกิริยา และความสัมพันธระหวางกันของ
ปรากฏการณทางฟสิกส รวมถึงการนําความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชหลักการทางฟสิกสและ
ดาราศาสตรมาประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม การแพทย การทหาร หรืองานดานอืน่ ๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วิจัยและปรับปรุงหรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือ ซอฟทแวร และวิธีการดําเนินงาน
เกี่ยวกับฟสกิ สและดาราศาสตร
− ทดลอง ทดสอบ และวิเคราะหโครงสรางและคุณสมบัติของสสารในสาขาตางๆ เชน
กลศาสตร อุณหพลศาสตร อิเล็กทรอนิกส การสื่อสาร การผลิตและจายกระแสไฟฟา

3/

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) เปนศาสตรที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานกล โดยจะศึกษาจากคุณสมบัติของสสารที่มี
ความสัมพันธกับความรอนและงาน (ที่มา: [ออนไลน] เขาถึงไดทาง http://eng.bu.ac.th/File%20Thermodynamics/unit1.pdf)
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กลศาสตรที่เกี่ยวกับการเคลือ่ นไหวของอากาศและกาซ แสงและเลเซอร เทคโนโลยีการ
สํารวจระยะไกล การแพทย เสียง พลังงานแมเหล็ก และนิวเคลียรฟสกิ ส
ประเมินผลลัพธที่ไดจากการสํารวจและทดลอง และนําเสนอขอสรุปโดยใชเทคนิคและ
แบบจําลองทางคณิตศาสตร
ประยุกตใชหลักการ เทคนิค และกระบวนการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการประยุกตใช
หลักการและเทคนิคทางฟสิกสหรือดาราศาสตรกับงานดานอุตสาหกรรม
การแพทย
การทหาร และการปฏิบัติงานอื่นๆ
ตรวจสอบใหแนใจวาการฉายรังสีแกผูปวย (รังสีที่กอใหเกิดประจุไฟฟาและไมกอ ใหเกิด
ประจุไฟฟา) เปนไปอยางปลอดภัยและมีประสิทธิผล เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบําบัด
รักษาโรคตามคําสั่งของแพทย
ตรวจสอบใหแนใจวาการวัดและปริมาณการใชงานในทางการแพทยเปนไปอยางถูกตอง
ทดสอบ สั่งการ และประเมินอุปกรณทใี่ ชในงานตางๆ เชน อุปกรณที่ทําใหเกิดเปนภาพ
อุปกรณที่ใชในการรักษาทางการแพทย และอุปกรณทใี่ ชวัดปริมาณรังสี
ใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกแพทยและผูป ระกอบวิชาชีพดานดูแลสุขภาพอื่นๆ เกี่ยวกับ
ผลดีและผลเสียของการใชรงั สีอยางเหมาะสม
เฝาสังเกต วิเคราะห และอธิบายปรากฏการณบนทองฟา และพัฒนาวิธีการ แบบจําลอง
และเทคนิคทางตัวเลขเพื่อขยายความรูในดานตางๆ เชน การเดินเรือ การสื่อสารผาน
ดาวเทียม การสํารวจอวกาศ เทหวัตถุในทองฟาหรือในอวกาศ (เชน ดาวฤกษ ดาวเคราะห
อุกกาบาต เปนตน) และรังสีคอสมิก
พัฒนา จัดทํา และดูแลรักษามาตรฐานและระเบียบขอตกลงในการวัดปรากฏการณทาง
ฟสิกส และใชเทคโนโลยีนวิ เคลียรประยุกตใชในงานอุตสาหกรรมและการแพทย
จัดทําเอกสารและรายงานเชิงวิทยาศาสตร

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักดาราศาสตร
− นักฟสิกสการแพทย
− นักนิวเคลียรฟส
 ิกส
− นักฟสิกส
ยกเวน
− แพทยเฉพาะทาง (เวชศาสตรนิวเคลียร) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2212
− แพทยรังสีทางมะเร็ง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2212
− แพทยรังสีวิทยา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2212
− เจาหนาที่ถายภาพรังสี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3211
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หมายเหตุ
− ถึงแมวานักฟสิกสการแพทยจะจัดประเภทไวในหมูย
 อยนี้
แตก็ถือวาเปนอาชีพที่มี
ความสําคัญสําหรับงานดานสุขภาพซึ่งตองทํางานควบคูไ ปกับผูประกอบอาชีพในหมวด
ยอย 22 (ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ) และกลุมอาชีพอื่นๆ ในหมวดใหญ 2 (ผูประกอบ
วิชาชีพดานตางๆ)
2112

นักอุตุนิยมวิทยา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพยากรณอากาศในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อใชในการบิน การเดินเรือ
การเกษตร และการใชงานอืน่ ๆ และเพื่อใชเปนขอมูลใหกับสาธารณะชนทัว่ ไป รวมถึงการวิจัย
เกี่ยวกับองคประกอบ โครงสราง และการเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− สํารวจทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนตัวของอากาศ ความดัน อุณหภูมิ ความชื้น
การเปลี่ยนแปลงสภาพของมลพิษทางกายภาพและเคมี และปรากฏการณอื่นๆ เชน การ
กอตัวของเมฆและการรวมตัวของไอน้ําในอากาศ การรบกวนทางไฟฟา หรือการแผคลื่น
ความรอนของดวงอาทิตย
− ศึกษาขอมูลที่เก็บรวบรวมจากสถานีอุตุนิยมวิทยา ภาพถายจากเรดารและดาวเทียม และ
ผลที่ไดจากแบบจําลองทางคอมพิวเตอรเพื่อวางแผนและพยากรณสภาพอากาศ
− จัดทําและเสนอรายงานแผนที่ทางอากาศ
การพยากรณอากาศ และการเตือนภัยสภาพ
อากาศลวงหนาในระยะสั้นหรือระยะยาว
ที่เกี่ยวของกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชั้น
บรรยากาศ เชน พายุหมุนไซโคลน ลมมรสุม อันตรายอื่นๆ ที่มีผลตอชีวิตและทรัพยสิน
และการเผยแพรขอมูลสูสาธารณชนเกีย่ วกับสภาพอากาศผานทางสื่อตางๆ รวมถึงวิทยุ
โทรทัศน สิ่งพิมพ และอินเตอรเน็ต
− ทําการทดลองเกี่ยวกับการแพรกระจายของหมอก การทําฝน การเพิ่มปริมาณฝน และ
การปรับเปลี่ยนสภาพอากาศชนิดอื่นๆ
− พัฒนาและทดสอบแบบจําลองคอมพิวเตอรทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับลักษณะอากาศและ
ภูมิอากาศเพื่อใชในการทดลองหรือในการปฏิบัติ
− มีสวนรวมในการศึกษาผลกระทบของสภาพอากาศที่มีตอ
 สิ่งแวดลอม
− วิเคราะหผลกระทบจากโครงการทางอุตสาหกรรมและการดําเนินชีวิตของมนุษยที่มต
ี อ
ภูมิอากาศและคุณภาพของอากาศ
และการทํางานรวมกับชุมชนดานสังคมศาสตร
วิศวกรรม และเศรษฐศาสตร เพื่อจัดทําแผนกลยุทธการยายถิ่น/อพยพที่เหมาะสม
− ออกแบบและพัฒนาอุปกรณและขัน
้ ตอนการทํางานใหมๆ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลอุตุนิยม
วิทยา เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล หรือการประยุกตใชงานที่เกี่ยวของ
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−

ทําการวิจยั และปรับปรุงหรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการดําเนินงานที่เกีย่ วของกับ
องคประกอบ โครงสราง และการเปลีย่ นแปลงของสภาพบรรยากาศ และจัดทําเอกสาร
และรายงานเชิงวิทยาศาสตรที่เปนผลลัพธที่ไดจากการวิจัย

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักกาลวิทยา
− นักพยากรณอากาศ
4/
− นักอุต-ุ อุทกวิทยา
− นักอุตุนย
ิ มวิทยา
2113

นักเคมี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั ปรับปรุงหรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการดําเนินงาน หรือ
ประยุกตใชความรูทางเคมีเพื่อพัฒนาเปนความรูหรือผลิตภัณฑใหม และเพื่อควบคุมคุณภาพ
และกระบวนการทํางาน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วิจัย ปรับปรุงหรือพัฒนาแนวคิด เครื่องมือ ทฤษฎี และวิธีการดําเนินงานที่เกีย
่ วของกับเคมี
− ทําการทดลอง ทดสอบ และวิเคราะหเพือ
่ ตรวจสอบหาองคประกอบทางเคมี พลังงาน
และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสสาร วัสดุ และผลิตภัณฑธรรมชาติหรือสังเคราะห
− พัฒนาขั้นตอนการทํางานในการควบคุมสิ่งแวดลอม ควบคุมคุณภาพ และขัน
้ ตอนการ
ทํางานอื่นๆ เพื่อผูผลิตหรือผูใช
− จัดทําโปรแกรมสําหรับเก็บรวบรวมตัวอยางและขอมูล
และทําการวิเคราะหเพื่อกําหนด
และหาปริมาณสารพิษในสิ่งแวดลอม
− มีสวนรวมในโครงการวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการ
โดยทํางานรวมกับวิศวกรเคมี
นักชีววิทยา นักจุลชีววิทยา นักปฐพีวิทยา นักธรณีวิทยา หรือผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ
− ใชจุลินทรียเพือ
่ เปลี่ยนแปลงสภาพสสารใหเปนสารประกอบตัวใหม
− กําหนดวิธีการที่จะเพิ่มความแข็งแรงหรือรวมวัสดุเขาดวยกัน หรือพัฒนาวัสดุชนิดใหม
− สังเคราะหสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และสรางสารประดิษฐขึ้นใหม
− ทําจัดเอกสารและรายงานเชิงวิทยาศาสตร
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักเคมี

4/

นักอุตุ-อุทกวิทยา (Hydro meteorologist) คือ ผูที่ทําการศึกษาทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับปฏิสัมพันธระหวางปรากฏการณทางอุตุนยิ มวิทยาและอุทกวิทยา
รวมถึงเหตุการณ การเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงของสภาพของน้ําในบรรยากาศ และพื้นผิวและใตพื้นผิวของดิน ในแตละขั้นของวัฎจักรของน้ํา
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ยกเวน
− นักชีวเคมี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2131
− นักเภสัชศาสตร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2131
− เภสัชกร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2262
2114

นักธรณีวิทยาและนักธรณีฟสิกส
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั ปรับปรุงหรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการดําเนินงาน หรือ
ประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรดานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสมาใชในการสํารวจและการ
ทําเหมืองน้ํามัน กาซ และแรธาตุ การอนุรักษน้ํา งานวิศวกรรมโยธา การโทรคมนาคมและ
การเดินเรือ และการประเมินคาและการลดผลกระทบของโครงการพัฒนาและการกําจัดของเสีย
ที่มีผลตอสิ่งแวดลอม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วิจัย ปรับปรุงหรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการดําเนินงาน หรือประยุกตใชความรูทาง
วิทยาศาสตรดา นธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
− ศึกษาองคประกอบและโครงสรางของเปลือกโลก สํารวจหิน แรธาตุ ซากฟอสซิล และ
แรธาตุอื่นๆ เพื่อกําหนดกระบวนการที่มผี ลกระทบตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ตามรอยวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในอดีต กําหนดรูปแบบโครงสรางทางธรณีวิทยา
ที่เปนธรรมชาติและลําดับการเกิดเหตุการณ และประเมินมูลคาการทํางานในเรื่องดังกลาว
ในเชิงพาณิชย
− อธิบายผลขอมูลการวิจัยและจัดทํารายงาน แผนที่ แผนภาพ และแผนผัง รวมถึงเอกสาร
ทางธรณีวิทยา
− นําความรูดานธรณีวิทยามาประยุกตใชในการแกปญหาโครงการวิศวกรรมโยธา เชน การ
กอสรางเขื่อน สะพาน และอาคาร สิ่งกอสรางขนาดใหญ และโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อใช
ประโยชน
− ใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลเพื่อสํารวจและวัดแรงจากแผนดินไหว
แรงโนมถวง
พลังงานไฟฟา พลังงานจากความรอน และพลังงานแมเหล็กที่มีผลกระทบตอโลก
− ประมาณคาน้ําหนัก ขนาด และมวลของโลก รวมถึงองคประกอบและโครงสรางภายใน
ของโลก และศึกษาธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงและการทํานายเหตุการณที่อาจเกิดจาก
ภูเขาไฟ ธารน้ําแข็ง และแผนดินไหว
− วาดแผนภาพสนามแมเหล็กของโลกและนํามาประยุกตใช
และเก็บรวบรวมขอมูลอื่นๆ
เพื่อใชในการแพรภาพกระจายเสียง การนํารอง และเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ
− ศึกษาและวัดคุณสมบัติทางฟสิกสของน้ําทะเลและบรรยากาศและความสัมพันธระหวาง
สิ่งดังกลาว เชน การแลกเปลี่ยนพลังงานความรอน
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−

−

−
−

หาตําแหนงและกําหนดธรรมชาติและขอบเขตของแหลงน้ํามัน กาซ และแรธาตุ โดยใช
วิธีการวัดและบันทึกความสัน่ สะเทือนที่เกิดจากแผนดินไหว การชั่งน้ําหนัก วิธีการทาง
แมเหล็ก ทางไฟฟา หรือกัมมันตรังสี
กําหนดแหลงวัสดุการกอสราง และกําหนดคุณลักษณะและความเหมาะสมเพื่อใชเปนมวล
ผสมคอนกรีต ทําถนน หรือเพื่อใชงานอื่นๆ
วิจัยการเคลื่อนที่ การกระจาย และคุณสมบัติทางฟสิกสของพื้นดินและผิวน้ํา
ใหปรึกษาคําแนะนําในดานตางๆ เชน การจัดการของเสีย การเลือกเสนทางและสถานที่
และการบําบัดฟนฟูบริเวณพืน้ ที่ปนเปอน

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักสมุทรศาสตรทางธรณีวท
ิ ยา
− นักธรณีวิทยา
− นักสมุทรศาสตรทางธรณีฟสิกส
− นักธรณีฟสิกส
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นักคณิตศาสตร นักคณิตศาสตรประกันภัย และนักสถิติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั ปรับปรุง หรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี วิธีการ และเทคนิคการ
ดําเนินงานดานคณิตศาสตร คณิตศาสตรประกันภัย และสถิติ รวมถึงใหคําปรึกษาแนะนําและ
นําไปประยุกตใชในทางปฏิบัติในสาขาตางๆ เชน วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร
และวิทยาศาสตรสาขาอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ศึกษา ปรับปรุง และพัฒนาทฤษฎีและเทคนิคทางดานคณิตศาสตร คณิตศาสตรประกันภัย
และสถิติ
− ใหคําปรึกษาแนะนําหรือนําหลักการ แบบจําลอง และเทคนิคดานคณิตศาสตรไปใชอยาง
แพรหลายในสาขาตางๆ เชน วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรธรรมชาติ สังคมศาสตร
หรือวิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต
− วิเคราะหปญหาดานการจัดการ
โดยเฉพาะในแงของประสิทธิผลของปจจัยนําเขาที่มีตอ
ผลลัพธจากการดําเนินการ และการจัดทําแบบจําลองทางคณิตศาสตรของแตละปญหาเพื่อ
นํามาจัดทําโปรแกรมและวิเคราะหผลโดยคอมพิวเตอร
− ออกแบบระบบบําเหน็จบํานาญ ระบบการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันภัย
ดานอื่นๆ
− ประยุกตใชคณิตศาสตร สถิติ ความนาจะเปน และทฤษฎีความเสี่ยงเพื่อประเมินผล
กระทบทางการเงินของเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
− วางแผนและดําเนินการสํารวจและเก็บรวมรวมขอมูลสถิติตางๆ รวมถึงการออกแบบสอบถาม
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ประเมินผล ประมวลผล วิเคราะห และแปลผลขอมูลสถิติ รวมถึงจัดเตรียมขอมูลเพื่อ
เผยแพร จัดทํารายงานและเอกสารที่เกี่ยวของ
ใหคําปรึกษาแนะนําหรือประยุกตใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และระเบียบวิธีและเทคนิค
ทางดานสถิติ และกําหนดความนาเชือ่ ถือของขอมูลที่ได โดยเฉพาะดานธุรกิจหรือ
การแพทย รวมถึงวิทยาศาสตรธรรมชาติ สังคมศาสตร หรือวิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต
จัดทําเอกสารและรายงานเชิงวิทยาศาสตร
ควบคุมการทํางานของผูชวยและเสมียนดานคณิตศาสตร คณิตศาสตรประกันภัย และสถิติ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักคณิตศาสตรประกันภัย
− นักวิเคราะหดา นการวิจัยดําเนินงาน
− นักประชากรศาสตร
− นักคณิตศาสตร
− นักสถิติ
ยกเวน
− นักวิเคราะหระบบสารสนเทศ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2511
− ผูชวยนักคณิตศาสตรประกันภัย ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3314
− ผูชวยนักคณิตศาสตร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3314
− ผูชวยนักสถิติ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3314
− เสมียนงานคณิตศาสตรประกันภัย ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 4312
− เสมียนงานสถิติ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 4312
213

ผูประกอบวิชาชีพดานวิทยาศาสตรสิ่งมีชีวติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประยุกตใชความรูจ ากการวิจัยดานมนุษย สัตว และพืช และปฏิสัมพันธ
ที่มีตอกันของสิ่งดังกลาว รวมถึงสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปพัฒนาความรูใหมๆ ปรับปรุงผลผลิต
ทางดานการเกษตรและปาไม และแกปญหาสุขภาพของมนุษยและปญหาสิ่งแวดลอม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− เก็บรวบรวม วิเคราะห และประเมินผลขอมูลที่ไดจากการทดลองและงานสนาม เพื่อ
กําหนดและพัฒนากระบวนการและเทคนิคใหมๆ
− ใหคําปรึกษาแนะนําและสนับสนุนแกภาครัฐ องคการ และหนวยงานธุรกิจเกีย
่ วกับการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนตามหลักนิเวศนวทิ ยา
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นักชีววิทยา นักพฤกษศาสตร นักสัตวศาสตร และผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาสิ่งมีชีวิตและปฏิสัมพันธที่มีตอกันของสิ่งดังกลาว รวมถึงสิ่งแวดลอม
และประยุกตใชความรูในการแกปญหาสุขภาพของมนุษยและปญหาสิ่งแวดลอม ปฏิบัติงานใน
สาขาตางๆ เชน พฤกษศาสตร สัตววิทยา นิเวศวิทยา ชีววิทยาทางทะเล พันธุวิทยา ภูมิคุมกัน
วิทยา เภสัชวิทยา พิษวิทยา สรีรวิทยา แบคทีเรียวิทยา และไวรัสวิทยา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ปฏิบัติงานวิจย
ั ในหองปฏิบัตกิ ารและในภาคสนาม เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิทยาศาสตร
สิ่งมีชีวิต คนหาขอมูลใหม ทดสอบสมมติฐาน แกปญหาในพื้นที่ตางๆ เชน สิ่งแวดลอม
เกษตรกรรม และสุขภาพ และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการ และเทคนิคใหมๆ เพื่อ
นําใชในดานเภสัชกรรม เกษตรกรรม และสิ่งแวดลอม
− ออกแบบ ทําการทดลอง และทดสอบผล
− เก็บรวบรวมตัวอยางและขอมูลของมนุษย สัตว แมลง และพืช และศึกษาตนกําเนิด
พัฒนาการรูปแบบทางกายภาพและทางเคมี โครงสราง องคประกอบ กระบวนการดํารง
ชีวิตและการเจริญพันธุ
− ตรวจสอบสิ่งมีชีวิตโดยใชอป
ุ กรณ เครือ่ งมือ เทคโนโลยี และเทคนิคเฉพาะดาน เชน
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน เครื่องวัดระยะทางไกล ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก
(GPS) เทคโนโลยีชีวภาพ ภาพถายดาวเทียม วิศวพันธุกรรม การวิเคราะหภาพดิจิทัล
ปฏิกิริยาลูกโซ และการจําลองแบบดวยคอมพิวเตอร
− ระบุชนิด จําแนกประเภท บันทึก และเฝาติดตามดูสิ่งมีชีวิตและปรับปรุงฐานขอมูล
− จัดทําเอกสารและเสนอรายงานวิจย
ั เชิงวิทยาศาสตร เพือ่ ชี้แจงรายละเอียดงานวิจยั และผล
การศึกษาใหมๆ เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนแกกลุมนักวิทยาศาสตร โดยเผยแพรใน
วารสารหรือในการประชุมเชิงวิทยาศาสตรเพื่อใหมีการตรวจสอบ พิจารณา และอภิปราย
ตอไป
− ออกแบบและประเมินผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม เพื่อหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นวา
เกิดจากปจจัยทางธรรมชาติหรือมนุษย
− ใหปรึกษาคําแนะนําแกภาครัฐ องคการ และหนวยงานธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวของ เชน การ
อนุรักษธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศและมลภาวะ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักสํารวจพฤติกรรมสัตว
− นักแบคทีเรียวิทยา
− นักชีววิทยา
− นักชีวเคมี
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นักเทคโนโลยีชีวภาพ
นักพฤกษศาสตร
นักพันธุศาสตรในระดับเซลล
นักชีววิทยาทางทะเล
นักจุลชีววิทยา
นักชีววิทยาในระดับโมเลกุล
นักพันธุศาสตรในระดับโมเลกุล
นักเภสัชศาสตร
นักสัตววิทยา

ยกเวน
− นักนิเวศวิทยา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2133
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ผูใหคําปรึกษาดานการเกษตร การปาไม และการประมง
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการศึกษา ใหความชวยเหลือ และใหคาํ ปรึกษาแนะนําในการจัดดานการเกษตร
การปาไม และการประมง รวมถึงการเพาะปลูก การผสมพันธุ การเก็บเกี่ยว และการพังทลาย
ของดินและองคประกอบของดิน การปองกันโรค การโภชนาการ การปลูกพืชหมุนเวียน และ
การทําตลาด รวมถึงการพัฒนาเทคนิคเพือ่ เพิ่มผลผลิต และศึกษาและพัฒนาแผนงานและนโยบาย
ในการจัดการที่ดินและการประมง
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− เก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลและตัวอยางที่เกีย
่ วของกับคุณภาพผลผลิต อาหาร ดิน น้ํา
และปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอผลผลิตการเกษตร ปาไม และการประมง
− ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับเทคนิคในการปรับปรุงการผลิตพืช ปศุสัตว และสัตวน้ํา และ
การผลิตโดยวิธีทางเลือกใหม
− ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับโรคของปศุสัตวและพืชผล
ควบคุมสัตวศัตรูพืชและวัชพืช
การปรับปรุงดิน การบํารุงพันธุสัตว และการใหอาหารสัตว
− ศึกษาปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบตอการผลิตพืชเชิงธุรกิจ การขยายตัวของทุงหญาเลี้ยงสัตว
การปรับปรุงพันธุสัตว ปริมาณสัตวน้ําที่คงอยู และการเติบโตและความสมบูรณของปาไม
− ศึกษาผลกระทบของวิธีการเพาะปลูก ดิน แมลง เชือ
้ โรค และการทําประมงที่มีตอสัตว
พืชผล ปาไม และผลผลิตทางการประมง
− ศึกษาการอพยพเคลื่อนยายของสัตวน้ํา การเจริญเติบโต การหาอาหาร การวางไข และ
การคิดคนวิธีการเก็บรวบรวม การผสมพันธุ การฟกไขและวางไขของสัตวน้ํา
− วิจัยคุณลักษณะของดินเพื่อดูขีดความสามารถและผลิตภาพของดิน และประยุกตใชผลจาก
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเกษตร การปลูกพืชสวนและพืชในเรือนกระจก และการปาไม
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พัฒนาขั้นตอนและวิธีการเพื่อแกไขปญหาดานการเกษตรและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
จัดการทรัพยากรปาไมและประมงเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในระยะยาว ทั้งในเชิง
พาณิชย นันทนาการ และสิ่งแวดลอม
ศึกษาการขยายพันธุและเพาะกลาไมปา วิธีการปรับปรุงขยายตัวของปริมาณไมในปา และ
ผลกระทบของการตัดสางขยายระยะที่มีตอ ผลผลิตปาไม
สํารวจ วางแผน และดําเนินการขั้นตอนการจัดการ เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดจาก
ไฟไหม น้ําทวม ความแหงแลง การพังทลายของดิน สัตวศัตรูพืชและวัชพืช
จัดทํารายงานเชิงวิทยาศาสตร และเขารวมประชุมและบรรยายขอมูลที่ใหคําปรึกษาแนะนํา
แกชุมชุนการเกษตร การปาไม และการประมง และชุมชนกลุมอื่นๆ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักปฐพีวิทยา
− ที่ปรึกษาดานการประมง
− นักวิทยาศาสตรดานการปาไม
− ที่ปรึกษาดานการปาไม
− นักวิทยาศาสตรทางดิน
− นักวิชาการพืชสวน
5/
− นักวนวัฒนวิทยา
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ผูประกอบวิชาชีพดานการรักษาสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาและประเมินผลกระทบของสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการดําเนิน
กิจกรรมของมนุษย เชน มลภาวะทางอากาศ น้าํ และเสียง การปนเปอ นของดิน การเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ ขยะพิษ และการลดลงและเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ จัดทําแผนงาน
และวิธีการแกไขปญหาเพื่อปองกัน อนุรักษ ฟนฟู ลดปริมาณ และปองกันการทําลาย
สิ่งแวดลอมทีจ่ ะเกิดขึ้นตอไป
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ปฏิบัติงานวิจย
ั ทดสอบ เก็บรวบรวมตัวอยาง ปฏิบัติงานวิเคราะหทั้งในภาคสนามและ
หองปฏิบัติการ
เพื่อระบุแหลงที่มาของปญหาดานสิ่งแวดลอมและใหขอเสนอแนะถึง
วิธีการปองกัน ควบคุม และฟนฟูผลกระทบที่เกิดจากปญหาสิ่งแวดลอม

5/

วนวัฒนวิทยา (silviculture) มาจากคําวา silvi (ปา+ตนไม) + culture (ปลูก) เปนสาขาหนึ่งของวิชาวนศาสตรที่วาดวยการประยุกตศิลปและ
วิทยาศาสตรเพื่อควบคุมการเกิด การเติบโต องคประกอบ สุขภาพ และคุณภาพของหมูไมเพื่อตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจอัน
หลากหลายของสังคมอยางยั่งยืน โดยแบงออกเปน 2 สาขาหลัก คือ “รากฐานวนวัฒนวิทยา” (foundations of silviculture) หรือ “วนวัฒน” (silvics)
ที่วาดวยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และ “ปฏิบัติการทางวนวัฒนวิทยา” (practices of silviculture) ซึ่งเนนการนําพื้นฐานทางวิทยาศาสตรไป
ประยุกตใช (ที่มา: บุญวงศ ไทยอุตสาห http://www.rmutphysics.com/charud/general/1/silviculture/lesson1.1.htm)
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−
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−

−

ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากกิจกรรม โครงการ และแนวทางการพัฒนา
ที่มีตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาวาควรจะดําเนินงานตอไป
อยางไร
พัฒนาและประสานงานระบบการจัดการสิง่ แวดลอม เพือ่ ใหองคการสามารถบงชี้ ติดตาม
และควบคุมผลกระทบของการดําเนินกิจกรรม การผลิตสินคา และการบริการที่มีตอ
สิ่งแวดลอม
ตรวจสอบเพื่อประเมินผลกระทบการดําเนินกิจกรรม กระบวนการ ขยะ เสียง และสสาร
ที่มีตอสิ่งแวดลอม
ประเมินขอตกลงระหวางองคการที่มีตอภาครัฐ และระเบียบขอบังคับและแนวทางภายใน
องคการในดานสิ่งแวดลอม แสดงใหเห็นถึงระดับความรุนแรงของปญหา และกําหนด
แนวทาง การแกไขที่เหมาะสม
ใหคําแนะนําทางดานเทคนิควิชาการและบริการสนับสนุนแกองคการ โดยหาวิธีที่ดีที่สุด
ในการจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอม เพื่อลดระดับความเสียหายของสิ่งแวดลอม และ
สูญเสียทางการเงินนอยที่สุด
พัฒนาแผนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักวิเคราะหมลภาวะทางอากาศ
− นักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
− นักวิทยาศาสตรดานการอนุรก
ั ษทรัพยากรธรรมชาติ
− นักนิเวศวิทยา
− ที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม
− ผูตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม
− นักวิทยาศาสตรดานวิจย
ั สิ่งแวดลอม
− นักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
− เจาหนาทีด
่ ูแลปาหรืออุทยาน
− นักวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ํา
ยกเวน
− วิศวกรสิ่งแวดลอม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2143
214

วิศวกร (ยกเวนวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟา)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ วางแผน และควบคุมการทดสอบ การกอสราง การติดตั้งและ
บํารุงรักษาโครงสราง เครื่องจักรและชิน้ สวน และระบบและโรงงานผลิต รวมถึงวางแผน
ตารางการผลิต
และขัน้ ตอนการดําเนินงานเพื่อใหแนใจวาโครงการทางวิศวกรรมมีความ
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และคุมคาตอคาใชจาย
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ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผนและออกแบบระบบกระบวนการทางเคมี โครงการวิศวกรรมโยธา อุปกรณและ
ระบบเครื่องจักรกล ปฏิบัติงานเหมืองแรและการขุดเจาะ และโครงการทางวิศวกรรมอื่นๆ
− กําหนดและอานแบบวาดและแผนงาน และกําหนดวิธีการดําเนินการกอสราง
− ควบคุมการกอสรางโครงสราง ระบบจัดหาและขนสงน้ําและกาซ รวมถึงการผลิต การ
ติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องจักร และเครื่องจักรโรงงาน
− จัดทําและดูแลแผนดานแรงงานและการจัดสงวัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ
− ประมาณการตนทุนทั้งหมด
และจัดเตรียมแผนงานและประมาณการตนทุนโดยละเอียด
เพื่อเปนเครื่องมือที่ใชในการควบคุมงบประมาณ
− แกไขปญหาดานการออกแบบและการปฏิบัติงานเกีย
่ วกับงานวิศวกรรมในดานตางๆ โดย
การประยุกตใชเทคโนโลยีทางวิศวกรรม
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วิศวกรอุตสาหการและการผลิต
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั และออกแบบ จัดการและตรวจสอบการกอสราง การปฏิบัติงาน
และการดูแลกระบวนการผลิตและการติดตัง้ ในเชิงอุตสาหกรรม รวมถึงจัดทําโครงการตางๆ
เพื่อประสานกิจกรรมการผลิต และประเมินประสิทธิผลการใชตนทุนและความปลอดภัย
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ศึกษาคําบรรยายขอบขายหนาที่การทํางาน แผนภาพแสดงโครงสรางองคการ และขอมูล
โครงการ เพื่อกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานและหนวยงาน และ
กําหนดสวนงานที่อาจมีการทํางานทับซอนกัน
− จัดทําโครงการวัดงานและวิเคราะหตัวอยางงานเพื่อพัฒนามาตรฐานการใชแรงงาน
− วิเคราะหการใชกําลังแรงงาน
การจัดวางผังสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ขอมูลการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงตารางการผลิตและตนทุน เพื่อกําหนดประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงาน
และเครื่องจักรใหเหมาะสม
− จัดทําขอกําหนดและรายละเอียดการผลิต
และกําหนดวัสดุ อุปกรณ ระบบทอ
ประสิทธิภาพและแผนผังของเครื่องจักรโรงงานและระบบตางๆ
− จัดทําและดูแลแผนงานดานแรงงานและการจัดสงวัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ
− จัดทํามาตรฐานและนโยบายในการติดตั้ง แกไข ควบคุมคุณภาพ ทดสอบ ตรวจสอบ
และบํารุงรักษาใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมและขอกําหนดดานความปลอดภัย
− ตรวจสอบโรงงานเพื่อปรับปรุงและบํารุงรักษาประสิทธิภาพการทํางาน
− ควบคุมการบํารุงรักษาอาคาร สิ่งกอสราง และอุปกรณโรงงาน และประสานงานในกรณี
ที่มีความตองการใหมีการออกแบบใหม สํารวจใหม และตารางการบํารุงรักษาใหม
− ใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดการกับวิธีการผลิต เทคนิค และอุปกรณใหม
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−

ประสานงานในการจัดซื้อวัสดุ การจัดเก็บและควบคุมการทํางานของแผนกตางๆ เพื่อให
แนใจวาวัตถุดบิ มีการใชงานอยางสม่ําเสมอ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− วิศวกรเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
− วิศวกรอุตสาหการ
− วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม
− วิศวกรการผลิต
ยกเวน
− ผูจัดการดานการผลิต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1321
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วิศวกรโยธา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั ใหคําปรึกษาแนะนํา ออกแบบ และควบคุมการกอสราง จัดการ
การปฏิบัติงานและบํารุงรักษา โครงสรางทางวิศวกรรมโยธา หรือศึกษาและใหคําปรึกษา
แนะนําทางดานวิชาการเกี่ยวกับวัสดุเฉพาะดาน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วิจัยและพัฒนาขึ้นใหมหรือปรับปรุงทฤษฎีหรือวิธีการดานวิศวกรรมโยธา
− ใหคําปรึกษาแนะนําและออกแบบโครงสราง เชน สะพาน เขื่อน ทาเรือ ถนน สนามบิน
ทางรถไฟ คลอง ระบบทอ ระบบการกําจัดของเสียและระบบปองกันน้ําทวม และอาคาร
สิ่งกอสรางทางอุตสาหกรรมและขนาดใหญ
− กําหนดวิธีการกอสราง วัสดุ และมาตรฐานคุณภาพ และควบคุมการกอสราง
− จัดทําระบบควบคุมเพื่อใหโครงสรางสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงความ
ปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดลอม
− ดูแลและควบคุมการบํารุงรักษาและซอมโครงสรางทางวิศวกรรมโยธาที่มีอยู
− วิเคราะหลักษณะโครงสรางของดินและหินเมื่อวางอยูใตแรงกดทับจากตัวโครงสราง
รวมถึงออกแบบฐานรากโครงสราง
− วิเคราะหความมั่นคงของโครงสรางและทดสอบลักษณะและความทนทานของวัสดุที่ใช
ในการกอสราง
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− วิศวกรโยธา
− วิศวกรธรณีเทคนิค
− วิศวกรโครงสราง
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ยกเวน
− ผูจัดการโครงการงานวิศวกรรมโยธา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1323
6/
− นักธรณีวิทยาศาสตร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2114
− วิศวกรเหมืองแร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2146
− นักโลหะกรรม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2146
− นักวางผังเมืองและระบบการจราจร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2164
2143

วิศวกรสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั ใหคําปรึกษาแนะนํา ออกแบบ และดูแลการแกไขปญหาเพื่อ
ปองกัน ควบคุม หรือฟนฟูผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษยที่มีตอสิง่ แวดลอม
โดยใชการแกไขทางวิศวกรรม ทําการประเมินสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากโครงการวิศวกรรมโยธา
และประยุกตใชหลักการทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมมลภาวะ การรีไซเคิล และการกําจัดขยะ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วิจัย ประเมินผล และจัดทํารายงานผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเนือ
่ งมาจากกิจกรรมการ
กอสราง วิศวกรรมโยธา และกิจกรรมอืน่ ๆ ที่มีอยู
− ตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงการทางอุตสาหกรรมและในเขตเทศบาล เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับทางสิ่งแวดลอม
− ออกแบบและตรวจสอบการจัดทําระบบ วิธีการ และอุปกรณเพื่อควบคุม จัดการ หรือ
ฟนฟูคุณภาพน้ํา อากาศ หรือดิน
− ใหความชวยเหลือทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอมในการวิเคราะหขายงานและกฎระเบียบ
รวมถึงวางแผนหรือทบทวนการจัดทําฐานขอมูล
− รวบรวม ปรับปรุง และดูแลแผนงาน ใบอนุญาต และขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน
− ใหความสนับสนุนทางวิศวกรรมและเทคนิคในโครงการฟนฟูและกฎหมายสิ่งแวดลอม
รวมถึงการออกแบบระบบฟน ฟูสิ่งแวดลอมและการกําหนดการใชกฎระเบียบขอบังคับ
− ติดตามความกาวหนาของโครงการปรับปรุงสิ่งแวดลอม
− ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานเอกชนและภาครัฐเกีย
่ วกับขั้นตอนการทําความสะอาด
สถานที่ปนเปอนเพื่อปองกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดลอม
− ทํางานรวมกับนักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นักวางแผน เจาหนาที่เทคนิคดานกําจัดของเสีย
อันตราย วิศวกรจากสาขาอื่นๆ และผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายและธุรกิจเพื่อกําหนด
ปญหาสิ่งแวดลอม

6/

นักธรณีวิทยาศาสตร (Geoscientist) คือ ผูที่ศึกษาองคประกอบ โครงสราง และลักษณะทางภาพของพื้นโลก โดยใชเครื่องมือเฉพาะเพื่อการวิเคราะห
องคประกอบของพืน้ ดิน หิน และน้ํา และชวยในการคนหาทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ําบาดาล แรโลหะ และปโตรเลียม
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− วิศวกรควบคุมมลภาวะทางอากาศ
− นักวิเคราะหสงิ่ แวดลอม
− วิศวกรสิ่งแวดลอม
− ผูเชี่ยวชาญในการฟนฟูสิ่งแวดลอม
− วิศกรกระบวนการบําบัดน้ําเสีย
ยกเวน
− นักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2133
− ผูเชี่ยวชาญดานการปองกันรังสี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2263
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วิศวกรเครื่องกล
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั ใหคําปรึกษาแนะนํา ออกแบบ และควบคุมการผลิตเครื่องยนต
อากาศยาน เรือ เครื่องจักรกลและเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ และระบบตางๆ
ใหคําปรึกษาแนะนําและควบคุมการทํางาน บํารุงรักษาและซอมแซมสิ่งของดังกลาว หรือศึกษา
และใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับวัสดุ ผลิตภัณฑ และกระบวนการดานเครื่องกล
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหคําปรึกษาแนะนําและออกแบบเครื่องจักรกลและเครื่องมือที่ใชในการผลิต การทําเหมือง
การเกษตร และอุตสาหกรรมอื่นๆ
− ใหคําปรึกษาแนะนําและออกแบบมอเตอรไอน้ํา มอเตอรชนิดสันดาปภายใน และมอเตอร
ชนิดไมใชไฟฟาอื่นๆ รวมถึงเครื่องยนตชนิดใชในการขับเคลื่อนหัวรถจักร ยานยนต หรือ
อากาศยาน หรือการขับเคลื่อนเครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือเครื่องจักรอื่นๆ
− ใหคําปรึกษาแนะนําและออกแบบ เชน ลําเรือ โครงสรางสวนบนและระบบขับเคลื่อน
ของเรือ เครื่องจักรกลและอุปกรณเพื่อใชในการจาย ควบคุม และใชประโยชนจาก
พลังงาน ระบบทําความรอน ระบายอากาศ และทําความเย็น เฟองพวงมาลัย เครื่องสูบ
และอุปกรณจกั รกลอื่นๆ
− ใหคําปรึกษาแนะนําและออกแบบโครงอากาศยาน โครงสวนลางของอากาศยาน และ
อุปกรณอื่นๆ สําหรับอากาศยาน รวมถึงระบบชวงลาง เบรก ตัวถังยานยนต และ
สวนประกอบอื่นๆ ของยานยนต
− ใหคําปรึกษาแนะนําและออกแบบชิ้นสวนของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑชนิดไมใชไฟฟา
เชน เครื่องประมวลผลคํา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องมือวัดความที่ยงตรงแมนยํา กลองและ
เครื่องฉายภาพ
− จัดทํามาตรฐานและขัน
้ ตอนการทํางานควบคุมการปฏิบตั ิงานของเครื่องจักร เครื่องจักรกล
เครื่องมือ มอเตอร เครื่องยนต เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ หรือระบบ
ตางๆ ใหมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
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−

ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณ การปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษาเปนไปตามคุณสมบัติการ
ออกแบบที่กําหนดและมาตรฐานความปลอดภัย

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− วิศวกรอากาศยาน
− วิศวกรตอเรือ
− วิศวกรเครื่องกลเรือ
− วิศวกรเครื่องกล
ยกเวน
− ชางเทคนิคหรือชางเครื่องประจําเรือ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3151
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วิศวกรเคมี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการวิจัยและพัฒนา ใหคําปรึกษาแนะนําและควบคุมกระบวนการทาง
เคมีและการผลิตสารและสิ่งของตางๆ เชน น้ํามันดิบ อนุพันธหรือสารสังเคราะหที่ไดจาก
ปโตรเลียม ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดืม่ ยารักษาโรค หรือวัสดุสงั เคราะหที่ทําการผลิตใน
เชิงพาณิชย รวมถึงควบคุมการบํารุงรักษาและซอมโรงงานและอุปกรณเคมี และศึกษาและให
คําปรึกษาแนะนําดานเคมีของวัสดุ ผลิตภัณฑ หรือกระบวนการเฉพาะดาน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วิจัยและใหคําปรึกษาแนะนํา และพัฒนากระบวนการทางเคมีในการทําใหน้ํามันดิบบริสุทธิ์
รวมถึงของเหลวอื่นๆ หรือกาซ และผลิตสารและสิ่งของตางๆ เชน อนุพันธหรือสาร
สังเคราะหที่ไดจากปโตรเลียม วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑอาหารและเครือ่ งดื่ม ยารักษาโรค
หรือวัสดุสังเคราะหที่ทําการผลิตในเชิงพาณิชย
− กําหนดวิธีการผลิตสารเคมี วัสดุ และมาตรฐานคุณภาพ และตรวจสอบใหแนใจวาเปนไป
ตามคุณสมบัติที่กําหนด
− สรางมาตรฐานและขั้นตอนควบคุม
เพือ่ ใหการผลิตสารเคมีเปนไปอยางปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานในการใชอุปกรณหรือปฏิบัติงานใน
พื้นที่ใกลเคียงกับจุดที่เกิดปฏิกิริยาทางเคมี
− ออกแบบเครื่องจักรโรงงานเคมี และคิดคนกระบวนการในการผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ
− ทําการทดสอบขั้นตอนตางๆ
ของการผลิตเพื่อกําหนดระดับของคาตัวแปรที่ตองควบคุม
รวมถึงอุณหภูมิ ความหนาแนน ความถวงจําเพาะ และความดัน
− พัฒนาขั้นตอนการทํางานทีป
่ ลอดภัย
− จัดทําประมาณการตนทุนการผลิตและรายงานความกาวหนาในการผลิตแกผูบริหาร
− ศึกษาในหองปฏิบัติการถึงขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑใหม และทดสอบการทํางานใน
ระดับเล็ก (เชน โรงงานนํารอง) ตามกระบวนงานทีน่ ําเสนอ
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− วิศวกรเคมี
− ผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเชื้อเพลิง
− ผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีพลาสติก
− วิศวกรกระบวนการกลั่น
2146

วิศวกรเหมืองแร นักโลหะกรรม และผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั ออกแบบ พัฒนา และบํารุงรักษาการสกัดโลหะจากแรเหล็ก หรือ
สกัดแรธาตุ น้ํา น้ํามันหรือกาซจากพื้นโลกในเชิงพานิชย และพัฒนาโลหะผสม เซรามิก หรือ
วัสดุอื่นๆ ชนิดใหม หรือศึกษาและใหคําปรึกษาแนะนําดานเหมืองแรหรือโลหะกรรมของวัสดุ
ผลิตภัณฑ หรือกระบวนการเฉพาะดาน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนดตําแหนงและวางแผนการสกัดถานหิน สินแรโลหะ สินแรอโลหะ และวัสดุ
กอสราง เชน หินและกรวด
− กําหนดวิธีการที่เหมาะสมทีส
่ ุดในการทําเหมืองแรและสกัดอยางมีประสิทธิภาพ ชนิดของ
เครื่องจักรที่ใชงาน วางแผนโครงรางและควบคุมการกอสรางทางเดินและอุโมงค
− กําหนดสถานที่ขุดเจาะและคิดคนวิธีการควบคุมการไหลของน้ํา น้ํามัน หรือกาซจากบอ
− วางแผนและควบคุมการจัดเก็บ การบําบัดในขั้นตน และการขนสงน้ํา น้ํามัน หรือกาซ
− จัดทํามาตรฐานและขั้นตอนการดําเนินงานที่ปลอดภัย
และสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การปฐมพยาบาลเบื้องตน โดยเฉพาะในบริเวณใตดิน
− วิจัย พัฒนาวิธีการสกัดโลหะจากสินแร และใหคําปรึกษาแนะนําในการประยุกตใช
− ตรวจสอบคุณสมบัติของโลหะและโลหะผสม พัฒนาโลหะผสมชนิดใหม และใหคําปรึกษา
แนะนําดานเทคนิคในการผลิตและการแปรรูปโลหะและโลหะผสม
− ดูแลการประสานงานทางเทคนิคและปรึกษากับผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน นักธรณี
วิทยา และนักธรณีฟสิกส
− ตรวจสอบแหลงสะสมแรหรือเหมืองแรเพื่อประเมินผลประโยชนทจ
ี่ ะไดรับ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักโลหะกรรมการถลุง
− วิศวกรเหมืองแร
− วิศวกรขุดเจาะปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ
ยกเวน
− นักธรณีวิทยา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2114
− นักธรณีฟสิกส ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2114
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วิศวกร (ยกเวนวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟา) ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกร ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่ ภายใตหมู 214 (วิศวกร (ยกเวนวิศวกร
เทคโนโลยีไฟฟา)) หรือหมู 215 (วิศวกรเทคโนโลยีไฟฟา) เชน การวิจัย ใหคําแนะนํา หรือ
พัฒนากระบวนงานและการแกไขปญหาทางวิศวกรรมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของสถานที่
ทํางาน วิศวกรรมชีวการแพทย ทัศนศาสตร วัสดุ โรงงานไฟฟานิวเคลียรและระเบิด
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− นําความรูทางวิศวกรรมมาประยุกตใชในการออกแบบพัฒนา
และประเมินระบบและ
ผลิตภัณฑดานชีววิทยาและสุขภาพ เชน อวัยวะเทียม กายอุปกรณ7/เสริมหรือเทียม และ
เครื่องมือตางๆ
− ออกแบบอุปกรณที่ใชในกระบวนการทางการแพทยตางๆ
เชน เครื่องสรางภาพดวย
เรโซแนนซ แมเหล็ก (MRI) และอุปกรณที่ใชฉีดอินซูลินอัตโนมัติ หรืออุปกรณที่ใช
ควบคุมการทํางานของรางกาย
− ออกแบบสวนประกอบของเครื่องมือทัศนศาสตร เชน เลนส กลองจุลทรรศน กลองสอง
ทางไกล เลเซอร ระบบแผนเก็บขอมูลดวยแสง และอุปกรณอื่นๆ ที่ใชคุณสมบัติของแสง
− ออกแบบ
ทดสอบ และประสานงานการพัฒนาวัสดุผลิตวัตถุระเบิดเพื่อใหตรงตาม
ขอกําหนดเฉพาะในการจัดซื้อทางการทหาร
− ออกแบบและตรวจสอบการกอสรางและการทํางานของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
และ
โรงงานไฟฟา รวมถึงกระบวนการคืนสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียรที่ใชแลว และระบบฟน ฟู
− ออกแบบและพัฒนาอุปกรณนว
ิ เคลียร เชน แกนเครือ่ งปฏิกรณ การปองกันรังสี และ
เครื่องมือที่เกี่ยวของ และเครือ่ งจักรกลที่ใชในการควบคุม
− ประเมินความเสียหายและทําการคํานวณการปฏิบัติการกูซากเรือ
− ศึกษาและใหคาํ ปรึกษาแนะนําดานวิศวกรรมในกระบวนการผลิตเฉพาะดาน เชน กระบวนการ
ผลิตแกว เซรามิก สิ่งทอ เครื่องหนัง ไม และสิ่งพิมพ
− กําหนดปจจัยเสี่ยงและแนะนําขั้นตอนและการใชงานอุปกรณเพื่อความปลอดภัย
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− วิศวกรชีวการแพทย
− วิศวกรสรรพาวุธวัตถุระเบิด
− วิศวกรกูซากเรือ
− วิศวกรวัสดุ

7/

กายอุปกรณ ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2551 หมายความวา การกระทําตอรางกายมนุษยเกีย่ วกับการตรวจประเมินความพิการ การผลิตอุปกรณเสริม
หรืออุปกรณเทียมภายนอกรางกาย สําหรับใชทดแทนสวนของรางกายที่สูญหายหรือบกพรอง เกี่ยวกับระบบประสาท กลามเนื้อ และกระดูกตามที่
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดวินิจฉัยสั่งการรักษา

90
−
−
−
−

วิศวกรทัศนศาสตร8/
วิศวกรความปลอดภัย
วิศวกรโรงไฟฟานิวเคลียร
นักสํารวจปริมาณ

ยกเวน
− วิศวกรอุตสาหการและการผลิต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2141
− วิศวกรสิ่งแวดลอม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2143
− นักสํารวจ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2165
215

วิศวกรเทคโนโลยีไฟฟา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั และออกแบบ ใหคําปรึกษาแนะนํา วางแผน และกํากับดูแลการ
กอสรางและการทํางานของระบบ ชิ้นสวน มอเตอร และอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส ไฟฟา และ
โทรคมนาคม รวมถึงดูแลและจัดใหมีระบบควบคุมเพือ่ ติดตามดูประสิทธิภาพการทํางานและ
ความปลอดภัยของสวนประกอบและระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วิจัย ใหคําปรึกษาแนะนํา และกํากับดูแลการบํารุงรักษาและซอมแซมผลิตภัณฑและระบบ
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคม
− ใหคําปรึกษาแนะนํา และออกแบบสถานีและระบบผลิต สง และจายกระแสไฟฟา
− จัดทํามาตรฐานควบคุมเพื่อติดตามดูประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบและอุปกรณ
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคม
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วิศวกรไฟฟา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั และใหคําปรึกษาแนะนํา ออกแบบ และกํากับดูแลการกอสรางและ
การทํางานของระบบ ชิ้นสวน มอเตอร และอุปกรณไฟฟา และใหคําปรึกษาแนะนําและควบคุม
การทํางาน การบํารุงรักษา และซอมแซม หรือศึกษาและใหคําแนะนําดานเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
วัสดุ ผลิตภัณฑ และกระบวนทางวิศวกรรมไฟฟา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหคําปรึกษาแนะนําและออกแบบโรงงานไฟฟาและระบบผลิต สง และจายกระแสไฟฟา
− ตรวจตรา ควบคุม และติดตามดูการทํางานของระบบผลิต สง และจายกระแสไฟฟา

8/

วิศวกรทัศนศาสตร (Optical engineer) ทําหนาที่ออกแบบสวนประกอบของเครื่องมือทางทัศนศาสตร เชน เลนส กลองจุลทรรศน กลองสองทางไกล
และอุปกรณอื่นๆ ที่ใชประโยชนจากคุณสมบัติของแสง นอกจากนี้ยังรวมถึงอุปกรณตรวจจับและวัดแสง เลเซอร ระบบสื่อสารผานใยแกวนําแสง
แผนซีดี แผนดีวีดี เปนตน
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−

−
−

−

ใหคําปรึกษาแนะนําและออกแบบระบบสําหรับมอเตอรไฟฟา เครื่องดึงกระแสไฟฟา และ
อุปกรณไฟฟาอื่นๆ หรือเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน
กําหนดวิธีการติดตั้งและการใชไฟฟาในทางอุตสาหกรรม อาคาร และสิ่งของตางๆ
สรางมาตรฐานควบคุมและขั้นตอนการทํางานเพื่อติดตามดูประสิทธิภาพการทํางานและ
ความปลอดภัยของระบบผลิตและจายกระแสไฟฟา มอเตอร และอุปกรณไฟฟา
กําหนดวิธีการผลิตระบบไฟฟา รวมถึงการบํารุงรักษาและซอมแซมระบบ มอเตอร และ
อุปกรณไฟฟาที่มีอยู

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− วิศวกรโรงงานผลิตไฟฟา
− วิศวกรไฟฟากําลัง
− วิศวกรไฟฟา
− วิศวกรเครื่องกลไฟฟา
ยกเวน
− วิศวกรโรงงานไฟฟานิวเคลียร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2149
− วิศวกรอิเล็กทรอนิกส ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2152
− วิศวกรโทรคมนาคม ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2153
− วิศวกรแพรภาพกระจายเสียง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2153
2152

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั ออกแบบ และควบคุมการกอสราง การบํารุงรักษาและซอมแซม
ระบบอิเล็กทรอนิกส รวมถึงศึกษาและใหคําแนะนําดานเทคโนโลยีเกี่ยวกับวัสดุ ผลิตภัณฑ
และกระบวนทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหคําปรึกษาแนะนําและออกแบบอุปกรณหรือสวนประกอบ วงจร สารกึ่งตัวนํา และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส
− กําหนดวิธีการผลิตหรือติดตั้ง วัสดุและมาตรฐานคุณภาพ และควบคุมงานผลิตหรือติดตั้ง
ผลิตภัณฑหรือระบบอิเล็กทรอนิกส
− สรางมาตรฐานและกระบวนการควบคุมเพื่อใหการทํางานของระบบมีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของระบบ มอเตอร และอุปกรณ
− จัดการและควบคุมการบํารุงรักษาและซอมระบบและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีอยู
− ออกแบบวงจรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในงานดานตางๆ เชน เครื่องนําทางการ
บินและควบคุมการขับเคลื่อน หรือเครื่องมือและเครื่องควบคุมตางๆ
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−

−

−

วิจัยและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบเรดาร ระบบสงขอมูลระยะไกล และระบบ
ควบคุมระยะไกล อุปกรณไมโครเวฟ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาชุดคําสัง่ ที่ใชในการประมวลผลสัญญาณ และนําชุดคําสั่งเหลานี้ไป
ใชกับฮารดแวรและซอฟทแวรที่เหมาะสม
พัฒนาเครื่องมือและขั้นตอนในการทดสอบชิ้นสวน วงจร และระบบอิเล็กทรอนิกส

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− วิศวกรคอมพิวเตอรฮารดแวร
− วิศวกรอิเล็กทรอนิกส
− วิศวกรวัดคุม
ยกเวน
− วิศวกรโทรคมนาคม ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2153
2153

วิศวกรโทรคมนาคม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั ใหคําปรึกษา ออกแบบ และกํากับดูแลการกอสราง การบํารุงรักษา
และซอมระบบและอุปกรณโทรคมนาคม รวมถึงศึกษาและใหคําแนะนําทางดานเทคโนโลยี
เกี่ยวกับวัสดุ ผลิตภัณฑ หรือกระบวนการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหคําปรึกษาแนะนําและออกแบบเครื่องมือหรือชิ้นสวน
ระบบ อุปกรณและศูนยสง
สัญญาณทางโทรคมนาคม
− กําหนดวิธีการดําเนินการผลิตหรือติดตั้ง วัสดุ มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย และ
ควบคุมการผลิตหรืองานติดตั้งผลิตภัณฑและระบบโทรคมนาคม
− จัดการและควบคุมการบํารุงรักษาและซอมระบบ มิเตอร และอุปกรณโทรคมนาคม ที่มีอยู
− วิจัย และใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณโทรคมนาคม
− วางแผนและออกแบบเครือขายโทรคมนาคมผานสื่อสัญญาณแบบมีสาย
ใยแกวนําแสง
และแบบไรสาย
− ออกแบบและพัฒนาชุดคําสัง่ ที่ใชในการประมวลผลสัญญาณ
และนําชุดคําสั่งเหลานี้ไป
ใชกับฮารดแวรและซอฟทแวรที่เหมาะสม
− ออกแบบเครือขายโทรคมนาคมและระบบแพรภาพกระจายเสียงทางโทรทัศนและวิทยุ ไม
วาจะทางสายเคเบิลและทางอากาศ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− วิศวกรแพรภาพกระจายเสียง
− วิศวกรโทรคมนาคม
− ผูเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

93
ยกเวน
− วิศวกรอิเล็กทรอนิกส ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2152
216

สถาปนิก นักวางผังเมือง นักสํารวจ และนักออกแบบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน และออกแบบภูมิทัศน ภายนอกและภายในอาคาร/สิ่งกอสราง
ผลิตภัณฑเพื่อการผลิต และเนื้อหาขอมูลทั้งภาพและภาพประกอบเสียงเพื่อใชในการสื่อสาร
ขอมูล รวมถึงทํางานสํารวจเพื่อระบุตําแหนงที่แนนอนตามพื้นทีภ่ ูมศิ าสตร ออกแบบ จัดทํา
และปรับปรุงแผนที่ รวมถึงพัฒนาและจัดทําแผนงานและนโยบายเพื่อควบคุมการใชที่ดิน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนดวัตถุประสงคและขอจํากัดในการออกแบบโดยสรุป โดยปรึกษากับลูกคาและผูมี
สวนเกีย่ วของ กําหนดแนวคิดในการออกแบบและวางแผนเพื่อประสานแนวคิดทางดาน
ความสวยงามใหสอดคลองกับความตองการทางดานเทคนิค การใชงาน ระบบนิเวศน และ
การผลิต
− จัดทําภาพราง แผนผัง ภาพประกอบ และภาพเคลื่อนไหว
− จัดทําแผนผัง แผนที่ แผนภาพ ตัวอยาง และแบบจําลองเพื่อสื่อสารแนวความคิดในการ
ออกแบบและขอมูลอื่นๆ
− วิเคราะหภาพถาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารและขอมูล แผนที่ บันทึก รายงาน และขอมูล
สถิติจากการสํารวจ
− วิจัยและวิเคราะหความตองการในการใชงาน การขยายตัว การพาณิชย วัฒนธรรม ความ
ปลอดภัย สิ่งแวดลอม และความสวยงาม
2161

สถาปนิกกอสราง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบอาคาร/สิ่งกอสรางเชิงพาณิชย อุตสาหกรรม สถาบัน ที่อยูอาศัย
และการนันทนาการ และวางแผนและควบคุมดูแลการกอสราง บํารุงรักษา และบูรณะซอมแซม
อาคาร/สิ่งกอสรางดังกลาว
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− พัฒนาหรือปรับปรุงทฤษฎีหรือวิธีการใหมทางสถาปตยกรรม
− ตรวจสอบสถานที่กอสราง และใหคําปรึกษาแกลูกคา ผูจ
 ัดการ และผูม ีสวนไดเสียอืน่ ๆ ใน
การกําหนดชนิด รูปแบบ และขนาดของอาคาร/สิ่งกอสรางที่ออกแบบ และปรับเปลี่ยน
อาคาร/สิ่งกอสรางเดิมที่มีอยู
− จัดทําขอมูลในการออกแบบ วัสดุ และเวลาที่ใชในการกอสรางแบบประมาณการ
− จัดทําเอกสารโครงการ ภาพรางและมาตราสวน รวมถึงภาพรวมของโครงสราง เครื่องกล
และความสวยงามในการออกแบบครั้งสุดทาย
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−

−

−

−

−

เขียนขอกําหนดของรายละเอียดและเอกสารสัญญาที่ใชโดยผูสราง และเรียกผูประมูลที่ทํา
หนาที่เปนตัวแทนของลูกคา
ทําสัญญาที่สําคัญเพื่อใหแนใจในวาโครงการสามารถดําเนินงานไดตามรูปแบบ ตนทุน
ระยะเวลา และเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
กําหนดและหาวิธีการที่ดีที่สดุ สําหรับปญหาเกี่ยวกับการทํางานและคุณภาพของ
สภาพแวดลอมภายในอาคาร/สิ่งกอสราง รวมถึงออกแบบแปลน แบบราง และแผนผัง
ติดตามดูแลงานกอสรางหรืองานซอมแซมเพื่อใหเปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนดและ
คุณภาพทีไ่ ดมาตรฐาน
ดูแลการประสานงานดานเทคนิคและเปนที่ปรึกษาใหกบั ผูเชี่ยวชาญทีเ่ กี่ยวของอื่นๆ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− สถาปนิกกอสราง
− สถาปนิกออกแบบภายใน
ยกเวน
− นักภูมิสถาปตย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2162
− มัณฑนากร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3432
− นักออกแบบตกแตงภายใน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3432
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นักภูมิสถาปตย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนและออกแบบภูมิทัศน และสถานที่เปดในโครงการตางๆ เชน
สวนสาธารณะ โรงเรียน สถาบัน ถนน พื้นที่ภายนอกของสถานที่ทางพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัย รวมถึงวางแผนและควบคุมดูแลการกอสราง การบํารุงรักษา
บริหารจัดการ และการบูรณะซอมแซม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− พัฒนาหรือปรับปรุงทฤษฎีและวิธีการใหมดานภูมิสถาปตย
พรอมทั้งใหคําปรึกษาดาน
นโยบายที่เกี่ยวของกับงานภูมิสถาปตย
− ตรวจสอบสถานที่กอสรางและใหคําปรึกษาแกลูกคา ผูจัดการ และผูเกี่ยวของอืน
่ ๆ ใน
การกําหนดชนิด รูปแบบ และขนาดของอาคาร/สิ่งกอสราง สวนสาธารณะ ถนน และ
สถานที่เปดอื่นๆ
− รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถานที่และชุมชนเกีย
่ วกับสภาพภูมศิ าสตรและนิเวศวิทยา
ลักษณะดิน พืชผัก สภาพน้ํา ลักษณะการมองเห็น และสิ่งกอสรางจากฝมือมนุษย เพื่อ
วางแผนการใชประโยชนและแนวทางการพัฒนาที่ดิน ศึกษาความเปนไปไดและรายงาน
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
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−

−

−

−

−

−

จัดทํารายงาน แผนกลยุทธ วางผังบริเวณ แบบรางสําหรับการปฏิบัติงาน รายละเอียด
ขอกําหนด และประมาณการตนทุนเพื่อการพัฒนาที่ดนิ แสดงตําแหนงและรายละเอียด
ของสิ่งที่นําเสนอ รวมถึงแบบจําลองพื้นที่ โครงสราง พืช และการเขาไปยังสถานที่
เขียนรายละเอียดขอกําหนดและเอกสารสัญญาที่ใชโดยผูสราง ผูรับเหมาวิศวกรรมโยธา
และเรียกผูประมูลที่ทําหนาที่เปนตัวแทนของลูกคา
ทําสัญญาที่สําคัญเพื่อใหแนใจในวาโครงการสามารถดําเนินงานไดตามรูปแบบ ตนทุน
ระยะเวลา และเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
กําหนดและหาวิธีการที่ดีที่สดุ สําหรับปญหาเกี่ยวกับการทํางานและคุณภาพของ
สภาพแวดลอมภายนอกอาคาร/สิ่งกอสราง รวมถึงออกแบบแปลน แบบราง และแผนผัง
ติดตามดูแลงานกอสรางหรืองานซอมแซมเพื่อใหเปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนดและ
คุณภาพทีไ่ ดมาตรฐาน
ดูแลการประสานงานดานเทคนิคและเปนที่ปรึกษาใหกบั ผูเชี่ยวชาญทีเ่ กี่ยวของอื่นๆ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักภูมิสถาปตย
ยกเวน
− สถาปนิกกอสราง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2161
− นักวางผังเมือง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2164
2163

นักออกแบบผลิตภัณฑและเครื่องแตงกาย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการผลิต จัดทําแบบและรายละเอียด
ขอกําหนดของผลิตภัณฑสําหรับการผลิตในปริมาณมาก ผลิตเปนครั้งคราว หรือผลิตเพียงครั้ง
เดียว
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนดวัตถุประสงคและขอจํากัดในการออกแบบโดยสรุป โดยปรึกษากับลูกคาและผูที่
เกี่ยวของ
− สรางแนวคิดในการออกแบบเสื้อผา
สิ่งทอ ผลิตภัณฑชนิดใชในทางอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม และการอุปโภคบริโภค รวมถึงเครื่องประดับเพชรพลอย
− ประสานแนวคิดทางดานความสวยงามใหสอดคลองกับความตองการทางดานเทคนิค การ
ใชงาน ระบบนิเวศ และการผลิต
− จัดทําภาพราง แผนผัง ภาพประกอบ แผนงาน ตัวอยาง และแบบจําลองเพื่อสื่อแนวคิด
การออกแบบ
− พูดคุยทําความเขาใจถึงผลงานการออกแบบกับลูกคา ผูบริหาร และฝายขาย และผูปฏิบต
ั ิงาน
ดานการผลิต
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−

−
−
−

คัดเลือก กําหนด และแนะนําวัสดุชนิดตางๆ ตามคุณสมบัติการใชงานและความสวยงาม
วิธีการผลิตและตกแตงสําหรับการผลิต
ทํารายละเอียดและเอกสารออกแบบที่คัดเลือกไวเพื่อการผลิต
จัดทําและสงมอบตนแบบและตัวอยาง
ควบคุมการจัดทําแบบแพทเทิรน โปรแกรม และเครื่องมือ และกระบวนการผลิต

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักออกแบบเครื่องแตงกาย
− นักออกแบบแฟชั่น
− นักออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
− นักออกแบบเครื่องประดับ
ยกเวน
− นักออกแบบเครื่องยนต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2144
− สถาปนิกกอสราง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2161
− นักภูมิสถาปตย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2162
− นักออกแบบตกแตงภายใน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3432
2164

นักวางผังเมืองและระบบการจราจร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําและปฏิบัติตามแผนงานและนโยบาย เพือ่ ควบคุมการใชพื้นที่ใน
เขตเมืองและชนบทและระบบจราจร รวมถึงทําการวิจัยและใหคําแนะนําเกีย่ วกับปจจัยดาน
เศรษฐกิจ สิง่ แวดลอม และสังคมที่มีผลกระทบตอการใชที่ดินและความคลองตัวของระบบ
การจราจร
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดทําแผนโครงรางและประสานงานการพัฒนาพื้นที่ในเขตเมือง
− รวบรวมและวิเคราะหขอมูลปจจัยทางเศรษฐกิจ กฎหมาย การปกครอง วัฒนธรรม สถิติ
ประชากร สังคมวิทยา กายภาพ และสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอการใชที่ดิน
− หารือกับผูมีอํานาจของหนวยงานรัฐ
ชุมชน และผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ เชน
สถาปตยกรรม การวางแผน สังคมศาสตร สิ่งแวดลอม และกฎหมาย
− คิดคนและแนะนําการใชประโยชนและการพัฒนาที่ดิน และนําเสนอแผนงาน โครงการ
และการออกแบบดวยการบรรยายและนําเสนอดวยภาพใหแกกลุมบุคคลหรือเฉพาะบุคคล
− ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานภาครัฐ บริษัท และชุมชนในประเด็นและขอเสนอใน
การวางผังในเมืองและภูมภิ าค
− ทบทวนและประเมินรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
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−

−

วางแผนผังและพัฒนาทีด่ ินเพื่อเปนสวนสาธารณะ โรงเรียน สถาบัน สนามบิน ถนน
และโครงการที่เกี่ยวของ และสถานที่เพื่อใชงานในเชิงพาณิชย อุตสาหกรรม และที่อยู
อาศัย
วางแผนและใหคําปรึกษาแนะนําเสนทาง และควบคุมระบบจราจรบนถนนและการขนสง
สาธารณะเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักวางผังทีด
่ ิน
− นักวางระบบการจราจร
− นักวางผังเมือง
ยกเวน
− สถาปนิกกอสราง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2161
− นักภูมิสถาปตย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2162
2165

นักทําแผนที่และนักสํารวจ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงที่แนนอน หรือจัดทําและทบทวนการทําแผนที่ดิจิทลั
รูปภาพ แผนที่ภาพถาย แผนภาพ หรือการนําเสนอภาพทางสายตาอื่นๆ ในลักษณะของผืนดิน
ทะเล พื้นที่ใตดิน และเทหวัตถุทางอากาศทั้งที่เปนภาพธรรมชาติและที่ถูกสรางขึ้น รวมถึง
การประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− สํารวจ วัด และอธิบายถึงสภาพพื้นผิวดิน เหมืองแร พื้นผิวใตดิน ทะเล พื้นดินใตทะเล
และแมน้ํา
− จดตําแหนงทีแ
่ นนอนของภูมิประเทศตางๆ และบันทึกขอมูลที่ไดจากการสํารวจลงใน
รูปแบบดิจิทัล
− จัดทําแผนภาพและแผนที่เพื่อใชในการกําหนดแหลงน้าํ และชองทางที่เดินเรือได และใช
ในการวางแผนการกอสรางโครงสรางทางน้ํา
− วางแผนและทําการสํารวจโดยภาพถายทางอากาศ
− ออกแบบ
รวบรวม และทบทวนแผนที่และแผนภาพโดยใชภาพถายทางอากาศและ
ภาพถายอื่นๆ ภาพถายดาวเทียม เอกสารและขอมูลการสํารวจ แผนที่และบันทึกที่มีอยู
รายงาน และขอมูลสถิติ
−
วิจัยและพัฒนาการสํารวจและระบบรังวัดดวยการสํารวจดวยภาพถายระยะใกล ระบบงาน
ที่ดิน และระบบขอมูลที่ดิน
− ศึกษาและใหคาํ ปรึกษาแนะนําดานเทคนิค ความสวยงาม และความคุมคาในการผลิตแผนที่
− ดูแลการประสานงานทางเทคนิคและการปรึกษากับผูเชีย
่ วชาญที่เกี่ยวของ
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักสํารวจทางอากาศ
− นักรังวัดที่ดิน
− นักทําแผนที่
− นักสํารวจทางอุทกศาสตร
− นักสํารวจทีด
่ นิ
− นักสํารวจเหมืองแร
− นักทําแผนทีจ
่ ากภาพถาย
ยกเวน
− นักสํารวจปริมาณ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2149
− เจาหนาที่สํารวจอาคาร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3112
− เจาหนาที่สํารวจทางทะเล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3115
2166

นักออกแบบภาพกราฟฟกและสื่อผสม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบเนื้อหาภาพและภาพประกอบเสียงเพื่อสื่อสารขอมูลผานสื่อ
สิ่งพิมพ ฟลม สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อดิจิทัล และสื่อภาพและเสียงในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการ
สรางสรรคภาพกราฟฟก เทคนิคพิเศษ ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพอื่นๆ เพื่อใชในเกมส
คอมพิวเตอร ภาพยนตร มิวสิกวิดีโอ สื่อสิ่งพิมพ และโฆษณา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนดวัตถุประสงคและขอจํากัดของแนวทางการออกแบบ โดยสรุปจากการปรึกษาหารือ
รวมกับลูกคาและผูมีสวนเกีย่ วของ
− วิจัยและวิเคราะหหาสิ่งที่ตองการจะสื่อสาร
− สรางแนวคิดการออกแบบใหตรงตามหัวขอที่ตองการสื่อ
− จัดทําภาพราง แผนผัง ภาพประกอบ และโครงรางเพื่อสื่อถึงแนวคิดการออกแบบ
− ออกแบบภาพกราฟฟกและภาพเคลื่อนไหวที่มีความซับซอนเพื่อตอบสนองตอความตองการ
ทั้งในแงของการใชงาน ความสวยงาม และความคิดสรางสรรคของขอมูลการออกแบบที่
สรุปในเบื้องตน
− สรางภาพ 2 มิติ และ 3 มิติเพื่อใหเห็นภาพการเคลื่อนไหวของวัตถุ หรือทําเปนภาพ
ประกอบใหเห็นขั้นตอนกระบวนการ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางภาพเคลื่อนไหว
หรือโปรแกรมสรางแบบจําลอง
− เจรจาหาขอตกลงดานการออกแบบกับลูกคา ผูบริหาร และฝายขาย และผูปฏิบัติงานดาน
การผลิต
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−

−
−

คัดเลือก กําหนด และใหขอ เสนอแนะเกีย่ วกับวัสดุและสื่อใหเหมาะสมสําหรับการใชงาน
และความสวยงามสําหรับการพิมพโฆษณา การนําสงขาวสาร หรือการจัดแสดง
แสดงรายละเอียดและจัดทําเอกสารตามแบบที่เลือกไวสําหรับการผลิต
ควบคุมหรือดําเนินการผลิตตามสื่อที่เลือกไว

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักสรางภาพเคลื่อนไหว
− ศิลปนดิจิทัล
− นักออกแบบภาพกราฟฟก/กราฟฟกดีไซเนอร
− นักวาดภาพประกอบ
− นักออกแบบสื่อผสม
− นักออกแบบงานพิมพโฆษณา
− นักออกแบบเว็บไซต
− นักออกแบบเกมสคอมพิวเตอร
ยกเวน
− สถาปนิกออกแบบภายใน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2161
− นักออกแบบตกแตงภายใน/มัณฑนากร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3432
− นักพัฒนาสื่อผสม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2513
− นักทัศนศิลป ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2651
− นักพัฒนาเว็บไซต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2513
หมวดยอย 22 ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั ปรับปรุง หรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการดําเนินงาน และ
การประยุกตใชความรูเชิงวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของทางการแพทย การพยาบาล ทันตกรรม สัตวแพทยศาสตร
เภสัชกรรม และการสงเสริมสุขภาพ ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว นใหญตองมีทักษะใน
ระดับที่ 4 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วิจัยและศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยศึกษาจากความผิดปกติและความเจ็บปวย
ของมนุษยและสัตว และวิธกี ารบําบัดรักษา
− ใหคําปรึกษาแนะนําหรือประยุกตใชมาตรการปองกันและรักษา หรือสงเสริมสุขภาพ
− จัดทําเอกสารและเสนอรายงานเชิงวิทยาศาสตร
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่น
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หมายเหตุ
− ในการใช ISCO เพื่อหาคําอธิบายหรือผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพนั้น ไมไดมีอยูเฉพาะ
หมวดยอย 22 (ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ) เทานั้น ยังมีผูประกอบอาชีพอื่นที่เกีย่ วของ
กับดานสุขภาพที่จัดประเภทไวในที่อื่นอีก เชน ที่ปรึกษาดานการติดยาเสพติด นักจิตวิทยา
คลินิก วิศวกรชีวการแพทย และนักฟสิกสการแพทย
221

แพทย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ตรวจวินจิ ฉัยโรค ใหการรักษาความเจ็บปวย อาการบาดเจ็บ
ความผิดปกติทั้งทางรางกายและจิตใจของมนุษย ตามหลักและขั้นตอนทางวิทยาศาสตรการ
รักษาโรคสมัยใหม รวมถึงวางแผน ควบคุม และประเมินผลการดูแลและแผนการบําบัดรักษาที่
ดําเนินงานโดยผูใหบริการดูแลสุขภาพอื่นๆ
และดําเนินกิจกรรมดานการศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตรวจและซักถามผูปวยเกี่ยวกับสภาพรางกาย รวมถึงครอบครัวของผูปวย เพื่อระบุสถานะ
ทางดานสุขภาพ
− สั่งใหทําการทดสอบเพื่อวินจ
ิ ฉัยอาการเจ็บปวยและวิเคราะหผล
− สั่งจายยาและรักษาแบบจําเพาะเพื่อใหหายขาดจากโรค และปองกันการแพรระบาดของโรค
− บําบัดรักษาโรคโดยการผาตัดและขั้นตอนการรักษาดวยวิธีอื่นๆ
− เฝาติดตามความคืบหนาในการรักษาผูปวยและผลการรักษา
− ใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ โภชนาการ และอุปนิสัยอื่นๆ เพื่อชวยปองกันหรือรักษา
โรคและความผิดปกติตางๆ
− ใหการดูแลกอน– หลัง และระหวางการคลอดบุตร
− วางแผน จัดการ และดําเนินแผนงานสงตอผูปวยที่มค
ี วามจําเปนทีต่ องไดรับการบริการ
ดูแลดานสุขภาพเปนพิเศษ ในระยะยาว หรือการบริการดุแลสุขภาพประเภทอืน่
− แลกเปลี่ยนขอมูลทางการแพทยกับผูเชี่ยวชาญทางดานสุขภาพอื่นๆ
เพื่อใหการรักษา
เปนไปอยางตอเนื่องและการดูแลแบบเบ็ดเสร็จ
− รายงานการเกิด การตาย และโรคติดเชื้อทีส
่ ําคัญที่ตองแจงใหทางการทราบ
− ทํางานวิจย
ั เกี่ยวกับความผิดปกติและความเจ็บปวยของมนุษย รวมถึงหาวิธีปองกันหรือ
รักษา
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2211 แพทยทั่วไป
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาความเจ็บปวย อาการบาดเจ็บ และความ
ผิดปกติอื่นทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมถึงใหการดูแลทั่วไปดานสุขภาพของมนุษยตามหลัก
วิทยาศาสตรการรักษาโรคสมัยใหมโดยไมจํากัดชนิดของโรคหรือวิธีการรักษา อาจทําหนาที่
เปนแพทยหรือแพทยฝกหัดในโรงพยาบาลหรือสถาบันอื่นๆ
รับผิดชอบตอการดูแลรักษา
ทางการแพทยอยางตอเนื่องและทั่วถึงแกบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตรวจและซักถามผูปวยเกี่ยวกับสภาพรางกาย รวมถึงครอบครัวของผูปวย เพื่อระบุสถานะ
ทางดานสุขภาพ
− สั่งใหทําการทดสอบในหองปฏิบัติการ เอ็กซเรย ตรวจวินิจฉัยโรคดวยวิธีอื่นๆ และ
วิเคราะหผลเพื่อหาลักษณะของความผิดปกติหรือความเจ็บปวย
− ใหการรักษาพยาบาลแกผูปวย รวมถึงสั่งจายยา กําหนดวิธีการรักษา ใหคําปรึกษา และ
ติดตามดูแลการรักษาและมาตรการปองกัน
− ทําการผาตัดและใหการรักษาดวยวิธีอื่นๆ
− ใหคําแนะนําแกบุคคล ครอบครัว และชุมชนเกีย
่ วกับสุขภาพ การโภชนาการ และ
รูปแบบการดําเนินชีวิตอื่นๆ เพื่อชวยปองกันหรือรักษาโรคและความผิดปกติ
− จัดหา/แนะนําแกผูปวยและครอบครัวเกี่ยวกับการสงตอผูปวยเพื่อใหไดรับการดูแลเปน
พิเศษในโรงพยาบาล ศูนยฟน ฟูสมรรถภาพ หรือศูนยดแู ลสุขภาพประเภทอืน่
− กําหนด จัดการ และสงตอผูปวยในกรณีที่โรคแทรกซอนหรือตองการแพทยเฉพาะทาง
เพื่อใหการดูแลกอนตั้งครรภ ระหวางตั้งครรภ และหลังการคลอดบุตร
− จัดทําบันทึกขอมูลและประวัติการรักษาของผูปวย
และแลกเปลีย่ นขอมูลทางกับแพทย
เฉพาะทางและผูปฏิบัติงานดานสุขภาพอืน่ ๆ เพื่อดําเนินการรักษาทางการแพทยตอไป
− รายงานการเกิด การตาย และโรคติดเชื้อที่สําคัญที่ตองแจงใหทางการทราบเพื่อใหเปนไป
ตามกฎหมายและขอกําหนดทางวิชาชีพ
− ทํางานวิจย
ั เกี่ยวกับบริการสุขภาพมนุษยและบริการทางการแพทย และเผยแพรผลงานใน
รายงานเชิงวิทยาศาสตร
− วางแผนและมีสวนรวมในโครงการที่จด
ั ขึ้นเพื่อปองกันการเกิดและการระบาดของโรคตางๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− แพทยเวชศาสตรครอบครัว
− แพทยฝกหัดทัว
่ ไป
− แพทยทว
ั่ ไป
− แพทยดูแลสุขภาพเบื้องตน
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ยกเวน
− อายุรแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2212
− ศัลยแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2212
− จิตแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2212
− เจาหนาที่ประจําคลินิก ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2240
− ผูชวยแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2240
หมายเหตุ
− อาชีพที่จัดประเภทไวในรหัสอาชีพนี้จะตองสําเร็จการศึกษาดานการแพทยในระดับ
มหาวิทยาลัย และทําคลินิกปฏิบัติหลังจบการศึกษา หรือมีการปฏิบัติงานหรือฝกฝนที่
เทียบเทากัน รวมถึงแพทยฝกหัดที่จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยดานการแพทย และ
กําลังทําคลินิกปฏิบัติหลังจากจบการศึกษา แมวาในบางประเทศ “แพทยเวชปฏิบัตทิ ั่วไป”
และ “เวชศาสตรครอบครัว” ซึ่งดูเหมือนเปนแพทยเฉพาะทางก็ใหจดั ประเภทไวที่นดี่ วย
2212

แพทยเฉพาะทาง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรค ใหการรักษาและปองกันความเจ็บปวย ความผิดปกติ
อาการบาดเจ็บของมนุษยทั้งทางรางกายและจิตใจ ดวยการทดสอบ การวินิจฉัยโรค เทคนิคทาง
การแพทย ทางศัลยกรรม ทางกายภาพ และจิตวิทยาเฉพาะทางตามหลักวิทยาการรักษาโรค
สมัยใหม โดยเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในโรคชนิดตางๆ ประเภทของผูปวย หรือวิธีการรักษา
และอาจทํางานศึกษาและวิจยั ดานการแพทยเฉพาะทางดวย
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตรวจและซักถามผูปวยเกี่ยวกับสภาพรางกาย รวมถึงครอบครัวของผูปวย เพื่อระบุสถานะ
ทางดานสุขภาพ
− พิจารณาขอมูลทางการแพทยจากแพทยหรือบุคลากรที่ใหบริการทางการแพทยอื่นๆ ที่ทํา
การสงตอผูปวย
− สั่งใหทําการทดสอบวินิจฉัยเฉพาะโรค เพื่อหาลักษณะของความผิดปกติหรือความเจ็บปวย
− สั่งจายยา จัดการ และเฝาติดตามอาการตอบสนองของผูปวย ที่มีตอ
 โปรแกรมการรักษา
การใหยารักษาโรค การใหยาสลบ การฟนฟูสภาพจิต และการฟนฟูสมรรถภาพทาง
รางกาย และการปองกันและมาตรการการรักษาอื่นๆ
− ทําการผาตัดทั้งในกรณีทั่วไปหรือเฉพาะทาง
− ใหการดูแลกอน– หลัง และระหวางการคลอดบุตร
− บันทึกขอมูลการรักษาของผูปวยและแลกเปลี่ยนขอมูลเกีย
่ วกับการรักษากับผูเชี่ยวชาญ
ทางดานสุขภาพอื่นๆ เพื่อจัดเตรียมการดูแลแบบเบ็ดเสร็จ
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−

−

−
−

−

รายงานการเกิด การตาย และโรคติดเชื้อที่สําคัญที่ตองแจงใหทางการทราบเพื่อใหเปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของวิชาชีพ/จรรยาบรรณ
ใหขอมูลแกผปู วยและครอบครัวและชุมชนเกี่ยวกับมาตรการปองกัน การบําบัดรักษา และ
การดูแลอาการเจ็บปวยแบบเฉพาะ
ชันสูตรศพเพือ่ ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต
ทํางานวิจยั เกี่ยวกับความผิดปกติและความเจ็บปวยเฉพาะทางของมนุษย และหาวิธีการ
ปองกันหรือการบําบัดรักษาโรค และเผยแพรผลงานโดยจัดทํารายงานเชิงวิทยาศาสตร
วางแผนและมีสวนรวมในโครงการที่จัดขึ้นเพื่อปองกันการเกิดและการระบาดของโรคตางๆ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− วิสัญญีแพทย
− แพทยผูชํานาญดานโรคหัวใจและหลอดเลือด
− ผูเชี่ยวชาญดานเวชศาสตรฉก
ุ เฉิน
− นรีแพทย
− สูติ-นรีแพทย
− จักษุแพทย
− กุมารแพทย
− นักพยาธิวิทยา
− ผูเชี่ยวชาญดานเวชศาสตรปอ
 งกัน
− จิตแพทย
− แพทยรังสีวิทยา
− แพทยฝกหัดเฉพาะทาง
− แพทยเฉพาะทาง
− ศัลยแพทย
ยกเวน
− นักวิจัยดานชีวการแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2131
− แพทยทว
ั่ ไป ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2211
− แพทยฝกหัดทัว
่ ไป ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2211
− ทันตแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2261
− ทันตแพทยศัลยกรรมชองปาก ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2261
− ศัลยแพทยเกีย
่ วกับชองปาก ขากรรไกร และกระดูกใบหนาทีเ่ กี่ยวเนื่องกับขากรรไกร
ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2261
− นักจิตวิทยาคลินิก ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2634
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หมายเหตุ
− อาชีพที่จัดประเภทไวในรหัสอาชีพนี้จะตองสําเร็จการศึกษาดานการแพทยในระดับ
มหาวิทยาลัย รวมถึงทําคลินิกปฏิบัติหลังจบการศึกษาดานความรูเฉพาะทางดานการแพทย
(ยกเวนแพทยทั่วไป) หรือที่เทียบเทากัน รวมถึงแพทยเฉพาะทางฝกหัด (ยกเวนแพทย
ทั่วไป) แมวาในบางประเทศ สาขาวิชา “โอษฐวิทยา” 9/ อาจจะถูกพิจารณาเปนแพทยเฉพาะ
ทาง แตใหจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2261 ทันตแพทย
− ผูประกอบวิชาชีพทางดานวิจย
ั ทางการแพทย ซึ่งมีสวนรวมในการวิจยั ทางดานชีวการแพทย
โดยใชสิ่งมีชีวติ และไมไดทําการวิจยั ทางคลินิก
ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2131
(นักชีววิทยา นักพฤกษศาสตร นักสัตวศาสตร และผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของ)
222

พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภวิชาชีพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความเจ็บปวยทางรางกายหรือจิตใจ
ความพิการหรือไม
แข็งแรงของรางกาย และอาการอื่นๆ ที่จําเปนตองไดรับการดูแลเนื่องจากปญหาทางดาน
สุขภาพ รวมถึงการใหการดูแลกอน–หลังการคลอดบุตร มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการวางแผน
จัดการ และประเมินผลการดูแลผูปวย รวมถึงควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาทีด่ านสุขภาพ
อื่นๆ ทํางานเปนทีมรวมกับแพทยและบุคลากรอื่นๆ ในการปองกันและรักษาโรค
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประเมิน วางแผน ใหบริการ และประเมินผลการดูแลรักษาพยาบาลและงานผดุงครรภแก
ผูปวยตามวิธีการและมาตรฐานงานพยาบาลและงานผดุงครรภที่ทันสมัย
− ประสานงานในการดูแลผูปว
 ยโดยปรึกษากับผูเชี่ยวชาญอื่นๆ ดานสุขภาพ และสมาชิกของ
ทีมงานดานสุขภาพ
− พัฒนาและดําเนินงานตามแผนการดูแล การรักษา และการบําบัดโรค รวมถึงการรักษาดวยยา
− เฝาดูแลและบรรเทาความเจ็บปวดและไมสบายของผูปวยโดยการใหยา (รวมถึงยาเสพติด)
หรือใชวิธีการบําบัดอื่นๆ
− เฝาติดตามอาการของผูปวย รวมถึงความกาวหนาของการตั้งครรภ และการตอบสนองของ
ผูปวยที่มีผลตอการรักษา
− ใหขอมูลกับผูป
 วย ครอบครัว และชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงการปองกันโรค วิธีการ
บําบัดและดูแล การตั้งครรภและการคลอดบุตร และหัวขออื่นๆ
− ควบคุมดูแลและประสานงานกับเจาหนาทีด
่ านดูแลสุขภาพอื่นๆ
− ทํางานวิจย
ั ดานการพยาบาลและการผดุงครรภ และจัดทํารายงานเชิงวิทยาศาสตร
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− ขอแตกตางระหวางพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภวิชาชีพกับผูประกอบวิชาชีพที่เกีย
่ วของ
กับการพยาบาลและผดุงครรภ
ขึ้นอยูกับหนาที่การงานที่รับผิดชอบตามที่ไดระบุใน
คําอธิบายประกอบมากกวาจะพิจารณาจากวุฒิการศึกษาหรือการฝกอบรมที่แตละบุคคลไดรับ
2221

พยาบาลวิชาชีพ10/
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบําบัดรักษา สนับสนุน และดูแลบุคคลที่ตองการไดรับการรักษาพยาบาล
อันเนื่องมาจากการสูงอายุ อาการบาดเจ็บ ความเจ็บปวย หรือความผิดปกติทางดานรางกายหรือ
จิตใจอื่นๆ หรือมีปจจัยเสีย่ งที่ผลตอสุขภาพ โดยตองรับผิดชอบในการวางแผนและจัดการดูแล
ผูปวย รวมถึงควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาทีด่ านสุขภาพอื่นๆ ทํางานเปนทีมรวมกับ
แพทยหรือผูปฏิบัตงิ านอื่นในการปองกันและรักษาโรค
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผน
ใหบริการ และประเมินผลการดูแลรักษาพยาบาลแกผปู วยตามวิธีการและ
มาตรฐานที่ทนั สมัย
− ประสานงานในการดูแลผูปว
 ยโดยปรึกษากับผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพอืน่ ๆ และสมาชิกของ
ทีมงานดานสุขภาพ
− พัฒนาและดําเนินงานตามแผนการดูแลรักษาผูปวยทั้งดานชีวภาพ สังคม และจิตใจ ดวย
ความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญทางดานสุขภาพอื่นๆ
− วางแผนและใหบริการดูแลรักษาพยาบาล รักษาและบําบัด รวมถึงการรักษาดวยยาและ
เฝาติดตามผลตอบสนองของผูปวยจากการรักษาหรือแผนการดูแลรักษา
− ทําความสะอาดบาดแผล รวมถึงใชอุปกรณที่ใชในการทําแผลและผาพันแผล
− เฝาดูแลและบรรเทาความเจ็บปวดและไมสบายของผูปวยโดยการใหยา (รวมถึงยาเสพติด)
หรือใชวิธีการบําบัดอื่นๆ
− วางแผนและมีสวนรวมในกิจกรรมดานสุขศึกษาและกิจกรรมสงเสริมการดูแลสุขภาพอื่นๆ
และการพยาบาลศึกษา ในคลินิกและในชุมชน
− ตอบขอซักถามกับผูปวย และครอบครัว เกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงและใหขอมูลการปองกัน
โรค วิธีการบําบัดและดูแล
− ควบคุมดูแลและประสานงานกับเจาหนาทีง่ านพยาบาล
และเจาหนาที่ที่เกีย่ วของกับการ
ดูแลสุขภาพอืน่ ๆ
− ทํางานวิจย
ั ดานการพยาบาลและการผดุงครรภ และเผยแพรโดยเอกสารหรือรายงานเชิง
วิทยาศาสตร
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พยาบาลคลินิก
− พยาบาลวิชาชีพที่ใหการพยาบาลที่บาน
− วิสัญญีพยาบาล
− พยาบาลวิชาการ
− พยาบาลเวชปฏิบัติ
− พยาบาลหองผาตัด
− พยาบาลวิชาชีพ
− พยาบาลสาธารณสุข
− พยาบาลเฉพาะทาง
ยกเวน
− ผดุงครรภวิชาชีพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2222
− ผูชวยแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2240
− ครูสอนวิชาการพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2310
− ครูสอนวิชาการพยาบาลระดับอาชีวศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2320
− ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการพยาบาล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3221
− ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการผดุงครรภ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3222
− ผูชวยงานพยาบาลตามคลินิกหรือโรงพยาบาล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5321
หมายเหตุ
− ขอแตกตางระหวางพยาบาลวิชาชีพกับผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการพยาบาล ขึ้นอยู
กับหนาทีก่ ารงานที่รับผิดชอบตามที่ไดระบุในคําอธิบายประกอบมากกวาจะพิจารณาจาก
วุฒิการศึกษาหรือการฝกอบรมที่แตละบุคคลไดรับ
− พยาบาลที่ทําหนาที่รวมกับการใหความรูดานงานพยาบาลหรือทํางานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
พยาบาล ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2221 (พยาบาลวิชาชีพ) นักวิจัยทางการพยาบาลที่
มีสวนรวมในการคนควาวิจยั ทางชีวการแพทยโดยสิ่งมีชีวิตและไมไดทําการวิจยั ทางคลินิก
ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2131 (นักชีววิทยา นักพฤกษศาสตร นักสัตวศาสตร และผู
ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของ)
2222

ผดุงครรภวชิ าชีพ11/
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ ดูแล และประเมินผลการใหบริการดูแลดานผดุงครรภ
ทั้งกอนการตั้งครรภ ระหวางตั้งครรภ และหลังคลอดบุตร และการคลอดบุตร โดยใหความดูแล
เพื่อลดความเสี่ยงทางดานสุขภาพแกแมและทารกแรกเกิด ไมวาจะทํางานคนเดียวหรือทําเปน
ทีมรวมกับเจาหนาที่ดานสุขภาพอื่นๆ
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ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผน ใหบริการ และประเมินผลการดูแลแมและเด็ก กอน ระหวาง และหลังตั้งครรภ
และการคลอดบุตร ตามวิธีการและมาตรฐานการผดุงครรภที่ทันสมัย
− ใหคําแนะนําแกผูหญิงและครอบครัว และใหการศึกษาแกชุมชนในดานสุขภาพ โภชนาการ
สุขอนามัย การออกกําลังกาย การวางแผนคลอดและแผนฉุกเฉิน การเลี้ยงลูกดวยนมแม
การดูแลทารก การวางแผนครอบครัว และการคุมกําเนิด รูปแบบการดําเนินชีวติ และ
หัวขออื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการตั้งครรภและการคลอดบุตร
− ประเมินพัฒนาการในชวงเวลาของการตั้งครรภและการคลอดบุตร
และจัดการปญหาที่
ซับซอนและบงชี้ถึงสัญญาณที่แสดงถึงสิ่งผิดปกติในครรภที่ตองใหสูตินรีแพทยเขามาดูแล
− ติดตามภาวะสุขภาพของทารกแรกเกิด จัดการปญหาที่ซับซอนและบงชีถ
้ ึงสัญญาณที่แสดง
ถึงสิ่งผิดปกติแพทยดานเวชปฏิบัติพื้นฐานทารกแรกเกิดเขามาดูแล
− ติดตามดูความเจ็บปวดหรือไมสบายของแมระหวางตั้งครรภ และหลังคลอดบุตร และชวย
บรรเทาความเจ็บปวดโดยใชวิธีการบําบัดตางๆ รวมถึงใชยาระงับความเจ็บปวดถาจําเปน
− รายงานการเกิดใหทางราชการเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของ
วิชาชีพ/จรรยาบรรณ
− ทําการวิจย
ั ดานการปฏิบัติและขั้นตอนการผดุงครรภ และเผยแพรเอกสารและรายงานเชิง
วิทยาศาสตร
− วางแผนและใหความรูทางดานผดุงครรภในคลินิกและชุมชน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผดุงครรภวิชาชีพ
ยกเวน
− พยาบาลวิชาชีพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2221
− ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการพยาบาล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3221
− ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการผดุงครรภ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3222
− ผูชวยงานพยาบาลตามคลินิกหรือโรงพยาบาล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5321
หมายเหตุ
− ขอแตกตางระหวางผดุงครรภวิชาชีพกับผูป
 ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการผดุงครรภ
ขึ้นอยูกับหนาที่การงานที่รับผิดชอบตามที่ไดระบุในคําอธิบายประกอบมากกวาจะ
พิจารณาจากวุฒิการศึกษาหรือการฝกอบรมที่แตละบุคคลไดรับ
− ผดุงครรภวิชาชีพที่ทําหนาทีร
่ วมกับการใหความรูดานงานพยาบาลหรือทํางานวิจยั เชิง
ปฏิบัติการผดุงครรภคลินิก ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2222 (ผดุงครรภวิชาชีพ)
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แพทยแผนโบราณและแพทยทางเลือก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจผูปวย ปองกันและรักษาโรค ความเจ็บปวย อาการบาดเจ็บ และ
ความผิดปกติทั้งทางรางกายและจิตใจ และการรักษาสุขภาพมนุษยทวั่ ไปประยุกตใชความรู
ทักษะ และการปฏิบัติที่ไดมาจากการศึกษาเพิ่มเติมทางดานทฤษฎี ความเชื่อ และประสบการณ
วิธีการรักษาแผนโบราณที่สืบทอดมาตามวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตรวจและซักถามผูปวยเกี่ยวกับสภาพรางกาย รวมถึงครอบครัวของผูปวย เพื่อระบุสถานะ
ทางดานสุขภาพ
− พัฒนาและดําเนินแผนการบําบัดรักษาอาการเจ็บปวยทางดานรางกาย จิตใจ และจิตสังคม
โดยใชการประยุกต เชน การฝงเข็ม การนวดบําบัดโรค วิธีโฮมีโอพาธี และยาสมุนไพร
− ประเมินและจัดทําเอกสารรายงานความกาวหนาในการรักษาผูปวยตามแผนการรักษา
− ใหคําปรึกษาแนะนําดานสุขภาพ การโภชนาการ และรูปแบบการดําเนินชีวิต แกบุคคล
ครอบครัว และชุมชน
− สั่งจายและจัดเตรียมยาแผนโบราณ เชน สมุนไพร พืช สิ่งสกัดจากแรธาตุและสัตว เพื่อ
กระตุนใหรางกายทําการรักษาดวยตัวเอง
− แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการรักษาผูปวยกับผูปฏิบัติงานดานสุขภาพอืน
่ ๆ เพื่อดําเนินการ
รักษาและดูแลแบบเบ็ดเสร็จตอไป
− ทําการวิจย
ั ดานยาและการรักษาแผนโบราณและแพทยทางเลือก และเผยแพรเอกสารและ
รายงานเชิงวิทยาศาสตร
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
12/
− แพทยอายุรเวช
− นักฝงเข็ม
− แพทยรักษาโดยใชสมุนไพรจีน
− แพทยทใี่ หการบําบัดแบบโฮมีโอพาธี
− ผูรักษาโรคโดยวิธีธรรมชาติบําบัด
− แพทยอน
ู านิ (Unani practitioner)13/
ยกเวน
− ผูชวยนักฝงเข็ม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3230
− ผูชวยแพทยอายุรเวช ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3230

12/

อายุรเวช (Ayurveda) คือ เรื่องความสมดุลของปราณหรือพลังในรางกาย ซึ่งเกี่ยวของกับจุดในตําแหนงตางๆ ของรางกาย 7 จุด หรือที่เรียกวาจักรรัต
เปนระบบการแพทยที่เกาแกที่สุดระบบหนึ่งใชกันทั่วไปในอินเดีย ศรีลังกา เนปาล และปากีสถาน

13/

แพทยอูนานิ (Unani practitioner) มีรากฐานมาจากกรีกและดัดแปลงโดยชาวมุสลิมเปอรเซียและอาหรับ ใหความสําคัญกับการปองกันโรค โดย
เขาใจวาสิ่งแวดลอมมีอิทธิผลตอสุขภาพ และใหความสําคัญกับการพักผอน การเคลื่อนไหวของรางกาย
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นักสมุนไพร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3230
ผูชวยแพทยทใี่ หการบําบัดแบบโฮมีโอพาธี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3230
หมอไสยศาสตร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3230
ผูรักษาโรคประจําหมูบาน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3230
นักบําบัดโรคโดยใชถวยสุญญากาศดูดเลือดและอุปกรณสําหรับขัดถู ไดจัดประเภทไวใน
รหัสอาชีพ 3230
นักบําบัดโรคดวยการนวดแบบกดจุด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3255
นักบําบัดโรคดวยการนวดแบบชิอัตสึ (Shiatsu)14/ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3255
นักวารีบําบัด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3255
นักบําบัดแบบไคโรแพรคติค ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3259
นักบําบัดรักษาโรคกระดูก ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3259
ผูรักษาโรคทางจิตวิญญาณ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3413

หมายเหตุ
− แพทยแผนโบราณและแพทยทางเลือกที่จด
ั ประเภทไวในรหัสนี้ ตองเปนผูที่มีความรูความ
เขาใจถึงคุณประโยชนและวิธีการบําบัดรักษาแบบแผนโบราณและแพทยทางเลือก ซึ่งเปน
ผลมาจากมีการเรียนการสอนในระบบเกีย่ วกับวิธีการและเทคนิคตางๆ ในเรื่องดังกลาว
อยางกวางขวาง รวมถึงการศึกษาดานกายวิภาคของมนุษยและการแพทยแผนใหม ไดจัด
ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2230 (แพทยแผนโบราณและแพทยทางเลือก)
− สําหรับผูที่ผานการเรียนการสอนและการฝกอบรมทั้งในและนอกระบบในชวงเวลาสั้นๆ
หรือมีความรูท ี่ไดจากสืบทอดกันเองจากรุนสูรุนเปนการภายใน ใหจัดประเภทไวในรหัส
อาชีพ 3230 (ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับแพทยแผนโบราณและแพทยทางเลือก)
แพทยทใี่ ชการรักษาดวยยาสมุนไพร การบําบัดโรคทางจิตวิญญาณ หรือใชวธิ ีการ
บําบัดรักษาดวยมือดวยวิธีใดวิธีหนึ่งเทานั้น ไมจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2230 นี้
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ผูชวยแพทย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการใหคําปรึกษาทางการแพทย ตรวจวินิจฉัยโรค บําบัดรักษา และ
ปองกันโรคใหกับมนุษย โดยมีขอบเขตและความยุง ยากซับซอนของการปฏิบัติงานนอยกวา
แพทย อาจปฏิบัติงานไดดวยตนเองหรือภายใตการควบคุมดูแลของแพทย
และประยุกต
ขั้นตอนการรักษาทางการแพทยขั้นสูงเพือ่ บําบัดรักษาและปองกันโรค อาการบาดเจ็บ และ
ความเจ็บปวยทั้งทางรางกายและจิตใจ

14/

ชิอัตสึ (Shiatsu)เปนศาสตรการนวดของญี่ปุน เปนวิธีการนวดดวยการกดนิ้วลงบนจุด หรือสุโบ (tsubo) ตามแนวเสนทางพลังงานหรือเมอริเดียนที่
ถูกปดกั้นตามแนวคิดแบบโบราณของญี่ปุน ซึ่งพัฒนามาจากการนวดกดจุดของชาวจีนและถูกนํามาใชเพื่อปรับปรุงการไหลเวียนของพลังชีวิต หรือ
ชีพในรางกาย โดยเปนศาสตรการสัมผัส ลูบคลําอยางละเอียดออนเพื่อคนหาความผิดปกติในรางกาย
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ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตรวจและซักถามผูปวยเกี่ยวกับสภาพรางกาย รวมถึงครอบครัวของผูปวย เพื่อระบุสถานะ
ทางดานสุขภาพ และจัดทําบันทึกขอมูลการรักษาของผูปวย
− ปฏิบัติงานที่ไมคอยยุงยากซับซอนหรือเปนงานประจําทัง้ งานรักษาหรืองานผาตัด รวมถึง
สั่งจายยา และกําหนดวิธีการรักษา การใชยา และมาตรการการปองกันหรือรักษาอื่นๆ
โดยเฉพาะโรคและความผิดปกติทั่วไป
− จัดการหรือสั่งใหทําการทดสอบเพื่อวินจ
ิ ฉัยโรค เชน เอ็กซเรย ทดสอบคลื่นไฟฟาหัวใจ
และทดสอบในหองปฏิบัติการ
− ทําการรักษาตามขั้นตอน เชน ฉีดยา ฉีดวัคซีนเพื่อสรางภูมิคุมกัน เย็บและรักษาแผล
และควบคุมไมใหติดเชื้อ
− ชวยเหลือแพทยในการผาตัดที่ยุงยากซับซอน
− เฝาติดตามความคืบหนาในการรักษาและผลการรักษาผูปวย
และบงชี้ถึงสัญญาณและ
อาการที่แสดงถึงสิ่งผิดปกติที่ตองใหแพทยเขามาดูแล
− ใหคําแนะนําผูปวยและครอบครัวในการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และกิจวัตรอื่นๆ
ที่ชวยปองกันหรือรักษาโรคและความผิดปกติทางรางกาย
− กําหนดและสงตอผูปวยในกรณีที่ยุงยากหรือผิดปกติใหกบ
ั แพทย โรงพยาบาล หรือ
สถานที่อื่นๆ เพื่อการดูแลเปนพิเศษ
− รายงานการเกิด การตาย และโรคติดเชื้อที่สําคัญที่ตองแจงใหทางการทราบเพื่อใหเปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของวิชาชีพ/จรรยาบรรณ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาทีก
่ ูชีพขั้นสูงที่ใหการดูแลเบื้องตน
− เจาหนาที่ประจําคลินิก (ผูชวยแพทย)
− ผูชวยแพทย
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคทางดานศัลยกรรม
ยกเวน
− แพทยทว
ั่ ไป ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2211
− ศัลยแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2212
− เจาหนาที่ผูชว
 ยดานการแพทย ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3256
− เจาหนาที่ผูชว
 ยแพทยฉุกเฉิน ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3258
หมายเหตุ
− อาชีพที่จัดประเภทไวในรหัสอาชีพนี้จะตองผานการฝกอบรมในระดับอุดมศึกษาทัง้ ดาน
ทฤษฎีและปฏิบัติทางการแพทย ผูปฏิบัติงานที่รักษาในกรณีฉุกเฉินและปฏิบัติงานบน
รถพยาบาล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3258 (ผูปฏิบัติงานดานรถพยาบาล)
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สัตวแพทย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวินจิ ฉัย ปองกัน และรักษาโรค อาการบาดเจ็บ และความผิดปกติของ
สัตว อาจเปนการดูแลสัตวทั่วๆไป หรือเนนใหการรักษาสัตวเฉพาะกลุมหรือเฉพาะพื้นที่ หรือ
ใหบริการทางวิชาชีพแกองคการธุรกิจในการผลิตผลิตภัณฑชวี ภาพและเภสัชกรรม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ระบุลักษณะและทาทางที่ผิดปกติของสัตว โดยการทดสอบทางกายภาพ การทดสอบใน
หองปฏิบัติการ และวินิจฉัยโดยใชเทคนิคทางดานภาพ รวมถึงการเอ็กซเรยและอัลตราซาวนด
− รักษาสัตวโดยใชยาและการผาตัด และจัดการและสั่งจายยา ยาบรรเทาปวด และยาระงับ
ความรูสึกทั้งตัว และยาชาเฉพาะที่
− ผาตัด ตกแตงแผล และจัดวางกระดูกที่แตก
− ใหความชวยเหลือในการทําคลอดและทําฟนแกสัตว
− มีสวนรวมในโครงการปองกันการเกิดและการแพรระบาดของโรคจากสัตว
− ฉีดวัคซีนใหกบ
ั สัตวเพื่อปองกันโรคและทดสอบโรคติดตอ และแจงใหกับเจาหนาทีเ่ มื่อมี
การระบาดของโรคติดตอในสัตว
− ชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตายของสัตว
− ใหคําแนะนําแกลูกคาเกีย
่ วกับสัตว เชน สุขภาพ โภชนาการ การใหอาหาร สุขอนามัย
การเพาะพันธุ และการดูแลสัตว
− การฆาหรือชวยใหสัตวที่ทุกขทรมานจากโรคหรืออาการบาดเจ็บที่รักษาไมหาย ตายอยาง
ไมเจ็บปวด
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พยาธิสัตวแพทย
− สัตวแพทย
− นักระบาดวิทยาทางสัตวแพทย
− สัตวแพทยฝกหัด
− สัตวแพทยดานการผาตัด
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ผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ดานสุขภาพ
ดําเนินการเกีย่ วกับการใหบริการดานสุขภาพทางทันตกรรม ทางการแพทย สุขภาพสิ่งแวดลอม
และสุขอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กายภาพบําบัด การโภชนาการ การบําบัดการ
ไดยนิ การพูด การมองเห็น และการบําบัดฟนฟู รวมถึงผูประกอบวิชาชีพทางดานการแพทย
อื่นๆ ยกเวนแพทย แพทยแผนโบราณและแพทยทางเลือกแพทย พยาบาลวิชาชีพ ผดุงครรภ
วิชาชีพ และผูชวยแพทย
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ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประเมินอาการผูปวยหรือลูกคาเพื่อระบุความผิดปกติ อาการเจ็บปวย หรือปญหาทางดาน
สุขภาพ
− พัฒนาและจัดทําแผนการบําบัดรักษา และประเมินผลและจัดทําเอกสารรายงานความกาวหนา
ในการรักษาของผูปวย
− ตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค อาการบาดเจ็บ และการทํางานที่ผิดปกติของฟน ปาก
ขากรรไกร และเนื้อเยื่อภายในชองปากที่เกีย่ วของ
− จัดเก็บ ถนอมรักษา ปรุง ทดสอบ และจายยา และใหคาํ ปรึกษาในการใชที่เหมาะสมและ
ผลขางเคียง
− ประเมินผล วางแผนงาน และจัดทําโปรแกรมเพื่อการรับรู เฝาติดตาม และควบคุมปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย เพื่อปรับปรุงหรือฟนฟูการตอบสนอง
ของอวัยวะตางๆ ของมนุษย เพิ่มขีดความสามารถของมนุษยในการเคลื่อนไหวไดอยาง
สูงสุด บรรเทาอาการเจ็บปวด หรือปรับปรุงผลกระทบของอาหารและโภชนาการที่มี
สุขภาพของมนุษย
− ตรวจวินิจฉัยโรค จัดการ และบําบัดรักษาอาการผิดปกติทางรางกายของมนุษยที่มผ
ี ลตอ
การไดยนิ หรือการกลืน หรือความผิดปกติของตาและระบบการมองเห็น
− ใหคําแนะนําผูปวยในการบําบัดรักษาและดูแลอยางตอเนื่อง และจัดหาหรือจัดการบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพ
− สงตอผูปวยหรือปรึกษากับผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอื่นๆ หรือที่เกี่ยวของ ถาจําเปน
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ทันตแพทย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวินจิ ฉัย บําบัดรักษา และปองกันโรค อาการบาดเจ็บ และความผิดปกติ
ของฟน เหงือก ขากรรไกร และเนื้อเยื่อภายในชองปาก โดยการประยุกตใชหลักการและ
ขั้นตอนทางทันตกรรมที่ทันสมัย โดยใชการวินิจฉัย การผาตัด และเทคนิคอื่นๆ เฉพาะทางชวย
รักษาเพื่อใหปากสามารถกลับมาทํางานไดตามปกติ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วินิจฉัยโรค
อาการบาดเจ็บ ความผิดปกติในดานรูปรางและโครงสรางของฟนและ
องคประกอบอื่นๆ ของปากและขากรรไกร โดยใชวิธีการตางๆ เชน ภาพบนฟลมเอ็กซเรย
การทดสอบน้าํ ลาย และดูประวัตกิ ารรักษา
− ดูแลปองกันสุขภาพในชองปาก เชน การรักษาโรคปริทันต การใชฟลูออไรด และการ
สงเสริมการดูแลสุขภาพปาก
− ใหยาชาเพื่อจํากัดความเจ็บปวดแกผูปวยในระหวางทําฟน
− สั่งจายยาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดหลังการรักษา
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ดูแลและรักษาชองปาก เชน การทํารากฟนเทียม การใสฟนปลอมชนิดยึดติดแนน ทันตกรรม
จัดฟน และการซอมฟนที่ถูกทําลายและฟนผุ
รักษาโดยการผาตัด เชน การถอนฟน การตัดเนื้อเยื่อไปตรวจวิเคราะห และการทําทันตกรรม
จัดฟนในรายที่ตองผาตัด
วัด ทํา และกดประทับรอยขากรรไกรและฟนของผูปวยเพื่อกําหนดรูปรางและขนาดของ
ฟนเทียม
ออกแบบ ตกแตง และใสอปุ กรณฟนเทียม เชน การรักษาระยะหางระหวางฟน ที่ยึดฟน
ปลอมและฟนปลอม หรือการเขียนคําแนะนําหรือคําอธิบายใหกับเจาหนาที่เทคนิคในการ
ทําฟนปลอม
ชวยรักษาเพื่อใหปากสามารถกลับมาทํางานไดตามปกติ โดยใสฟน ปลอมแบบถาวรหรือ
แบบถอดได
ชวยเหลือในการวินิจฉัยโรคทั่วไปที่ปรากฏอาการทางปาก เชน โรคเบาหวาน
ใหความรูแ กผปู วยและครอบครัวผูปวยในการดูแลรักษาสุขอนามัยของปากและฟน การ
โภชนาการ และการดูแลอื่นๆ เพื่อสุขภาพของปากและฟน
ควบคุมการทํางานของทันตานามัย ผูชวยทันตแพทย และผูปฏิบัติงานอื่นๆ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ทันตแพทยศัลยกรรมชองปาก
− ทันตแพทย
− ทันตแพทยดานการรักษารากฟนและเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟน
− ศัลยแพทยชองปาก
− ทันตแพทยดานทันตพยาธิวท
ิ ยา
− ทันตแพทยจัดฟนและขากรรไกร
− ทันตแพทยเฉพาะทางรักษาฟนเด็ก
− ทันตแพทยทางดานปริทันต
− ทันตแพทยทางดานทําฟนเทียม
− นักโอษฐวิทยา
หมายเหตุ
− อาชีพที่จัดประเภทไวในรหัสอาชีพนี้จะตองผานการฝกอบรมในระดับอุดมศึกษาทัง้ ดาน
ทฤษฎีและปฏิบัติทางทันตกรรมหรือในสาขาที่เกี่ยวของ แมวาในบางประเทศ นักโอษฐ
วิทยาและทันตแพทยและศัลยแพทยชองปาก อาจจะพิจารณาเปนการแพทยเฉพาะทาง ซึ่ง
อาชีพที่อยูในสาขาเหลานี้ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพนี้ดว ย

114
2262

เภสัชกร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บ เก็บรักษา ผสม และปรุงยาและแนะนําวิธีการใชยาที่เหมาะสม
และอันตรายจากการใชยา ตามใบสั่งของแพทยและผูประกอบวิชาชีพทางดานสุขภาพอื่นๆ
รวมถึงการวิจยั ทดสอบ จายยา และติดตามดูแลผลการรักษาเมื่อใชยาเพื่อใหผลลัพธที่ดีที่สุด
กับสุขภาพ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− รับใบสั่งยาจากแพทยและผูป
 ระกอบวิชาชีพทางดานสุขภาพอื่นๆ ตรวจสอบประวัติการ
รับยาของผูปวย ตรวจดูใบสั่งยาเพื่อใหแนใจวาขนาดและวิธีการใชยาเปนไปอยางถูกตอง
เหมาะสมกอนจายยาใหกับผูปวย
− จัดเตรียมหรือควบคุมการเตรียมและการติดฉลากยาที่เปนของเหลว ยาที่เปนครีม ยาที่เปน
ผง ยาเม็ด และยาอื่นๆ ในใบสั่งยา
− ใหขอมูลและคําแนะนําแกผูสั่งยาและคนไขเกี่ยวกับผลของการใชยา
ยาที่ไมสามารถใช
รวมกันไดและขอหามในการใชยา อาการแพยาและผลขางเคียง ขนาดยา และการเก็บ
รักษายาที่เหมาะสม
− ทํางานรวมกับผูประกอบวิชาชีพดานการดูแลสุขภาพอื่นๆ ในการวางแผน ติดตาม ทบทวน
และประเมินคุณภาพและประสิทธิผลของการรักษาดวยยาในผูปวยแตละคน และประสิทธิผล
การใชยาหรือวิธีการรักษาเฉพาะดาน
− จัดทําและดูแลแฟมการจายยาและบันทึกการจายยาเสพติด ยาอันตราย และยาที่ทําใหติดที่
ถูกตองตามกฎหมายและตามความตองการของแพทย
− จัดเก็บและรักษาสภาพของวัคซีน เซรุม และยาอื่นๆ เพือ
่ ปองกันการเสื่อมคุณภาพ
− ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูปว
 ยและจัดหายาที่ไมตองมีใบสั่งแพทย ชวยวินิจฉัยและบําบัด
รักษาโรคทั่วไป
− ควบคุมดูแลและประสานงานกับเจาหนาทีเ่ ทคนิคดานเภสัชกรรม เภสัชกรฝกหัด และ
พนักงานขายผลิตภัณฑเภสัชกรรม
− ทํางานวิจย
ั เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เครื่องสําอาง และเคมีภัณฑ
ที่เกี่ยวของ
− ปรึกษากับนักเคมี วิศวกร และผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ เกีย
่ วกับเทคนิคและสวนประกอบใน
การผลิต
− ทดสอบและวิเคราะหยาเพื่อกําหนดคุณลักษณะ ความบริสุทธิ์ และขอแตกตางทีผ
่ ิดไป
จากมาตรฐานที่กําหนด
− ประเมินฉลาก การบรรจุหีบหอ และการโฆษณาของผลิตภัณฑยา
− พัฒนาขอมูลและความเสี่ยงของยาเฉพาะอยาง
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักเคมีเภสัชกรรม
− เภสัชกรประจําโรงพยาบาล
− เภสัชกรประจําโรงงาน
− เภสัชกรรานขายยา
ยกเวน
− นักเภสัชวิทยา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2131
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานเภสัชกรรม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3213
2263

ผูป ระกอบวิชาชีพดานสุขภาพและสุขอนามัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและการประกอบวิชาชีพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมิน วางแผน และดําเนินงานโครงการเพื่อใหเกิดการรับรู เฝาติดตาม
และควบคุมปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพของมนุษย
เพื่อใหแนใจวาทํางานอยาง
ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี รวมถึงปองกันสาเหตุของการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บที่มีสาเหตุมาจาก
สารเคมี ปจจัยทางกายภาพ รังสี และสารชีวภาพหรือปจจัยทางดานการยศาสตร15/
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− พัฒนา ดําเนินงาน และทบทวนโครงการและนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก
สิ่งแวดลอมและการประกอบวิชาชีพที่มีผลตอสุขภาพและความปลอดภัย
− จัดทําและดําเนินงานตามแผนงานและกลยุทธดานการกําจัดขยะและของเสียที่เกิดจากภาค
ธุรกิจ อุตสาหกรรม การแพทย และครัวเรือน อยางปลอดภัย ประหยัด และเหมาะสม
− ดําเนินโครงการและกลยุทธดานการปองกันตางๆ เชน โรคติดตอ ความปลอดภัยของ
อาหาร ระบบกําจัดและบําบัดน้ําเสีย คุณภาพน้าํ ชนิดใชเพื่อการนันทนาการและในครัวเรือน
สารปนเปอนและอันตราย
− กําหนด จัดทํารายงาน และเอกสารแสดงสิ่งที่เปนอันตราย ประเมินและควบคุมความเสี่ยง
ที่มีตอสิ่งแวดลอมและสถานที่ทํางาน พรอมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับการปฏิบัติ
ตามขอกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
− พัฒนา ดําเนินงาน และดูแลติดตามโครงการเพื่อลดมลภาวะ รวมถึงอันตรายจากสารเคมี
กายภาพ และชีวภาพในสถานที่ทํางานและสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด
− ใหคําปรึกษาแนะนําในการปองกัน กําจัด ควบคุม หรือลดจํานวนคนทํางาน ผูปวย
พื้นที่สาธารณะ และ/หรือสิ่งแวดลอมที่ไดรับอันตรายจากรังสีและสิ่งอันตรายอื่นๆ
− สงเสริมใหใชกฎของการยศาสตรในสถานที่ทํางาน เชน การจัดวางเฟอรนิเจอร อุปกรณ
และกิจกรรมการทํางานใหตรงกับความตองการของคนทํางาน

15/

การยศาสตร เปนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดวางรูปแบบของที่ทํางานและอุปกรณสํานักงานใหเหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ/การศึกษา
สภาพการทํางานที่มีความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอมการทํางาน
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ใหความรู ขอมูล ฝกอบรม และคําแนะนําแกบุคคลในทุกระดับเกี่ยวกับสุขอนามัยในการ
ประกอบวิชาชีพและและสุขภาพอันเนื่องมาจากสิ่งแวดลอม
ใหความรู ขอมูล ฝกอบรม และคําปรึกษาแนะนําแกบุคคลทุกระดับดานสุขภาพและ
สุขอนามัยที่เกีย่ วของกับสิ่งแวดลอมและการประกอบวิชาชีพ
บันทึกและตรวจสอบอาการบาดเจ็บและความเสียหายของอุปกรณ พรอมทั้งจัดทํารายงาน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพดานความปลอดภัย
ประสานงานเพื่อจัดหาคาตอบแทน การพักฟน และการกลับเขาทํางานของคนงานที่
ไดรับบาดเจ็บ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาทีด
่ านสุขภาพสิ่งแวดลอม
− เจาหนาทีใ่ หคาํ ปรึกษาดานความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน/อาชีวอนามัย
− นักสุขอนามัยในการทํางาน
− ผูเชี่ยวชาญดานการปองกันรังสี
ยกเวน
− นักอนุรักษสิ่งแวดลอม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2133
− แพทยเฉพาะทาง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2212
− พยาบาลวิชาชีพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2221
− นักกิจกรรมบําบัด ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2269
− ผูตรวจสอบดานสุขภาพ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3257
− ผูตรวจสอบดานความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน/อาชีวอนามัย ไดจัดประเภทไว
ในรหัสอาชีพ 3257
− เจาหนาที่อนามัย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3257
− ผูตรวจสอบดานอนามัย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3257
หมายเหตุ
− ผูประกอบวิชาชีพที่ทําการประเมิน
วางแผน และจัดทําโครงการเพื่อติดตามดูแลหรือ
ควบคุมผลกระทบของพฤติกรรมของมนุษยที่มีตอสิ่งแวดลอม ไดจัดประเภทไวในรหัส
อาชีพ 2133 (ผูประกอบวิชาชีพดานการรักษาสิ่งแวดลอม)
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นักกายภาพบําบัด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมิน วางแผน และจัดการโครงการฟนฟูสมรรถภาพ เพื่อปรับปรุง
หรือฟนฟูการเคลื่อนไหวของรางกายใหดขี ึ้น บรรเทาอาการเจ็บปวด และลดหรือปองกันความ
ทุพพลภาพของผูปวยอันเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บ ความเจ็บปวยจากโรค และความบกพรอง
ทางรางกายอื่นๆ รวมถึงการประยุกตใชวิธีและเทคนิคการบําบัดโดยการเคลื่อนไหว อัลตราซาวนด
ใชความรอน ใชเลเซอร และเทคนิคอื่นๆ
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− ทําการทดสอบกลามเนื้อ เสนประสาท ขอตอ และความสามารถในการทํางานของ
อวัยวะดังกลาวเพื่อระบุและประเมินปญหาทางกายภาพของผูปวย
− สรางเปาหมายการบําบัดรักษารวมกับผูปวย และออกแบบโปรแกรมการบําบัดรักษาเพื่อ
ลดความเจ็บปวดทางกายภาพ เสริมความแข็งแรงใหกลามเนื้อ ปรับปรุงการทํางานของ
หลอดเลือดและหัวใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และการหายใจดีขึ้น ฟนฟูการเคลื่อนไหว
ของขอตอ และปรับปรุงการสมดุลและการประสานงานของรางกาย
− พัฒนา ดําเนินการ และติดตามดูแลโครงการและการบําบัดรักษา โดยใชการบําบัดรักษาแก
ผูปวยแบบตางๆ เชน ออกกําลังกาย ใชความรอน ใชความเย็น นวด ขยับ ดัด ดึงขอตอ
วารีบําบัด บําบัดดวยไฟฟา บําบัดโดยใชแสงอัลตราไวโอเล็ตและอินฟาเรด และอัลตรา
ซาวนด
− ใหคําแนะนําแกผูปวยและครอบครัวถึงวิธีการบําบัดรักษาเมื่อกลับไปพักรักษาตัวที่บาน
− จัดทําบันทึกวิธีการรักษา และผลการรักษาและความคืบหนาของผูปวย และแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพอื่นๆ เพื่อดําเนินการรักษาตอและดูแลแบบเบ็ดเสร็จ
− พัฒนาและจัดโครงการเพื่อคัดกรองและปองกันอาการเจ็บปวยและความผิดปกติทั่วไป
ทางดานรางกาย
− ควบคุมการทํางานของผูชวยนักกายภาพบําบัดและผูปฏิบัติงานอื่น
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักกายภาพบําบัดสําหรับสุขภาพสตรีและผูสูงอายุ
− นักกายภาพบําบัดในเด็ก
− นักกายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและกระดูก
− นักกายภาพบําบัด
ยกเวน
− นักบําบัดโรคเทา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2269
− นักกิจกรรมบําบัด/นักอาชีวบําบัด ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2269
− นักบําบัดโรคดวยการนวดแบบกดจุด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3255
− นักวารีบําบัด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3255
− นักบําบัดโรคดวยการนวด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3255
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานกายภาพบําบัด ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3255
− นักบําบัดโรคดวยการนวดแบบชิอัตสึ (Shiatsu) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3255
− นักบําบัดโรคดวยการจัดกระดูกสันหลัง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3259
− นักบําบัดรักษาโรคกระดูกและกลามเนื้อ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3259
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ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและนักโภชนาการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมิน วางแผน และจัดทําโครงการดานอาหารและโภชนาการเพื่อ
สงเสริมและดูแลสุขภาพมนุษย
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหคําแนะนําแกบุคคล ครอบครัว และชุมชนดานโภชนาการ การวางแผนการควบคุม
อาหาร และการจัดเตรียมอาหารเพื่อใหเกิดคุณประโยชนสุงสุดแกสขุ ภาพ และลดความ
เสี่ยงที่มีผลตอรางกาย
− วางแผนการควบคุมอาหารและรายการอาหาร
ควบคุมการจัดเตรียมอาหารและเสิรฟ
อาหาร และติดตามปริมาณและคุณภาพการบริโภคอาหาร เพื่อการดูแลทางโภชนาการใน
สถานที่ที่ใหบริการอาหาร
− วางแผน และประเมินผลโครงการดานโภชนาการ และรวบรวมเอกสารการศึกษาโครงการ
− จัดเก็บและประเมินผลขอมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพและโภชนาการของบุคคล กลุม และ
ชุมชน โดยยึดหลักคุณคาทางโภชนาการของอาหารที่เสิรฟหรือบริโภค
− วางแผน และทําการประเมินสภาวะทางโภชนาการ โครงการใหความชวยเหลือ และให
ความรูและฝกอบรมเพื่อปรับปรุงระดับโภชนาการของบุคคลและชุมชน
− ปรึกษากับผูเชีย
่ วชาญและเจาหนาที่ดานสุขภาพเกีย่ วกับการควบคุมอาหารและโภชนาการ
ที่เหมาะสมกับผูปวย
− พัฒนาและประเมินผลิตภัณฑอาหารและโภชนาการเพื่อใหตรงกับความตองการทาง
โภชนาการ
− ทําการวิจย
ั ดานโภชนาการและเผยแพรผลงานในการประชุมเชิงวิทยาศาสตรและในการ
ประชุมอื่นๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักโภชนาการคลินิก
− นักโภชนาการ
− นักโภชนาการสาธารณสุข
− นักโภชนาการทางการกีฬา

2266

ผูประกอบวิชาชีพดานแกไขการไดยนิ และการพูด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมิน จัดการ และบําบัดรักษาผูทคี่ วามผิดปกติเกี่ยวกับการไดยิน การพูด
การสื่อสาร และการกลืน พรอมทั้งแนะนําอุปกรณหรือการบําบัดรักษาเพื่อฟน ฟูสมรรถภาพ
การสูญเสียการไดยิน ความผิดปกติในการพูด และปญหาดานการรับความรูสึกและระบบ
ประสาท รวมถึงการใหคําปรึกษาแนะนําดานความปลอดภัยในการไดยินและความสามารถใน
การสื่อสาร
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− ประเมินความสามารถในการไดยิน การพูด และการใชภาษาของผูปวย เพื่อวินจ
ิ ฉัยความ
ผิดปกติของการไดยินและการสื่อสาร
− ทดสอบหรือตรวจสอบการไดยินหรือการพูด/ภาษาของผูปวยโดยใชอป
ุ กรณและเครื่องมือ
วินิจฉัยเฉพาะดาน และแปลผลการทดสอบเทียบเคียงกับขอมูลการวินิจฉัยทางการแพทย
สังคม และพฤติกรรม เพื่อกําหนดวิธีการบําบัดรักษาที่เหมาะสม
− วางแผน ควบคุมดูแล และมีสวนรวมในการปรึกษาแนะนํา คัดเลือก โครงการดานการ
ฟนฟูการพูดและโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการไดยินและการสื่อสาร
− อธิบายเกี่ยวกับเครื่องชวยฟงและอุปกรณเสริมอื่นๆ
ใหเหมาะสมกับที่ผูปวยตองการ
พรอมทั้งแนะนําวิธีการใชเครื่องมือดังกลาว
− วางแผนและดําเนินโปรแกรมเพื่อรักษาอาการผิดปกติทม
ี่ ีผลตอการพูดและการกลืนของ
ผูปวย เชน การพูดติดอางและความผิดปกติในการกิน
− ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคนหูหนวกและ/หรือผูพิการทางภาษา รวมถึงบุคคลรอบขาง
เชน ครอบครัว ครู และนายจาง
− สงตอผูปวยและครอบครัวไปยังแพทยหรือสถานศึกษาถาตองการ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักแกไขการไดยิน/นักโสตสัมผัสวิทยา
− นักบําบัดภาษา
− นักอรรถบําบัด
− นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย/นักแกไขการพูด
2267

นักทัศนมาตรวิชาชีพ16/และผูเชี่ยวชาญการตรวจวัดสายตา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวินจิ ฉัย จัดการ และบําบัดรักษาความผิดปกติของสายตาและระบบการ
มองเห็น รวมถึงใหคําแนะนําในการดูแลสายตาและสั่งจายอุปกรณที่ชวยในการมองเห็นและ
การบําบัดรักษาอื่นๆ เพื่อชวยเหลือเกีย่ วกับการมองเห็นอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตรวจตาของผูป
 วยและทําการตรวจวินิจฉัยเพื่อประเมินสุขภาพของตาและระบุลักษณะ
ปญหา และความผิดปกติในการมองเห็น

16/

นักทัศนมาตรวิชาชีพ (Optometrist) เปนผูที่ทํางานดานคลินิกสายตาและระบบการมองเห็นที่มีการนําความรูดานวิทยาศาสตรการแพทยและฟสิกส
ดานแสง-เลนสสายตามาใชในการตรวจ วินิจฉัย และแกไขปญหาของระบบการมองเห็นของมนุษยที่ไมใชชางประกอบแวนสายตา ถึงแมวาการ
ประกอบแวนสายตาจะเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหาสายตา แตนักทัศนมาตรวิชาชีพสวนมากจะฝกบุคลากรหรือจางบุคลากรระดับชางฝมือใน
การทํางานดานนี้โดยเฉพาะที่รูจักกันดี นั่นคือ ชางประกอบแวนสายตา (Optician) ทั้งนี้เพราะชางประกอบแวนสายตาทํางานกับแวนสายตาและ
ธุรกิจการจําหนายแวนสายตา แตการปฏิบัติงานของชางประกอบแวนสายตาไมไดปฏิบัติกับมนุษยโดยตรง อีกทั้งไมจาํ เปนตองคํานึงถึงสุขภาพดานอื่นๆ
ของผูมาใชบริการจึงไมจําเปนตองมีใบประกอบโรคศิลปะในการปฏิบัติงาน ตางจากนักทัศนมาตรวิชาชีพที่มีการปฏิบัติงานกับมนุษยและตองคํานึงถึง
ระบบตางของรางกายผูปวยดวย เนือ่ งจากเหตุผลนีเ้ อง ลักษณะการปฏิบัติงานของชางประกอบแวนสายตาและนักทัศนมาตรวิชาชีพจึงมีความแตกตางกัน
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−

ทดสอบการความสามารถในการมองเห็นโดยใชเครื่องมือและอุปกรณพิเศษเพื่อวัดหาคา
ความชัดเจนในการมองเห็นและความผิดปกติของสายตา การทํางานของเสนประสาทของ
การรับภาพ ลานสายตา การเคลื่อนไหวของตา และความดันตา
ประเมินสุขภาพตาและประสิทธิภาพการมองเห็น โดยทําการทดสอบดวยอุปกรณเฉพาะดาน
ตรวจหาขอบกพรอง วินจิ ฉัย และรักษาโรคทางสายตา พรอมทั้งสั่งจายยาเพื่อบําบัดรักษา
ปรึกษาและสงตอผูปวยไปยังจักษุแพทยหรือแพทยดานอืน่ ๆ ถาตองไดรับการรักษาดาน
อื่นๆ เพิ่มเติม
ตรวจหาขอบกพรองและวินิจฉัยความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของตา
และความ
บกพรองของกลไกการมองเห็นภาพ 3 มิติ และจัดโปรแกรมการรักษา พรอมทั้งให
คําปรึกษาแกผปู วยเกี่ยวกับการฝกการเคลื่อนไหวสายตาและการโฟกัสสายตา
สั่งจายแวนสายตา คอนแทคเลนส และเครื่องมือหรืออุปกรณชวยในการมองเห็น และ
ตรวจสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความสบายในการใชงาน
ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพของสายตา เชน การดูแลรักษาคอนแทคเลนส การ
ดูแลสายตาสําหรับผูสูงอายุ การจัดสภาพการทํางานใหไมเปนอันตรายกับสายตา และ
ความปลอดภัยของสายตาจากการประกอบอาชีพและอุตสาหกรรม

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูเชี่ยวชาญการตรวจวัดสายตา
− นักทัศนมาตรวิชาชีพ
ยกเวน
− จักษุแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2212
− ผูตรวจวัดสายตาและชางประกอบแวนตา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3254
2269

ผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ดานสุขภาพ ซึง่ มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ดานสุขภาพ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่นภายใตหมวดยอย 22 (ผู
ประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ) เชน นักบําบัดโรคเทา นักกิจกรรมบําบัด/นักอาชีวบําบัด17/
นักนันทนาการบําบัด18/ และผูประกอบวิชาชีพอื่นๆเกี่ยวกับดานสุขภาพที่ใหบริการวินจิ ฉัย
ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพ

17/

นักกิจกรรมบําบัด/นักอาชีวบําบัด (Occupational therapist) เปนวิชาชีพทางการแพทยแขนงหนึ่งที่ประยุกตกิจกรรมมาใชในการตรวจ ประเมิน
วินิจฉัย สงเสริม ดูแลรักษา และฟนฟูสมรรถภาพแกผูที่มีความบกพรองทางกาย มีพัฒนาการบกพรอง หรือผูที่มีความผิดปกติทางดานจิตใจ อารมณ
และสังคม ใหกระทํากิจกรรมตางๆไดดวยตนเองอยางเต็มกําลังความสามารถตามศักยภาพที่มีอยู เพื่อใหดํารงชีวิตในสังคมสิ่งแวดลอมไดอยางมี
ความสมดุลเกิดความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมทั้งการปองกันความเสื่อมถอยของสมรรถภาพอันเนื่องมาจากขอจํากัดขององคประกอบใน
การทํากิจกรรมตางๆดวยการใชสื่ออยางเปนกระบวนการ งานดานกิจกรรมบําบัดจึงสามารถใหบริการแกบุคคลไดทุกเพศ ทุกวัย

18/

นักนันทนาการบําบัด (Recreational therapist) ทําหนาที่พัฒนาความสุขทางรางกายและจิตใจผานกิจกรรมนันทนาการ ไดแก เกมส กีฬา ศิลปะ
ลีลาศ ดนตรี สัตวเลี้ยง ออกชุมชน ในผูที่มีความเครียด ซึมเศรา วิตกกังวล แยกตัวจากสังคม และเพิ่งฟนคืนสภาพทางรางกาย
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ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ซักถามผูปว
 ยและทําการตรวจวินจิ ฉัยเพื่อบอกถึงสุขภาพของผูปวย ขอจํากัดอันเนื่องมาจาก
ปญหาสุขภาพ และอาการผิดปกติทางรางกายหรือจิตใจ ความเจ็บปวย หรือปญหาสุขภาพ
อื่นๆ
− พัฒนาและจัดทําแผนการบําบัดรักษาอาการบาดเจ็บ ความเจ็บปวย และความบกพรองทาง
รางกายและจิตใจ
− ประเมินผลและจัดทําเอกสารรายงานความคืบหนาในการรักษาผูปวยตามแผนที่ไดกําหนด
ไว และสงตอผูปวยและครอบครัวไปยังแพทยหรือผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอื่นๆ เพื่อ
ทําการฟนฟูสมรรถภาพหรือใหการดูแลเฉพาะทางอื่นๆ
− เสนอแนะการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในบาน เวลาวางจากการทํางาน สถานที่ทํางาน
และโรงเรียน เพื่อใหบุคคลหรือกลุมบุคคลสามารถดําเนินกิจกรรมและประกอบวิชาชีพได
อยางเหมาะสมภายใตขอจํากัดอันเนื่องมาจากปญหาสุขภาพ
− วางแผนและควบคุมดูแลโครงการบําบัดรักษาทั้งสวนบุคคลและกลุมบุคคลเพื่อปรับปรุง
และรักษาการทํางานทางกายภาพ กระบวนการคิด อารมณความรูสึก และสังคม โดยใช
กิจกรรมดานศิลปะและงานประดิษฐดวยมือ
การเตนรําและการเคลื่อนไหวดนตรีและ
กิจกรรมการนันทนาการอื่นๆ
− ระบุและแนะนําการบําบัดรักษาอาการที่มเี กิดขึ้นกับเทา ขอเทา และสวนที่เกีย
่ วของกับ
โครงสรางของขา อันเนื่องมาจากความเจ็บปวย และโรคภัยไขเจ็บหรือความบกพรองทาง
รางกายอื่นๆ และจัดหาเครือ่ งสวมเทาประดิษฐตางๆ พรอมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการ
ดูแลเทาเพื่อชวยรักษาความผิดปกติของเทา
− ทําการผาตัดเล็กๆ นอยๆ เพือ
่ บําบัดและรักษาภาวะความผิดปกติ เชน เทา ขอเทา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักศิลปะบําบัด
19/
− นักเคลื่อนไหวบําบัด
− นักกิจกรรมบําบัด/นักอาชีวบําบัด
− นักบําบัดโรคเทา
− นักนันทนาการบําบัด
19/

นักเคลื่อนไหวบําบัด (Dance and movement therapist) เปนชื่อเรียกของการบําบัดทางจิตอยางหนึ่ง เปนการบําบัดดวยการเคลื่อนไหวและการเตน
ผานการเชื่อมตอระหวางอารมณ ความสํานึกรู กายภาพ และสังคม ศาสตรนี้กอตั้งบนหลักการของการเคลื่อนไหวในบุคคลในความคิดและ
ความรูสึก การบําบัดดวยการเคลื่อนไหวนี้เหมาะสําหรับผูคนหลายๆ แบบ อาทิ คนมีปญหาทางอารมณ ความขัดแยง หรือซึมเศรา คนที่ตองการ
เพิ่มทักษะในการสื่อสารระหวางบุคคล ตองการทําความเขาใจในตัวเอง คนที่รูสึกวาการสื่อสารดวยภาษาพูดนั้นเปนสิ่งที่ยาก และไมตองการ
สื่อสารดวยภาษาพูด สําหรับคนที่มีปญหาทางกายภาพ การเคลื่อนไหวจะชวยลดความตึงเครียดในรางกาย ความบกพรองทางการเคลื่อนไหว หรือ
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความใกลชิดได
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หมวดยอย 23 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนวิชาตางๆ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ในระดับการศึกษาตางๆ รวมถึงวิจยั
และปรับปรุงหรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติใหเหมาะสมและสอดคลองกับวิชาการ
รวมถึง
จัดเตรียมเอกสารและหนังสือ ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่ 4
ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ทําการสอนในชั้นเรียน หลักสูตร หรือการเรียนพิเศษ ในแตละระดับการศึกษาทัง้ สาย
สามัญและสายอาชีพ รวมถึงการเรียนแบบตัวตอตัว
− ดูแลการเรียนการสอนในโครงการศึกษาผูใ หญ
− สอนและสงเสริมการเรียนรูแกบุคคลกลุมที่เขาถึงการเรียนไดยากหรือมีความตองการเฉพาะดาน
− ออกแบบและแกไขหลักสูตร
− ตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนําดานวิธแ
ี ละเครื่องมือชวยการสอน
− มีสวนรวมในการตัดสินใจทีเ่ กี่ยวกับการจัดระบบการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
− ทํางานวิจย
ั ในสาขาวิชาเฉพาะเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี หรือวิธีการปฏิบัติ
เพื่อการนําไปประยุกตใชในงานในภาคอุตสาหกรรมและสาขาอื่นๆ
− จัดทําเอกสารและหนังสือ
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
231

2310

ครูสอนระดับมหาวิทยาลัยและระดับอุดมศึกษา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําและแจกเอกสารการบรรยายและดําเนินการสอนตั้งแตหนึ่งวิชา
หรือมากกวาตามหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ใน
ระดับที่สูงกกวา รวมถึงการวิจัย และจัดทําเอกสารและรายงานทางวิชาการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ออกแบบและแกไขหลักสูตร และจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนตามความตองการ
− จัดเตรียมและทําการบรรยาย ดําเนินการสอน สัมมนา และการทดลองในหองปฏิบต
ั ิการ
− กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการใชความคิดอยางอิสระในกลุมนักเรียน
− ควบคุมการทําการทดลองและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
− จัดการ ประเมินผล และใหคะแนนขอสอบและการทดสอบ
− ควบคุมการทําวิจัยของนักศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีหรือสมาชิกอื่นๆ ในภาควิชา
− วิจัยและพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธก
ี ารปฏิบัติงานในการประยุกตใชทางอุตสาหกรรม
และสาขาอื่นๆ
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−
−

จัดทําหนังสืองานวิจยั เอกสาร หรือบทความทางวิชาการ
มีสวนรวมในการพบปะพูดคุย/รวมกลุม ประชุมและสัมมนาภายในแผนกและคณะ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− อาจารยสอนในระดับอุดมศึกษา
− อาจารยมหาวิทยาลัย
ยกเวน
− อธิการบดีมหาวิทยาลัย ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 1120
− คณบดี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1345
− หัวหนาภาควิชาในระดับอุดมศึกษา ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 1345
− ครูสอนระดับอาชีวศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2320
232

2320

ครูสอนระดับอาชีวศึกษา
ครูสอนระดับอาชีวศึกษา ดําเนินงานเกี่ยวกับการสอนหรือชี้แนะวิชาในหลักสูตรดานวิชาชีพ
สําหรับผูใหญในสถาบันการศึกษาเพื่อการศึกษาตอ และสําหรับนักเรียนชั้นปสุดทายในระดับ
มัธยมศึกษาและวิทยาลัย
เพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียนในการเขาทํางานในอาชีพหรือ
สาขาอาชีพเฉพาะดานที่ไมมีอยูในมหาวิทยาลัยหรือระดับอุดมศึกษา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− พัฒนาหลักสูตร และวางแผนเนื้อหาหลักสูตรและวิธีการสอน
− กําหนดหลักสูตรการฝกอบรมที่จําเปนสําหรับนักเรียนหรือผูปฏิบัติงาน และประสานกับ
บุคคล หนวยงานภาคอุตสาหกรรมและการศึกษาสาขาอื่นๆ เพื่อจัดหาโครงการการศึกษา
และการฝกอบรมที่เกี่ยวของ
− ทําการบรรยายและแลกเปลีย
่ นความคิดเห็นเพื่อเพิ่มความรูและความสามารถของนักเรียน
− สอนและควบคุมดูแลนักเรียนในการใชเครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุ และปองกันการ
บาดเจ็บและความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึ้น
− เฝาสังเกตและประเมินงานของนักเรียนเพือ
่ กําหนดความกาวหนา แสดงขอคิดเห็นและให
คําแนะนําเพื่อปรับปรุงการเรียนใหดีขึ้น
− สอบปากเปลา สอบขอเขียน หรือทดสอบความสามารถเพื่อวัดความกาวหนา ประเมิน
ประสิทธิผลการฝกอบรม และขีดความสามารถ
− จัดทํารายงานและดูแลบันทึก เชน ระดับคะแนนของนักเรียน การเขาชั้นเรียน และ
รายละเอียดกิจกรรมการฝกอบรม
− ควบคุมโครงงานเดี่ยวหรือกลุม งานทดลองในหองปฏิบัติการ หรือการฝกอบรมอื่นๆ
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−
−

ดําเนินการเรียนรูแบบเอกัตภาพ20/และการสอนพิเศษหรือการสอนซอมเสริม
ดําเนินการฝกอบรมดวยการปฏิบัติงานจริงเพื่อพัฒนานักเรียนดวยการสอนและการสาธิต
หลักการ เทคนิค ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือวิธีการตามที่วิชาตางๆ ไดกําหนดไว

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ครูสอนดานเทคโนโลยียานยนต
21/
− ครูสอนดานสําอางวิทยา
− ครูสอนระดับอาชีวศึกษา
ยกเวน
− ครูใหญ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 1345
− ครูสอนระดับมัธยมศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2330
233

2330

ครูสอนระดับมัธยมศึกษา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนวิชาตางๆ ตั้งแตหนึ่งวิชาหรือมากกวาในระดับมัธยมศึกษา
นอกเหนือจากวิชาที่สอนเพื่อเตรียมนักเรียนใหพรอมสําหรับการประกอบอาชีพ

ที่

ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ออกแบบและแกไขปรับปรุงหลักสูตร และจัดทําหลักสูตรการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตร
− สรางและบังคับใชระเบียบขอบังคับในการควบคุมความประพฤติและวิธีการปฏิบัติเพื่อ
รักษาความเปนระเบียบวินยั ในหมูน ักเรียน
− จัดทําและใหบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสาธิตในวิชาตางๆ
− จัดทําวัตถุประสงคที่ชัดเจนในทุกบทเรียน ทุกหนวย และทุกโครงการ และสื่อสาร
วัตถุประสงคเหลานี้ใหนักเรียนเขาใจ
− จัดทําวัสดุการเรียนการสอนและชั้นเรียนใหพรอมสําหรับทํากิจกรรมในชั้นเรียน
− ปรับวิธีการสอนและสื่อการสอนใหตรงกับความตองการและความสนใจของนักเรียน
− เฝาสังเกตและประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมของนักเรียน
− จัดทําและสรางแบบทดสอบ
งานสําหรับมอบหมาย และขอสอบ เพื่อประเมิน
ความกาวหนาของนักเรียน
− จัดทํารายงานเกี่ยวกับงานของนักเรียนและหารือกับครูผูสอนอื่นรวมถึงพอแม/ผูปกครอง
− มีสวนรวมในการประชุมที่เกี่ยวของกับนโยบายการศึกษาและการจัดการของโรงเรียน
− วางแผน จัดการ และมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน เชน ทัศนศึกษา การแขงขันกีฬา
การแสดงดนตรี
20/

การเรียนรูแบบเอกัตภาพ เปนการจัดระบบการเรียนรูใหแกผูเรียนที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยจะจัดใหสอดคลองกับสติปญญา
ความสามารถ ความสนใจ ความตองการ และความสะดวกของผูเรียนแตละบุคคล ซึ่งผูเรียนจะไดรับการเรียนรูและประสบการณการเรียนรูจาก
การศึกษา คนควา สืบคนดวยตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถและความสะดวกของผูเรียนเองเปนสําคัญ

21/

สําอางวิทยา เปนศาสตรที่เกี่ยวของกับการทําใบหนา เสนผม และผิวพรรณใหสวยงาม

125
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ครูสอนระดับมัธยมศึกษา
ยกเวน
− ครูใหญ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 1345
− ครูสอนระดับอาชีวศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2320
− ผูตรวจการโรงเรียน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2351
− ครูสอนพิเศษภาษา (การเรียนแบบตัวตอตัว) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2353
− ครูสอนพิเศษคณิตศาสตร (การเรียนแบบตัวตอตัว) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2359
− ที่ปรึกษาโรงเรียน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2359
234

ครูสอนระดับประถมศึกษาและระดับปฐมวัย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนในวิชาตางๆ ทีอ่ ยูในระดับประถมศึกษา และจัดกิจกรรมการศึกษา
ของเด็กที่อยูใ นระดับปฐมวัย
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดทําโปรแกรมการเรียนการสอนและสอนวิชาตางๆ ที่อยูใ นระดับประถมศึกษา
− วางแผนและจัดการกิจกรรมตางๆ ที่ออกแบบเพื่อเสริมสรางทักษะทางดานภาษา กายภาพ
และสังคมของเด็ก
− จัดทํารายงาน
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
2341

ครูสอนระดับประถมศึกษา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนวิชาตางๆ ในระดับประถมศึกษา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดทําแผนการเรียนการสอนประจําวันและระยะยาวตามคูมือหลักสูตร
− สอนนักเรียนรายบุคคลหรือเปนกลุม โดยใชวิธีการและวัสดุการสอนตางๆ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร หนังสือ เกมส ฯลฯ มาปรับใชใหตรงกับความตองการของนักเรียน
− รักษากฎระเบียบและวินย
ั การทํางานที่ดีในชั้นเรียน
− วางแผนและทํากิจกรรมกับเด็ก เชน การเลนกีฬา คอนเสิรต และทัศนศึกษา
− มอบหมายและใหคะแนนงานนักเรียนที่ทําในชั้นเรียนและการบาน
− จัดทํา บริหารจัดการ และใหคะแนนขอสอบและงานที่มอบหมายเพื่อประเมินความกาวหนา
ของนักเรียน
− สังเกตและประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมของนักเรียน
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−

−

ควบคุมนักเรียนในชั้นเรียนและในชวงเวลาอื่นๆ ระหวางที่อยูในโรงเรียน รวมถึงสนาม
เด็กเลนในชวงเวลาพัก
มีสวนรวมในการพบปะและประชุมรวมกับผูปฏิบัติงานอื่น และหารือกับครูผูสอนอื่นๆ
ในหัวขอเกีย่ วกับการศึกษา
เตรียมการและเขารวมพบผูปกครองเพื่อปรึกษาหารือเรื่องความกาวหนาและปญหาของ
เด็กนักเรียน

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ครูสอนระดับประถมศึกษา
ยกเวน
− ครูใหญ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 1345
− ผูตรวจการโรงเรียน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2351
2342

ครูสอนระดับปฐมวัย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการของเด็กทางดานสังคม กายภาพ และความฉลาด ใน
ระดับปฐมวัยดวยกิจกรรมการศึกษาและการเลน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผนและจัดการกิจกรรมเฉพาะบุคคลและเปนกลุมทีอ
่ อกแบบเพื่อพัฒนาทักษะการ
เคลื่อนไหว การสรางความรวมมือและการเขาสังคม ความมั่นใจและความเขาใจ
− สงเสริมการพัฒนาทางดานภาษาดวยการเลาเรื่องราว บทบาทสมมติ รองเพลง กิจกรรม
เขาจังหวะ และการสนทนาและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นอยางไมเปนทางการ
− เปนผูนําเด็กๆ ในการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อหาโอกาสที่จะแสดงความคิดสรางสรรคโดย
ผานสื่อทางศิลปะ การเลนละคร การเลนดนตรีและการเสริมสมมรรถนะทางรางกาย
− เฝาสังเกตเด็กเพื่อประเมินความกาวหนาและคนหาสัญญาณที่บงบอกถึงปญหาทางดาน
พัฒนาการ อารมณความรูสึก หรือสุขภาพ รวมกับผูปกครอง
− เฝาสังเกตและประเมินสุขภาพดานโภชนาการ ความตองการทางดานสังคมสงเคราะหและ
ความปลอดภัย และกําหนดปจจัยที่เปนอุปสรรคตอความกาวหนาของเด็ก
− ควบคุมการดําเนินกิจกรรมของเด็กเพื่อใหแนใจวามีความปลอดภัยและแกปญหาขัดแยงที่
เกิดขึ้น
− แนะแนวทางและใหความชวยเหลือเด็กในการพัฒนาการกิน การแตงตัว และนิสย
ั การเขา
หองน้ําที่เหมาะสม
− อธิบายความกาวหนาหรือปญหาของเด็กใหผูปกครอง และผูปฏิบัติงานอื่นรับทราบ และ
กําหนดการแกปญหาที่เหมาะสมและผูที่เกี่ยวของอื่นที่เหมาะสมเพื่อใหการบริการดานอื่นๆ
− สรางและรักษาความสัมพันธรวมกันกับผูใ หบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเด็ก
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ครูสอนระดับปฐมวัย
− ครูสอนระดับกอนวัยเรียน
− ครูสอนระดับอนุบาล
ยกเวน
− ผูจัดการศูนยดแ
ู ลเด็ก ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1341
235

ผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ดานการสอน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับการวิจัยและใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการสอน ทําการสอนบุคคลในที่
มีปญหาในการเรียนรูหรือความจําเปนพิเศษ สอนภาษาที่ไมใชภาษาทองถิ่นใหกับผูที่ตองการ
ยายถิ่นและเพือ่ วัตถุประสงคอื่นที่คลายกัน สอนพิเศษสวนบุคคล สอนศิลปะ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และวิชาอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนในระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา และใหบริการดานการสอนอื่นๆ ที่ไมไดจดั ประเภทไว
ในที่อื่นภายใตหมวดยอย 23 (ผูประกอบวิชาชีพดานการสอน)
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ทําการวิจัยและพัฒนา หรือใหคําปรึกษาแนะนําวิธก
ี ารสอน หลักสูตร และใหความชวยเหลือ
− สอนเด็ก เยาวชน หรือผูใหญที่พิการทางรางกาย หรือบุคคลที่มีปญหาในการเรียนรู หรือ
บุคคลที่มีความตองการพิเศษอื่นๆ สอนภาษาที่ไมใชภาษาทองถิ่นเพือ่ จุดประสงคในการ
ยายถิ่น
− สอนนักเรียนทั้งในทางปฏิบัติ ทฤษฎี และการแสดงออกทางดนตรี ละคร เตนรํา ทัศนศิลป
และศิลปะอื่นๆ
− พัฒนา
จัดทําตารางการสอน และดําเนินโครงการและหลักสูตรฝกอบรมสําหรับผูใช
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2351

ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนา หรือใหคําปรึกษาแนะนําวิธกี ารสอน หลักสูตร และ
อุปกรณชวยสอน ทบทวนและตรวจสอบงานของครูผูสอน การดําเนินงานของสถาบัน
การศึกษาและผลสัมฤทธิ์ รวมถึงใหคําแนะนําในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงดานการศึกษา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วิจัยการพัฒนาหลักสูตร วิธก
ี ารสอน และภาคปฏิบัติดา นการศึกษาในปจจุบัน และให
คําแนะนําในการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนและการปรับปรุงที่เปนไปได
− ประเมินผลและใหคําปรึกษาแนะนําเนื้อหาของหลักสูตรและวิธีการทดสอบ
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วิจัยอุปกรณโสตทัศนและอุปกรณชวยสอนอื่นๆ และใหคําแนะนํา วางแผน และจัดการ
สถานประกอบการดานการศึกษาในระยะเริ่มตน
จัดทําเอกสารรายวิชาและหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น พรอมทั้งประเมินผลหลักสูตรใหม
บริการพัฒนาทางดานวิชาชีพ ฝกอบรม และใหคําปรึกษาอยางตอเนือ่ งแกครูผูสอน
จัดการและดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาเพื่อฝกอบรมโปรแกรมการเรียน
การสอนและวิธีการใหมๆ แกครูผูสอน
พัฒนาโครงสราง เนื้อหา และวัตถุประสงคของหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาใหม
เขาเยี่ยมชมโรงเรียนเปนระยะ
และหารือกับผูบริหารและผูปฏิบัติงานดานการสอนใน
หัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร วิธีการสอน อุปกรณ และเรื่องอื่นๆ
เขาเยี่ยมชมชัน้ เรียนเพื่อสังเกตเทคนิคและวิธีการสอนและเพื่อประเมินสมรรถนะของ
ครูผูสอนและการไดรับทุนการศึกษา
จัดทํารายงานและขอเสนอแนะแกผูบริหารระบบการศึกษาเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงหลักสูตร วิธีการสอน และเรื่องอื่นๆ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูประสานงานหลักสูตร
− นักพัฒนาหลักสูตร
− ผูเชี่ยวชาญดานวิธีการสอน
− ผูเชี่ยวชาญดานอุปกรณการเรียนการสอน
− ผูตรวจการโรงเรียน
ยกเวน
− นักจิตวิทยาการศึกษา ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2634
− ที่ปรึกษาโรงเรียน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2359
− ที่ปรึกษานักเรียน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2359
2352

ครูสอนการศึกษาพิเศษ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนเด็ก เยาวชน หรือผูใหญที่มีความพิการทางดานรางกายหรือจิตใจ
หรือบุคคลที่มีปญหาในการเรียนรู หรือมีความจําเปนพิเศษ รวมถึงสงเสริมการพัฒนาทางดาน
สังคม อารมณ/ความรูสึก สติปญญา และกายภาพของนักเรียน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประเมินความสามารถและขอจํากัดของนักเรียน
โดยคํานึงถึงความบกพรองทางดาน
สติปญญา กายภาพ สังคม และอารมณ หรือปญหาพิเศษอื่นๆ ที่นอกเหนือจากพรสวรรค
ในความเปนเลิศทางสติปญญา
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ออกแบบหรือปรับปรุงหลักสูตร จัดทําและดําเนินโครงการ บทเรียน และกิจกรรมตางๆ ที่
ตรงกับความสามารถและความตองการของนักเรียน
ใหความรูแ กบคุ คลหรือกลุมบุคคลโดยใชเทคนิคการสอนหรือความชวยเหลือพิเศษที่
เหมาะสมกับความตองการของนักเรียน
นํากลยุทธและเทคนิคการสอนดวยวิธีพิเศษมาใชในการสอนเพื่อปรับปรุงการพัฒนาทักษะ
ทางกลไกการสัมผัส ทักษะทางกลไกการรับรู ภาษา การทําความเขาใจ และความจํา
สรางและบังคับใชระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมพฤติกรรม รวมถึงนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อรักษาความเปนระเบียบในกลุมนักเรียน
สอนวิชาการและการปฏิบัติ และทักษะการชวยเหลือตัวเองแกนกั เรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยนิ การมองเห็น และอื่นๆ
กระตุนและพัฒนาความมั่นใจ ความสนใจ ความสามารถ ทักษะฝมอื และความรวมมือ
ของนักเรียน
หารือรวมกับเจาหนาที่คนอืน่ ๆ ในการวางแผนและจัดตารางการเรียนการสอนสําหรับ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
จัดทําและดูแลขอมูลนักเรียนและบันทึกอืน่ ๆ และนําเสนอรายงาน
บริหารจัดการการประเมินผลในรูปแบบตางๆ
และทําการประเมินความกาวหนาของ
นักเรียนแตละคน
หารือกับนักเรียน ผูปกครอง ครูใหญ และผูประกอบวิชาชีพที่เกีย่ วของเกี่ยวกับการดูแล
นักเรียนเพื่อพัฒนาแผนการศึกษาที่ออกแบบเพื่อสงเสริมพัฒนาการของนักเรียน

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ครูผูสอนการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ
− ครูผูสอนที่สนับสนุนการเรียนรู
− ครูสอนซอมเสริม
− ครูสอนเด็กปญญาเลิศ/ที่มีความสามารถพิเศษ
− ครูสอนผูที่มีความบกพรองทางการไดยน
ิ
− ครูสอนผูที่มีความบกพรองทางการมองเห็น
ยกเวน
− ครูสอนระดับอาชีวศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2320
− ครูสอนระดับมัธยมศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2330
− ครูสอนระดับประถมศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2341
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ครูสอนภาษาอื่นๆ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนภาษาอื่นๆ ที่ไมใชภาษาทองถิ่นใหแกผูใหญและเด็กที่เรียนรูภาษา
เพื่อการยายถิ่นที่อยู เพื่อเพิม่ เติมความสามารถใหเปนไปตามความตองการของการจางงานหรือ
เพื่อสรางโอกาส
เพื่ออํานวยความสะดวกในการมีสวนรวมในโครงการการศึกษาที่ตองใช
ภาษาตางประเทศ หรือเพื่อเพิ่มความสามารถสวนบุคคล อาจทํางานนอกระบบการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับที่สูงกวา หรือใหการสนับสนุนนักเรียนและครู
ที่อยูในระบบเหลานั้น
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประเมินระดับความสามารถและขอบเขตทีเ่ ปนอุปสรรคการเรียนรูดานภาษา และกําหนด
ความตองการของนักเรียนและเปาหมายการเรียนรู
− วางแผน จัดทํา และใหบทเรียน/แบบฝกหัดและการปฏิบัติเชิงวิชาการสําหรับกลุมและ
บุคคลดวยเนื้อหาและอัตราความกาวหนาเพื่อปรับใชกับความสามารถและความตองการ
ของนักเรียน
− ออกแบบและจัดทําสื่อการเรียนการสอนและปรับปรุงสิ่งที่มีอยูใหทน
ั สมัย
− ประเมินผลความกาวหนาของนักเรียน
− ใหความชวยเหลือนักเรียนในชั้นเรียน
เมื่อวิชาทีส่ อนใชภาษาที่ไมใชภาษาทองถิ่นของ
นักเรียน
− ใหความชวยเหลือแกครูสอนอื่นๆ
โดยการออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอนพิเศษ
สําหรับนักเรียนที่ยังคงเรียนโดยใชภาษาหลักอยู
− มอบหมายและตรวจงาน/การบาน และจัดทําและตัดเกรดผลการทดสอบ
− ประเมินผล บันทึก และจัดทํารายงานความกาวหนาของนักเรียน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ครูสอนภาษาหลักสูตรเรงรัด
− ครูสอนภาษาเพื่อการยายถิ่นที่อยู
− ครูสอนภาษา
− ครูสอนภาษาที่สอง
ยกเวน
− ครูสอนระดับมหาวิทยาลัย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2310
− ครูสอนระดับอาชีวศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2320
− ครูสอนระดับมัธยมศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2330
− ครูสอนระดับประถมศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2341
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ครูสอนดนตรีอื่นๆ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการสอนนักเรียนในภาคปฏิบัติ
ทฤษฎี
และการแสดงดนตรีที่
นอกเหนือจากที่มีอยูในระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับที่
สูงกวา
แตอาจจะมีการสอนแบบตัวตอตัวหรือเปนกลุมขนาดเล็กเปนกิจกรรมในหลักสูตร
พิเศษในสถาบันการศึกษา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประเมินระดับความสามารถของนักเรียน และกําหนดความตองการและเปาหมายการเรียนรู
− วางแผน จัดทํา และเสนอโปรแกรมการศึกษา บทเรียน/แบบฝกหัดและการปฏิบัติเชิง
วิชาการแกนักเรียนเปนกลุมหรือบุคคล
− จัดเตรียมและนําเสนอวัสดุอป
ุ กรณและอธิบายความหมายทางดนตรี
− สอนและสาธิตดานปฏิบัติในการรองเพลงหรือเลนเครื่องดนตรีเฉพาะอยาง
− สอนนักเรียนใหอานและเขียนเครื่องหมายทางดนตรี
− มอบหมายแบบฝกหัดและสอนการเลนเครือ
่ งดนตรีตามระดับความสามารถ ความสนใจ
และพรสวรรคของนักเรียน
− ประเมินผลนักเรียนและใหคําแนะนํา คําติเตียน และกําลังใจ
− ปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดวิชา วัสดุทใี่ ชในการเรียนการสอน และวิธีการสอน
− เตรียมความพรอมใหกับนักเรียนสําหรับการทดสอบ การแสดง และการประเมินผล
− จัดเตรียมการเขาเยี่ยมหรือเยีย
่ มชมการแสดงดนตรี
− จัดการและใหความชวยเหลือในการคัดตัวแสดงหรือการแสดงที่เปนงานของนักเรียน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ครูสอนกีตาร (การเรียนแบบตัวตอตัว)
− ครูสอนเปยโน (การเรียนแบบตัวตอตัว)
− ครูสอนรองเพลง (การเรียนแบบตัวตอตัว)
− ครูสอนไวโอลิน (การเรียนแบบตัวตอตัว)
ยกเวน
− ครูสอนระดับมหาวิทยาลัย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2310
− ครูสอนระดับอาชีวศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2320
− ครูสอนระดับมัธยมศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2330
− ครูสอนระดับประถมศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2341
หมายเหตุ
− ครูสอนดนตรีในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
ไดจดั ประเภทไวในรหัส
อาชีพ 2330 (ครูสอนระดับมัธยมศึกษา) และ 2341 (ครูสอนระดับประถมศึกษา) ตามลําดับ
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ครูสอนศิลปะอื่นๆ
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการสอนนักเรียนดานปฏิบัติ ทฤษฎี และการแสดงออกในการเตนรํา การเลน
ละคร ทัศนศิลป และศิลปะอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเรียนตามหลักสูตรการศึกษาในระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา แตอาจจะมีการเรียนแบบตัวตอตัวหรือแบงเปนกลุมซึ่งเปน
กิจกรรมหลักสูตรพิเศษที่เกีย่ วของกับสถาบันการศึกษาหลัก
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประเมินระดับความสามารถของนักเรียนและกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรู
− วางแผน จัดทํา และเสนอโปรแกรมการเรียนการสอน บทเรียน และการเรียนรูเชิง
ปฏิบัติการสําหรับนักเรียนเฉพาะบุคคลหรือเปนกลุม
− จัดทําและนําเสนอวัสดุอุปกรณทางดานทฤษฎีของขอบเขตวิชาที่จะทําการสอน
− ดําเนินการสอนและสาธิตวิชาตางๆ เชิงปฏิบัติ เชน การแสดง การเตนรํา ทัศนศิลป หรือ
ศิลปะอื่นๆ
− มอบหมายแบบฝกหัดและงานที่ตรงกับระดับความสามารถของนักเรียน ความสนใจ และ
พรสวรรค
− ประเมินผลนักเรียน และใหคําปรึกษาแนะนํา คําติชม และกําลังใจ
− ทบทวนหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร วัสดุที่ใชในการเรียนการสอน และวิธีการสอน
− เตรียมความพรอมใหกับนักเรียนสําหรับการทดสอบ การแสดง และการประเมินผล
− จัดเตรียมการเขาเยี่ยมหรือพาชมงานนิทรรศการและการแสดง
− จัดการและใหความชวยเหลือนักเรียนในงานแสดงหรือนิทรรศการ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ครูสอนเตนรํา (การเรียนแบบตัวตอตัว)
− ครูสอนการละคร (การเรียนแบบตัวตอตัว)
− ครูสอนวาดภาพ (การเรียนแบบตัวตอตัว)
− ครูสอนงานประติมากรรม (การเรียนแบบตัวตอตัว)
ยกเวน
− ครูสอนระดับมหาวิทยาลัย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2310
− ครูสอนระดับอาชีวศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2320
− ครูสอนระดับมัธยมศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2330
− ครูสอนระดับประถมศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2341
− ครูสอนดนตรี (การเรียนแบบตัวตอตัว) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2354
หมายเหตุ
− ครูสอนศิลปะในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
ไดจดั ประเภทไวในรหัส
อาชีพ 2330 (ครูสอนระดับมัธยมศึกษา) และ 2341 (ครูสอนระดับประถมศึกษา) ตามลําดับ
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ผูฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนา จัดตารางการฝกอบรม และดําเนินโครงการและหลักสูตร
การฝกอบรมสําหรับผูใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือจากระบบ
การศึกษาหลักในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนดความตองการฝกอบรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความตองการของผูใช
และองคการ
− จัดทําและพัฒนาวัสดุอุปกรณและเครื่องมือชวยสอนในการฝกอบรม เชน หนังสือคูมือ
อุปกรณชวยการมองเห็น การเรียนพิเศษแบบออนไลน แบบจําลองสาธิต และเอกสาร
อางอิงที่ใชในการฝกอบรม
− ออกแบบ ประสานงาน จัดตารางการฝกอบรม และดําเนินการฝกอบรมและพัฒนา
โครงการสําหรับการสอนในรูปของกลุมหรือบุคคล และอํานวยความสะดวกในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
− สาธิตและรวมประชุม
− ควบคุมติดตามและประเมินผลและประเมินคุณภาพและประสิทธิผลการฝกอบรมอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงทบทวนและปรับปรุงวัตถุประสงค วิธีการ และหลักสูตรการฝกอบรม
− รวบรวม ตรวจสอบ และวิจัยความเปนมาของวัสดุอุปกรณเพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่อง
ดังกลาว รวมถึงระบบ
− ติดตามขาวความคืบหนาของผลิตภัณฑใหมที่เปดตัวรุนใหมออกมา
ความกาวหนาของ
ซอฟตแวร และแนวโนมเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป เขียนอธิบายตัวผลิตภัณฑและวัสดุ
สําหรับผูใชงาน เชน การฝกอบรมผูใชงาน คูมือ การใหความชวยเหลือแบบออนไลน และ
คําแนะการในการใชงานและบํารุงรักษา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูฝกสอนดานคอมพิวเตอร
− ผูฝกสอนดานซอฟตแวร
ยกเวน
− ครูสอนระดับมหาวิทยาลัย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2310
− ครูสอนระดับอาชีวศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2320
− ครูสอนระดับมัธยมศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2330
− ครูสอนระดับประถมศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2341
− เจาหนาทีพ
่ ัฒนาบุคลากร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2424
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ผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ดานการสอน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในทีอ่ ื่นภายใตหมวดยอย 23 (ผูประกอบ
วิชาชีพดานการสอน) เชน การสอนพิเศษในวิชาตางๆ ที่นอกเหนือจากภาษาตางประเทศและ
ศิลปะ รวมถึงเปนที่ปรึกษาดานการศึกษาแกนกั เรียน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประเมินระดับความสามารถของนักเรียนและกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรู
− วางแผน จัดทํา และดําเนินโครงการการเรียนรู บทเรียน และการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ
สําหรับนักเรียนเฉพาะบุคคลหรือเปนกลุม
− จัดทําและนําเสนอวัสดุอุปกรณทางดานทฤษฎีของขอบเขตวิชาที่จะทําการสอน
− ดําเนินการสอนและสาธิตวิชาตางๆ เชิงปฏิบัติในสาขาที่ตองศึกษา
− มอบหมายแบบฝกหัดและงานที่ตรงกับระดับความสามารถของนักเรียน ความสนใจ และ
ความถนัด
− ประเมินผลนักเรียน และใหคําปรึกษาแนะนํา คําวิจารณ และกําลังใจ
− ทบทวนหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร วัสดุที่ใชในการเรียนการสอน และวิธีการสอน
− ใหความรูแ
 กนกั เรียนเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการทดสอบและประเมินผล
− ใหคําปรึกษาแนะนําแกนักเรียนในเรื่องการศึกษา เชน หลักสูตรและโปรแกรมที่เลือก
เรียน การจัดตารางเรียน การหนีเรียน อุปนิสัยการเรียน และการวางแผนประกอบอาชีพ
− ใหคําปรึกษาแกนักเรียนเพื่อชวยใหเขาใจและสามารถแกปญหาสวนตัว สังคม หรือปญหา
พฤติกรรมที่มีผลกระทบตอการเรียน
− เตรียมความพรอมแกนักเรียนสําหรับประสบการณหลังจบการศึกษา โดยการใหกําลังใจ
เพื่อเปดโอกาสในการเรียนรูและมีความมุง มั่นในงานทีท่ าทาย
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ครูสอนพิเศษคณิตศาสตร (การเรียนแบบตัวตอตัว)
− ที่ปรึกษาโรงเรียน
− ที่ปรึกษานักเรียน
ยกเวน
− ครูสอนระดับมหาวิทยาลัย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2310
− ครูสอนระดับอาชีวศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2320
− ครูสอนระดับมัธยมศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2330
− ครูสอนระดับประถมศึกษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2341
− ครูสอนภาษาหลักสูตรเรงรัด ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2353
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ครูสอนภาษาเพื่อการยายถิ่นที่อยู ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2353
ครูสอนดนตรี (การเรียนแบบตัวตอตัว) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2354
ครูสอนเตนรํา (การเรียนแบบตัวตอตัว) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2355
ครูสอนการละคร (การเรียนแบบตัวตอตัว) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2355
ครูสอนวาดภาพ (การเรียนแบบตัวตอตัว) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2355
ครูสอนงานประติมากรรม (การเรียนแบบตัวตอตัว) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2355
นักจิตวิทยาการศึกษา ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2634
ที่ปรึกษาปญหาครอบครัว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2635
ผูปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะห ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2635

หมวดยอย 24 ผูประกอบวิชาชีพดานธุรกิจและการบริหาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดําเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห สรางกรอบแนวคิด และดําเนินงาน
เกี่ยวกับการใหบริการดานการเงิน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพันธและการตลาด การขายสินคาและ
บริการที่ตองใชความรูในเชิงวิชาการหรือเทคนิค การแพทย และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทํา
และทบทวนโครงสราง วิธีการดําเนินงานและระบบขององคการ รวมถึงการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่มี
ผลกระทบตอการลงทุน ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว นใหญตองมีทักษะในระดับที่ 4 ตาม
ระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− เก็บรวบรวม วิเคราะห และแปลผลขอมูลทางการเงิน โครงสรางทุน และประสิทธิผล
การดําเนินงานดานการคาขององคการ
− ทําการตรวจสอบบัญชี จัดทํางบการเงิน และควบคุมระบบการเงินขององคการ
− พัฒนาและทบทวนแผนและกลยุทธดานการเงิน ดําเนินการซื้อขายสินคา
รวมถึงเจรจา
ตอรองในการซื้อขายสินคา
− พัฒนา ดําเนินงาน และประเมินผลโครงการเพื่อทําการคัดเลือก ฝกอบรม และพัฒนา
พนักงาน
− วิจัย พัฒนา และดําเนินงานดานการตลาดและการประชาสัมพันธ
− ศึกษาและพัฒนาวิธีการและนโยบายเพื่อปรับปรุงและสงเสริมประสิทธิผลและการ
ดําเนินงานของภาครัฐและภาคธุรกิจ
− ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกีย
่ วกับสินคาและบริการของนายจางและคูแขงขันอยางตอเนื่อง
− ประเมินความตองการของลูกคา พรอมทั้งอธิบายและสาธิตสินคาและบริการแกลูกคา
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ผูประกอบวิชาชีพดานการเงิน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา จัดการ บริหาร ลงทุน และดําเนินการวิเคราะหเชิง
ปริมาณทั้งระบบหรือกองทุนบัญชีการเงินสําหรับบุคคล สถานประกอบการ และสถาบันของ
ภาครัฐและเอกชน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดเตรียมและจัดทํางบการเงินขององคการ
− ทบทวนเอกสารทางการเงินขององคการ
− ใหคําปรึกษาดานการเงินแกบุคคลและองคการ
− จัดทํารายงานวิเคราะหทั้งในภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งหมดและที่แยกเปนหมวดหมู
2411

นักบัญชี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดทํา และบริหารจัดการระบบบัญชีสําหรับบุคคลและสถาน
ประกอบการ บางกรณีอาจทําหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะหรายงานทางบัญชีและทางการเงิน
ของบุคคลและสถานประกอบการเพื่อรับรองความถูกตองและเปนไปตามมาตรฐานและ
ขั้นตอนการทําบัญชี
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหคําปรึกษา วางแผน และจัดทํางบประมาณ การควบคุมบัญชี และนโยบายและระบบ
บัญชีอื่นๆ
− จัดทําและใหการรับรองความถูกตองของงบการเงินสําหรับนําเสนอตอผูบริหาร ผูถือหุน
และหนวยงานตามกฎหมายหรือหนวยงานอื่นๆ
− ดําเนินการเกีย
่ วกับการคืนภาษี ใหคําแนะนําเกีย่ วกับปญหาดานการจัดเก็บภาษี และหารือ
ขอขัดแยงกอนเสนอเจาหนาที่กรมสรรพากร
− จัดทําหรือรายงานผลกําไรที่คาดวาจะไดรบ
ั และงบประมาณ
− ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานทางการเงินตางๆ เชน การฉอฉล การลมละลาย
− ตรวจสอบบัญชีและบันทึกรายการบัญชี
− ดําเนินการตรวจสอบและใหคําแนะนําดานการจัดการทางการเงินที่มีตอผลผลิต จํานวนหุน
ยอดขาย ผลิตภัณฑใหม ฯลฯ
− จัดทําและควบคุมระบบเพื่อใชกําหนดตนทุน/หนวยของสินคาและบริการ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− สมุหบัญชี
− นักบัญชี
− ผูตรวจสอบบัญชี
− ผูไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหเปนผูตรวจสอบบัญชี
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−
−
−
−

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เจาหนาที่ควบคุมระบบการเงิน
นักบัญชีบริหาร
นักบัญชีภาษีอากร

ยกเวน
− ผูจัดการดานการเงิน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 1211
− ผูชวยนักบัญชี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3313
− พนักงานบัญชี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3313
2412

ผูใหคําปรึกษาดานการเงินและการลงทุน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาแผนการเงิน การลงทุนและการจัดการกองทุน ใหกบั บุคคลหรือ
องคการซึ่งดําเนินงานในนามของตนเอง
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดทําและดูแลฐานลูกคา
− สัมภาษณลูกคาเพื่อกําหนดสถานะและวัตถุประสงคทางการเงิน ความเสี่ยงที่สามารถรับ
ได และขอมูลอื่นๆ เพื่อมาจัดทําแผนการเงินและกลยุทธการลงทุน
− กําหนดวัตถุประสงคทางการเงิน
พัฒนาและดําเนินการตามกลยุทธเพื่อใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว
− ทําการซื้อขายหุนและพันธบัตรใหกับลูกคา
− ติดตามสภาวะการลงทุน ทบทวน และปรับปรุงแผนการลงทุนตามความตองการและตาม
สภาพการเปลีย่ นแปลงของตลาด
− ใหขอเสนอแนะและจัดทําประกันภัยใหกับลูกคา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักวางแผนทรัพยสิน
− นักวางแผนทางการเงิน
− ที่ปรึกษาดานการลงทุน

2413

นักวิเคราะหการเงิน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่มีผลกระทบตอโครงการลงทุนของสถาบัน
ภาครัฐหรือเอกชน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วิเคราะหขอมูลทางการเงินเพื่อพยากรณสภาวะทางธุรกิจ อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจเพื่อ
ใชตัดสินใจในการลงทุน
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−

นําความรูมาใชเพื่อการพัฒนาทฤษฎีดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ
แปลความหมายของขอมูลที่มีผลกระทบตอโครงการลงทุน เชน ราคา ผลผลิต ความมี
เสถียรภาพ แนวโนมในอนาคตที่มีผลตอความเสี่ยงในการลงทุน และปจจัยที่มอี ิทธิพล
ตอสภาวะเศรษฐกิจ
ติดตามการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และองคการ โดยวิเคราะหขอ มูลจาก
เอกสารและบริการทางการเงิน องคการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุน หนวยงานภาครัฐ
เอกสารทางการคา แหลงขอมูลของบริษัท และจากการสัมภาษณบุคคล
ใหคําแนะนําดานการลงทุนและเวลาที่เหมาะสมแกการลงทุนแกบริษทั พนักงานในองคการ
ดานการลงทุน หรือประชาชนที่ตองการลงทุน
กําหนดราคาหลักทรัพยที่เหมาะสมแกการขายและทําการเสนอราคา
จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการลงทุนบนพื้นฐานของการวิเคราะหทางการเงิน
ประเมินและเปรียบเทียบความสัมพันธของคุณภาพของหลักทรัพยตางๆ
ในประเภท
อุตสาหกรรมที่กําหนดไว
นําเสนอดวยคําพูดหรือเอกสารรายงานเกีย่ วกับแนวโนมเศรษฐกิจทั่วไป หนวยงานนิตบิ ุคคล
และอุตสาหกรรมทั้งหมด

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักวิเคราะหพน
ั ธบัตร
− นักวิเคราะหดา นการลงทุน
− ที่ปรึกษาดานหลักทรัพย
242

ผูประกอบวิชาชีพดานการบริหาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประยุกตหลักการและทฤษฎีเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิผลของ
องคการและบุคคลภายในองคการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประเมินโครงสรางองคการและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง
− ตรวจสอบใหแนใจวาการดําเนินงานขององคการนั้นสอดคลองตามนโยบายและ
วัตถุประสงคขององคการ
− คัดเลือก ฝกอบรม พัฒนา และใหคําปรึกษาดานบุคลากรภายในองคการ
2421

นักวิเคราะหดานการบริหารและองคการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหเพื่อชวยใหองคการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและทําการแกไข
ปญหาขององคการ ทําการศึกษาโครงสราง วิธีการ ระบบ และขั้นตอนการดําเนินขององคการ

139
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ชวยเหลือและสนับสนุนใหจด
ั ทําวัตถุประสงค กลยุทธ และแผนงานเพื่อใหลูกคามีความ
พึงพอใจและใชทรัพยากรขององคการอยางมีประสิทธิภาพ
− วิเคราะหและประเมินระบบและโครงสรางการทํางานในปจจุบัน
− หารือกับเจาหนาที่เกีย
่ วกับระบบการทํางานในปจจุบันและสังเกตการณระบบการทํางาน
ทุกระดับของทั้งองคการ
− แนะนําลูกคาที่มีผลทําใหองคการไดรับประโยชนเพิม
่ ขึ้นและแกไขปญหาใหกับองคการ
− ดําเนินการและทบทวนงานที่ทําการศึกษาโดยการวิเคราะหกระบวนการที่ดําเนินการอยู
และกระบวนการใหมทนี่ ําเสนอ เชน กระบวนการดานงานธุรการและงานเสมียน
− บันทึกและวิเคราะหแผนผังกระบวนการการทํางาน บันทึก เอกสาร คูมือ และคําบรรยาย
ลักษณะงานขององคการ
− จัดทําและใหขอ
 เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงวิธีและกระบวนการทํางาน เปลี่ยนแผนผังการทํางาน
กําหนดหนาทีก่ ารทํางานใหม และแกไขปญหาภายในองคการ
− ชวยเหลือในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่ไดใหขอเสนอแนะไว
จัดทําคูมือวิธีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ รวมถึงรางเอกสารอื่นๆ
− ทบทวนขั้นตอนการดําเนินงาน
และใหปรึกษาแนะนําถึงขอแตกตางระหวางการดําเนินงาน
จริงกับมาตรฐานที่กําหนดไว
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักวิเคราะหองคการและกระบวนงาน
− ที่ปรึกษาดานธุรกิจ
− ที่ปรึกษาดานการบริหาร
ยกเวน
− นักวิเคราะหธร
ุ กิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาชีพ 2511
2422

ไดจดั ประเภทไวในรหัส

ผูประกอบวิชาชีพดานนโยบายการบริหาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะหนโยบายเพื่อนําไปสูการออกแบบ การปฏิบัติ และ
การปรับปรุงแกไขการดําเนินงานและโครงการของรัฐบาลและการพาณิชย
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประสานงานและใหคําปรึกษากับเจาหนาทีบ
่ ริหารโครงการและผูมีสวนไดเสียเพื่อกําหนด
นโยบายตามทีต่ องการ
− ทบทวนนโยบายและขอกฎหมายปจจุบน
ั เพือ่ พิจารณาวามีสิ่งใดที่ผิดปกติหรือลาสมัย
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−

−
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วิจัยแนวโนมทางสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม และความคาดหวังของลูกคาที่มีตอ
โครงการหรือบริการที่จัดให
กําหนดและวิเคราะหทางเลือกนโยบาย จัดเตรียมเอกสารสรุปและขอเสนอแนะเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย และใหคําปรึกษาทีม่ ีตอนโยบายที่เลือก
ประเมินผลกระทบ ความเกีย่ วพันทางการเงิน ความเกีย่ วพันกับโครงการอื่นๆ และความ
เปนไปไดของนโยบายในดานการเมืองและการบริหาร
ประเมินอุปสรรคและความเสี่ยง พรอมทั้งหาทางปองกันและแกไข
ทบทวนการดําเนินงานและโครงการเพื่อใหแนใจวาสอดคลองกับนโยบายขององคการ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักวิเคราะหนโยบาย
− เจาหนาที่ขาวกรอง
− เจาหนาทีก
่ ารขาว
− ที่ปรึกษาดานการเมือง
2423

ผูประกอบวิชาชีพดานงานบุคคลและอาชีพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการธุรกิจวิชาชีพที่เกี่ยวของกับนโยบายดานบุคลากร เชน การ
สรรหาหรือพัฒนาพนักงาน การวิเคราะหอาชีพ และการแนะแนวทางการประกอบวิชาชีพ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหคําแนะนําและปฏิบัติหนาที่ดานบุคลากรเกี่ยวกับการสรรหาและกําหนดตําแหนง
พนักงาน การฝกอบรม การเลื่อนตําแหนง คาตอบแทน การบริหารจัดการพนักงาน
หรือนโยบายดานบุคลากรอื่นๆ
− ศึกษาและวิเคราะหอาชีพทีม
่ ีอยูในสถานประกอบการ อาจทําโดยการสัมภาษณพนักงาน
หัวหนาคุมงาน และผูบริหาร เพื่อจัดทําตําแหนง อาชีพ หรือคําบรรยายลักษณะงานอยาง
ละเอียดจากขอมูลที่ไดมา
− จัดทําขอมูลอาชีพหรือการทํางานตามระบบการจัดจําแนกประเภทอาชีพ
− ใหคําปรึกษาและวิเคราะหงานและอาชีพทีด
่ ําเนินงานอยูแ ลวในหนวยงานและในแงมมุ อื่นๆ
เชน การบริหารงานบุคคล การวิจยั และวางแผนกําลังแรงงาน การฝกอบรม หรือให
คําแนะนําเกีย่ วกับขอมูลอาชีพและการประกอบวิชาชีพ
− ศึกษาและใหคาํ แนะนําแกบค
ุ คลเกี่ยวกับโอกาสในการจางงาน ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตอหรือฝกอบรม
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักแนะแนวอาชีพ
− นักวิเคราะหงาน
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นักวิเคราะหอาชีพ
ที่ปรึกษาเพื่อแนะแนวการประกอบวิชาชีพ
ผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษย
ผูเชี่ยวชาญดานจัดหางาน
ผูเชี่ยวชาญดานบุคลากร
เจาหนาที่สรรหาบุคลากร

ผูประกอบวิชาชีพดานการฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา ดําเนินงาน และประเมินผลโครงการพัฒนาและ
ฝกอบรม เพื่อใหแนใจวาผูบริหารและพนักงานมีทกั ษะและพัฒนาขีดความสามารถตรงตาม
ความตองการที่จะใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ระบุความตองการฝกอบรมของบุคลากรและหนวยงาน
− กําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและประเมินผลที่ไดจากการเรียนรู
− จัดทําและพัฒนาเอกสารและเครื่องมือตางๆ ที่ชวยในการสอนและฝกอบรม เชน หนังสือ
คูมือ ภาพประกอบ โปรแกรมการสอนผานระบบออนไลน แบบจําลองสาธิต และ
เอกสารอางอิงประกอบการสอน
− ออกแบบ ประสาน จัดทําตาราง และดําเนินโครงการฝกอบรมและพัฒนาซึ่งสามารถ
ดําเนินการในรูปของการสอนเปนรายบุคคลและเปนกลุม และอํานวยความสะดวกในการ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม การสาธิต และการสัมมนา
− ประสานงานกับผูจัดการฝกอบรมจากหนวยงานภายนอกเพื่อใหมาดําเนินการโครงการ
ฝกอบรมและพัฒนาให
− สงเสริมใหมก
ี ารฝกอบรมและพัฒนาทั้งจากภายในและภายนอกองคการ รวมถึงประเมินผล
กิจกรรมการสงเสริมดังกลาวดวย
− ติดตามและดําเนินการอยางตอเนื่องในการประเมินผลคุณภาพและประสิทธิผลการฝกอบรม
ทั้งภายในและภายนอกองคการ และทบทวนและปรับปรุงวัตถุประสงค ขั้นตอน และ
วิธีการในการถายทอดที่ใชในการฝกอบรม
− รวบรวม ตรวจสอบ และวิจัยถึงเอกสารและเครื่องมือตางๆ ที่ใชการฝกอบรมเพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจในหัวขอและระบบตางๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาที่ฝก
 อบรม
− เจาหนาทีพ
่ ัฒนาบุคลากร
− ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาแรงงาน
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ผูประกอบวิชาชีพดานการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา ประสานงาน และดําเนินการโครงการเผยแพรขอมูล
เพื่อสงเสริมการตลาดขององคการ รวมถึงสินคาและบริการ และเปนตัวแทนของบริษัทในการ
ขายสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับเทคนิค อุตสาหกรรม การแพทย เภสัชกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกลูกคา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ดําเนินการวิจย
ั ตลาด วิเคราะห และวางแผนงานโฆษณาการตลาดและการประชาสัมพันธ
− สนับสนุนและพัฒนาการเติบโตทางธุรกิจโดยจัดทําและบริหารงานตามวัตถุประสงคทาง
การตลาด นโยบายทางการตลาด และโปรแกรมทางการตลาด
− วางแผนและดําเนินโครงการประชาสัมพันธ
− ประเมินและคัดเลือกชิ้นงานที่นักเขียน ชางภาพ นักวาดภาพประกอบ และอื่นๆ จัดสงมา
เพื่อสรางสรรคสื่อโฆษณาที่เหมาะสม
− ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกีย
่ วกับสินคาและบริการของนายจางและคูแขงทางการคา และ
เงื่อนไขทางการตลาดใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
− ประเมินความตองการของลูกคา และอธิบายและสาธิตสินคาและบริการใหกับลูกคา
− เขาพบลูกคาปจจุบันและที่คาดวาจะเปนลูกคาในอนาคตเพื่อสรางและดําเนินโอกาสทาง
การตลาด
− เสนอและเจรจาตกลงราคาและเงื่อนไขสินเชื่อ และทําการเซ็นสัญญา
2431

ผูประกอบวิชาชีพดานโฆษณาและการตลาด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาและประสานงานกลยุทธการโฆษณาและการวางแผนรณรงคการ
โฆษณา กําหนดตลาดสําหรับสินคาและบริการใหม รวมถึงกําหนดและพัฒนาโอกาสทาง
การตลาดสําหรับสินคาและบริการทั้งที่จะเกิดขึ้นใหมและที่มีอยู
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผน พัฒนา และจัดการนโยบายและแผนรณรงคการโฆษณา เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค
การขาย
− ใหคําปรึกษาแกผูบริหารและลูกคาในการใชกลยุทธและแผนการรณรงคตางๆ เพื่อเขาถึง
ตลาดเปาหมาย สรางความรูความเขาใจของผูบริโภค และประชาสัมพันธคุณลักษณะของ
สินคาและบริการอยางมีประสิทธิผล
− เขียนบทและขอความโฆษณา และผลิตสื่อโฆษณาทางโทรทัศนและภาพยนตร และจัดวางสื่อ
− เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอ
 มูลโดยคํานึงถึงรูปแบบและความพึงพอใจของผูบริโภค
− วิเคราะหและคาดการณแนวโนมการบริโภคในปจจุบน
ั และอนาคต
− วิจัยคุณลักษณะแนวโนมความเปนไปของความตองการและคุณลักษณะทางการตลาดของ
สินคาและบริการใหม
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สนับสนุนการเติบโตและพัฒนาการทางธุรกิจ โดยจัดทําและบริหารงานตามวัตถุประสงค
ทางการตลาด นโยบาย และโปรแกรมทางการตลาด
ทําการวิจยั ตลาดเพื่อกําหนดโอกาสทางการตลาดสําหรับสินคาและบริการใหมและทีม่ ีอยู
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับสวนประกอบของการตลาด เชน สวนประสมผลิตภัณฑ การกําหนด
ราคาสินคา การโฆษณาและการสงเสริมการขาย การขายและชองทางการจัดจําหนาย

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาทีก
่ ารโฆษณา
− นักเขียนประกาศโฆษณา
− นักวิเคราะหวจ
ิ ัยตลาด
− นักการตลาด
2432

ผูประกอบวิชาชีพดานการประชาสัมพันธ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา ดําเนินงาน และประเมินผลขอมูลและกลยุทธการ
ติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและภาพลักษณทดี่ ีของธุรกิจและองคการ สินคาและบริการ
และบทบาทในชุมชน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผนและจัดการแผนงานเพื่อการประชาสัมพันธและกลยุทธการสื่อสาร
− ใหคําปรึกษาแกผูบริหารเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการประชาสัมพันธกับนโยบาย
โครงการ และการปฏิบัติงาน เพื่อจัดเตรียมและควบคุมหัวขอขาวและขาวประชาสัมพันธ
− ดําเนินการวิจย
ั ประชามติ วิเคราะหผล และวางแผนการประชาสัมพันธและการรณรงคเพื่อ
การประชาสัมพันธ
− จัดงานแสดง งานสัมมนา งานบันเทิง การแขงขัน และงานสโมสรสันนิบาต เพื่อสงเสริม
ภาพลักษณะทีด่ ีและการประชาสัมพันธที่เหมาะสม
− เปนตัวแทนขององคการและจัดเตรียมการสัมภาษณทางสื่อมวลชน
− เขารวมงานธุรกิจ งานสังคม และงานอื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธองคการ
− สั่งการใหจด
ั ทําหรือรับภาพถายและชิน้ งานแสดงอื่นๆ
− ประเมินและคัดเลือกชิ้นงานที่นักเขียน ชางภาพ นักวาดภาพประกอบ และอื่นๆ จัดสงมา
เพื่อสรางสรรคสื่อโฆษณาที่เหมาะสม
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักประชาสัมพันธ
− นักเขียนประกาศประชาสัมพันธ
− ตัวแทนขายโฆษณา
− เจาหนาที่ประสานงานสื่อมวลชน
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ผูประกอบวิชาชีพการขายดานเทคนิคและดานการแพทย (ยกเวนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปนตัวแทนของบริษัทในการขายสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรม การแพทย และเภสัชกรรม ใหแกสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ
ภาควิชาชีพ และสถานประกอบการอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− รวบรวมรายชือ
่ ลูกคาที่คาดหวังในอนาคตโดยใชสมุดรายชื่อหรือแหลงขอมูลอื่นๆ
− ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกีย
่ วกับสินคาและบริการของนายจางและคูแขงทางการคา และ
เงื่อนไขทางการตลาดใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
− เขาพบลูกคาปจจุบันและที่คาดวาจะเปนลูกคาในอนาคตเพื่อสรางและดําเนินโอกาสทาง
การตลาด
− ประเมินความตองการและทรัพยากรของลูกคา และนําเสนอสินคาและบริการที่เหมาะสม
− จัดหาขอมูลในการออกแบบผลิตภัณฑเพือ
่ ปรับสินคาและบริการใหเหมาะสมกับความ
ตองการของลูกคา
− จัดทํารายงานและขอเสนอโครงการซึ่งเปนสวนหนึ่งของการขายเพื่อนําเสนอผลประโยชน
ที่ไดจากการใชสินคาหรือบริการ
− ประมาณตนทุนในการติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องอุปกรณหรือบริการ
− ติดตามความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวของคูแขงทาง
การคา และจัดทํารายงานความคืบหนาในการทํางานเพื่อเสนอแกผูบริหารฝายขาย
− เสนอและเจรจาตกลงราคาและเงื่อนไขสินเชื่อ และเตรียมและจัดการสัญญาขาย
− จัดเตรียมการสงสินคา ติดตั้งเครื่องมือและจัดหาบริการ
− จัดทํารายงานยอดขายและการทําตลาดของสินคาและบริการเพื่อเสนอผูบริหารฝายขาย
− ใหคําปรึกษาแกลูกคาหลังการขายเพื่อรับประกันความพึงพอใจในการแกไขปญหาและ
ใหบริการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ตัวแทนขาย (ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
− ตัวแทนขาย (ผลิตภัณฑดานการแพทยและเภสัชกรรม)
− ตัวแทนขายดานเทคนิค
ยกเวน
− ตัวแทนขายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2434
− ตัวแทนขายดานการคา ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3322
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ผูประกอบวิชาชีพการขายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขายสงอุปกรณคอมพิวเตอรทั้งฮารดแวร
ซอฟตแวร
และสินคา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่นๆ พรอมทั้งการติดตั้งและใหขอมูลเฉพาะดานอืน่ ๆ
ตามที่ลูกคาตองการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ชักชวนโนมนาวใหสั่งซื้อสินคาเพื่อนําไปขายปลีก ใชในทางอุตสาหกรรม ธุรกิจขายสง
และในสถานประกอบการอืน่ ๆ
− ขายอุปกรณทางเทคนิค
จัดหาและใหบริการที่เกี่ยวของกับสถานประกอบการธุรกิจหรือ
สวนบุคคล
− หารือถึงความตองการของทั้งลูกคาใหมและเกา พรอมทั้งใหขอมูลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับเครื่อง
อุปกรณ การจัดสง และบริการใหตรงกับความตองการ
− เสนอและเจรจาตอรองในเรื่องราคาและระยะเวลาการใหสน
ิ เชื่อ และทําสัญญาและบันทึก
การสั่งซื้อสินคา
− ปรับปรุงรายชื่อลูกคาและจัดทํารายงานการขาย
− จัดสงสินคา ติดตั้งอุปกรณและบริการอื่นๆ
− รายงานผลความพึงพอใจและความตองการของลูกคาแกผูผลิต
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ตัวแทนขายคอมพิวเตอร
− ตัวแทนขายอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยกเวน
− พนักงานชวยขายในรานคา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5223

หมวดยอย 25 ผูประกอบวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั วางแผน ออกแบบ เขียนโปรแกรม ทดสอบ ใหคําแนะนําและ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮารดแวร ซอฟตแวร และแนวคิดการประยุกตใชเฉพาะดาน จัดทําเอกสาร
ที่เกี่ยวของ รวมถึงหลักเกณฑ นโยบาย และกระบวนการดําเนินงาน ออกแบบ พัฒนา ควบคุม ดูแล และ
สนับสนุนระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศอื่นๆ เพื่อใหแนใจวามีประสิทธิภาพ และขอมูลมีความถูกตอง
เชื่อถือได และปลอดภัย ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว นใหญตองมีทักษะในระดับที่ 4 ตาม
ระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการประกอบธุรกิจ ระบุถึงสิ่งที่จะตองปรับปรุง และวิจย
ั
ในเชิงทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติในการใชคอมพิวเตอร
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ประเมิน วางแผน และออกแบบองคประกอบของฮารดแวรหรือซอฟตแวรเพื่อประยุกต
ใชกับอินเตอรเน็ต อินทราเน็ต และมัลติมีเดียโดยเฉพาะ
ออกแบบ เขียนโปรแกรม ทดสอบ และดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร
ออกแบบและพัฒนาสถาปตยกรรมฐานขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูล
พัฒนาและนําแผนการรักษาความปลอดภัยและนโยบายการบริหารจัดการขอมูลมาใชงาน
และบริหารระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสภาพแวดลอมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
วิเคราะห พัฒนา แปลผล และประเมินการออกแบบระบบและลักษณะสถาปตยกรรมของ
ระบบ รูปแบบและผังขอมูลที่ใชในการพัฒนา การกําหนดองคประกอบและการบูรณาการ
ระบบคอมพิวเตอร

นักวิเคราะหและพัฒนาซอฟตแวรและโปรแกรมประยุกต
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั วางแผน ออกแบบ เขียนโปรแกรม ทดสอบ ใหคําแนะนําและ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ฮารดแวร ซอฟตแวร และการประยุกตใชอื่นๆ ให
ตรงตามความตองการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการประกอบธุรกิจ ระบุถึงสิ่งที่จะตองปรับปรุงเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
− ทําการวิจย
ั ในเชิงทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติในการใชคอมพิวเตอร
− ประเมิน วางแผน และออกแบบองคประกอบของฮารดแวรหรือซอฟตแวรเพื่อประยุกต
ใชงานเฉพาะดาน
− ออกแบบ เขียนโปรแกรม ทดสอบ และดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอรตามความตองการ
เฉพาะดาน
− ประเมิน วางแผน ออกแบบระบบอินเตอรเน็ต อินทราเน็ต และมัลติมีเดีย
2511

นักวิเคราะหระบบคอมพิวเตอร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั วิเคราะห และประเมินความตองการ กระบวนงานหรือปญหาดาน
เทคโนโลยีความสนเทศของลูกคา พัฒนาและจัดทําขอเสนอ แนวทางแกไข และวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ใชงานอยูใ นปจจุบันหรือที่จะทําในอนาคต
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหคําปรึกษากับผูใชเพื่อกําหนดและจัดทําเอกสารความตองการพรอมทั้งการบริหารจัดการ
เพื่อยืนยันขอตกลงตามหลักการของระบบ
− จัดทําและวิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจและวิธีการปฏิบัติงาน
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ระบุและประเมินขอบกพรองและความไมมีประสิทธิภาพ
พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
วิธีการและระบบการดําเนินงานทางธุรกิจที่เหมาะสม
รับผิดชอบในการนําระบบมาใชงานใหเหมาะสม เชน สรางขึ้นใหม นําไปใชงาน และ
ปฏิบัติงานตามแผนทดสอบระบบ
จัดทํารายละเอียดการทํางานของระบบเพื่อใหนกั พัฒนาระบบนําไปใช
ชี้แจงและแกไขระบบเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือเพื่อนําไปใชในวัตถุประสงคอื่น
ประสานและเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรใหเขากับหนวยงาน

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักวิเคราะหธร
ุ กิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
− ที่ปรึกษาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
− นักออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
− นักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร
ยกเวน
− ผูบริหารระบบงานคอมพิวเตอร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2522
− นักวิเคราะหระบบสื่อสาร (คอมพิวเตอร) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2523
− นักวิเคราะหระบบเครือขาย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2523
2512

นักพัฒนาซอฟตแวร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั
วิเคราะห และประเมินความตองการซอฟตแวรประยุกตและ
ระบบปฏิบัติการทั้งที่มีอยูหรือที่จะจัดทําขึ้นใหม รวมถึงการออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และ
บํารุงรักษาซอฟตแวรใหตรงตามความตองการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วิจัย วิเคราะห และประเมินความตองการซอฟตแวรประยุกตและระบบปฏิบัติการ
− วิจัย ออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟตแวรคอมพิวเตอร
− หารือกับทีมวิศวกรเพื่อประเมินความเชื่อมตอระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร
− พัฒนาและควบคุมการทดสอบซอฟตแวรและตรวจสอบความถูกตอง
− แกไขซอฟตแวรที่มีอยูใหถูกตองเพื่อปรับใหเขากับฮารดแวรใหม
หรือปรับปรุงการ
ประสานเชื่อมตอตางๆ ใหดขี ึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพใหสูงขึ้น
− ควบคุมดูแลการพัฒนาซอฟตแวรและจัดทําเอกสาร
− ประเมิน พัฒนา ปรับปรุงใหทันสมัย และจัดทําเอกสารเกี่ยวกับวิธีการบํารุงรักษาระบบ
ปฏิบัติการ สภาวะแวดลอม และซอฟตแวรประยุกต
− ใหคําปรึกษากับลูกคาเกี่ยวกับการบํารุงรักษาระบบซอฟตแวร
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักวิเคราะหโปรแกรม
− นักออกแบบซอฟตแวร
− นักพัฒนาซอฟตแวร
− วิศวกรซอฟตแวร
ยกเวน
− โปรแกรมเมอร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2514
2513

นักพัฒนาเว็บไซตและสื่อผสม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผสมผสานความรูดานการออกแบบและดานเทคนิคเพื่อวิจัย วิเคราะห
ประเมิน ออกแบบ เขียนโปรแกรม และแกไขเว็บไซต และประยุกตทั้งการเขียนตัวอักษร
กราฟฟก ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ เสียงและวีดิโอ และสื่อในลักษณะตอบโตกันได (interactive
media) อื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซตโดยการผสมผสานระหวางงานศิลป ความคิด
สรางสรรคเขากับภาษาในเขียนโปรแกรมซอฟตแวรและภาษาสคริปต และความเชือ่ มตอ
กับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
− ออกแบบและพัฒนาภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ การนําเสนอ เกม คลิปวีดิโอและเสียงใน
รูปแบบดิจิทัล และโปรแกรมประยุกตทางอินเตอรเน็ต โดยใชซอฟตแวรและโปรแกรม
มัลติมีเดียตางๆ กราฟฟกแบบอินเตอรแอคทีฟ และโปรแกรมภาษา
− หารือกับผูเชี่ยวชาญดานเครือขายในเรื่องที่เกี่ยวของกับเว็บไซต เชน ความปลอดภัยและ
เว็บโฮสติ้ง22/ เพื่อควบคุมและกํากับดานความปลอดภัยของอินเตอรเน็ตและเว็บเซิรฟเวอร
จัดสรรพื้นที่จดั เก็บขอมูล การเขาใชงานของผูใชระบบ ความตอเนื่องของการปฏิบัติงาน
จัดทําแผนสํารองและกูคืนขอมูลบนเว็บไซตที่เสียหาย
− ออกแบบ พัฒนา และรวมรหัสคอมพิวเตอรเขากับขอมูลเฉพาะดานอืน
่ ๆ เชน ไฟลภาพ
ไฟลเสียง และภาษาสคริปต เพื่อจัดทํา บํารุงรักษา และสนับสนุนงานดานเว็บไซต
− ชวยวิเคราะห กําหนด และพัฒนายุทธศาสตรดานอินเตอรเน็ต วิธีการและแผนการพัฒนา
เพื่อใหดําเนินการผานเว็บไซต

22/

เว็บโฮสติ้ง (web hosting) คือ รูปแบบการใหบริการที่อนุญาตใหผูใชบริการสามารถนําเว็บเพจของตนเองออนไลนบนอินเตอรเน็ตได ซึ่งเว็บโฮสติ้งนี้มี
อีกชื่อหนึ่งวา HSP ยอมาจาก Hosting Service Provider หรือผูใหบริการโฮสติ้ง เปนธุรกิจที่นําเอาเทคโนโลยีทจี่ ําเปนสําหรับงานสรางเว็บไซตมา
ใหบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเว็บไซตนั้นสามารถมองเห็นไดบนอินเตอรเน็ต ดังนั้นทุกเว็บไซตที่ออนไลนบนอินเตอรเน็ตจะตองไดรับการ
ฝากหรือเก็บไวบนคอมพิวเตอรพเิ ศษที่เรียกวา เว็บเซิรฟเวอร ซึ่งเซิรฟเวอรนี้จะทําหนาที่เปนตัวติดตอกับทุกหนทุกแหงตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให
เว็บไซตของลูกคาสามารถเขาถึงไดจากทุกที่ทุกเวลาที่มีการตอเชื่อมอินเตอรเน็ต บริการเว็บโฮสติ้งสวนใหญมีขอดีอันหนึ่งคือการใหบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (Outsourced service) โดยผูใหบริการจะดําเนินการและรับผิดชอบทั้งหมดตั้งแตการเริ่มติดตั้งจนกระทั่งการดูแลรักษาระบบ
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักจัดทําภาพเคลื่อนไหว
− นักพัฒนาเกมคอมพิวเตอร
− นักพัฒนาอินเตอรเน็ต
− นักจัดทําสื่อผสม
− สถาปนิกดานเว็บไซต
− นักพัฒนาเว็บไซต
ยกเวน
− นักออกแบบเว็บไซต ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2166
− ผูบริหารเว็บไซต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3514
− เว็บมาสเตอร/ผูดูแลเว็บไซต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3514
− ชางเทคนิคดานเว็บไซต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3514
2514

โปรแกรมเมอร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียน แกไข และดัดแปลงโปรแกรมตามคําแนะนําดานเทคนิคและ
ขอกําหนดของโปรแกรมในการจัดทําซอฟตแวรประยุกตและระบบปฏิบัติการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− เขียน แกไข และดัดแปลงโปรแกรมตามคําแนะนําดานเทคนิคและขอกําหนดของโปรแกรม
ตามมาตรฐานความนาเชื่อถือดานคุณภาพ
− ทบทวน แกไข หรือเพิ่มเติมโปรแกรมที่มีอยูเดิมเพื่อเพิม
่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือ
เพื่อปรับใหตรงตามความตองการใหม
− ทําการทดสอบโปรแกรมและซอฟตแวรประยุกตเพื่อใหแนใจวาสามารถประมวลผลขอมูล
ไดตามที่ตองการ
− รวบรวมและจัดทําเอกสารเกีย
่ วกับการพัฒนาโปรแกรม
− ระบุและชีแ
้ จงปญหา ขั้นตอน และวิธีการแกไขปญหาในดานเทคนิค
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− โปรแกรมเมอร
ยกเวน
− นักวิเคราะหโปรแกรม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2512
− นักพัฒนาซอฟตแวร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2512
− นักจัดทําภาพเคลื่อนไหว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2513
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นักวิเคราะหและพัฒนาซอฟตแวรและโปรแกรมประยุกต ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
นักวิเคราะหและพัฒนาซอฟตแวรและโปรแกรมประยุกต ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในทีอ่ ื่นภายใต
หมู 251 (นักวิเคราะหและพัฒนาซอฟตแวรและโปรแกรมประยุกต) เชน ผูที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานการประกันคุณภาพ และการทดสอบซอฟตแวร และโปรแกรมประยุกต
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดทําแผนงานและเอกสารเกีย
่ วกับการทดสอบซอฟตแวรและโปรแกรมประยุกต
− ติดตั้งซอฟตแวรและฮารดแวร และกําหนดคุณลักษณะของซอฟตแวรระบบปฏิบัติการเพื่อ
เตรียมการทดสอบ
− ตรวจสอบการทํางานของโปรแกรมวาเปนไปตามความตองการผูใชและจัดทําคูมือ
ประกอบ
− ดําเนินการ วิเคราะห และจัดทําเอกสารผลการทดสอบโปรแกรมประยุกตและขอมูล และ
ทดสอบระบบการติดตอสื่อสาร
− จัดทําเอกสารนโยบายและวิธีการทดสอบซอฟตแวรและระบบขอมูล พรอมทั้งนําไปปฏิบัติ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักวิเคราะหดา นการประกันคุณภาพ
− นักทดสอบซอฟตแวร
− นักทดสอบระบบ

252

ผูประกอบวิชาชีพดานฐานขอมูลและเครือขาย
ผูประกอบวิชาชีพดานฐานขอมูลและเครือขาย ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนา ควบคุม
บํารุงรักษา และสนับสนุนใหโครงสรางพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานขอมูล
ซอฟตแวร ระบบเครือขายและระบบปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ออกแบบและพัฒนาสถาปตยกรรมฐานขอมูล โครงสรางขอมูล คําศัพทและการตั้งชื่อ
เพื่อใชในระบบขอมูล
− ออกแบบ จัดทํา แกไข บูรณาการ ใชงาน และทดสอบระบบการจัดการฐานขอมูล
− จัดทําและดําเนินงานตามแผนการรักษาความปลอดภัย นโยบาย เอกสาร และมาตรฐาน
การบริหารขอมูล
− ดูแลและบริหารระบบเครือขายคอมพิวเตอร และสภาพแวดลอมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
− วิเคราะห จัดทํา อธิบายผล และประเมินผลการออกแบบระบบที่ซับซอน ลักษณะของ
สถาปตยกรรมฐานขอมูล รูปแบบและผังขอมูลที่ใชในการพัฒนา คุณลักษณะของระบบ
คอมพิวเตอรและการบูรณาการ
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นักออกแบบและผูบริหารฐานขอมูล
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนา ควบคุม บํารุงรักษา และสนับสนุนใหฐานขอมูลมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และความปลอดภัยสูงสุด
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ออกแบบและพัฒนาสถาปตยกรรมฐานขอมูล โครงสรางขอมูล คําศัพทและการตั้งชื่อ
เพื่อใชในระบบขอมูล
− ออกแบบ จัดทํา แกไข บูรณาการ นําไปใช และทดสอบระบบจัดการฐานขอมูล
− ทําการวิจย
ั และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือก
ประยุกต
และใชโปรแกรมจัดการ
ฐานขอมูล
− จัดทําและนํานโยบาย เอกสาร มาตรฐาน และรูปแบบการบริหารขอมูลไปใชปฏิบัติ
− จัดทํานโยบายและขั้นตอนการเขาใชงานฐานขอมูล การสํารองขอมูล และการกูคน
ื ขอมูล
− ปฏิบัติงานและดูแลดานการสํารองขอมูล ขึ้นตอนการทํางาน ควบคุมดานความปลอดภัย
ความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูล
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูบริหารขอมูล
− ผูบริหารฐานขอมูล
− นักวิเคราะหฐานขอมูล
− สถาปนิกดานฐานขอมูล
ยกเวน
− ผูบริหารระบบงานคอมพิวเตอร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2522
− ผูบริหารระบบเครือขาย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2522
− ผูบริหารเว็บไซต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3514
− เว็บมาสเตอร/ผูดูแลเว็บไซต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3514

2522

ผูบริหารระบบงานคอมพิวเตอร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนา ควบคุม บํารุงรักษา และสนับสนุนใหระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และความปลอดภัยสูงสุด
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ดูแลและบริหารระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสภาพแวดลอมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
− ใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบและเครือขาย และกําหนดความตองการดานฮารดแวร
และซอฟตแวรเพื่อทําการปรับปรุงดังกลาว
− วิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาทั้งดานฮารดแวรและซอฟตแวร

152
−
−

สํารองขอมูลและกูคืนขอมูลที่เสียหาย
ดูแลแผงควบคุมเพื่อติดตามประสิทธิภาพการทํางานของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
และเพื่อประสานการเขาใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูบริหารระบบงานคอมพิวเตอร
− ผูบริหารระบบเครือขาย
ยกเวน
− ผูบริหารฐานขอมูล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2521
− นักวิเคราะหระบบเครือขาย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2523
− ผูบริหารเว็บไซต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3514
− ชางเทคนิคดานเว็บไซต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3514
− เว็บมาสเตอร/ผูดูแลเว็บไซต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3514
2523

ผูประกอบวิชาชีพดานเครือขายคอมพิวเตอร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั วิเคราะห และใหขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรเกี่ยวกับสถาปตยกรรม
เครือขาย และการพัฒนา ทําหนาที่ใชงาน บริหารจัดการ บํารุงรักษา และกําหนดคุณสมบัติ
ของฮารดแวรและซอฟตแวร พรอมทั้งดําเนินการติดตาม แกไขปญหา และปฏิบตั ิงานใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วิเคราะห
พัฒนา แปลผล และประเมินความซับซอนในการออกแบบระบบและ
คุณลักษณะดานสถาปตยกรรม รูปแบบและผังขอมูลเพื่อใชในการพัฒนา กําหนด
คุณสมบัติและบูรณาการระบบคอมพิวเตอร
− วิจัย วิเคราะห ประเมิน และติดตามโครงสรางพื้นฐานของระบบเครือขายเพื่อใหแนใจวา
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน
− ประเมินและใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของระบบเครือขาย
พรอมทั้ง
บูรณาการระบบฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบสื่อสาร และระบบปฏิบัติการเขาดวยกัน
− ใหความรูแ
 ละทักษะของการเปนผูเชี่ยวชาญในการสนับสนุนและแกปญ
 หาระบบเครือขาย
และในกรณีทเี่ กิดภาวะฉุกเฉิน
− ติดตั้ง กําหนดคุณสมบัติ ทดสอบ บํารุงรักษา และบริหารระบบเครือขาย โปรแกรม
ประยุกตฐานขอมูล เซิรฟเวอร และเวิรคสเตชั่นทั้งใหมหรือที่ปรับปรุงใหทันสมัย
− จัดทําและดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารเกี่ยวกับการเก็บขอมูลเครื่องบนระบบ
เครือขาย (network inventory) จัดทําบันทึกขอวินจิ ฉัยและการแกไขปญหาขอผิดพลาดใน
ระบบเครือขาย ปรับปรุงและแกไขระบบเครือขาย
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ติดตามดูการจราจร กิจกรรม ขีดความสามารถ และการใชงานบนระบบเครือขาย เพื่อให
แนใจวาระบบสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง นาเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักวิเคราะหระบบสื่อสาร (คอมพิวเตอร)
− นักวิเคราะหระบบเครือขาย
ยกเวน
− นักวิเคราะหระบบคอมพิวเตอร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2511
− ผูบริหารระบบเครือขาย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2522
2529

ผูประกอบวิชาชีพดานฐานขอมูลและเครือขาย ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
ผูประกอบวิชาชีพดานฐานขอมูลและเครือขาย ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่นภายใตหมู 252 (ผู
ประกอบวิชาชีพดานฐานขอมูลและเครือขาย) เชน ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดทําแผนรักษาความปลอดภัยไฟลคอมพิวเตอรที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุหรือถูกแกไขจากผู
ที่ไมมีสิทธิ์ ถูกทําลาย หรือถูกเปดเผย และเพื่อใหตรงตามความตองการ
− ฝกอบรมผูใชและสงเสริมใหตระหนักถึงความปลอดภัยเพื่อใหมั่นใจในความปลอดภัยของ
ระบบและเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเซิรฟเวอรและระบบเครือขาย
− ปรึกษาหารือกับผูใชระบบในเรื่องตางๆ เชน ความตองการในการเขาใชขอมูลคอมพิวเตอร
การฝาฝนระบบรักษาความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
− ติดตามขอมูลเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอรในปจจุบันเพื่อทําการปรับปรุงระบบปองกันไวรัส
− แกไขไฟลรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรอาจทําโดยจัดหาซอฟตแวรใหมๆ
แกไข
ขอผิดพลาด หรือปรับเปลี่ยนสถานะในการเขาใชงานของผูใชระบบ
− ติดตามการใชไฟลขอมูลและการเขาใชงาน
เพื่อรักษาความปลอดภัยของขอมูลในไฟล
คอมพิวเตอร
− ประเมินความเสี่ยงและทดสอบระบบการประมวลผลขอมูล
เพื่อใหแนใจวาสามารถ
ประมวลผลขอมูลไดอยางถูกตองและเปนไปตามมาตรการดานความปลอดภัย
− สรางรหัสในการสงขอมูลและสราง ไฟรวอลล (firewall) เพื่อปกปดขอมูลที่เปนความลับ
ในขณะที่สงขอมูล และปองกันไมใหการสงขอมูลดิจิทัลไดรับความเสียหาย
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักทําเหมืองขอมูล (Data miner)
− ผูเชี่ยวชาญดานการพิสูจนหลักฐานทางดิจท
ิ ัล
− ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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หมวดยอย 26 ผูประกอบวิชาชีพดานกฎหมาย สังคม และวัฒนธรรม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั ปรับปรุง หรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติ หรือ
ประยุกตใชความรูดานกฎหมาย จัดเก็บหรือเรียกดูขอมูลและวัตถุ จิตวิทยา สังคมสงเคราะห การปกครอง
เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา ภาษา สังคมวิทยา สังคมศาสตรดานอื่นๆ และศิลปะและความบันเทิง
ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว นใหญตองมีทักษะในระดับที่ 4 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วิจัยปญหาดานกฎหมาย
− รางกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
− ใหคําปรึกษาแนะนําแกลูกคาในคดีดานกฎหมาย
− ใหการและดําเนินคดีในศาลกฎหมาย
− เปนประธานในการพิพากษาคดีในศาล
− พัฒนาและดูแลรักษาเอกสารสําคัญในหองสมุดและหอศิลป/หองแสดงภาพศิลปะ
− วิจัย ปรับปรุง หรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติ หรือประยุกตใชความรูดาน
สังคมศาสตร
− คิดคน สรางสรรค และดําเนินงานเกีย
่ วกับงานวรรณกรรมและศิลปะ
− แปลและสื่อสารขาว ความคิด ความประทับใจ และขอเท็จจริง
261

ผูประกอบวิชาชีพดานกฎหมาย
ผูประกอบวิชาชีพดานกฎหมาย ดําเนินงานเกี่ยวกับการวิจยั ปญหาดานกฎหมาย ใหคําแนะนําแก
ลูกคาดานกฎหมาย แกตางในคดีความตางๆ หรือการดําเนินคดีในศาล เปนประธานในการ
พิพากษาคดีในศาล และรางกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหคําปรึกษาแนะนําทางดานกฎหมายแกลก
ู ความ ดําเนินการทางธุรกิจดานกฎหมายแทน
ลูกความและดําเนินการฟองรองเมื่อจําเปน หรือทําหนาที่เปนประธานในการพิพากษาคดี
และประกาศคําพิพากษาในศาลสถิตยุติธรรม
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
2611

ทนายความ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาแนะนําทางดานกฎหมายแกลกู ความในเรื่องตางๆ
ดูแล
เอกสารทางกฎหมาย เปนตัวแทนของลูกความตอหนาคณะลูกขุนหรือบัลลังกพิพากษา และแก
ตางในคดีความตางๆ หรือฟองรองดําเนินคดีตามกฎหมายในศาลยุตธิ รรม หรือใหคําชี้แนะแก
นักกฎหมายในการแกตางในศาลอุทธรณสูงสุด
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ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหคําปรึกษาแนะนําทางดานกฎหมายแกลก
ู ความในเรื่องตางๆ ดําเนินการทางธุรกิจดาน
กฎหมายแทนลูกความ
− วิจัยหลักการทางกฎหมาย พระราชบัญญัติ และผลการตัดสินของศาลในคดีที่เกีย
่ วของ
กอนหนาคดีทดี่ ูแลอยู
− รวบรวมหลักฐานเพื่อหาวิธก
ี ารปองกันหรือเริ่มการดําเนินการทางกฎหมาย เชน การ
สัมภาษณลูกความและพยานเพื่อสืบหาขอเท็จจริงเกีย่ วกับคดี
− ประเมินผลรูปคดีและพัฒนากลยุทธและขอโตแยงในการเตรียมการในการนําเสนอคดี
− ใหการในคดีของลูกคาตอหนาศาลกฎหมาย บัลลังกพิพากษา และคณะลูกขุน หรือใหคํา
ชี้แนะแกนักกฎหมายในการแกตางในศาลอุทธรณสูงสุด
− ยอมรับขอสรุปและขอแกตางในศาลสูงสุด
− ทําหนาที่เปนโจทกในฐานะตัวแทนของรัฐบาล
− เจรจาตกลงในเรื่องที่เกี่ยวของกับขอกฎหมาย
− ยกรางกฎหมาย/พระราชบัญญัติและจัดทํากฎระเบียบขอบังคับของทางราชการบนพืน
้ ฐาน
ของกฎมายเดิมที่มีอยู
− ดูแลเอกสารทางกฎหมาย เชน สัญญา การดําเนินธุรกรรมทางอสังหาริมทรัพย และ
พินัยกรรม รวมถึงขอคิดเห็นทางกฎหมาย
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นิติกร
− นักกฎหมาย/เนติบัณฑิต
− ทนายความ
− อัยการ
ยกเวน
− จาศาล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2619
− เสมียนดานการโอนกรรมสิทธิ์ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3411
− เสมียนดานกฎหมาย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3411
2612

ผูพิพากษา
ผูพิพากษา ดําเนินงานเกี่ยวกับการเปนประธานในการพิจารณาพิพากษาคดีเพงและคดีอาญาใน
ศาลยุติธรรม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− เปนประธานในการซักถามแลพิจารณาคดี
− อธิบายความและบังคับใชกฎระเบียบขอบังคับตามหลักฐานที่เปนทีย
่ อมรับได
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−
−
−

−

−

กําหนดสิทธิและขอบังคับตอผูมีสวนเกี่ยวของและตอคดีความที่พิจารณาโดยคณะลูกขุน
ใหคําแนะนําแกลูกขุนดานกฎหมายเพื่อใชในการพิจารณาคดี
ใหน้ําหนักและพิจารณาหลักฐานจากแหลงอื่นๆ ที่ไมใชคณะลูกขุน และตัดสินผูผิดหรือผู
บริสุทธิ์ตามกฎหมาย หรือภาระหนาที่ของผูถูกกลาวหาหรือจําเลย
สงตอนักโทษในคดีอาญา ตัดสินความเสียหายหรือการแกไขปญหาในคดีเพง และออก
คําสั่งศาล
วิจัยประเด็นทางกฎหมายและเขียนความคิดเห็นในสิ่งตีพิมพ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูพิพากษา
ยกเวน
− เสมียนศาล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3411
− เจาหนาที่ทองถิ่นที่มีอํานาจในการพิจารณาคดีเล็กๆ นอยๆ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ
3411
2619

ผูประกอบวิชาชีพดานกฎหมาย ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานดานกฎหมาย ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่ ภายใตหมู 261 (ผูประกอบวิชาชีพดาน
กฎหมาย) เชน การปฏิบัติงานดานกฎหมายนอกเหนือจากการแกตางหรือการฟองรองดําเนินคดี
หรือเปนประธานการพิจารณาคดี
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหคําแนะนําปญหาธุรกิจสวนบุคคล และการบริหารจัดการดานกฎหมาย
− ดูแลเอกสารและสัญญาทางกฎหมาย
− ดําเนินการโอนทรัพยสิน
− กําหนดสาเหตุการเสียชีวิตทีไ
่ มไดเกิดขึ้นจากสาเหตุตามธรรมชาติจากการชันสูตรศพ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาที่ชน
ั สูตรศพ
− ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย (ยกเวน ทนายความหรือผูพพ
ิ ากษา)
− จาศาล
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บรรณารักษ ผูเก็บหรือดูแลเอกสารหรือบันทึกสําคัญ และภัณฑารักษ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลรักษาๆสิ่งตางๆ
ที่เก็บรวบรวมไวในหอจดหมายเหตุ
หองสมุด พิพธิ ภัณฑ หอศิลป/หองแสดงงานศิลปะ และสถานประกอบการที่คลายกัน
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ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประเมินคาหรือพัฒนา และจัดทําดัชนีเอกสารและสิ่งประดิษฐที่มีความสําคัญและมีคาทาง
ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและศิลปะ และใหมนั่ ใจวาไดรับการอนุรักษและคุมครองอยาง
ปลอดภัย
− จัดการสิ่งตางๆ ที่เก็บรวบรวมและงานนิทรรศการในพิพิธภัณฑ หอศิลป/หองแสดงงาน
ศิลปะ และสถานประกอบการที่คลายกัน
− พัฒนาและบํารุงรักษาการเก็บรวบรวมบันทึกและเอกสารตีพิมพตางๆ อยางเปนระบบ และ
จัดเตรียมบริการเพื่อใหผูใชบริการในหองสมุดและสถาบันที่เกีย่ วของสามารถใชงานได
− จัดทําเอกสารและรายงานเชิงวิชาการ
− ทําการวิจย
ั
2621

ผูเก็บหรือดูแลเอกสารหรือบันทึกสําคัญ และภัณฑารักษ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ประเมินคา และใหมั่นใจวาไดมกี ารคุมครองและเก็บรักษา
เอกสาร วัตถุที่มนุษยเปนผูท ําขึ้น และบันทึกทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม การบริหารจัดการ
รวมถึงเอกสาร สิ่งของ และบันทึกทางศิลปะและสิ่งของอื่นๆ วางแผน จัดทํา และใชงานระบบ
เพื่อการจัดเก็บบันทึกและเอกสารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรไวอยางปลอดภัย
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประเมินและเก็บรักษาบันทึกเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารจัดการ บันทึกทางประวัติศาสตร
กฎหมาย หลักฐาน และอื่นๆ
− ควบคุมและดําเนินการจัดทําดัชนี บรรณานุกรม สําเนาไมโครฟลม และเอกสารอางอิง
อื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ
− วิจัยตนกําเนิด การแจกจาย และการใชวัสดุและสิ่งของทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
− จัดทํา พัฒนา และบํารุงรักษาของสะสมที่มีคุณคาทางดานศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร
หรือประวัติศาสตร
− ควบคุมหรือจัดประเภทแค็ตตาลอกสงของที่เก็บสะสมในพิพิธภัณฑและหอศิลป/หอแสดง
ภาพศิลปะ และจัดงานนิทรรศการ
− วิจัย ประเมินคา และพัฒนา จัดการ และเก็บรักษาเอกสารที่มีคุณคาและมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร เชน เอกสารของทางราชการ เอกสารสวนบุคคล ภาพถาย แผนที่ ตนฉบับ
โสตทัศนวัสดุ
− จัดทําเอกสารและรายงานเชิงวิชาการ
− วางแผนและดําเนินการจัดการเอกสารและบันทึกทางอิเล็กทรอนิกสดว
 ยคอมพิวเตอร
− จัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑและหอศิลป/หองแสดงงานศิลปะ เผยแพรนิทรรศการและ
จัดการแสดงพิเศษสําหรับสิ่งที่นาสนใจทัว่ ไป พิเศษ หรือดานวิชาการ
− ประเมินและจัดหาวัสดุจดหมายเหตุเพื่อสรางและพัฒนาการจัดเก็บจดหมายเหตุเพื่อการวิจย
ั
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูเก็บหรือดูแลเอกสารหรือบันทึกสําคัญ
− ผูดูแลหอศิลป/หอแสดงภาพศิลปะ
− ภัณฑารักษ
− ผูดูแลพิพิธภัณฑ
2622

บรรณารักษและผูประกอบวิชาชีพดานงานสารสนเทศที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม คัดเลือก พัฒนา จัดการ และบํารุงรักษาของที่เก็บสะสมใน
หองสมุด และขอมูลที่จัดเก็บอื่นๆ จัดการและควบคุมการบริการอื่นๆ ของหองสมุด และ
ใหบริการขอมูลแกผูใช
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดการ พัฒนา และบํารุงรักษาการเก็บรวบรวมหนังสือ วารสารและสิ่งพิมพอื่นๆ วัสดุ
บันทึกทางโสตทัศนและดิจทิ ัลอยางเปนระบบ
− คัดเลือกและใหคําแนะนําการไดมาของหนังสือและวัสดุสิ่งพิมพ หรือวัสดุบันทึกทางโสต
ทัศน และวัสดุบันทึกดิจทิ ัลอื่นๆ
− จัดการ จัดประเภท และทําแค็ตตาล็อกวัสดุตางๆ ในหองสมุด
− จัดการระบบการยืมของหองสมุดและอํานวยความสะดวกในการยืมระหวางหองสมุด และ
เครือขายขอมูล
− เรียกดูและใหบริการขอมูลแกภาคธุรกิจและผูใชอื่นๆ ตามที่เก็บรวบรวมอยู หรือหองสมุด
และระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ
− ทําการวิจย
ั และวิเคราะหหรือปรับปรุงการบริการของหองสมุด และการบริการขอมูลตาม
ความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนไป
− คิดคนและดําเนินการรูปแบบและแนวคิดแบบจําลองในการจัดเก็บ จัดการ จัดแบงประเภท
และสืบคนขอมูล
− จัดทําเอกสารและรายงานเชิงวิชาการ
− ดําเนินการคนหาดวยมือ ออนไลน และสื่อเชิงโตตอบ ดําเนินการยืม-คืน ระหวางหองสมุด
และปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อชวยเหลือผูใชในการเขาถึงวัสดุของหองสมุด
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− บรรณารักษ
− ผูเชี่ยวชาญเกีย
่ วกับบรรณานุกรม
− เจาหนาทีจ
่ ัดประเภทสิ่งพิมพออกเปนหมวดหมู
− ผูดูแลหองสมุด
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ผูประกอบวิชาชีพดานสังคมและศาสนา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั ปรับปรุง หรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการปฏิบตั ิงาน หรือ
ประยุกตใชความรูทางดานปรัชญา รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
ประวัติศาสตร นิรุกติศาสตร/ภาษาศาสตร จิตวิทยา และสังคมศาสตรดานอื่นๆ หรือใหบริการ
ทางดานสังคมเพื่อใหตรงกับความตองการของบุคคลและครอบครัวในชุมชน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนดและประยุกตใชวิธก
ี ารแกปญหาในปจจุบันหรือปญหาทางเศรษฐศาสตร รัฐศาสตร
หรือสังคมวิทยาที่เกิดขึ้น
− วิจัยและวิเคราะหเหตุการณและกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และติดตามตนกําเนิดและ
วิวัฒนาการของเผาพันธุมนุษย
− ศึกษากระบวนการทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลและกลุมบุคคล
− ใหบริการทางสังคม
− จัดทําเอกสารและรายงานเชิงวิชาการ
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่น
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นักเศรษฐศาสตร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั ติดตามขอมูล วิเคราะหสารสนเทศ และจัดทํารายงานและแผนงาน
เพื่อแกปญหาเศรษฐกิจและธุรกิจ และพัฒนาแบบจําลองเพื่อวิเคราะห อธิบาย และพยากรณ
พฤติกรรมและรูปแบบของเศรษฐกิจ รวมถึงใหคําแนะนําแกภาคธุรกิจ กลุมบุคคลที่สนใจ และ
ภาครัฐ เพื่อกําหนดวิธีการแกปญหาในปจจุบันหรือปญหาทางเศรษฐกิจและธุรกิจทีเ่ กิดขึ้น
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− พยากรณการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสําหรับการจัดทํางบประมาณ
ในระยะสั้น การวางแผนในระยะยาว และการประเมินการลงทุน
− กําหนดขอเสนอแนะ นโยบาย และแผนงานสําหรับเศรษฐกิจ กลยุทธทางธุรกิจ และการ
ลงทุน และศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
− ควบคุมดูแลขอมูลดานเศรษฐกิจเพื่อประเมินประสิทธิผล
และใหคําปรึกษาแนะนําที่
เหมาะสมเกี่ยวกับนโยบายทางดานเงินตราและการเงิน
− พยากรณการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑและการบริการพิเศษบนพืน
้ ฐานของขอมูลการ
ผลิตและการบริโภค และสภาพเศรษฐกิจทั่วไป ในแสภาพอุตสาหกรรมเฉพาะที่เกิดขึ้น
ในอดีต
− จัดทําการพยากรณรายไดและรายจาย อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน
− วิเคราะหปจจัยที่กําหนดการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน การจางงาน คาจาง การวางงาน
และผลลัพธของตลาดแรงงานอื่นๆ
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ประยุกตใชสตู รทางคณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติเพื่อนําไปใชทดสอบทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร และคิดคนวิธีการแกปญหาเศรษฐกิจ
รวบรวม วิเคราะห และแปลผลขอมูลเศรษฐศาสตร โดยใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรและเทคนิค
ทางสถิติและเทคนิคอื่นๆ
ประเมินผลลัพธจากการตัดสินใจทางการเมืองที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจการคลังและการเงิน
และใหคําแนะนําเกีย่ วกับนโยบายทางเศรษฐกิจและหนทางปฏิบัติที่เปนไปไดในอดีต
ปจจุบัน และปจจัยในอนาคต รวมถึงแนวโนมทางเศรษฐกิจ
จัดทําเอกสารและรายงานเชิงวิชาการ
ตรวจสอบปญหาที่เกีย่ วของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบริษัทสวนบุคคล
ทําการวิจยั เงื่อนไขทางการตลาดในทองถิ่น ภูมภิ าค หรือประเทศ เพื่อกําหนดยอดขาย
และระดับราคาสําหรับสินคาและบริการ เพื่อประเมินศักยภาพของตลาดและแนวโนมใน
อนาคต และเพื่อพัฒนากลยุทธทางธุรกิจ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักเศรษฐมิติ
− ที่ปรึกษาทางดานเศรษฐกิจ
− นักวิเคราะหเศรษฐกิจ
− นักเศรษฐศาสตร
− นักเศรษฐศาสตรแรงงาน
ยกเวน
− นักสถิติ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2120
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นักสังคมวิทยา นักมานุษยวิทยา และผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและอธิบายโครงสรางของสังคม ตนกําเนิดและพัฒนาการของ
สังคมมนุษย และการพึ่งพาอาศัยกันระหวางสภาพสิ่งแวดลอมและกิจกรรมของมนุษย รวมถึง
ใหคําแนะนําในการประยุกตใชผลที่ไดจากการดําเนินงาน เพื่อกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจ
และสังคม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ทําการวิจย
ั ถึงแหลงกําเนิด การพัฒนา โครงสราง รูปแบบทางสังคม องคการ และ
ปฏิสัมพันธในสังคมมนุษย
− ติดตามแหลงกําเนิดและการวิวัฒนาการของมนุษยจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
คุณลักษณะ ขนบธรรมเนียมประเพณี และสถาบันทางสังคม
− ติดตามพัฒนาการของมนุษยชาติจากสิ่งที่หลงเหลืออยูจากในอดีต เชน ที่พักอาศัย วัด/
ศาสนสถาน เครื่องมือเครื่องใช เครื่องปนดินเผา เหรียญกษาปณ อาวุธ หรือประติมากรรม
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ศึกษาลักษณะทางกายภาพและภูมิอากาศของพื้นที่และภูมิภาค และความสัมพันธระหวาง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
พัฒนาทฤษฎี แบบจําลอง และวิธีการเพื่อแปลความหมายและอธิบายปรากฏการณทางสังคม
ประเมินผลลัพธจากการตัดสินใจทางการเมืองที่เกี่ยวของกับนโยบายทางสังคม
วิเคราะหและประเมินผลขอมูลทางสังคม
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลที่ไดจากการนํานโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมมาประยุกตใชกับ
กลุมชนและภูมิภาคของประชากร รวมถึงนํามาใชกับการพัฒนาตลาด
จัดทําเอกสารและรายงานเชิงวิชาการ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักมานุษยวิทยา
− นักโบราณคดี
− นักอาชญวิทยา
− ผูชํานาญวิชาชาติพันธุวิทยา
− นักภูมิศาสตร
− นักสังคมวิทยา
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นักปรัชญา นักประวัติศาสตร และนักรัฐศาสตร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั ธรรมชาติของประสบการณและการดํารงชีวิตของมนุษย ประวัติศาสตร
ที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลาหรือแงมุมตางๆ และโครงสรางทางการเมือง การเคลื่อนไหว และ
พฤติกรรม รวมถึงจัดทําเอกสารและรายงานในสิ่งที่คน พบเพื่อนําเสนอและเปนแนวทางในการ
ดําเนินการทางการเมืองและสวนบุคคล
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วิจัยสาเหตุทว
ั่ ไปซึ่งสวนใหญเปนการใชเหตุผล สาเหตุ หลักการ และความหมาย
โดยทั่วไปของโลก การกระทํา ประสบการณ และการดํารงอยูของมนุษย และการอธิบาย
ผลและพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีทางปรัชญา
− ปรึกษาและเปรียบเทียบแหลงขอมูลปฐมภูมิ เชน บันทึกดั้งเดิมหรือทีม
่ ีอยูในปจจุบนั ของ
เหตุการณในอดีต และแหลงขอมูลทุติยภูมิ เชน หลักฐาน/สิ่งที่คนพบทางโบราณคดีหรือ
มานุษยวิทยา
− คัดวัสดุสิ่งของที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบความถูกตอง วิจยั และอธิบายประวัติศาสตรของ
แตละชวงเวลา ประเทศหรือภูมิภาค หรือแงมุมปญหาเฉพาะดาน เชน ประวัติศาสตร
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง
− ทําการวิจย
ั ในสาขาตางๆ เชน ปรัชญาการเมือง หรือทฤษฎีและการปฏิบัติของระบบ
การเมือง สถาบัน หรือพฤติกรรมในอดีตและปจจุบัน
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ติดตามดูสถานการณของสถาบันและความคิดเห็นทางการเมืองรวมสมัย เก็บรวบรวมขอมูล
จากแหลงขอมูลตางๆ รวมถึงสัมภาษณขา ราชการ เจาหนาที่พรรคการเมือง และบุคคลที่
เกี่ยวของอื่นๆ
พัฒนาทฤษฎี แบบจําลอง และวิธีการเพื่ออธิบายธรรมชาติประสบการณของมนุษย และ
เหตุการณและพฤติกรรมทางประวัติศาสตรและการเมือง
นําเสนอสิ่งที่คนพบและขอสรุปสําหรับเผยแพรหรือใชโดยรัฐบาล พรรคการเมือง หรือ
องคการอื่นๆ และบุคคลที่สนใจ
จัดทําเอกสารและรายงานเชิงวิชาการ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูศึกษาเกีย
่ วกับการสืบวงศตระกูล
− นักประวัติศาสตร
− นักปรัชญา
− นักรัฐศาสตร
ยกเวน
− ที่ปรึกษาดานการเมือง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2422
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นักจิตวิทยา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั และศึกษากระบวนทางจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย ทั้งในบุคคล
หรือในกลุมบุคคล และประยุกตใชความรูเพื่อสงเสริมการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาบุคคล สังคม
การศึกษา หรืออาชีพ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผนและดําเนินการทดสอบเพื่อวัดสภาพทางจิตใจ กายภาพ และคุณลักษณะอืน
่ ๆ เชน
ความฉลาด ความสามารถ ความถนัด/ความฉลาดในการเรียนรู ศักยภาพ/ความสามารถที่
ซอนเรน เปนตน ทําการแปลผลและประเมินผลลัพธ และใหคําแนะนํา
− วิเคราะหผลกระทบจากพันธุกรรม สังคม การประกอบอาชีพ และปจจัยอื่นๆ ที่มีตอ
ความคิดและพฤติกรรมของบุคคล
− ใหคําปรึกษาหรือสัมภาษณบค
ุ คลและกลุมบุคคลเพื่อบําบัดรักษาดานจิตใจ และใหบริการ
ตรวจติดตามผล
− รักษาการติดตอกับบุคคลตางๆ เชน สมาชิกในครอบครัว ผูดูแลดานการศึกษาหรือนายจาง
และใหคําแนะนําวิธีแกปญหาและการบําบัดปญหาที่เปนไปได
− ศึกษาปจจัยทางจิตวิทยา ในการวินจ
ิ ฉัยโรค การบําบัดรักษา และการปองกันความเจ็บปวย
ทางจิตใจและความแปรปรวนทางอารมณหรือบุคลิก และการพูดคุย/ปรึกษาหารือกับผู
ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของ
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จัดทําเอกสารและรายงานเชิงวิชาการ
กําหนดการทดสอบดานความสําเร็จ วินจิ ฉัย และทํานายผล เพื่อใหครูใชในการวางแผน
วิธีการและเนือ้ หาการสอน
ทําการสํารวจและศึกษาวิจัยในการออกแบบงาน กลุมงาน ขวัญกําลังใจ แรงจูงใจ การ
ควบคุมดูแลการทํางาน และการจัดการ
พัฒนาทฤษฎี แบบจําลอง และวิธีการเพื่อแปลผลและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักจิตวิทยาคลินิก
− นักจิตวิทยาการศึกษา
− นักจิตวิทยาองคการ
− นักจิตบําบัด
− นักจิตวิทยากีฬา
ยกเวน
− จิตแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2212
2635

ผูประกอบวิชาชีพดานสังคมสงเคราะหและใหคําปรึกษา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาแนะนําและแนะแนวแกบุคคล ครอบครัว กลุม ชุมชน และ
องคการ ในการตอบสนองตออุปสรรคเชิงสังคมและสวนบุคคล ใหความชวยเหลือแกบุคคลใน
การพัฒนาทักษะและการเขาถึงทรัพยากร และสนับสนุนการบริการที่จําเปนเพือ่ ตอบรับตอ
ภาวะวางงาน ความยากจน ความพิการ การติดยาเสพติด พฤติกรรมอาชญากรและการกระทําผิด
กฎหมาย ปญหาชีวิตคู และปญหาอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− สัมภาษณผูมาใชบริการในครอบครัวหรือในกลุมเปนรายบุคคล เพื่อประเมินสถานการณ
และปญหา รวมถึงกําหนดประเภทการบริการที่บุคคลเหลานั้นตองการ
− วิเคราะหสถานการณของลูกคาและเสนอทางเลือกเพื่อแกไขปญหา
− รวบรวมบันทึกหรือรายงานคดีเพื่อเสนอตอศาลและการดําเนินการทางกฎหมายอืน
่ ๆ
− ใหคําปรึกษา การบําบัดรักษา และการบริการทางการแพทย และอํานวยความสะดวกเพื่อ
ชวยเหลือผูที่มีปญหาในการพัฒนาทักษะและความเขาใจอยางลึกซึ้งในการแกไขปญหา
ดานสังคมและสวนบุคคล
− วางแผนและดําเนินโครงการใหความชวยเหลือแกผูมาใชบริการ รวมถึงการชวยเหลือใน
ภาวะวิกฤติ และสงตอใหแกตัวแทนที่ใหความชวยเหลือดานการเงิน กฎหมาย ที่พกั อาศัย
บริการทางการแพทย และการบริการอื่นๆ
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ตรวจสอบคดีทารุณกรรมหรือการทอดทิ้งและดําเนินการเพื่อปกปองเด็กและบุคคลอื่นๆ ที่
อยูในภาวะเสีย่ ง
ทํางานรวมกับผูกระทําผิดในระหวางและหลังจากการตัดสินลงโทษ เพื่อชวยเหลือในการ
เขารวมเปนสวนหนึ่งของชุมชน
และเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อลดการ
กระทําผิดที่อาจเกิดขึน้ ตอไป
ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบัญชาการเรือนจําและคณะกรรมการทบทวนการภาคทัณฑหรือ
ทัณฑบน เพื่อชวยกําหนดวาผูกระทําผิดควรจะถูกคุมขัง ปลอยตัวออกจากคุก หรือไดรับ
มาตรการแกไขใหถูกตองอืน่ ๆ ภายใตเงื่อนไขและขอกําหนด
ทําหนาที่เปนผูใหความชวยเหลือแกกลุมผูมาใชบริการในชุมชนและโนมนาวใหหาวิธีการ
แกปญหาที่มีผลกระทบตอพวกเขาเหลานั้น
พัฒนาโครงการปองกันและการแกปญหาในภาวะวิกฤติเพื่อใหตรงกับความตองการของ
ชุมชน
ดูแลรักษาการติดตอสัมพันธกับตัวแทนบริการทางสังคม สถาบันการศึกษา และผูใหบริการ
ดูแลสุขภาพทีม่ ีสวนเกีย่ วของกับลูกคา
เพื่อจัดหาขอมูลและรับผลการตอบสนองจาก
สถานการณและความกาวหนาโดยรวมของผูมาใชบริการ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ที่ปรึกษาปญหายาเสพติด
− ที่ปรึกษาปญหาการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก
− ที่ปรึกษาปญหาเด็กและเยาวชน
− เจาหนาที่สังคมสงเคราะหประจําเขต
− ที่ปรึกษาปญหาครอบครัว
− ที่ปรึกษาปญหาคูสมรส
− เจาหนาที่ควบคุมการทัณฑบน
− เจาหนาที่คุมประพฤติ
− ที่ปรึกษาดานการถูกกระทําทางเพศ
− นักสังคมสงเคราะห
− ผูดูแลงานดานสวัสดิการสตรี
ยกเวน
− นักจิตวิทยา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2634
− เจาหนาที่สวัสดิการสังคม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3412
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ผูประกอบวิชาชีพดานศาสนา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปนผูส ืบทอดและรักษาประเพณี วิธีการปฏิบัติ และความเชื่อทางดาน
ศาสนา ดําเนินการใหบริการทางศาสนา พิธีกรรมการบูชาหรือเปนผูดาํ เนินศาสนกิจตามความ
เชื่อทางศาสนาหรือลัทธิหรือนิกาย ใหคําแนะนําทางศาสนาในเรื่องจิตวิญญาณและจริยธรรม
และปฏิบัติงานดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติของศาสนา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− สืบทอดและรักษาประเพณี วิธีการปฏิบัติ และความเชื่อทางดานศาสนา
− ใหบริการทางศาสนา ปฏิบัติศาสนกิจ และพิธีกรรมทางศาสนา
− ทําหนาที่ดานการบริหารจัดการและสังคมตางๆ รวมถึงมีสวนรวมในคณะกรรมและการ
ประชุมขององคการทางศาสนา
− ใหคําแนะนําทางศาสนาในเรื่องจิตวิญญาณและจริยธรรมตามความศรัทธาในศาสนา
− เผยแผคําสอนทางศาสนาในประเทศและตางประเทศ
− จัดเตรียมคําสอนและดําเนินการเทศนา
− พัฒนาและควบคุมหลักสูตรการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาศาสนา
− ใหคําปรึกษาแกบุคคลที่มีปญหาดานความสัมพันธระหวางบุคคล สุขภาพ การเงิน และ
ศาสนา
− จัดตารางเวลาและมีสวนรวมในเหตุการณสําคัญ เชน การตั้งแคมป งานประชุม งาน
สัมมนา และงานเกษียณ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พระจีน/พระญี่ปุน
− อิหมาม
− พระสอนศาสนา
− ปูจารี
− บาทหลวง
− รับไบ (นักบวชในศาสนายิว)
ยกเวน
− ฆราวาสที่เทศนแทนพระ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3413
− พระ/นักบวช ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3413
− แมชี ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3413
หมายเหตุ
− สมาชิกของฆราวาสหรือสมาชิกขององคการศาสนาที่ปฏิบัติหนาที่ในอาชีพตางๆ เชน ครู
นางพยาบาล หรือผูปฏิบัติงานสนับสนุนดานสังคมสงเคราะห ควรจัดประเภทไวในรหัส
อาชีพตามงานและหนาที่หลักที่ปฏิบัติ
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นักประพันธ นักหนังสือพิมพ และนักภาษาศาสตร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคิดและสรางสรรคงานวรรณกรรม อธิบายความ และสื่อสารขาวสารและ
เรื่องราวหรือปญหาของสาธารณชนผานทางสื่อ และแปลภาษาหรือความหมายจากภาษาหนึ่ง
ไปอีกภาษาหนึ่ง
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− เขียนงานวรรณกรรม
− ประเมินคุณคาของงานวรรณกรรมและงานศิลปะอื่นๆ
− เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานการณปจจุบันและเขียนเรื่องราวดังกลาว
− วิจัย ตรวจสอบ อธิบายความ และสื่อสารขาวสารและเรือ
่ งราวหรือปญหาของสาธารณชน
ผานทางหนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ และสื่ออื่นๆ
− แปลงานเขียนจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง
− แปลจากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่งในเวลาเดียวกัน
2641

นักประพันธและนักเขียนอื่นๆ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน วิจยั และเขียนหนังสือ บทละคร ภาพแสดงลําดับขั้นตอนตาม
เนื้อเรื่องที่ตองการ การแสดง บทความ สุนทรพจน คูมอื ขอมูลจําเพาะ และหัวขออื่นๆ ที่ไม
เกี่ยวกับหนังสือพิมพ (ยกเวน เนื้อหาสําหรับหนังสือพิมพ นิตยสาร และวารสารอื่นๆ) เพื่อ
ตีพิมพเผยแพรหรือนําเสนอ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− คิด เขียน ประพันธ และแกไขนวนิยาย การแสดง บทละคร บทกวี และเนื้อหาอื่นๆ เพื่อ
ตีพิมพเผยแพรหรือนําเสนอ
− ทําการวิจย
ั เพื่อจัดทําเนื้อหาขอเท็จจริงและเพื่อใหไดขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน
− เขียนบทละครและการดําเนินเรื่อง และจัดทําโครงการสําหรับการผลิตละครเวที ภาพยนตร
รายการโทรทัศนและวิทยุ
− วิเคราะหเนื้อหา เชน ขอกําหนดรายละเอียด บันทึก และภาพวาด และเขียนคูมือ คําแนะนํา
ในการใชงาน และเอกสารอืน่ ๆ เพื่ออธิบายเกีย่ วกับการติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบํารุง
รักษาซอฟตแวร อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส เครื่องจักร และอุปกรณอนื่ ๆ อยางชัดเจนและ
กระชับ
− เขียนโบรชัวร หนังสือคูมือ และเอกสารตีพม
ิ พทางเทคนิคที่คลายกัน
− คัดเลือกวัสดุสาํ หรับตีพิมพเผยแพร ตรวจสอบรูปแบบ ไวยากรณ และความถูกตองของ
เนื้อหา แกไขปรับปรุงในสิ่งที่จําเปน รวมถึงพิสูจนอักษรกอนทําการพิมพ
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักประพันธ
− บรรณาธิการหนังสือ
− นักเขียนเรียงความ
− นักเขียนสื่อเชิงโตตอบ (Interactive media writer)
− นักเขียนนวนิยาย
− นักเขียนบทละคร
− นักกวี
− นักเขียนบทภาพยนตร
− นักเขียนสุนทรพจน
− นักเขียนเชิงเทคนิค
− นักเขียน
ยกเวน
− นักเขียนประกาศโฆษณา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2431
− นักเขียนประกาศประชาสัมพันธ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2432
− นักหนังสือพิมพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2642
− บรรณาธิการหนังสือพิมพ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2642
2642

นักหนังสือพิมพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั ตรวจสอบ อธิบายความ และสื่อสารขาวสารและเรื่องราวหรือ
ปญหาของสาธารณชนทางหนังสือพิมพ วิทยุ และสื่ออื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− เก็บรวบรวมขาวทองถิ่น ในประเทศ และตางประเทศจากการสัมภาษณ ตรวจสอบและ
สังเกต เขารวมเหตุการณตางๆ คนหาบันทึก ตรวจสอบงานเขียน เขาชมแสดงภาพยนตร
และการแสดงละครเวที
− เก็บรวบรวม รายงาน และแสดงความคิดเห็นที่มีตอ
 เรื่องขาวและเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันแกสาธารณชนลงในหนังสือพิมพและนิตยสาร หรือเพื่อแพรภาพกระจายเสียงทาง
วิทยุ โทรทัศน หรือสื่ออินเตอรเน็ต
− เปดรับขาวสาร วิเคราะห และตรวจสอบความถูกตองของขาวสารและตนฉบับอื่นๆ เพื่อ
ความถูกตอง
− สัมภาษณผูดํารงตําแหนงทางการเมือง/นักการเมืองและบุคคลสาธารณะอื่นๆ บริเวณสถานที่
แถลงขาว และในโอกาสอื่นๆ รวมถึงการสัมภาษณสว นบุคคลที่บันทึกไวเพื่อเผยแพรทาง
วิทยุ โทรทัศน หรือสื่ออินเตอรเน็ต
− วิจัยและรายงานการพัฒนาในสาขาเฉพาะดาน เชน ยารักษาโรค วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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เขียนบทบรรณาธิการและบทความแสดงขอคิดเห็นในหัวขอที่เปนที่สนใจในปจจุบนั เพื่อ
กระตุนความสนใจของสาธารณะและนําเสนอทรรศนะของสิ่งตีพิมพหรือสถานีแพรภาพ
กระจายเสียง
เขียนวิจารณบทความวรรณกรรม งานดนตรี และงานศิลปะอื่นๆ บนพื้นฐานของความรู
การพิจารณา และประสบการณ ในหนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ และสือ่ อื่นๆ
คัดเลือกวัสดุสาํ หรับตีพิมพ ตรวจสอบรูปแบบ ไวยากรณ ความถูกตอง และความถูกตอง
ตามกฎหมาย และจัดเตรียมสําหรับการปรับปรุงแกไขทีจ่ ําเปน
ประสานงานกับผูปฏิบัติงานดานการผลิตในการตรวจสอบตนฉบับครั้งสุดทายกอนทําการ
ตีพิมพ
คัดเลือก ประกอบ และจัดทํางานเผยแพร เกี่ยวกับธุรกิจหรือองคการอื่นๆ เพื่อประกาศผาน
สิ่งตีพิมพ วิทยุ โทรทัศน และสื่ออื่นๆ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักหนังสือพิมพ
− บรรณาธิการตรวจตนฉบับ
− บรรณาธิการหนังสือพิมพ
− ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ
− ผูเขียนขาวกีฬา
− ผูพิสูจนอักษร
− ผูสื่อขาวโทรทัศน/วิทยุ
ยกเวน
− นักประชาสัมพันธ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2432
− นักประพันธหนังสือ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2641
− บรรณาธิการหนังสือ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2641
− ชางภาพหนังสือพิมพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3431
− ชางกลองถายภาพยนตร/วีดโ
ิ อ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3521
2643

นักแปล ลาม และนักภาษาศาสตรอื่นๆ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแปลหรืออธิบายความหมายจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง
แหลงกําเนิด การพัฒนา และโครงสรางของภาษา

และศึกษา

ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษาถิ่นโบราณและกลุมภาษาสมัยใหม
ติดตามแหลงตน
กําเนิดและวิวฒ
ั นาการของคํา ไวยากรณ และรูปแบบของภาษา และเสนอสิ่งที่ไดจากการ
ดําเนินงาน
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ใหคําปรึกษาแนะนําหรือจัดระบบการจัดประเภทภาษา ไวยากรณ พจนานุกรม/ประมวล
คําศัพท และวัสดุที่คลายกัน
แปลภาษาจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง และใหมนั่ ใจวาไดรักษาความหมายของตนฉบับ
ไวอยางถูกตอง แปลงานดานกฎหมาย เชิงเทคนิค หรือวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง และ
การใชสํานวนโวหารและคําศัพทเฉพาะทางของเจตนาและรูปแบบของงานประพันธ
สามารถสื่อสารออกไปใหมากที่สุด
พัฒนาวิธีการในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องมืออื่นๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิผล
และคุณภาพการแปล
แปลภาษาพูดหรือภาษาสัญลักษณจากภาษาหนึง่ ไปอีกภาษาหนึ่ง ในการประชุม การสัมมนา
และเหตุการณอื่นที่คลายกัน และใหมั่นใจวาไดแปลความหมายอยางถูกตองและตรงตาม
เจตนาและตรงตามตนฉบับมากที่สุด
ทบทวนและตรวจสอบความถูกตองของงานแปล

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักแปล
− นักเขียนหรือรวบรวมพจนานุกรม
− นักภาษาศาสตร
− ลามภาษามือ
− ผูจัดทําคําบรรยายภาพยนตร
− ลาม
− นักตรวจแกไขการแปล
ยกเวน
− นักเขียน/นักประพันธ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2641
− บรรณาธิการหนังสือ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2641
− นักหนังสือพิมพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2642
265

ผูสรางสรรคงานศิลปะและศิลปนการแสดง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อสารแนวคิด ความประทับใจ และขอเท็จจริงในรูปของสื่อตางๆ เพื่อ
ใหตรงกับกลุมเปาหมาย อธิบายความหมายงานประพันธตางๆ เชน โนตดนตรีหรือบทละคร
สําหรับการแสดงหรือกํากับการแสดง และทําหนาทีเ่ ปนพิธีกรงานแสดงหรือเหตุการณสื่ออื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− คิดและสรางสรรคทัศนศิลปในรูปแบบตางๆ
− คิดและประพันธดนตรีตนฉบับ
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2651

ประดิษฐ กํากับ ฝกซอม และดําเนินการแสดงดนตรี เตนรํา ละคร และภาพยนตร
รับผิดชอบในงานสรางสรรค การเงิน และการจัดการในการผลิตรายการโทรทัศน ภาพยนตร
และการแสดงบนเวที
ศึกษาบทละคร บทบาท หรือหนังสือ และจัดทําและฝกซอมเพื่อถายทอดความหมาย
คัดเลือกและแนะนําดนตรี วิดีโอ และงานบันเทิงอื่นๆ เพื่อแพรภาพกระจายเสียงและ
ประกาศบริการตางๆ ในเชิงพาณิชยและสาธารณชน

นักทัศนศิลป
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรางสรรคและปฏิบัติงานดานศิลปะ โดยการแกะสลัก ระบายสี วาดภาพ
สรางสรรคงานการตูน แกะลวดลายหรือใชเทคนิคอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− คิดและพัฒนาแนวคิด การออกแบบ และรูปแบบของการระบายสี การวาดภาพ และการ
แกะสลัก
− จัดเตรียมวัตถุ จัดวางตําแหนงของแบบจําลอง และคัดเลือกภูมิทัศนและรูปแบบการมอง
ตางๆ ใหสอดคลองตามเรื่องราวที่กําหนด
− คัดเลือกสื่อ วิธีการ และวัสดุทางศิลปะ
− สรางสรรครูปทรงที่เปนตัวแทน หรือรูปทรงสามมิติแบบนามธรรม หรือทรงลอยตัว ดวย
การขึ้นรูปทรง การแกะสลัก และการทํางาน และการผสมผสานวัสดุ เชน ไม ดินเหนียว
หิน โลหะ น้ําแข็ง หรือกระดาษ
− สรางสรรคภาพวาดและภาพระบายสีของตัวแทนหรือนามธรรม โดยใชดินสอ หมึก ชอลก
สีน้ํามัน สีน้ํา หรือโดยการประยุกตใชเทคนิคอื่นๆ
− สรางสรรคการวาดภาพและแกะลวดลายหรือกัดสลักลงบนโลหะ ไม หรือวัสดุอื่นๆ
− สรางสรรคงานการตูนเพื่อวาดภาพบุคคลและเหตุการณ และภาพการตูนลอเลียนบุคคล
− บูรณะภาพวาดที่เสียหาย มีรอยเปอน และซีดจาง และวัตถุทางศิลปะอื่นๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักเขียนการตน
ู / นักวาดการตูน
− นักปนเซรามิก
− นักศิลปะเชิงพาณิชย
− นักบูรณะ/ฟนฟูรูปภาพ
− นักวาดภาพคน
− ประติมากร
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ยกเวน
− นักออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2163
− นักออกแบบภาพกราฟฟก ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2166
− ครูสอนระบายสี (การเรียนแบบตัวตอตัว) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2355
− ชางทําเครื่องปนดินเผา ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอีพ 7314
− ชางระบายสีเพื่อการประดับตกแตง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7316
2652

นักดนตรี นักรอง และนักประพันธเพลง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประพันธ เรียบเรียง ควบคุม และเรียบเรียงงานดนตรี
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− สรางสรรคเนื้อรอง ทํานอง และโครงสรางจังหวะ เพื่อสื่อความคิดและอารมณในรูปของ
ดนตรี
− ถายทอดความคิดและแนวคิดใหอยูในรูปลักษณของเครือ
่ งหมายและสัญลักษณทางดนตรี
ที่เปนมาตรฐานเพื่อใชในการผลิตซ้ําและในการแสดง
− ปรับหรือเรียบเรียงดนตรีใหเหมาะกับคณะนักดนตรีหรือนักรอง เครื่องดนตรี หรือโอกาสตางๆ
− ควบคุมเครื่องดนตรีหรือคณะนักรอง
− คัดเลือกเพลงสําหรับแสดงและกําหนดเครื่องดนตรีใหแกนักดนตรี
− เลนเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้นหรือมากกวาโดยแสดงเดีย
่ วหรือเปนสมาชิกของวงออเคสตรา
หรือคณะดนตรี
− ขับรองเพลงประเภทเดี่ยวหรือเปนสมาชิกของคณะนักรองหรือวงอื่นๆ
− ฝกฝนและฝกซอมเพื่อรักษามาตรฐานการแสดงใหอยูในระดับสูง
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− หัวหนาวงดนตรี
− นักประพันธเพลง
− นักดนตรี
− วาทยากร
− นักดนตรีในไนตคลับ/สถานบันเทิงในเวลากลางคืน
− นักรองในไนตคลับ/สถานบันเทิงในเวลากลางคืน
− ผูประพันธดนตรี
− นักรอง
− นักเลนดนตรีตามทองถนน
− วณิพก
− นักรองตามทองถนน
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นักเตนรําและนักออกแบบทาเตน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคิดและสรางสรรคหรือแสดงการเตนรํา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− คิดและสรางสรรคทาเตนใหสอดคลองและถายทอดเรื่องราว ใจความสําคัญ แนวคิดหรือ
อารมณ ดวยรูปแบบของจังหวะ การเคลื่อนไหว และทาทาง
− แสดงการเตนรําเดี่ยว แสดงคู หรือแสดงเปนกลุมตอหนาผูชม หรือในภาพยนตร โทรทัศน
หรือสื่อทางโสตอื่นๆ
− ฝกฝน กายบริหาร และเขารวมในชั้นเรียนเตนรําเพื่อรักษาระดับความสามารถและสมรรถนะ
ของรางกาย
− กํากับและมีสวนรวมในการฝกซอมเพื่อฝกฝนจังหวะและเทคนิคการเตนรําในจําเปนใน
การแสดง
− คัดตัวเปนนักเตนหรือสําหรับสมาชิกในคณะเตนรํา
− ประสานงานการผลิตดนตรีกับผูกํากับดนตรี
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักออกแบบทาแสดง/ทาเตน
− นักบัลเลย
− นักเตนในไนตคลับ/สถานบันเทิงในเวลากลางคืน
− นักเตนตามทองถนน
ยกเวน
− ครูสอนเตนรํา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2355

2654

ผูกํากับและผูผ ลิตภาพยนตร ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมทั้งทางเทคนิคและทางศิลปะในทุกดานของการ
ผลิตภาพยนตร รายการโทรทัศนหรือวิทยุ และการแสดงบนเวที
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− คัดเลือกผูประพันธ ศึกษาบท เพื่อตีความงานศิลปะ และสอนวิธีการแสดงโดยทั่วไปใหกับ
นักแสดง
− ควบคุมการทํางานทุกดานในการผลิตละครบนเวที โทรทัศน วิทยุ หรือ ภาพยนตร รวมถึง
การคัดเลือกนักแสดง และการตัดสินใจครั้งสุดทายเกีย่ วกับการแตงตัว การออกแบบฉาก
เทคนิคพิเศษในการใชเสียงและแสง
− วางแผน จัดการ และควบคุมขั้นตอนการทํางานตางๆ และจัดตารางเวลาในการผลิต
การนําเสนอ ภาพยนตร รายการโทรทัศน และโปรแกรมวิทยุ
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มีสวนรวมและควบคุมบุคลากรดานเทคนิค และกําหนดวิธีการดูแล ขอบเขต และ
ตารางเวลาการผลิต
ดูแลรักษาเอกสารหรือบันทึกสําคัญของการผลิตและเจรจาตอรองดานรอยัลตี้ (Royalty)
สรางสรรค วางแผน เขียนบทละครเพื่อบันทึก ถายทําวิดีโอ และแกไข
ควบคุมการจัดวางตําแหนงของฉาก อุปกรณประกอบฉาก และอุปกรณแสงและเสียง

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูกํากับภาพยนตรสารคดี
− เจาหนาทีต
่ ัดตอภาพยนตร
− ผูกํากับภาพยนตร
− ผูกํากับการถายภาพ
− ผูกํากับ เวที
− ผูกํากับดานเทคนิค
− ผูกํากับโทรทัศนหรือวิทยุดา นเทคนิค
− ผูควบคุมการผลิตภาพยนตร
ยกเวน
− ผูผลิตรายการขาวโทรทัศน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2642
− ชางเทคนิคดานการแพรภาพกระจายเสียง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3521
− ชางเทคนิคดานภาพและเสียง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3521
− ผูจัดการเวที ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3435
2655

นักแสดง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแสดงบทบาทตางๆ ในการผลิตรายการทั้งในภาพยนตร โทรทัศน หรือ
วิทยุ และการแสดงบนเวที
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− เรียนรู ตําแหนง การใหสญ
ั ญาณ และการแสดงในบทบาทตางๆ ในการผลิตละครเวที
โทรทัศน วิทยุ หรือภาพยนตร เชิงพาณิชย
− สมมติบทบาทของตัวละครทีส
่ รางสรรคโดยผูเขียนบทหรือผูประพันธ และสื่อสารไปยังผูชม
− เลาเรื่องราวหรืออานออกเสียงงานวรรณกรรมตางๆ เพื่อใหความรูหรือความบันเทิงแกผูฟง
− รวมทดสอบการคัดเลือกนักแสดงและกําหนดนักแสดงเพื่อทดลองแสดงในบทบาทตางๆ
− จัดเตรียมการแสดงโดยการฝกซอมภายใตการสอนและแนะนําของผูกํากับการผลิต
− อานบทละครและศึกษาเพื่อทําความเขาใจเนื้อเรื่อง ใจความสําคัญ และลักษณะอุปนิสัย
ของตัวละคร
− ฝกซอมและแสดงบทบาทตางๆ ในการผลิตภาพยนตร โทรทัศน วิทยุ และละครเวที
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักแสดง
− นักแสดงละครใบ
− นักเลานิทาน
ยกเวน
− ผูแสดงแทนนักแสดง/นักแสดงแทน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3435
− ผูแสดงประกอบฉาก ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3435
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ผูประกาศทางวิทยุ โทรทัศน และผูประกาศดานอื่นๆ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอานขาว ดําเนินการสัมภาษณ และอานประกาศอื่นๆ หรือกลาวนําใน
วิทยุ โทรทัศน และในโรงภาพยนตร และสถานประกอบการหรือสื่ออื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− อานขาวและประกาศอื่นๆ ทางวิทยุหรือโทรทัศน
− กลาวนําศิลปะการแสดงหรือบุคคลที่ใหสัมภาษณ และดําเนินการประกาศสิ่งที่เกีย
่ วของ
ทางวิทยุ โทรทัศน หรือในโรงภาพยนตร ไนตคลับ/สถานบันเทิงในเวลากลางคืน และ
สถานประกอบการอื่นๆ
− สัมภาษณบุคคลในที่สาธารณะ โดยเฉพาะทางวิทยุและโทรทัศน
− ศึกษาขอมูลพืน
้ ฐานเพื่อเตรียมตัวกอนทํารายการหรือสัมภาษณ
− แสดงความคิดเห็นทางดานดนตรีและเรื่องอื่นๆ เชน สภาพภูมิอากาศ และการจราจร
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูประกาศทางวิทยุ
− ผูประกาศทางโทรทัศน
− พิธีกรขาว
− ผูประกาศขาวกีฬา
− นักจัดรายการทอลคโชว
− ผูรายงานขาวจราจร
− ผูรายงานขาวพยากรณอากาศ
ยกเวน
− นักหนังสือพิมพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2642
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ผูสรางสรรคงานศิลปะและศิลปนการแสดง ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ผูสรางสรรคงานศิลปะและศิลปนการแสดง ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่นภายใตหมู 265 (ผู
สรางสรรคงานศิลปะและศิลปนการแสดง) รวมถึง ตัวตลก นักมายากล นักกายกรรม และ
ศิลปนการแสดงอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− แสดงตลกที่ใหความเพลิดเพลิน และเลาเรื่องตลก
− แสดงมายากลและความวองไวของการใชมือแสดงกลหรือเกมไพ และการสะกดจิต
− แสดงการเลนปาหี่/ผาดโผน และการเลนกายกรรมหรือการเลนโยนรับของหลายชิ้นดวย
มือที่ยากและนาตื่นเตน
− ฝกฝนและดําเนินการแสดงของสัตว
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักกายกรรม
− นักกายกรรมกลางหาว
− ตัวตลก
− นักสะกดจิต
− นักมายากล
− นักเชิดหุนกระบอก
− นักแสดงตลกเดี่ยว
− นักพากย
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เจาหนาที่เทคนิคและผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานตางๆ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั และการประยุกตใชแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร
หรือศิลปะ และระเบียบขอบังคับของภาครัฐหรือธุรกิจ ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดใหญนี้สวนใหญ
ตองมีทักษะในระดับที่ 3 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− รับผิดชอบและดําเนินงานทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับการวิจย
ั และการประยุกตใช
แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรกายภาพ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
พันธุวิศวกรรม รวมถึงผูประกอบวิชาชีพดานการแพทย วิทยาศาสตรสังคม และ
มานุษยวิทยา
− ริเริ่มและใหบริการทางดานเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวของกับการคา การเงิน การจัดการ รวมถึง
การบริหารจัดการดานกฎหมายและขอบังคับของรัฐบาล และงานสังคมสงเคราะห
− ใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคสําหรับงานศิลปะและบันเทิง
− มีสวนรวมในกิจกรรมกีฬา
− ปฏิบัติงานดานศาสนา
− ควบคุมดูแลผูป
 ฏิบัติงานอื่นๆ
หมวดยอย 31 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั และการประยุกตใชแนวความคิดและวิธีการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร รวมถึงกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานดานเทคนิคและการปฏิบัติงานในการทําเหมืองแร
การผลิต การกอสราง การปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรมศาสตรอื่นๆ และควบคุมอุปกรณทางเทคนิค รวมถึง
อากาศยานและเรือ ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่ 3 ตามระดับ
ทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ติดตั้ง ควบคุมดูแล และใชเครื่องมือและอุปกรณ ทําและติดตามดูการทดลองและทดสอบ
ระบบ
− เก็บรวบรวมและทดสอบตัวอยาง
− บันทึกขอสังเกตและวิเคราะหขอมูล
− จัดเตรียม ทบทวน และอานแบบวาดและแผนผังทางเทคนิค
− ประสานงาน กํากับดูแล ควบคุม และจัดตารางการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่น
− ควบคุมและติดตามดูแผงควบคุมไฟฟา/โทรศัพท ระบบควบคุมคอมพิวเตอร และเครื่องจักร
ควบคุมการทํางานแบบเอนกประสงค
− ปฏิบัติงานทางเทคนิคเพื่อใหการขับเคลื่อนและการทํางานของเรือและอากาศยาน รวมถึง
อุปกรณอื่นๆ เปนไปอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
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ชางเทคนิคดานวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชวยงานวิจยั และการประยุกตใชแนวคิด หลักการ และวิธปี ฏิบัติงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรกายภาพ รวมทั้งงานทางดานวิศวกรรมศาสตร การออกแบบ
ทางเทคนิค หรือการดําเนินงานและการควบคุมเทคนิคเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของ
กระบวนการผลิตตางๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− รับผิดชอบและดําเนินงานทางดานเทคนิคที่เกี่ยวกับเคมี ฟสิกส ธรณีวิทยา อุตุนย
ิ มวิทยา
ดาราศาสตร วิศวกรรมศาสตร หรือแบบวาดทางเทคนิค
− ติดตั้ง ปฏิบัตงิ าน และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณในหองปฏิบัติการ ควบคุมดูแล
การทดลอง สังเกต คํานวณ และบันทึกผลลัพธ
− จัดเตรียมวัสดุสําหรับการทดลอง
− ดําเนินการทดสอบระบบ
− เก็บรวบรวมและทดสอบตัวอยาง
− บันทึกขอสังเกตและวิเคราะหขอมูล
− จัดเตรียม ทบทวน และอานแบบวาดทางเทคนิค แผนผังการเดินสายไฟ แผนผังการ
ประกอบวงจรไฟฟา หรือผังโครงราง
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ชางเทคนิคดานเคมีและวิทยาศาสตรกายภาพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชวยงานวิจยั ทางเคมี ฟสิกส ธรณีวิทยา ธรณีฟส ิกส อุตุนิยมวิทยา และ
ดาราศาสตร รวมถึงการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การแพทย การทหาร และการประยุกตใช
ผลงานวิจัยเพือ่ นําไปสูการปฏิบัติ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− เก็บรวบรวมตัวอยางและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับทําการทดลอง
ทดสอบ และ
วิเคราะห
− ปฏิบัติงานประจําในการทดสอบในหองปฏิบัติการและงานสนับสนุนทางดานเทคนิค เพื่อ
ชวยเหลือนักเคมีและนักฟสิกสในการคนควา วิจยั พัฒนา วิเคราะห และทดสอบ
− ควบคุมคุณภาพและปริมาณของวัสดุที่ใชในหองปฏิบัติการ ดวยการทดสอบตัวอยาง และ
ควบคุมดูแลการใชงาน และจัดทํารายละเอียดประมาณการจํานวนและตนทุนของวัสดุและ
แรงงานที่ตองใชโครงการตามคุณสมบัติที่กําหนดไว
− ติดตั้ง ปฏิบัติงาน และดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณของหองปฏิบัติการ ควบคุมดูแล
การทดลอง สังเกตการณ คํานวณ และบันทึกผลที่ไดจากการทดลอง
− จัดเตรียมวัสดุที่ใชในการทดลอง เชน การแชแข็งและการตัดตัวอยางเปนแผนบางมาทํา
การทดสอบและการผสมสารเคมี
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เก็บรวบรวมและทดสอบตัวอยางดินและน้าํ
บันทึกขอสังเกตและวิเคราะหขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการทํางานของนักธรณีวิทยาและนักธรณีฟสิกส

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเทคนิคดานเคมี
− ชางเทคนิคดานธรณีวิทยา
− ชางเทคนิคดานอุตุนิยมวิทยา
− ชางเทคนิคดานฟสิกส
ยกเวน
− ชางเทคนิคดานวิศวกรรมเคมี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3116
− ชางเทคนิคดานการแปรรูปทางเคมี ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3133
− ชางเทคนิคดานวิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3141
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ชางเทคนิคดานวิศวกรรมโยธา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจยั ดานวิศวกรรมโยธา ออกแบบ กอสราง ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา
และซอมอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ เชน ระบบประปา ระบบบําบัดน้ําเสีย สะพาน ถนน
เขื่อน และสนามบิน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ปฏิบัติงานหรือชวยทดสอบสภาพดินและวัสดุกอสรางทัง้ ภาคสนามและในหองปฏิบัติการ
− ใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคเกี่ยวกับการกอสรางอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ รวมถึง
ทําการสํารวจและจัดทํารายงานการสํารวจ
− ตรวจสอบใหแนใจวาทั้งวัสดุและการปฏิบัติงานเปนไปตามรายละเอียดของการออกแบบ
และระเบียบและขอกฎหมาย รวมถึงดูแลเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
− ประยุกตใชความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติเกีย
่ วกับเทคนิคการกอสรางอาคารและงานวิศวกรรม
โยธา เพื่อระบุและแกปญหาที่เกิดขึ้น
− ชวยจัดทํารายละเอียดประมาณการจํานวนและตนทุนวัสดุและแรงงานที่ตองใชในโครงการ
ตามคุณสมบัติที่กําหนดไว
− จัดใหมีการบํารุงรักษาและซอมแซม
− ตรวจสอบอาคารและสิ่งกอสรางในระหวางและหลังการดําเนินการกอสรางเพื่อใหแนใจ
วาไดทําตามกฎระเบียบการกอสรางอาคาร การควบคุมคุณภาพ การกําหนดพื้นทีก่ อ สราง
และความปลอดภัย และเปนไปตามแผนทีไ่ ดรับการอนุมตั ิ ตามคุณสมบัติที่กําหนดไว และ
ตามมาตรฐาน รวมถึงขอบังคับอื่นๆ ที่เกีย่ วของกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาคาร
สิ่งกอสราง
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−

−

ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงภาพยนตร อาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ เพื่อ
คนหาอันตรายจากอัคคีภยั และใหคําแนะนําในการแกไข
ใหคําแนะนําในการติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัยและระบบหัวฉีดพนเมือ่ เกิดเพลิงไหม และ
การใชวัสดุในการกอสรางอาคาร และวิธีการขนสงเพื่อลดความเสีย่ งที่ทําใหเกิดอัคคีภัย
และขอบเขตของความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกิดเพลิงไหม

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาทีต
่ รวจสอบอาคาร
− ผูควบคุมดูแลวัสดุกอสรางและคนงาน
− ชางเทคนิคดานวิศวกรรมโยธา
− เจาหนาทีต
่ รวจสอบสถานที่เกิดเพลิงไหม
− ชางเทคนิคดานวิศวกรรมธรณี
− ชางเทคนิคดานการสํารวจ
− เจาหนาที่สํารวจอาคาร
ยกเวน
− นักสํารวจปริมาณ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2149
− เจาหนาที่สํารวจทางทะเล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3115
− เจาหนาทีต
่ รวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3119
3113

ชางเทคนิคดานวิศวกรรมไฟฟา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชวยงานวิจยั ดานวิศวกรรมไฟฟา ออกแบบ ผลิต ประกอบ กอสราง
ปฏิบัติงาน บํารุงรักษาและซอมอุปกรณไฟฟา สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบจายไฟฟา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคในการคนควา วิจัย และพัฒนาอุปกรณไฟฟาและสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางไฟฟา รวมถึงทดสอบตนแบบ
− ออกแบบและจัดทําแบบรางการติดตั้งไฟฟาและวงจรไฟฟาตามคุณสมบัติที่กําหนดไว
− จัดทํารายละเอียดประมาณการจํานวนและตนทุนของวัสดุและแรงงานทีจ
่ ําเปนในการผลิต
และติดตั้งตามคุณสมบัติที่กําหนด
− ควบคุมดูแลดานเทคนิคในการผลิต การติดตั้ง การใชงาน การบํารุงรักษาและซอมระบบ
และอุปกรณไฟฟาเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดและกฎขอบังคับ
− วางแผนวิธีการติดตั้ง
ตรวจสอบความสมบูรณของการติดตั้งเพื่อความปลอดภัย และ
ควบคุมการทํางานครั้งแรกของอุปกรณหรือระบบไฟฟาชุดใหม
− ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ปรับตั้ง ดัดแปลง และซอมอุปกรณไฟฟาเพื่อใหเปนไปตามกฎ
ขอบังคับและความจําเปนทางดานความปลอดภัย
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเทคนิคดานวิศวกรรมไฟฟา
− ชวงเทคนิคดานวิศวกรรมไฟฟากําลัง
ยกเวน
− ชางเทคนิคดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3114
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานผลิตไฟฟา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3131
− ชางเครื่องอิเล็กทรอนิกส ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7421
− พนักงานประกอบอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8212
3114

ชางเทคนิคดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชวยงานวิจยั ดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ออกแบบ ผลิต ประกอบ
กอสราง ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา และซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคในการคนควา วิจัย และพัฒนาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรือทดสอบตนแบบ
− ออกแบบและจัดทําแบบรางวงจรอิเล็กทรอนิกสตามคุณสมบัติที่กําหนด
− จัดทํารายละเอียดประมาณการจํานวนและตนทุนของวัสดุและแรงงานทีจ
่ ําเปนในการผลิต
และติดตั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตามคุณสมบัติที่กําหนด
− ควบคุมดูแลดานเทคนิคในการผลิต
การใชงาน การบํารุงรักษาและซอมแซมอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดและกฎขอบังคับ
− ชวยออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง ปฏิบัติงาน และบํารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส
− วางแผนวิธีการติดตั้ง ตรวจสอบความสมบูรณของการติดตั้ง เพื่อความปลอดภัย และ
ควบคุมการทํางานครั้งแรกของอุปกรณหรือระบบอิเล็กทรอนิกสชุดใหม
− ทําการทดสอบระบบอิเล็กทรอนิกส เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล และประกอบวงจร
เพื่อสนับสนุนการทํางานของวิศวกรอิเล็กทรอนิกส
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเทคนิคดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ยกเวน
− ชางเทคนิคดานวิศวกรรมไฟฟา ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3113
− ชางเทคนิคดานวิศวกรรมโทรคมนาคม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3522
− ชางเครื่องอิเล็กทรอนิกส ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7421
− พนักงานประกอบอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8212
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3115

ชางเทคนิคดานวิศวกรรมเครื่องกล
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชวยงานวิจยั ดานวิศวกรรมเครื่องกล ออกแบบ ผลิต ประกอบ กอสราง
ปฏิบัติงาน บํารุงรักษาและซอมเครื่องจักร สวนประกอบ และอุปกรณเชิงกล
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคในการคนควา วิจัย และพัฒนาเครื่องจักรและการติดตั้ง
เครื่องจักรกล สิ่งอํานวยความสะดวกและสวนประกอบ หรือทดสอบตนแบบ
− ออกแบบและจัดทําโครงรางเครื่องจักรและการติดตั้งเครื่องจักรกล สิ่งอํานวยความสะดวก
และสวนประกอบตามคุณสมบัติที่กําหนด
− จัดทํารายละเอียดประมาณการจํานวนและตนทุนของวัสดุและแรงงานทีจ
่ ําเปนในการผลิต
และการติดตั้งเครื่องจักรตามคุณสมบัติที่กําหนด
− ควบคุมดูแลดานเทคนิคในการผลิต การใชงาน การบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักร
และการติดตั้งเครื่องจักรกล สิ่งอํานวยความสะดวกและสวนประกอบเครื่องกล เพื่อให
เปนไปตามขอกําหนดและระเบียบขอบังคับ
− พัฒนาและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและขัน
้ ตอน
การดําเนินงานในงานสํารวจทางทะเลที่เกีย่ วกับตัวเรือ อุปกรณ และสินคา
− ประกอบและติดตั้งชิ้นสวนเครื่องกล
สวนประกอบ เครื่องมือกลและเครื่องควบคุม
เครื่องจักร และระบบไฮดรอลิก ทั้งใหมหรือที่ดัดแปลง
− ปฏิบัติงานทดสอบระบบเครื่องกล เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ประกอบและติดตั้ง
สวนประกอบเครื่องกล เพื่อสนับสนุนการทํางานของวิศวกรเครื่องกล
− ใหแนใจวาการออกแบบและงานดานวิศวกรรมเครื่องกลเปนไปตามคุณสมบัติ
ระเบียบ
ขอบังคับ และขอสัญญาที่กําหนดไว
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเทคนิคดานวิศวกรรมอากาศยาน
− ชางเทคนิคดานวิศวกรรมทางทะเล
− ชางเทคนิคดานวิศวกรรมเครื่องกล
− เจาหนาที่ประเมินดานวิศวกรรมเครื่องกล
− เจาหนาที่สํารวจทางทะเล
ยกเวน
− ชางเครื่องจักรกลทางอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7233
− ผูประกอบเครื่องจักรกล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8211
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3116

ชางเทคนิคดานวิศวกรรมเคมี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชวยงานวิจยั ดานวิศวกรรมเคมี ออกแบบ ผลิต กอสราง ปฏิบัติงาน
บํารุงรักษาและซอมโรงงานเคมี
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคในการคนควา
วิจัย และพัฒนากรรมวิธที างเคมี
อุตสาหกรรม โรงงานและอุปกรณ หรือทดสอบตนแบบ
− ออกแบบและจัดทําโครงรางของโรงงานเคมีตามคุณสมบัติที่กําหนด
− จัดทํารายละเอียดประมาณการจํานวนและตนทุนของวัสดุและแรงงานทีจ
่ ําเปนในการผลิต
และการติดตั้งตามคุณสมบัติที่กําหนด
− ควบคุมดูแลดานเทคนิคในการกอสราง ติดตั้ง ปฏิบัติงาน บํารุงรักษาและซอมโรงงานเคมี
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดและระเบียบขอบังคับ
− ปฏิบัติงานทดสอบทางเคมีและฟสิกสในหองปฏิบัติการเพื่อชวยนักวิทยาศาสตรและวิศวกร
ในการวิเคราะหวัสดุที่เปนของแข็ง ของเหลว และกาซ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเทคนิคดานวิศวกรรมเคมี
− เจาหนาที่ประเมินดานวิศวกรรมเคมี
ยกเวน
− ชางเทคนิคดานเคมี ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3111
− ชางเทคนิคดานการแปรรูปทางเคมี ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3133

3117

ชางเทคนิคดานเหมืองแรและโลหะวิทยา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชวยงานวิจยั และทดลองทางดานโลหะกรรม พัฒนาวิธีการขุดเจาะแร
น้ํามันและกาซ และออกแบบ กอสราง ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา และซอมแซมเหมืองแร ระบบ
การขนสงและการจัดเก็บน้ํามันและกาซธรรมชาติ และการสกัดโลหะออกจากสินแร
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคในการวิจัยและการพัฒนากรรมวิธีเพื่อกําหนดคุณสมบัติ
ของโลหะและโลหะผสมชนิดใหม
− ใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคในการสํารวจทางธรณีวิทยาและการสํารวจภาคพืน
้ ดิน
และในการออกแบบและวางโครงรางระบบการขุดเจาะและการขนสงน้ํามัน กาซธรรมชาติ
และแรธาตุ รวมถึงโรงงานแตงและขุดเจาะแรและโลหะ
− จัดทํารายละเอียดประมาณการจํานวนและตนทุนของวัสดุและแรงงานที่จําเปนในโครงการ
และแผนงานการสํารวจ การขุดเจาะ การผลิต และการขนสง แร น้ํามัน และกาซธรรมชาติ
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−

−

−

−

ควบคุมดูแลโครงสรางทางเทคนิค ระเบียบขอบังคับและความปลอดภัย ในการกอสราง
ติดตั้ง ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา และซอมแซมเกี่ยวกับการสํารวจ การขุดเจาะ การติดตั้ง
ระบบการขนสงและการจัดเก็บแร น้ํามัน และกาซธรรมชาติ รวมถึงโรงงานแตงแร
ชวยวางแผนและออกแบบเหมืองแร ปลองเหมือง อุโมงค และสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การปฐมพยาบาลใตดิน
เก็บรวบรวมและจัดเตรียมตัวอยางหิน แร และโลหะ ทําการทดสอบทางหองปฏิบัติการ
เพื่อกําหนดคุณสมบัติ วิเคราะหและการรายงานผลที่ไดจากการทดสอบ และบํารุงรักษา
เครื่องอุปกรณทดสอบ
ใชกลองจุลทรรศน เครื่องจักรผลิตคลื่นแมเหล็กไฟฟา สเปกโทรมิเตอร23/ กลองโทรทัศน
เครื่องมือวัดแสง และเครื่องทดสอบแรงดึง
ชวยนักวิทยาศาสตรในการใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา เสียง หรือนิวเคลียร ในการทํางานทั้ง
ในหองปฏิบัตกิ ารและการผลิต เพื่อใหไดขอมูลในการระบุแหลงสินแรโลหะ กาซ หรือ
ปโตรเลียมที่มีศักยภาพ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางสํารวจเหมืองแร
− ชางเทคนิคดานวิศวกรรมเหมืองแร
− ชางเทคนิคดานโลหะวิทยา
ยกเวน
− ชางเทคนิคดานธรณีวิทยา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3111
− ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานในเหมืองแร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8111
− ผูปฏิบัติงานในเหมืองแร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8111
− ผูปฏิบัติงานในเหมืองหิน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8111
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ชางเขียนแบบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ แผนที่ และภาพประกอบจากภาพสเก็ตซ การวัด และขอมูล
อื่นๆ และการทําสําเนาแบบและลงสีครั้งสุดทายลงบนแมพิมพ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดทําและทบทวนงานเขียนแบบจากภาพสเก็ตซและตามคุณสมบัติที่กําหนดโดยวิศวกร
และนักออกแบบ เพื่อใชในการผลิต ติดตัง้ และเลือกใชเครื่องจักรและอุปกรณ หรือใชใน
การกอสราง ดัดแปลง บํารุงรักษา และซอมอาคาร สิ่งกอสราง เขื่อน สะพาน ถนน และ
โครงการดานวิศวกรรมโยธาและสถาปตยกรรมอื่นๆ

23/

สเปกโทรมิเตอร (spectrometer) คือ อุปกรณที่ใชในการศึกษาและวิเคราะหสเปกตรัมของแสง
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ใชอุปกรณในการออกแบบและรางแบบดวยคอมพิวเตอร เพื่อจัดทํา ดัดแปลง และผลิต
งานลงกระดาษ พรอมทั้งนําเสนอแบบวาดดวยระบบดิจิทัล
ใชอุปกรณปอนขอมูลแผนที่ใหเปนขอมูลตัวเลขหรืออุปกรณที่คลายกัน เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ
การนําเสนอจากแบบวาด แผนที่ และลายเสนอื่นๆ บนกระดาษ ใหอยูในรูปแบบดิจิทลั
จัดทําและทบทวนภาพประกอบสําหรับงาน โบรชัวร และคูมือทางเทคนิคที่เกี่ยวของกับ
การประกอบ การติดตั้ง การปฏิบัติงาน การบํารุงรักษา และซอมเครื่องจักร อุปกรณ และ
สินคาอื่นๆ
ทําสําเนาแบบวาดและลงสีบนแมพิมพหินหรือโลหะเพื่อทําการพิมพ
จัดทําแผนผังการเดินสายไฟ แผนผังการประกอบวงจรไฟฟา และโครงรางแบบวาดที่ใช
ในการผลิต ติดตั้ง และซอมอุปกรณไฟฟาในโรงงาน โรงงานไฟฟา และอาคาร
สรางแผนผังรายละเอียดการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณกล รวมถึงขนาด การยึดติด
วิธีการและขอมูลทางวิศวกรรมอื่นๆ
จัดเตรียมแบบวาดที่สมบูรณที่จะทําการผลิตซ้ําเพื่อใชเปนแบบในการทํางาน

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเขียนแบบสาขาตางๆ
− ชางจัดทําภาพเชิงเทคนิค
ยกเวน
− นักทําแผนที่ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2165
− นักสํารวจ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2165
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ชางเทคนิคดานวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชางเทคนิคดานวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร ซึ่งมิไดจัดประเภท
ไวในที่อื่นภายใตหมู 311 (ชางเทคนิคดานวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร) เชน
ผูปฏิบัติงานเกีย่ วกับการใหความชวยเหลือนักวิทยาศาสตรและวิศวกรในการพัฒนาขัน้ ตอนการ
ทํางาน หรือวิจัยดานวิศวกรรมความปลอดภัย ชีวการแพทย สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม และ
การผลิต
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− เก็บรวบรวมขอมูลและใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัย และการใชงาน บุคลากร วัสดุ และอุปกรณ ใหเกิดประโยชนสูงสุดในเชิง
เศรษฐกิจ วิธีการทํางาน ลําดับการปฏิบัติงาน และควบคุมการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดวาง
โครงรางของโรงงานหรือสถานประกอบการอยางมีประสิทธิภาพ
− ชวยระบุปจจัยเสี่ยงและใหคาํ แนะนําขั้นตอนและอุปกรณเพื่อความปลอดภัย
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ดัดแปลงและทดสอบอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการปองกัน ควบคุม และบําบัดมลพิษ
สิ่งแวดลอม งานปรับสภาพพื้นที่ และการปรับปรุงพื้นที่ไรประโยชนเพื่อใชงาน
ชวยพัฒนาอุปกรณที่ใชในการบําบัดมลพิษของสิ่งแวดลอมภายใตการกํากับดูแลของวิศวกร
ชวยวิศวกรทดสอบและออกแบบอุปกรณที่ทํางานแบบหุนยนต

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเทคนิคดานวิศวกรรมการผลิต
− ชางเทคนิคดานการศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา
− ชางเทคนิคดานการสํารวจปริมาณ
− ชางเทคนิคดานหุนยนต
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานนิตว
ิ ิทยาศาสตร
− เจาหนาทีต
่ รวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม
ยกเวน
− วิศวกรดานการผลิต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2149
− วิศวกรดานการศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2149
− นักสํารวจปริมาณ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2149
− ชางเทคนิคดานวิศวกรรมอากาศยาน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3115
312

หัวหนาคุมงานดานเหมืองแร การผลิต และการกอสราง
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการประสานงาน ตรวจตรา ควบคุม และจัดตารางการทํางานของผูป ฏิบัติงาน
ในดานการผลิต เหมืองแร และการกอสราง
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตรวจสอบ ตรวจตรา และประสานการทํางานของผูปฏิบัติงานในสายวิชาชีพชาง ชาง
เทคนิคควบคุมกระบวนการ ผูควบคุมเครื่องจักร ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ คนงาน
และผูปฏิบัติงานอื่นๆ
− จัดการและวางแผนการทํางานประจําวัน
− จัดทํารายละเอียดประมาณตนทุน บันทึก และรายงาน
− ระบุถึงความไมเพียงพอของพนักงานและวัสดุ
− ดูแลความปลอดภัยของคนงาน
− ใหความรูแ
 ละฝกอบรมพนักงานใหม
หมายเหตุ
− งานที่จัดประเภทไวในหมู 312 (หัวหนาคุมงานดานเหมืองแร การผลิต และการกอสราง)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการทํางานที่
ทําโดยบุคคลอื่น โดยบุคคลในอาชีพนีจ้ ะไมทํางานในหนาที่เดียวกับคนงานที่เขาควบคุม
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แมวาเขาจะมีประสบการณการทํางานมากกวาคนงานก็ตาม
แตถาเขาทํางานในหนาที่
เดียวกันกับคนงาน รวมถึงมีหนาที่ควบคุมคุณภาพทางเทคนิคของงานที่ทําโดยบุคคลอื่น
ดวย ใหจัดประเภทไวในรหัสอาชีพเดียวกับคนงานที่เขาควบคุม ซึ่งงานควบคุมตรวจตรา
จะดําเนินการโดยบุคคลที่เรียกวา “หัวหนาคุมงาน ซุปเปอรไวเซอร โฟรแมน หรือหัวหนา
ทีม”
ความแตกตางระหวางผูจ ัดการ/ผูบริหารที่จัดประเภทไวในหมวดใหญ 1 (ผูจัดการ
ขาราชการระดับอาวุโส และผูบัญญัติกฎหมาย) และหัวหนาคุมงานทีจ่ ัดประเภทไวในรหัส
อาชีพอื่น ทั้งสองอาชีพดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ ประสานงาน ควบคุม และ
กํากับดูแลการทํางานของบุคคลอื่น โดยปกติแลวผูจดั การ ขาราชการระดับอาวุโส และผู
บัญญัติกฎหมาย จะมีหนาทีร่ ับผิดชอบและดําเนินการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนิน
กลยุทธและการปฏิบัติงานโดยรวมของธุรกิจหรือองคการ (เชน ประเภท ปริมาณ และ
คุณภาพของสินคาที่ผลิต) งบประมาณ (จํานวนเงินและวัตถุประสงคทใี่ ช) และการคัดเลือก/
สรรหา การรับสมัคร และเลิกจางพนักงาน ขณะทีห่ ัวหนาคุมงานอาจจะใหคําปรึกษาแนะนํา
และใหความชวยเหลือแกผูจดั การ/ผูบริหารในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะการคัดเลือก/สรรหา
และการเลิกจางพนักงาน แตไมมีอํานาจในการตัดสินใจ
แตไมไดหมายความวาผูจดั การจะตองทําหนาที่ทั้งหมดในการดูแลยุทธศาสตร ควบคุม
การทํางาน งบประมาณ คัดเลือกและปลดพนักงาน และระดับของอํานาจในการตัดสินใจ
ในเรื่องเหลานี้ไมจําเปนตองแนนอนเสมอไป ซึ่งความแตกตางที่เห็นไดชัดระหวางหัวหนา
คุมงานกับผูจดั การ คือหัวหนาคุมงานจะมีหนาที่ดแู ลรับผิดชอบเฉพาะการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทานัน้ ในขณะที่ผจู ัดการมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการขององคการ

หัวหนาคุมงานดานเหมืองแร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานในเหมืองแรและเหมืองหิน
ควบคุมและ
ประสานงานโดยตรงกับผูปฏิบัติงานในเหมืองแรและเหมืองหินทั้งชนิดบนดินและใตดิน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและประสานงานกับผูปฏิบัติงานขุดเจาะแรและแหลงแรอื่นๆ จากดิน
รวมถึง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องลําเลียงแรจากใตดินหรือเครื่องจักรหนักบนดินในเหมืองแรและ
เหมืองหิน
− กําหนดวิธีการทํางานเพื่อจัดทําตารางการทํางานและแนะนํามาตรการตางๆ เพื่อเสนอตอ
ผูจัดการดานเหมืองแร เพื่อเพิ่มผลผลิต
− ทํางานรวมกับผูจัดการและบุคลากรทางเทคนิคในแผนกอื่นๆ และผูทําสัญญาจาง เพื่อ
แกปญหาการทํางานที่เกิดขึน้ และติดตอประสานงาน
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จัดทํารายงานและขอมูลอื่นๆ เสนอผูจัดการดานเหมืองแรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทุกดานที่
เกิดขึ้นในเหมืองแรหรือเหมืองหิน
จัดคนเขาทํางานและกําหนดวัสดุที่จําเปนในการทําเหมืองแรและเหมืองหิน

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูชวยคุมงานเหมืองแร
− หัวหนาคุมงานเหมืองแร
− หัวหนาคุมงานเหมืองหิน
ยกเวน
− ผูจัดการดานการทําเหมือง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1322
− ผูตรวจสอบความปลอดภัยในเหมืองแร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3117
− ผูปฏิบัติงานในเหมืองแร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8111
− ผูปฏิบัติงานในเหมืองหิน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8111
3122

หัวหนาคุมงานดานการผลิต
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานและควบคุมการทํางานของชางเทคนิคควบคุมกระบวนการ
ผูควบคุมเครื่องจักร ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ คนงานดานการผลิตอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประสานงานและควบคุมการทํางานของชางเทคนิคควบคุมกระบวนการ ผูควบคุมเครื่องจักร
ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ คนงานดานการผลิตอื่นๆ
− จัดการและวางแผนการทํางานประจําวันโดยคํานึงถึงแผนงาน ความประหยัด พนักงาน
และสิ่งแวดลอม
− จัดทํารายละเอียดประมาณการ บันทึก และรายงาน
− ระบุถึงความไมเพียงพอของพนักงานและวัสดุ
− ดูแลความปลอดภัยของคนงาน
− ใหความรูแ
 ละฝกอบรมพนักงานใหม
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูประสานงานพื้นที่ดานการผลิต
− หัวหนาคุมงานดานการประกอบ
− หัวหนาคุมงานแตงสําเร็จผลิตภัณฑ
− หัวหนาคุมงานดานการผลิต
ยกเวน
− ผูจัดการดานการผลิต ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 1321
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3123

หัวหนาคุมงานดานการกอสราง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสาน ควบคุม และจัดตารางการทํางานของคนงานในการกอสราง
และซอมอาคาร สิ่งกอสราง และโครงสรางอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− อานรายละเอียดการกอสรางเพื่อกําหนดสิ่งที่จําเปนในการกอสราง และวางแผนการทํางาน
− จัดหาและประสานงานเรื่องของวัสดุและแรงงานเพื่อใหงานสําเร็จ
− ตรวจสอบความกาวหนาของงาน
− ตรวจสอบอุปกรณและสถานที่กอสรางเพือ
่ ดูแลดานสุขภาพและความปลอดภัย
− ควบคุมดูแลสถานที่กอสรางและติดตอประสานงานโครงการกอสรางอื่นๆ
− ควบคุมการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในธุรกิจการกอสราง คนงาน และผูปฏิบัติงานดาน
กอสรางอื่นๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− หัวหนาคุมงานกอสรางอาคาร
− หัวหนาคุมงานกอสราง
ยกเวน
− ผูจัดการดานการกอสราง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1323
− ผูจัดการโครงการกอสราง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1323
− ผูควบคุมดูแลวัสดุกอสรางและคนงาน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3112

313

ชางเทคนิคควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานและควบคุมดูแลสวิตชบอรด/แผงไฟ
ระบบควบคุมดวย
คอมพิวเตอร เครื่องจักรควบคุมกระบวนการแบบหลายฟงกชนั่ และบํารุงรักษาหนวยผลิตใน
โรงงานผลิตและจายพลังงานไฟฟา โรงงานบําบัดน้ําเสียและของเสีย โรงงานกําจัดของเสีย
การทําใหสารเคมี ปโตรเลียม และกาซธรรมชาติบริสุทธิ์ในกระบวนการผลิตโลหะ และการ
ดําเนินการของกระบวนการรวมอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมการปฏิบัติงานของแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอรจากหองควบคุม
สวนกลาง เพื่อติดตามและปรับกระบวนการใหเหมาะสม
− ควบคุมกระบวนการเปดและปดการทํางานของเครื่องจักร
− ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลสวิตชบอรด/แผงไฟและอุปกรณที่เกีย
่ วของ
− ควบคุมดูแลและตรวจสอบอุปกรณและระบบเพื่อคนหาขอบกพรองในการทํางาน
− ทําการอานคาจากแผนภาพ มิเตอร และมาตรวัด ในชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน
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แกไขปญหาและทําการแกไขใหถูกตองถาจําเปน
ดูแลรักษาบันทึกการทํางานและรายงาน
สื่อสารกับผูปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อประเมินสถานะการทํางานของอุปกรณ
ทําความสะอาดและบํารุงรักษาอุปกรณ
ควบคุมการทํางานของผูควบคุมเครื่องจักร ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูประกอบ และ
พนักงานอืน่ ๆ

หมายเหตุ
− ในบางงาน ชางเทคนิคควบคุมกระบวนการอาจตองทําหนาที่ควบคุมการทํางานของพนักงาน
อื่น (เชน ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ)
ซึ่งควรจัดประเภทไวในหมู 313 (ชางเทคนิคควบคุมกระบวนการ) ถาหนาทีห่ ลักของ
บุคคลดังกลาวคือการควบคุมกระบวนการทํางาน นอกเสียจากวาหนาทีใ่ นการควบคุมการ
ทํางานของคนงานอื่นๆ เปนหนาที่รับผิดชอบหลักที่เห็นไดอยางชัดเจน โดยมีหนาที่ใน
การควบคุมกระบวนการเปนสวนประกอบงายๆ เชน ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูป
ทางเคมีที่ทําหนาที่ควบคุมและติดตามกระบวนการผลิตและเครื่องอุปกรณจากหองควบคุม
สวนกลาง อีกทั้งยังมีหนาทีค่ วบคุมการทํางานของผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครือ่ งจักร
ดวย ผูประกอบอาชีพในลักษณะนีใ้ หจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3133 (ชางเทคนิคควบคุม
เครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี) ในขณะที่หวั หนาคุมงานผูปฏิบัติงานดานการประกอบ
ซึ่งมีหนาที่เปด-ปดเครื่องจักรสายการผลิตอัตโนมัติ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3122
(หัวหนาคุมงานดานการผลิต)
− ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรชนิดแยกออกเปนแตละสวนของการผลิต หรือ
ควบคุมเครื่องจักรที่ไมใชชนิดควบคุมหลายกระบวนการแบบอัตโนมัติ ไมไดจัดประเภท
ไวในหมู 313 (ชางเทคนิคควบคุมกระบวนการ) แตใหจัดประเภทไวในหมวดใหญ 8 (ผู
ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ)
− ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานเหมืองแรทั้งหมด ใหจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8111 (ผู
ปฏิบัติงานในเหมืองแรและเหมืองหิน)
3131

ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานผลิตพลังงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน ควบคุมดูแล และบํารุงรักษาสวิตชบอรด/แผงไฟและอุปกรณ
ที่เกี่ยวของในศูนยควบคุมไฟฟาที่ใชในการควบคุมการผลิตและจายไฟฟาหรือเครือขายที่ใชใน
การสงพลังงานอื่นๆ รวมถึงการปฏิบัติงานเครื่องปฏิกรณนวิ เคลียร เครื่องกังหัน เครื่องกําเนิด
ไฟฟา อุปกรณสนับสนุนการทํางานอื่นๆ ในสถานีผลิตพลังงานไฟฟา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ปฏิบัติงาน ควบคุมดูแล และตรวจสอบเครื่องจักรโรงงานผลิตพลังงานชนิดตางๆ
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ปฏิบัติงานและควบคุมระบบผลิตพลังงานและอุปกรณ รวมถึงหมอน้ํา เครื่องกังหัน
เครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องควบแนน และเครื่องปฏิกรณเคมีในโรงงานไฟฟาพลังน้ํา ความรอน
ถานหิน น้ํามัน กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เพื่อใชในการผลิตและจายพลังงานไฟฟา
ควบคุมการเปดและปดเครื่องจักรโรงงานผลิตพลังงาน
ควบคุมการทํางานของสวิตช
ควบคุมระดับน้ํา และสื่อสารกับผูปฏิบัติงานระบบเพื่อควบคุมและประสานงานเครื่องมือ
รับพลังงานไฟฟา ความถี่ และแรงดันไฟฟาสายสง
อานคาบันทึกจากแผนภาพ มิเตอร และมาตรวัด พรอมทั้งปฏิบัติการแกไขปญหาถาจําเปน
จัดทําและดูแลรักษาบันทึก รายละเอียดการทํางาน และรายงาน พรอมทั้งสื่อสารกับ
ผูปฏิบัติงานเครื่องจักรอื่นๆ เพื่อประเมินสถานะการทํางานของอุปกรณ
ทําความสะอาดและบํารุงรักษาอุปกรณ เชน เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอน้ํา เครื่องกังหัน
เครื่องสูบ และคอมเพรสเซอร เพือ่ ปองกันการทํางานทีบ่ กพรองและความเสื่อมของอุปกรณ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานไฟฟา
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานไฟฟาพลังน้ํา
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานไฟฟานิวเคลียร
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจายพลังงานไฟฟา
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานผลิตไฟฟา
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานระบบไฟฟา
ยกเวน
− ผูควบคุมเครื่องจักรไอน้ําและหมอน้ํา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8182
3132

ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรไอน้ําและหมอน้ํา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและปฏิบัติงานระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและอุปกรณที่
เกี่ยวของในโรงงานบําบัดของเสียที่เปนของแข็งและของเหลว
เพือ่ ควบคุมการบําบัดและ
การกําจัดขยะและของเสีย และในโรงงานบําบัดและกรองน้ํา เพือ่ ควบคุมการบําบัดและการ
แจกจายน้าํ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร
เครื่องจักรและอุปกรณที่
เกี่ยวของในโรงงานบําบัดน้ําเสีย ของเสีย และของเสียที่เปนของเหลว เพื่อควบคุมการไหล
การบําบัด และการกําจัดขยะและของเสีย และในโรงงานบําบัดน้ําและกรองน้ํา เพื่อ
ควบคุมการบําบัดและการแจกจายน้ําเพื่อการบริโภคของมนุษย และเพือ่ การกําจัดของเสีย
ที่ปลอยลงในระบบน้ําธรรมชาติในภายหลัง
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ควบคุมการปฏิบัติงานของเตาเผากากตะกอนแบบหลายชั้นและอุปกรณที่เกีย่ วของ เพื่อใช
เผากากและของเสียที่เปนของแข็งในโรงงานกําจัดของเสีย
ตรวจสอบอุปกรณและควบคุมดูแลสภาพแวดลอมในการทํางาน มิเตอร เครื่องกรอง
เครื่องผลิตคลอรีน และมาตรวัดในหองควบคุมสวนกลาง เพื่อกําหนดลักษณะงานที่
ตองการ เพื่อตรวจสอบอัตราการไหล ความดัน และอุณหภูมใิ หเปนไปตามขอกําหนด และ
เพื่อคนหาขอบกพรอง
ควบคุมดูแลและปรับสวนควบคุมอุปกรณสนับสนุน เชน มลพิษจากทอไอเสีย ระบบ
บําบัดกลิ่น และหนวยนําพลังงานความรอนที่ไดจากเตาเผาขยะกลับมาใชประโยชนใหม
เก็บรวบรวมและทดสอบตัวอยางน้ําและของเสีย เพื่อหาสวนประกอบทางเคมีและแบคทีเรีย
โดยใชอุปกรณทดสอบและมาตรฐานการวิเคราะหสี
วิเคราะหผลที่ไดจากการทดสอบ เพื่อทําการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและระบบโรงงานใน
การฆาเชื้อโรค การขจัดกลิน่ ของน้ําและของเหลวอื่นๆ
ทําการตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงานและบริเวณรอบๆ
จัดทําและบํารุงรักษารายละเอียดการทํางานและรายงานของเครื่องจักร

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเทคนิคควบคุมเตาเผา
− ชางเทคนิคควบคุมสถานีสูบน้ํา
− ชางเทคนิคควบคุมกระบวนการกําจัดของเสียที่เปนของเหลว
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานกําจัดขยะ
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรบําบัดน้ําเสีย
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานบําบัดน้ํา
3133

ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี และเครื่องจักร
ควบคุมกระบวนการแบบหลายฟงกชั่น
รวมถึงทําการปรับตั้งและดูแลรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณที่ใชในการแปรรูปทางเคมี เชน กลั่น กรอง แยก ใหความรอน และการทําใหบริสุทธิ์
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอรจากหองควบคุมสวนกลาง เพื่อติดตาม
และแปรรูปทัง้ ทางกายภาพและทางเคมีใหเปนไปอยางเหมาะสมสําหรับหนวยผลิตตางๆ
− ปรับตั้งอุปกรณ วาลว เครื่องสูบ เครื่องควบคุม และอุปกรณที่เกีย
่ วกับการแปรรูป
− ควบคุมการจัดเตรียม การวัด การใสวัตถุดิบ และการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เชน ตัวเรง
ปฏิกิริยาและอุปกรณกรองในเครื่องจักร
− ควบคุมกระบวนการเปดและปด แกไขปญหาและเผาตรวจตราอุปกรณที่ใชในการแปรรูป
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ตรวจสอบอุปกรณที่ทํางานผิดปกติ ทดสอบและดูแลรักษาอุปกรณเปนประจํา
วิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑ ทําการทดสอบ บันทึกขอมูล และจัดทําบันทึกการผลิต

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานที่ใชความรอนโดยกระบวนการทางเคมี
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรอุปกรณกรองและแยกทางเคมี
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องกลั่นและเครื่องปฏิกรณทางเคมี
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี
ยกเวน
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานกลั่นปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ ไดจด
ั ประเภทไว
ในรหัสอาชีพ 3134
− ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑเคมี
ไดจดั ประเภทไวในรหัส
อาชีพ 8131
3134

ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานกลั่นปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชงานและการควบคุมดูแลเครื่องจักรโรงงาน ปรับตั้ง และบํารุงรักษา
อุปกรณที่ใชในการกลั่นและปรับสภาพปโตรเลียม ผลิตภัณฑปโตรเลียมพื้นฐาน และผลิตภัณฑ
ที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียมหรือกาซธรรมชาติ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอรจากหองควบคุมสวนกลาง เพื่อติดตาม
และทําการแปรรูปทั้งทางกายภาพและทางเคมีใหเปนไปอยางเหมาะสมสําหรับหนวยผลิต
− ปรับตั้งอุปกรณ วาลว เครื่องสูบ เครื่องควบคุม และอุปกรณที่เกีย
่ วกับการแปรรูป
− ควบคุมกระบวนการเปดและปด แกไขปญหาและเฝาตรวจตราอุปกรณที่ใชในการแปรรูป
− ตรวจสอบอุปกรณที่ทํางานผิดปกติ
ทดสอบทอบริเวณบอน้ํามันหรือกาซเพื่อหารอยรั่ว
และรอยแยก รวมถึงจัดการเกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ
− วิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑ ทําการทดสอบ บันทึกขอมูล และจัดทําบันทึกการผลิต
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องกวนผสมในการกลั่นปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานพาราฟน
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องกลั่นน้ํามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ
− ชางเทคนิคควบคุมกระบวนการกลั่นปโตรเลียม
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานกาซ
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ยกเวน
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3133
− ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑเคมี
ไดจัดประเภทไวในรหัส
อาชีพ 8131
3135

ชางเทคนิคควบคุมกระบวนการผลิตโลหะ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณควบคุมกระบวนการแบบ
หลายฟงกชนั เพื่อควบคุมกระบวนการทํางานของเตาหลอมแปรรูปโลหะและเตาหลอมโลหะ
บริสุทธิ์ โรงงานรีดเหล็ก โรงงานอบชุบโลหะดวยความรอน หรือโรงงานอัดรีดโลหะ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประสานงานและควบคุมดูแลการทํางานของแผงควบคุม เครื่องคอมพิวเตอร หรือระบบ
ควบคุมอื่นๆ จากหองควบคุมสวนกลางในกระบวนการผลิตโลหะ
− ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรควบคุมกระบวนการสวนกลางแบบหลายฟงกชน
ั่
เพื่อทํา
การผลิตโลหะดวยการบด แยก กรอง หลอม อบ ชุบ ทําใหบริสุทธิ์ หรือกระบวนการอื่นๆ
− เฝาสังเกตรายงานที่พิมพจากคอมพิวเตอร จอแสดงภาพ และมาตรวัด เพื่อตรวจสอบ
สถานะการทํางานและดําเนินการปรับเปลี่ยนถาจําเปน
− ประสานงานและควบคุมผูปฏิบัติงานดานการผลิต เชน ผูปฏิบัติงาน ผูชวย และลูกมือ
ควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการ
− ควบคุมการเปดและปดระบบการผลิตในกรณีฉุกเฉินหรือตามความจําเปนตามตาราง
− จัดหาและจัดการฝกอบรมผูปฏิบัติงานดานการผลิต
− ดูแลบันทึกการทํางานของการผลิตและขอมูลอื่นๆ และจัดทํารายงานการผลิตและรายงานอื่นๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเทคนิคควบคุมเตาถลุงโลหะ
− ชางเทคนิคควบคุมการหลอจากสวนกลาง
− ชางเทคนิคควบคุมเตาเผาสวนกลาง
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องรีดโลหะ
− ชางเทคนิคควบคุมกระบวนการแปรรูปโลหะ
ยกเวน
− ผูควบคุมเครื่องจักรเทโลหะ ไดจัดประเภทไวในรหัส 8121
− ผูควบคุมเครื่องจักรรีดโลหะ ไดจัดประเภทไวในรหัส 8121
− ผูควบคุมเครื่องจักรตกแตงโลหะ ไดจัดประเภทไวในรหัส 8122
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3139 ชางเทคนิคควบคุมกระบวนการอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชงานและควบคุมเครื่องจักรควบคุมกระบวนการอื่นๆ
ซึ่งมิไดจัด
ประเภทไวในที่อื่นภายใตหมู 313 (ชางเทคนิคควบคุมกระบวนการ) เชน ผูใชเครื่องอุปกรณ
ควบคุมแบบหลายกระบวนการในสายการผลิตและการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเทคนิคควบคุมสายงานการประกอบแบบอัตโนมัติ
− ชางเทคนิคควบคุมหุนยนตอต
ุ สาหกรรม
− ชางเทคนิคควบคุมแผงควบคุมการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ
− ชางเทคนิคควบคุมการบดเยือ
่ กระดาษ
− ชางเทคนิคควบคุมการผลิตเยื่อกระดาษ
314

เจาหนาที่เทคนิคดานวิทยาศาสตรสิ่งมีชีวติ และผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานทางดานเทคนิคใหกับผูป ระกอบวิชาชีพดาน
วิทยาศาสตรสงิ่ มีชีวิตในการวิจัย การพัฒนา การจัดการ การอนุรักษและคุมครองในดาน
ชีววิทยา พฤกษศาสตร สัตววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพและชีวเคมี เกษตรกรรม การประมง
และการปาไม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ทดสอบ ทดลอง วิเคราะหในหองปฏิบัติการ ทํางานวิจย
ั และสํารวจในภาคสนามเพือ่ เก็บ
รวบรวมขอมูล โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการยอมรับ
− จัดทําบันทึก
− ชวยงานวิเคราะหขอมูลและจัดเตรียมรายงาน
− ใชงานและดูแลรักษาเครื่องอุปกรณ
3141

เจาหนาที่เทคนิคดานวิทยาศาสตรสิ่งมีชีวติ (ยกเวนแพทย)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานทางดานเทคนิคใหกับผูป ระกอบวิชาชีพดาน
วิทยาศาสตรสงิ่ มีชีวิต ในการวิจยั วิเคราะห และทดสอบเกีย่ วกับสิ่งมีชีวิต พัฒนาและ
ประยุกตใชผลิตภัณฑและกระบวนงานที่เปนผลจากการวิจัยในเรื่องที่เกีย่ วของ เชน การจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ การคุมครองสิ่งแวดลอม ชีววิทยาดานพืชและสัตว จุลชีววิทยา และ
ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ชวยออกแบบ จัดเตรียม และทําการทดลอง
− จัดเตรียม วัดคา ใชงาน และดูแลรักษาอุปกรณและเครื่องมือในหองปฏิบัติการ
− เก็บรวบรวมและจัดเตรียมตัวอยางสําหรับทดลอง สารละลายทางเคมี สไลด และเพาะเชื้อ
จุลินทรียสําหรับใชในการทดลอง
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ปฏิบัติงานทดสอบประจําวันทั้งในภาคสนามและหองปฏิบัติการ
เฝาติดตามดูผลการทดลอง
เพื่อใหแนใจวาปฏิบัตติ ามกระบวนการควบคุมคุณภาพใน
หองปฏิบัติการและขอแนะนําในดานสุขภาพและความปลอดภัยอยางถูกตอง
เลือกตัวอยางเพื่อใชในการทดสอบ และทําการวิเคราะห คํานวณ บันทึก จัดทํารายงานผล
การทดสอบ โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรที่เหมาะสม
เก็บรักษา จัดประเภท และทําบัญชีรายชื่อของตัวอยางที่ใชในการทดลอง
จัดทํารายละเอียดบันทึกการปฏิบัติงาน
ใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาแบบจําลองและวิเคราะหขอมูล
ใชอุปกรณที่มคี วามซับซอนและคุณภาพสูงในการปฏิบัตงิ าน
มีสวนรวมในการวิจยั พัฒนา และสรางสรรคผลิตภัณฑและกระบวนงาน
สั่งซื้อและจัดเก็บวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ
ดูแลรักษาฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานแบคทีเรียวิทยา
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานชีวเคมี
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคในหองเก็บตัวอยางสมุนไพร
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานเภสัชวิทยา
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานเซรุมวิทยา
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานสัตวศาสตร
ยกเวน
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคในหองปฏิบัติการทางการแพทย ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3212
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคในหองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยา ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3212
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานเภสัชกรรม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3213
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานนิตว
ิ ิทยาศาสตร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3119
3142

เจาหนาที่เทคนิคดานการเกษตรและการประมง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและทดลอง และใหการสนับสนุนดานเทคนิคและวิทยาศาสตร
แกนกั วิทยาศาสตรการเกษตร เกษตรกร และผูจัดการฟารม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณเพื่อใชในการทดลอง ทดสอบ และวิเคราะห
− เก็บรวบรวมและจัดเตรียมตัวอยางทดสอบ เชน ดิน เซลจากพืชหรือสัตว เนื้อเยือ
่ หรือ
ชิ้นสวนหรืออวัยวะของสัตว เพื่อใชในการทดลอง ทดสอบ และวิเคราะห
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−
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−

ใหความชวยเหลือและทําการทดลอง ทดสอบ และวิเคราะห โดยใชวิธีการและเทคนิค
ตางๆ เชน กลองจุลทรรศน ฮิสโตเคมี24/ โครมาโทกราฟ25/ อิเล็กโตรโฟรีซิส26/ สเปกโทรส
โกป27/
ระบุจุลินทรียแ ละแมลงที่กอ ใหเกิดโรค พยาธิ เชื้อรา และวัชพืชที่เปนอันตรายตอพืชผล
และปศุสัตว และใหความชวยเหลือในการคิดคนวิธีควบคุม
วิเคราะหการผลิตเพื่อกําหนดและรักษามาตรฐานคุณภาพ
ดําเนินการหรือควบคุมโครงการดําเนินงาน เชน โครงการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา พืชในเรือน
กระจก และการผลิตปศุสัตว
วิเคราะหตัวอยางของเมล็ดพืชเพื่อจัดลําดับคุณภาพ ความบริสุทธิ์ และการเพาะตัว
เก็บรวบรวมขอมูลและประมาณการปริมาณและตนทุนของวัสดุและแรงงานที่จําเปน
สําหรับโครงการ
จัดการบํารุงรักษาและซอมอุปกรณที่ใชในการวิจัย

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานวัวนม
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานพืชไร
− เจาหนาที่ทดสอบฝูงสัตว
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานพืชสวน
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานสัตวปก

ยกเวน
− เจาหนาที่ผสมเทียมสัตว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3240
− ผูชวยสัตวแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3240

24/

ฮีสโตเคมี (histochemistry) เปนการศึกษาลักษณะโครงสรางเนื้อเยื่อโดยการเตรียมเนื้อเยื่อ วิธีตรวจหาตําแหนงเฉพาะของสารหรือเอนไซมใน
ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิในเนื้อเยื่อโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีและเทคนิคทางจุลทรรศนศาสตร

25/

โครมาโทกราฟ (chromatography) เปนเทคนิคที่นํามาใชประโยชนสําหรับการแยกสาร ตรวจสอบ และวิเคราะหชนิดของสาร การแยกตัวถูก
ละลายที่ผสมกันหลายชนิดในปริมาณนอยใหออกจากสารละลายผสม โดยแยกออกมาเปนแถบเสนสีหรือแถบสี ซึ่งอาศัยหลักการที่วาสารตางชนิด
กันมีความสามารถในการละลายในตัวทําละลายไดตางกันและมีความสามารถในการถูกดูดซับดวยตัวดูดซับไดตางกันดวย

26/

อิเล็กโตรโฟรีซิส (Electrophoresis) เปนเทคนิคที่ใชแยกสาร วิเคราะห และเตรียมสารที่มีประจุไฟฟา เชน กรดอะมิโน โปรตีน และ กรดนิวคลีอิก
ใหบริสุทธิ์ โดยอาศัยหลักการที่วา เมื่อใหสนามไฟฟา สารที่มีประจุไฟฟาจะเคลื่อนทีไ่ ปยังขั้วที่ตรงขามกันดวยอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ ซึ่งขึ้นกับ
ปริมาณประจุสุทธิบนโมเลกุลของสาร รูปราง และขนาดของโมเลกุลของสารนั้น และกระแสไฟฟา

27/

สเปกโทรสโกป (spectroscopy) เปนเครื่องมือที่ใชวัดปริมาณและคุณสมบัติของสารเคมี โดยใชหลักการดูดซับแสงและยอมใหแสงผานที่แตกตาง
ของเคมิกอลสปซี่ (chemical species)
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เจาหนาที่เทคนิคดานการปาไม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทํางานดานเทคนิคและและการจัดการเพื่อสนับสนุนการวิจัยดานการปา
ไมและการจัดการปาไม การทําไม การอนุรักษทรัพยากร และการคุม ครองสิ่งแวดลอม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ดําเนินการสํารวจปาไม
และการตรวจวัดในภาคสนาม ตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร
และการปฏิบตั ิงานที่ไดรับการยอมรับ
− ใหความชวยเหลือและทํางานดานเทคนิคในการเตรียมการเพื่อจัดการปาไมและวางแผน
การทําไม โดยใชเทคนิคการสํารวจดวยภาพถายและการทําแผนที่ และระบบสารสนเทศที่
ใชคอมพิวเตอร
− ใหความชวยเหลือในการวางแผนและควบคุมการกอสรางเพื่อเขาถึงเสนทางเดินและถนน
ในปา
28/
− ดําเนินการ ควบคุม และทํางานดานเทคนิคเกี่ยวกับวนวัฒน โดยการเตรียมสถานที่ การ
ปลูก และการดูแลรักษาไมยนื ตน
− ประสานการดําเนินงานตางๆ เชน การวัดขนาดทอนซุง การดับไฟปา การควบคุมเชื้อโรค
และแมลง หรือการตัดขยายระยะตนไมในเชิงพาณิชย
− ควบคุมและดําเนินงานดานเทคนิคในการทําไม
− ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและนโยบายดานการคุมครองสิ่งแวดลอม การใชประโยชน
จากทรัพยากร การปองกันอัคคีภัย และการปองกันอุบัติเหตุ
− ควบคุมการดําเนินการอนุบาลตนไมปา
− ใหการสนับสนุนดานเทคนิคในโครงการวิจัยดานการปาไม
เชน การปรับปรุงตนไม
การดําเนินการสวนผลิตเมล็ดพันธุไมปา29/
การสํารวจแมลงและเชื้อโรคหรือการวิจัย
เกี่ยวกับการทดลองปาไมและวิศวกรรมปาไม
− จัดทําแผนงานการปลูกปาและการตัดไม
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานการปาไม
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานวนวัฒน

28/

วนวัฒน (Sivicultural) คือ การจัดการปาที่ชวยปรับปรุงผลผลิตใหดีขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการในการเก็บเกี่ยวผลิตผลที่มาจากปา โดยที่
วนวัฒนเหมือนกับการทําปาไม ในขณะที่การเกษตรกรรมก็เหมือนกับการทําฟารม ทําไร ทํานา

29/

สวนผลิตเมล็ดพันธุไมปา (seed orchard) คือ สวนปาของกลุมพันธุ (Clone) หรือสายพันธุ (Progenies/Family) ของแมไมที่ผานการคัดเลือกอยางดี
นํามาปลูกตามหลักวิชาการ เพื่อหลีกเลี่ยงการผสมพันธุใกลชิด (Inbreeding) ในกลุมพันธุ หรือสายพันธุเดียวกัน และมีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อ
เรงการออกดอกออกผลในระยะเวลาสัน้ หลังการปลูก เพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น และงายตอการเก็บเกี่ยวผล
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ผูควบคุมและชางเทคนิคประจําเรือและอากาศยาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและนํารองเรือและอากาศยาน ทําหนาที่ทางดานเทคนิคเพื่อให
การเคลื่อนที่และปฏิบัติงานเปนไปอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบควบคุม
อากาศที่ทํางานดวยไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟา และคอมพิวเตอร
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรกล อุปกรณไฟฟา และอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสในเรือ
หรืออากาศยาน
− ควบคุมและนํารองเรือหรืออากาศยาน
− ควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือหรืออากาศยาน พรอมทั้งพัฒนาระบบควบคุมอากาศที่ทํางาน
ดวยไฟฟา เครือ่ งจักรกลไฟฟา และคอมพิวเตอร
3151

ชางเทคนิคหรือชางเครื่องประจําเรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน บํารุงรักษา และซอมเครื่องกล
อุปกรณไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องจักรอื่นๆ ในเรือ หรือปฏิบัติงานสนับสนุนที่
เกี่ยวของบริเวณชายฝง
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน บํารุงรักษา และซอมเครื่องกล อุปกรณไฟฟา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องจักรอื่นๆ ในเรือ
− สั่งซื้อเชื้อเพลิงและสิ่งของพัสดุอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับหองเครื่องยนต
พรอมทั้งบันทึก
รายงานการปฏิบัติงาน
− ควบคุมการปฏิบัติงานดานเทคนิคในการติดตั้ง
บํารุงรักษา และซอมเครื่องจักรและ
อุปกรณในเรือเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดและกฎขอบังคับตางๆ
− ตรวจสอบ บํารุงรักษา และซอมแซมในกรณีฉุกเฉินใหกับเครื่องยนต เครื่องจักร และ
อุปกรณเสริม
− ดูแลหองเครื่อง ติดตาม และบันทึกการทํางานของเครื่องยนต เครื่องจักร และอุปกรณเสริม
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− วิศวกรประจําเรือ
− ชางเทคนิคหรือชางเครื่องประจําเรือ
ยกเวน
− วิศวกรเครื่องกลเรือ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2144

200
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เจาหนาที่ประจําหองบังคับการเรือและผูนํารอง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและนํารองเรือและพาหนะที่คลายกัน และปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ
บริเวณชายฝง
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและนํารองเรือและพาหนะที่คลายกันทั้งในทะเลและทางน้ําภายในประเทศ
− ควบคุมและมีสวนรวมในการสังเกตการณบนดาดฟาเรือหรือสะพานเรือ
− ใชความรูความชํานาญพิเศษในการนํารองเรือเขาและออกจากทาเรือ ผานรองน้ํา ชองแคบ
และทางน้ําอื่นๆ
− ควบคุมการขนถายสินคาขึ้นและลงจากเรือใหเปนไปอยางปลอดภัย และควบคุมใหลูกเรือ
และผูโดยสารปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบดานความปลอดภัย
− ควบคุมการปฏิบัติงานดานเทคนิคในการบํารุงรักษาและซอมเรือ
ตามขอกําหนดและ
ระเบียบขอบังคับตางๆ
− ใชความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินเรือและนํารอง
เพื่อระบุปญหาทีเ่ กิดขึ้น
ระหวางการปฏิบัติงาน พรอมทั้งแกไขปญหาดังกลาว
− สั่งซื้อวัสดุเครื่องใชบนเรือ จัดจางลูกเรือ และบันทึกการปฏิบัติงานตางๆ
− สงและรับขอมูลทั้งที่เปนขอมูลประจําวันและขอมูลฉุกเฉินกับสถานีชายฝงและเรืออืน
่ ๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− กัปตันเรือเดินทะเล
− ผูนํารองเรือ
− กัปตันเรือยอชต
− ไตกงเรือ
ยกเวน
− กลาสีเรือ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8350
− กัปตันเรือประมงชายฝง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6222
− กัปตันเรือลากอวน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6223

3153

นักบินและผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการทํางานของเครื่องจักรกล อุปกรณไฟฟา และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อนํารองอากาศยาน สําหรับขนสงผูโดยสาร ไปรษณียภัณฑ และสินคา และ
ปฏิบัติงานที่เกีย่ วของทั้งกอนและระหวางการบิน

201
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− บินและนํารองอากาศยานภายใตการควบคุมและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนด
− จัดเตรียมและสงแผนการบินหรือตรวจสอบแผนการบินมาตรฐาน
− ควบคุมการดําเนินงานของเครื่องจักรกล
อุปกรณไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหมนั่ ใจวาเครื่องมือและการควบคุมทั้งหมดสามารถใชงานไดเปนอยางดี
− ใชความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการบิน เพื่อระบุปญหาที่เกิดขึน
้ ระหวางการปฏิบัติงาน
พรอมทั้งแกไขปญหาดังกลาว
− ตรวจสอบบันทึกและตรวจตราเพื่อใหแนใจวาอากาศยานมีความสมบูรณ ไมมีขอบกพรอง
มีการบํารุงรักษา และอุปกรณทุกชิ้นใชงานไดดี
− เซ็นชื่อในหนังสือรับรองและลงรายการบันทึกการบิน
− รับฟงสรุปและซักซอมความเขาใจกอนขึ้นบิน และติดตอกับงานจราจรอากาศหรือควบคุม
การบินในระหวางบินอยูเสมอ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเทคนิคหรือชางเครื่องประจําอากาศยาน
− ผูฝกสอนการบิน
− ตนหนประจําอากาศยาน
− นักบิน
− เจาหนาที่ฉด
ี พนพืชผลทางอากาศ
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ผูควบคุมการจราจรทางอากาศ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการเดินทางของอากาศยานทั้งบนอากาศและภาคพืน้ ดิน โดยใช
วิทยุ เรดาร และระบบไฟแสงสวาง และใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ
อากาศยาน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กํากับและควบคุมอากาศยานที่กําลังจะเขาและออกจากทาอากาศยาน รวมถึงการเคลื่อนที่
ของอากาศยานบนพื้นดิน
− กํากับและควบคุมการปฏิบัติงานของอากาศยานในบริเวณนานฟาทีก
่ าํ หนด
− ตรวจสอบและอนุมัติแผนการบิน
− แจงลูกเรือและเจาหนาที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ อุปกรณการปฏิบัติงานตางๆ แผนการบิน
และสภาพการจราจรทางอากาศ
− ใชความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการจราจรทางอากาศ เพื่อระบุปญ
 หาที่
เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน พรอมทั้งแกไขปญหาดังกลาว
− ควบคุมสั่งการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ดําเนินการคนหาและกูภ
 ัย
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−
−

ควบคุมกิจกรรมของอากาศยานและยานพาหนะทุกชนิดในรันเวยและบริเวณใกลเคียง
ติดตอทางวิทยุและโทรศัพทกับหอบังคับการบิน สถานีควบคุมปลายทาง และศูนย
ควบคุมอื่นๆ รวมถึงประสานการเคลื่อนทีข่ องอากาศยานใหกับบริเวณใกลเคียงรับทราบ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมการจราจรทางอากาศ
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ชางเทคนิคความปลอดภัยดานการจราจรทางอากาศ
ปฏิบัติงานดานเทคนิคเกีย่ วกับการออกแบบ ติดตั้ง จัดการ ดําเนินการ บํารุงรักษา และซอม
ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศและระบบนํารองทางอากาศ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ปฏิบัติหนาที่ดา นเทคนิคเกีย
่ วกับการพัฒนาระบบและอุปกรณนํารองทางอากาศที่ทาํ งาน
ดวยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร และทดสอบผลงานตนแบบ
− ใหความชวยเหลือดานเทคนิคในการออกแบบและจัดทําผังวงจรเชื่อมตอของระบบนํารอง
และระบบติดตอเพื่อตรวจจับอากาศยาน
− จัดเตรียมประมาณคาใชจาย ขอกําหนดรายละเอียดทางเทคนิคและการฝกอบรมเจาหนาที่
เกี่ยวกับอุปกรณควบคุมการจราจรทางอากาศและรักษาความปลอดภัย
− ควบคุมหรือใหความชวยเหลืองานดานเทคนิคเกีย
่ วกับการจัดทํา ติดตัง้ และใชงานอุปกรณ
นํารองทางอากาศภาคพื้นดิน บํารุงรักษาและซอมอุปกรณดังกลาวใหเปนไปตามมาตรฐาน
และคุณสมบัตทิ ี่กําหนดไว
− ใชความรูและทักษะทั้งทางทฤษฎีและปฏิบต
ั ิเกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยดานการจราจร
ทางอากาศ เพือ่ ระบุปญหาทีเ่ กิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน พรอมทั้งแกไขปญหาดังกลาว
− พัฒนา ปรับปรุง และแกไขขอผิดพลาดของซอฟตแวร
− แกไขระบบและอุปกรณนํารองทางอากาศภาคพื้นดินทีใ่ ชอยูใหเขากับระบบควบคุม
การจราจรทางอากาศใหม เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถ ความนาเชื่อถือ และความถูกตอง
หรือเพื่อใหการควบคุมจราจรทางอากาศและการกําหนดเขตนานฟาเปนไปอยางสะดวก
− ควบคุม ติดตาม และใหการรับรองอุปกรณสื่อสารเพื่อการนํารองและอุปกรณเพื่อจัดการ
จราจรทางอากาศ พรอมทั้งดูแลระบบนํารองทางอากาศภาคพืน้ ดินเพื่อใหแนใจวาการบิน
การบินขึ้น และการรอนลงมีความถูกตองแมนยําและมีความปลอดภัยสูงสุด
− ใหการฝกอบรมและควบคุมดูแลทางดานเทคนิคแกพนักงานอื่นๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเทคนิคความปลอดภัยดานการจราจรทางอากาศ
− วิศวกรความปลอดภัยดานการจราจรทางอากาศ
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ยกเวน
− วิศวกรอากาศยาน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2144
− วิศวกรอิเล็กทรอนิกส ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2152
− ชางเครื่องและชางปรับเครื่องยนตอากาศยาน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7232
− วิศวกรบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอากาศยาน
ไดจัดประเภทไวในรหัส
อาชีพ 7421
− ชางระบบอิเล็กทรอนิกสทางอากาศยาน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7421
หมวดยอย 32

ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพ

ปฏิบัติงานทางดานเทคนิคและการปฏิบัติเพือ่ ชวยตรวจและบําบัดรักษาความเจ็บปวย
โรค
อาการบาดเจ็บ และความบกพรองของรางกายของมนุษยและสัตว และชวยเหลือในการดําเนินงานดานการดูแล
สุขภาพ การบําบัด รักษาและแผนการสงตอผูปวย ซึ่งกําหนดโดยผูป ระกอบวิชาชีพทางการแพทย สัตวแพทย
พยาบาล และดานสุขภาพอื่นๆ ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่
3 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ทดสอบและใชงานอุปกรณสรางภาพทางการแพทย และบริหารจัดการดานรังสีบําบัด
− ทดสอบทางการแพทยเกี่ยวกับตัวอยางของเหลวและเนือ
้ เยื่อจากรางกาย
− จัดเตรียมยาและสวนประกอบทางเภสัชกรรมอื่นๆ ภายใตคําแนะนําของเภสัชกร
− ออกแบบ ติดตั้ง ใหบริการ และซอมอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชทางการแพทยและ
ทันตกรรม
− ใหบริการทางดานพยาบาล การดูแลสวนบุคคล และการผดุงครรภ
− ใชสมุนไพรและการบําบัดรักษาดวยวิธีอื่นๆ ตามทฤษฎี ความเชื่อ และประสบการณที่
เกิดขึ้นในวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาเฉพาะ ดาน
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เจาหนาที่เทคนิคดานการแพทยและเภสัชกร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานเทคนิคเพื่อชวยตรวจและบําบัดความเจ็บปวย โรค อาการบาดเจ็บ
และความบกพรองทางรางกาย
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ทดสอบและใชงานอุปกรณภาพถายรังสี อุปกรณอัลตราซาวนด และอุปกรณสรางภาพทาง
การแพทยอนื่ ๆ
− ทดสอบทางการแพทยเกี่ยวกับตัวอยางของเหลวและเนือ
้ เยื่อจากรางกาย
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−
−
−
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บริหารจัดการสารเภสัชรังสี30/ หรือรังสีแกผูปวยเพื่อตรวจหาหรือบําบัดรักษาโรค
จัดเตรียมยาและสวนประกอบทางเภสัชกรรมอื่นๆ ภายใตคําแนะนําของเภสัชกร
ออกแบบ ติดตั้ง ใหบริการ และซอมอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชทางการแพทยและ
ทันตกรรม

เจาหนาที่เทคนิคดานการสรางภาพทางการแพทยและอุปกรณการบําบัดรักษาโรค
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและใชอุปกรณภาพถายรังสี อุปกรณอัลตราซาวนด และ
อุปกรณสรางภาพทางการแพทยอื่นๆ เพื่อใหไดภาพโครงสรางรางกายสําหรับวินิจฉัยและรักษา
อาการบาดเจ็บหรือโรคตางๆ และความบกพรองทางรางกายอื่นๆ รวมถึงทําการฉายรังสีเพื่อการ
รักษาผูปวยภายใตการควบคุมของแพทยรังสีวิทยาหรือผูป ระกอบวิชาชีพดานสุขภาพอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมหรือตรวจสอบอุปกรณถายภาพเอ็กซเรย อุปกรณอัลตราซาวนด และอุปกรณสราง
ภาพเหมือนจริงโดยใชคลื่นสนามแมเหล็ก เพื่อสรางภาพของรางกายสําหรับการตรวจวินิจฉัย
− อธิบายขั้นตอน สังเกต และจัดทาผูปว
 ยใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม และใชอุปกรณ
ปองกันเพื่อใหแนใจวามีความปลอดภัยและสะดวกสบายในระหวางขั้นตอนของการ
สแกนหรือการรักษา
− จัดวางเครื่องมือสรางภาพหรือบําบัดรักษา ควบคุมการแสดงภาพวิดีโอ พรอมทั้งปรับการ
ติดตั้งและตัวควบคุมตามขอกําหนดทางเทคนิค
− ทบทวนและประเมินขอมูลที่ไดจากการเอ็กซเรย เทปวีดิโอ หรือคอมพิวเตอร เพื่อกําหนด
วาภาพที่ไดเปนที่นาพอใจสําหรับการวินจิ ฉัยโรค และทําการบันทึกผลการวิเคราะหดังกลาว
− เฝาติดตามอาการและปฏิกิริยาของผูปวย รายงานสัญญาณที่แสดงอาการผิดปกติตอแพทย
− วัดและบันทึกปริมาณรังสีหรือสารเภสัชรังสีที่ผูปวยไดรบ
ั หรือใชไป ตามใบสั่งของแพทย
− ตรวจหาและแสดงจุดที่รางกายผูปวยไดรับสารเภสัชรังสี โดยใชเครื่องฉายรังสีไอโซโทป
กลอง หรืออุปกรณอื่นๆ เพื่อวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค
− บันทึกและควบคุมการจายวัสดุกัมมันตภาพรังสีและจัดเก็บสารเภสัชรังสี ตามขั้นตอนการ
รักษาความปลอดภัยจากรังสี
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาที่ถายภาพรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย
− เจาหนาที่รังสีเทคนิคเพื่อการตรวจเตานมดวยเครื่องแมมโมแกรม

30/

สารเภสัชรังสี (radiopharmaceutical) หมายถึง ยาที่อยูในรูปของสารประกอบ หรือสารประกอบเชิงซอนที่มีสารกัมมันตรังสีเกาะอยูในโมเลกุลซึ่ง
ผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากล สารเภสัชรังสีใชในการตรวจวินิจฉัยหรือบําบัดรักษา การใหสารเภสัชรังสีกับผูปวยกระทําโดยการฉีดหรือกิน เมื่อเขาสู
รางกายแลวสารเภสัชรังสีดังกลาว จะไปกระจายตัวอยูในอวัยวะที่ตองการตรวจหรือรักษา (target organ) โดยแสดง “พยาธิสภาพ” ตามความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นในอวัยวะนั้นๆ
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เจาหนาที่บําบัดดวยรังสี
เจาหนาทีเ่ ครื่องเอ็กซเรยดว ยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI)
นักเทคโนโลยีการแพทยนิวเคลียร
เจาหนาที่อัลตราซาวนด (sonographer)

ยกเวน
− นักฟสิกสการแพทย ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2111
− รังสีแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2212
− ผูเชี่ยวชาญดานการปองกันรังสี ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2263
− ผูชวยถายภาพทางการแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5329
3212

เจาหนาที่เทคนิคในหองปฏิบัติการทางการแพทยและพยาธิวิทยา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบทางการแพทยเกีย่ วกับตัวอยางของเหลวและเนื้อเยื่อจากรางกาย
เพื่อใหไดขอมูลสุขภาพของผูปวยหรือสาเหตุการเสียชีวติ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ทําการวิเคราะหทางเคมีเกีย
่ วกับของเหลวในรางกาย รวมถึงเลือด ปสสาวะ และน้ําไขสัน
หลัง เพื่อระบุลักษณะองคประกอบที่ปกติและไมปกติ
− ปฏิบัติงาน ควบคุม และบํารุงรักษาอุปกรณเพื่อใชวเิ คราะหทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เชน เครื่องตรวจวัดสารดวยการดูดกลืนแสง เครือ่ งมือวัดปริมาณความรอน เครื่องวิเคราะห
ธาตุโดยใชเปลวไฟ และเครื่องมือวิเคราะหที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอร
− ใสขอมูลจากการวิเคราะหที่ไดจากการทดสอบในหองปฏิบัติการและผลลัพธทางการแพทย
ลงในคอมพิวเตอรเพือ่ จัดเก็บและรายงานผลแกแพทยและผูประกอบวิชาชีพทางดานสุขภาพ
อื่นๆ
− วิเคราะหตัวอยางสารทางชีวภาพสําหรับการเกิดปฎิกิรย
ิ าทางเคมี
− ตั้งคา ทําความสะอาด และบํารุงรักษาเครื่องมือในหองปฏิบัติการ
− วิเคราะหผลจากหองปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความถูกตองของผลลัพธ
− จัดทําและติดตามโครงการเพื่อใหแนใจวาผลจากหองปฏิบัติการมีความถูกตอง พรอมทั้ง
พัฒนา จัดทําใหเปนมาตรฐาน ประเมินผล และแกไขปรับปรุงกระบวนการ เทคนิค และ
การทดสอบที่ตองนํามาใชในการวิเคราะหตัวอยางการทดลอง
− นําตัวอยางการทดลองที่ไดมาทําการเพาะพันธุ คัดแยก และระบุชนิดของจุลินทรียเพื่อ
การวิเคราะห
− ทดสอบเซลลที่ยอมสีเพื่อแสดงใหเห็นถึงสิ่งผิดปกติ
− ฉีดภูมิคุมกันลงในไขที่ไดรับการปฏิสนธิแลว น้ําซุป หรืออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคในธนาคารเลือด
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานเซลลวท
ิ ยา
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคในหองปฏิบัติการทางการแพทย
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคในหองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยา
ยกเวน
− นักพยาธิวิทยา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2212
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานนิตว
ิ ิทยาศาสตร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3119
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานสัตวแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3240
− เจาหนาทีเ่ จาะเลือด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5329
3213

เจาหนาที่เทคนิคดานเภสัชกรรมและผูชวย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจายเวชภัณฑ ภายใตคําแนะนําของเภสัชกรหรือผูประกอบวิชาชีพดาน
สุขภาพอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดเตรียมยาและสวนประกอบทางเภสัชกรรมอื่นๆ
ภายใตคําแนะนําของเภสัชกรหรือผู
ประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอื่นๆ
− จายยา พรอมทั้งใหคําแนะนําในการใชยาโดยการเขียนหรือบอกตามคําสั่งจายของแพทย
สัตวแพทย หรือผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอื่นๆ
− รับใบสั่งยาหรือความตองการเพิ่มเติมจากผูป
 ระกอบวิชาชีพดานสุขภาพ รวมถึงตรวจสอบ
ขอมูลใหครบถวนและถูกตองตามบันทึกทางการแพทยเพื่อเก็บเปนมาตรฐาน
− ดูแลการสภาพความปลอดภัยและการจัดเก็บยาใหเหมาะสม
− กรอกขอมูลและปดฉลากบรรจุภัณฑยาและเวชภัณฑดว
 ยใบกํากับการใชยา
− ชวยเหลือลูกคาดวยการตอบขอซักถาม จัดหายา หรือสงยาใหกบ
ั เภสัชกรเพื่อใหขอมูล
เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ
− จัดทํารายการราคายาและจัดเก็บใบสั่งยาเพือ
่ จัดทําและดูแลบันทึกรายการผูปวย รวมถึง
รายการยาและเวชภัณฑที่สั่งจายแกผูปวยแตละคน
− สั่งซื้อ ทําฉลาก และตรวจนับรายการยา เวชภัณฑ สารเคมี และอุปกรณตางๆ พรอมทั้ง
บันทึกรายการสินคาดังกลาวลงในระบบบันทึกขอมูล
− ทําความสะอาดและจัดเตรียมอุปกรณและบรรจุภัณฑ เพื่อใชในการจัดเตรียมและสั่งจายยา
เวชภัณฑ และสวนประกอบทางเภสัชกรรม
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานเภสัชกรรม
− ผูชวยเจาหนาที่เทคนิคดานเภสัชกรรม
ยกเวน
− เภสัชกร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2262
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานเภสัชวิทยา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3141
− ผูชวยเภสัชกร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5329
3214

เจาหนาที่เทคนิคดานอุปกรณการแพทยเทียมและฟนเทียม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง บริการ และซอมเครื่องมือและอุปกรณเสริมทาง
การแพทยและทันตกรรมตามใบสั่งหรือคําแนะนําของผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย รวมถึง
การใหบริการเครื่องมือสนับสนุนเพื่อแกปญ
 หาทางการแพทยและทันตกรรมดานกายภาพ เชน
เฝอกดามคอ เฝอกแขน/ขาเทียม เครื่องชวยฟง แผนพยุงสวนโคงงอ ฟนปลอม ที่ครอบฟน
และสะพานฟน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ทําการตรวจ สอบถาม และวัดขนาดผูปวย เพื่อจัดทําอุปกรณใหตามความจําเปน และเพื่อ
กําหนดลักษณะที่อาจมีผลกับความพอดีในการสวมใสอปุ กรณดังกลาว
− ปรึกษากับแพทยและทันตแพทย เพื่อกําหนดขนาด ลักษณะ และออกใบสั่งเครื่องมือและ
อุปกรณ
− อานผลขนาด ลักษณะ หรือขอกําหนดของเครื่องมือและอุปกรณเพื่อระบุชนิดของผลิตภัณฑ
หรือเครื่องมือที่จะประกอบขึ้น รวมถึงวัสดุและเครื่องมือที่ตองการ
− จัดทําแบบหลอหรือแบบกดประทับชิ้นสวนตางๆ ของผูปวย เชน ลําตัว แขน/ขา ปาก
หรือฟน เพื่อใชเปนตนแบบในการประกอบ
− ออกแบบและจัดทําเครื่องมือกายอุปกรณเสริมหรือเทียมจากวัสดุตางๆ
เชน เทอรโม
พลาสติก31/ และเทอรโมเซตติ้งพลาสติก32/ โลหะอัลลอยล และหนังฟอก อาจดําเนินงาน
ดวยมือหรือเครื่องมือกล
− ติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณใหกับผูปว
 ย ทดสอบและประเมินการใชงาน รวมถึงทําการ
ปรับใหมีความพอดีกับขนาด การใชงาน และความสะดวกสบาย

31/

เทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) หรือเรซิน เปนพลาสติกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน โปรตีน แปง เซลลูโลส ยางธรรมชาติ เปนประเภทนิยม
ใชกันแพรหลายที่สุด เพราะมีคุณสมบัติพิเศษคือ เมื่อหลอมแลวสามารถนํามาขึ้นรูปกลับมาใชใหมได

32/

เทอรโมเซตติ้งพลาสติก (Thermosetting plastic) เปนพลาสติกที่เกิดจากการสังเคราะห มีคณ
ุ สมบัติพิเศษ คือ ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิและปฏิกิริยาเคมีไดดี เกิดคราบและรอยเปอนไดยาก แตมีขอเสีย คือ การขึ้นรูปใหเปนแบบตางๆ ตองใชแรงอัดและความรอนสูง ทําใหเมื่อ
นําไปหลอมแลวจะไมสามารถนํามาหลอมใชไดอีก
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ซอมแซม แกไข และบํารุงรักษากายอุปกรณและทันตกรรมประดิษฐ รวมถึงอุปกรณเสริม
อื่นๆ ใหตรงตามลักษณะที่ตอ งการ
ปรับงอ ขึ้นรูป และจัดรูปทรงสิ่งทอหรือวัสดุเพื่อใหเปนไปตามขนาดและรูปรางที่กําหนด
สําหรับนําไปจัดทําเครื่องมือและอุปกรณ
ทําฟนปลอมทั้งหมดหรือบางซี่ รวมถึงจัดทําเครื่องปองกันการกัดปาก ที่ครอบฟน ขอ
เกี่ยวโลหะ สารอุดฟน สะพานฟน และอุปกรณเสริมอื่นๆ
ใหคําแนะนําแกผูปวยในการใชและดูแลกายอุปกรณเสริมหรือเทียม

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานทันตกรรม
− ชางทําฟนปลอม
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคกายอุปกรณเทียม
− นักกายอุปกรณเทียม
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคกายอุปกรณเสริม
− นักกายอุปกรณเสริม
− ชางทําเครื่องมือศัลยกรรมกระดูก
ยกเวน
− ผูชวยทันตแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5329
− ชางทําเครื่องมือศัลยกรรมผาตัด ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7311
หมายเหตุ
− อาชีพที่จัดประเภทไวในรหัสอาชีพนี้จะตองมีความรูทางการแพทย ทันตกรรม กายวิภาค
และวิศวกรรมบางเล็กนอย ซึ่งไดจากการฝกอบรม (ยกเวนเจาหนาที่เทคนิคที่สรางและ
ซอมเครื่องมือทางการแพทยและศัลยแพทยที่มีความเทีย่ งตรง)
322

ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการพยาบาลและการผดุงครรภ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลดานการพยาบาลขั้นพื้นฐานและการดูแลสวนบุคคลใหกับบุคคลที่มี
อาการปวยทางรางกายหรือจิตใจ ผูพิการหรือไมแข็งแรง และบุคคลอื่นๆ ที่ตองการการดูแล
เนื่องจากความเสี่ยงดานสุขภาพ รวมถึงใหการดูแลและใหคําแนะนําทั้งในชวงกอนตั้งครรภ
ระหวางตั้งครรภ และหลังคลอดบุตร ซึ่งโดยปกติปฏิบัตหิ นาที่ภายใตการควบคุมและสนับสนุน
งานดูแลสุขภาพ การบําบัดรักษาและการสงผูปวยซึ่งกําหนดโดยผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย
พยาบาลวิชาชีพ ผดุงครรภวชิ าชีพ และผูป ระกอบวิชาชีพดานสุขภาพอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ดูแลดานการพยาบาลและการดูแลสวนบุคคล บําบัดรักษา และใหคําปรึกษาแกผูปวย ตาม
แผนการดูแลที่กําหนดโดยผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ

209
−
−
−

−

−

ชวยงานพยาบาลวิชาชีพ ผดุงครรภวิชาชีพ และแพทย เกี่ยวกับการใหยาและบําบัดรักษา
ทําความสะอาดบาดแผลและใชผาปดแผลผาตัด
ใหคําแนะนําแกบุคคล ครอบครัว และชุมชน เกีย่ วกับสุขภาพ การคุมกําเนิด การตั้งครรภ
และการคลอดบุตร
ประเมินความกาวหนาในระหวางการตั้งครรภและการคลอดบุตร
จัดหาหรือใหความ
ชวยเหลือในการดูแลสตรีหลังคลอด และสังเกตสัญญาณและอาการที่จําเปนตองสงตอไป
ยังผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ
ดูแลและสนับสนุนแมและเด็กแรกเกิดหลังจากคลอดบุตร

หมายเหตุ
− ขอแตกตางระหวางพยาบาลและผดุงครรภวิชาชีพกับผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการ
พยาบาลและผดุงครรภ ขึ้นอยูกับหนาที่การงานที่รับผิดชอบตามที่ไดระบุในคําอธิบาย
ประกอบมากกวาจะพิจารณาจากวุฒกิ ารศึกษาหรือการฝกอบรมที่แตละบุคคลไดรับ
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ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการพยาบาล
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลดานการพยาบาลขั้นพื้นฐานและการดูแลใหกับบุคคลที่ตองการการ
ดูแล อันเนื่องมาจากความชรา ความเจ็บปวย อาการบาดเจ็บ หรือความบกพรองทางรางกายหรือ
จิตใจ โดยปฏิบัติงานภายใตการควบคุม และสนับสนุนการดูแลสุขภาพ บําบัดรักษา และการสง
ตอผูปวย ซึ่งกําหนดโดยผูป ระกอบวิชาชีพทางการแพทย พยาบาลวิชาชีพ และผูประกอบ
วิชาชีพดานสุขภาพอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ดูแลดานการพยาบาลและการดูแลสวนบุคคล บําบัดรักษา และใหคําปรึกษาแกผูปวย ตาม
แผนการดูแล ที่กําหนดโดยผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ
− บริหารจัดการการใชยาและบําบัดรักษาดวยวิธีอื่นๆ แกผูปวย เฝาติดตามอาการและการ
ตอบสนองตอการรักษาของผูปวย และสงตอผูปวยและครอบครัวใหอยูในความดูแลของผู
ประกอบวิชาชีพดานสุขภาพเพื่อการดูแลเปนพิเศษ
− ทําความสะอาดบาดแผลและใชผาปดแผลผาตัด
− ปรับปรุงขอมูลอาการและการบําบัดรักษาผูปวยในระบบบันทึกขอมูล
− ชวยในการวางแผนและจัดการดูแลผูปวยรายบุคคล
− ชวยปฐมพยาบาลในกรณีฉก
ุ เฉิน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูชวยพยาบาลวิชาชีพ
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ยกเวน
− พยาบาลวิชาชีพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2221
− ที่ปรึกษาดานการรักษาพยาบาล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2221
− พยาบาลเฉพาะทาง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2221
− ผดุงครรภวิชาชีพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2222
− ผูชวยผดุงครรภวิชาชีพ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3222
− ผูชวยงานพยาบาลตามคลินิกหรือโรงพยาบาล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5321
− ผูชวยงานพยาบาลตามบาน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5322
หมายเหตุ
− ความแตกตางระหวางพยาบาลวิชาชีพและผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการพยาบาล
ขึ้นอยูกับหนาที่การงานที่รับผิดชอบตามที่ไดระบุในคําอธิบายประกอบมากกวาจะ
พิจารณาจากวุฒิการศึกษาหรือการฝกอบรมที่แตละบุคคลไดรับ
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ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการผดุงครรภ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและใหคําแนะนําพื้นฐานทั้งในกอนตั้งครรภ ระหวางตั้งครรภ
และหลังคลอดบุตร และการคลอดบุตร รวมถึงการดูแลสุขภาพ บําบัดรักษา และการสงตอ
ผูปวยซึ่งกําหนดโดยผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย ผดุงครรภวิชาชีพ และผูประกอบวิชาชีพ
ดานสุขภาพอืน่ ๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหคําแนะนําแกผูหญิง ครอบครัว และชุมชน ดานสุขภาพ โภชนาการ สุขอนามัย การ
บริหารรางกาย การเกิดและการวางแผนฉุกเฉิน การใหนมบุตร การดูแลทารก การวางแผน
ครอบครัวและการคุมกําเนิด การดําเนินชีวิตประจําวัน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ตั้งครรภและการคลอดบุตร
− ประเมินความกาวหนาในระหวางการตั้งครรภและการคลอดบุตร และสังเกตสัญญาณและ
อาการที่จําเปนตองสงตอไปยังผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ
− ดูแลการคลอดบุตรในกรณีทเี่ กิดภาวะแทรกซอน
หรือใหความชวยเหลือแพทยหรือผดุง
ครรภวิชาชีพ
− ดูแลและชวยเหลือแมและเด็กแรกเกิดหลังจากคลอดบุตร เฝาติดตามสุขภาพ และสังเกต
สัญญาณและอาการที่จําเปนตองสงตอไปยังผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูชวยผดุงครรภวิชาชีพ
− หมอตําแย
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ยกเวน
− ที่ปรึกษาดานการรักษาพยาบาล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2221
− พยาบาลวิชาชีพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2221
− พยาบาลเฉพาะทาง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2221
− ผดุงครรภวิชาชีพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2222
− ผูชวยงานพยาบาลตามคลินิกหรือโรงพยาบาล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5321
− ผูชวยงานผดุงครรภตามคลินิกหรือโรงพยาบาล ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5321
หมายเหตุ
− อาชีพที่จัดประเภทไวในรหัสอาชีพนี้เปนอาชีพที่ตองการความรูและทักษะดานการผดุง
ครรภทั้งที่เปนงานประจําทัว่ ไปและงานฉุกเฉิน ซึ่งอาจไดรับการเรียนรูและฝกอบรมทั้งใน
และนอกระบบ
− หมอตําแย ที่ใหการดูแลและใหคําแนะนําพื้นฐานในการดูแลครรภและการคลอดบุตร ซึ่ง
เปนประสบการณและความรูที่สั่งสมมาอยางไมเปนทางการจากวัฒนธรรม ประเพณี และ
การปฏิบัติของชุมชนที่เปนแหลงกําเนิด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพนี้
− ผูชวยงานผดุงครรภ ที่เปนผูด
 ูแลสภาพจิตใจและดูแลทั่วไป พรอมทั้งใหคําแนะนําแกสตรี
และครอบครัวในระหวางตั้งครรภและคลอดบุตร ไดจัดประเภทไวในหมู 532 (ผูปฏิบัติงาน
ดูแลสวนบุคคลดานสุขภาพ)
323
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ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับแพทยแผนโบราณและแพทยทางเลือก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกัน ดูแล และบําบัดรักษาผูป วยทั้งทางรางกายและจิตใจ ผูที่มีความ
ผิดปกติ และผูไดรับบาดเจ็บ โดยใชสมุนไพรและการบําบัดดวยวิธีอื่นๆ โดยอาศัยทฤษฎี ความ
เชื่อ และประสบการณที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมเฉพาะนั้นๆ ทําการบําบัดรักษาโดยวิธีการและยา
รักษาโรคแบบพื้นบานหรือวิธีโบราณ อาจทําการรักษาโดยวิธีการพื้นบานอยางเดียวหรือใช
วิธีการรักษารวมกันกับผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับแพทยแผนโบราณหรือผูประกอบวิชาชีพ
ดานสุขภาพอืน่ ๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตรวจและซักถามผูปวยและครอบครัว เพื่อหาลักษณะของความเจ็บปวย หรือความผิดปกติ
ของรางกายทั้งทางรางกายหรือจิตใจ หรืออาการเจ็บปวย หรืออาการบาดเจ็บอื่นๆ
− ใหคําแนะนําและใหการดูแลและบําบัดรักษาอาการเจ็บปวยและอาการบาดเจ็บอื่นๆ โดย
ใชเทคนิคการรักษาและยาแผนโบราณ เชน การดัดดึงรางกายและการออกกําลังกาย การผา/
เจาะเอาเลือดออกโดยใชทอจากธรรมชาติ และการรักษาโดยใชสมุนไพร พืชที่มีสรรพคุณ
ทางยา แมลง สิ่งสกัดจากสัตว
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ทําการบําบัดรักษาเชน การรักษาโดยการฝงเข็ม การบําบัดแบบอายุรเวช การบําบัดแบบ
โฮมีโอพาธี และการใชยาสมุนไพร ตามที่ผูประกอบวิชาชีพที่เกีย่ วของกับแพทยแผน
โบราณหรือผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอื่นๆ ไดวางแผนและวิธีการบําบัดรักษาไว
ทําการดูแลและรักษาอาการบาดเจ็บทางดานรางกาย เชน การจัดและการรักษากระดูกหัก
และกระดูกผิดปกติ ดวยวิธีการจัดกระดูกแบบแผนโบราณและใชสมุนไพร
ใหคําแนะนําแกบุคคล ครอบครัว และชุมชน ดานสุขภาพ โภชนาการ สุขอนามัย การ
ดําเนินชีวิตประจําวัน และหัวขออื่นๆ ในการดูแลหรือปรับปรุงสุขภาพและการใชชีวิตให
ดีขึ้น
สงตอผูปวยและแลกเปลี่ยนขอมูลกับเจาหนาที่ดานสุขภาพเพื่อทําการดูแลรักษาตอ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูชวยนักฝงเข็ม
− ผูชวยแพทยอายุรเวช
− นักจัดกระดูกแผนโบราณ
− นักสมุนไพร
− ผูชวยแพทยทใี่ หการบําบัดแบบโฮมีโอพาธี
− หมอผี/หมอไสยศาสตร
− ผูรักษาโรคประจําหมูบาน
− นักบําบัดโรคโดยใชถวยสุญญากาศดูดเลือดและอุปกรณสําหรับขัดถู
ยกเวน
− นักฝงเข็ม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2230
− แพทยอายุรเวช ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2230
− แพทยรักษาโดยใชสมุนไพรจีน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2230
− แพทยทใี่ หการบําบัดแบบโฮมีโอพาธี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2230
− ผูรักษาโรคโดยวิธีธรรมชาติบําบัด ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2230
− หมอตําแย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3222
− นักบําบัดโรคดวยการนวดแบบกดจุด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3255
− นักวารีบําบัด/นักบําบัดสารพิษดวยน้ํา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3255
− นักบําบัดโรคดวยการจัดกระดูกสันหลัง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ3259
− นักบําบัดรักษาโรคกระดูก ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3259
− ผูรักษาโรคทางจิตวิญญาณ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3413
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หมายเหตุ
− แพทยแผนโบราณและแพทยทางเลือก ตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชน
และการนําวิธีการรักษาแบบแพทยแผนโบราณและแพทยทางเลือกมาใชในการบําบัดรักษา
โดยตองเปนผูท ี่ไดรับการศึกษาในระบบเกีย่ วกับวิธีการรักษาดังกลาวอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
ดานกายวิภาคและพื้นฐานการแพทยสมัยใหม โดยจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2230 (แพทย
แผนโบราณและแพทยทางเลือก)
− ผูที่มีความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวจากการเรียนและฝกอบรมทั้งในและนอกระบบเปน
ชวงเวลาสั้นๆ หรือมีความรูที่ไดรับโดยการตกทอดผานจากรุนสูรุน ไดจัดประเภทไวใน
รหัสอาชีพ 3230 (ผูประกอบวิชาชีพที่เกีย่ วของกับแพทยแผนโบราณและแพทยทางเลือก)
− แพทยทใี่ ชการรักษาดวยยาสมุนไพร การบําบัดโรคทางจิตวิญญาณ หรือใชวิธีการบําบัด
รักษาดวยมือดวยวิธีใดวิธีหนึง่ เทานั้น ไมจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2230 (แพทยแผน
โบราณและแพทยทางเลือก)
− ผูรักษาโรคทางจิตวิญญาณ
เปนผูที่ทําการบําบัดรักษาอาการเจ็บปวยของมนุษยโดยใช
ความศรัทธาและพลังจิต โดยไมมกี ารใชยา สมุนไพร หรือการรักษาทางกายอื่นๆ ไดจัด
ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3413 (ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับศาสนา)
− ผูประกอบอาชีพที่ทําการบําบัดรักษาโดยการนวดและกดจุดแบบโบราณ เชน นักบําบัด
โรคดวยการนวดแบบกดจุดและแบบชิอัตสึ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3255 (เจาหนาที่
เทคนิคและผูชว ยดานกายภาพบําบัด)
− หมอตําแย ใหการดูแลและใหคําแนะนําพื้นฐานในการดูแลครรภและการคลอดบุตร ซึ่ง
เปนประสบการณและความรูที่สั่งสมมาอยางไมเปนทางการจากประเพณีและการปฏิบัติ
ของชุมชนที่เปนแหลงกําเนิด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3222 (ผูประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวของกับการผดุงครรภ)
324

3240

ผูชวยและผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสัตวแพทย
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการใหคําปรึกษา วินจิ ฉัย ปองกัน และรักษาสัตว มีขอบเขตและความยุง ยาก
ของงานนอยกวางานที่ปฏิบตั ิโดยสัตวแพทย ใหการดูแลสัตวที่ตองรักษาในทีพ่ กั ชั่วคราว ณ
สถานสัตวแพทย รวมถึงชวยเหลือสัตวแพทยในขั้นตอนตางๆ และในการปฏิบัติงาน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหคําปรึกษาแกชุมชนและบุคคลเกี่ยวกับการรักษาสัตว รวมถึงโรคและอาการบาดเจ็บ
− ทําการตรวจสอบสัตวเพื่อการวินจ
ิ ฉัยหรือสงตอไปยังสัตวแพทยในกรณีที่เกินความสามารถ
− รักษาอาการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บของสัตว โดยเฉพาะโรคและความผิดปกติทั่วๆ ไป
− ทําความสะอาดและฆาเชื้อโตะและเครื่องมือที่ใชในการตรวจ รวมถึงจัดเตรียมวัสดุสําหรับ
ใชในการตรวจและรักษาสัตว
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ปฏิบัติงานดานเทคนิคเกีย่ วกับการผสมเทียม
จัดเตรียมสัตวใหพรอมสําหรับการตรวจหรือรักษา และคอยควบคุมหรือจับสัตวในระหวาง
การรักษา
ชวยสัตวแพทยวางยาสลบและใหออกซิเจนในระหวางการรักษา
นําสัตวไปวางในกรงเพื่อพักฟนจากการผาตัดและเฝาติดตามอาการ
ถายภาพเอ็กซเรย เก็บตัวอยางทดสอบ และทดสอบในหองปฏิบัติการ เพือ่ ชวยในการวินิจฉัย
ปญหาสุขภาพของสัตว
ทําการตรวจฟนและใหความชวยเหลือสัตวแพทยในการตรวจรักษาฟน

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาที่ผสมเทียมสัตว
− ผูชวยสัตวแพทย
− เจาหนาทีพ
่ ยาบาลสัตว
− เจาหนาที่ฉด
ี วัคซีนสัตว
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานสัตวแพทย
ยกเวน
− สัตวแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2250
− พนักงานดูแลสัตวเลี้ยง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5164
− เจาหนาที่ชว
 ยงานสัตวแพทย ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5164
325

ผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพ
ปฏิบัติงานดานเทคนิคและใหความชวยเหลือดานการดูแลรักษาขอมูลเวชระเบียนของผูปวยใน
การรักษาทางทันตกรรมและทางการแพทย สุขภาพชุมชน ปรับแกความสามารถในการมองเห็น
ที่ลดลง กายภาพบําบัด อนามัยสิ่งแวดลอม บริการการแพทยฉุกเฉิน และกิจกรรมอื่นๆ ที่
สนับสนุนและสงเสริมดานสุขภาพ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหบริการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน เพื่อปองกันและรักษาโรคและอาการผิดปกติของฟนและ
ชองปาก
− ใหคําแนะนําแกชุมชนและบุคคลดานสุขอนามัย โภชนาการ และมาตรการปองกันอื่นๆ
เพื่อลดความเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพ
− รวบรวมและดูแลรักษาประวัติการรักษาของผูปวย และจัดเตรียมขอมูลเพือ
่ การวิจยั การจัดทํา
ใบเสร็จรับเงิน การควบคุมตนทุน และการปรับปรุงการรักษา
− ใหความชวยเหลือครอบครัวเพื่อพัฒนาทักษะและทรัพยากรที่จาํ เปนในการปรับปรุงสุขภาพ
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ใหคําปรึกษาแนะนําและใหความรูดานสุขอนามัยและสุขลักษณะเพื่อจํากัดการแพรกระจาย
ของโรคติดตอ
ประกอบและตรวจวัดเลนสสายตา
ตรวจสอบการดําเนินงานตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมและ
การทํางานที่มผี ลตอสุขภาพของมนุษย
นวดกลามเนื้อตางๆ ในรางกาย
พาผูปวยเขาชมหองตรวจและดูแลผูปวยใหพรอมสําหรับการตรวจหรือรักษา
ใหความชวยเหลือทางดานการแพทยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ กรณีฉุกเฉิน และเมื่อมีการรองขอ

ผูชวยทันตแพทยและนักทันตกรรมบําบัด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการดูแลทางทันตกรรมพื้นฐาน เพื่อปองกันและบําบัดรักษาโรค
และความผิดปกติของปากและฟน และดําเนินงานตามแผนงานและขัน้ ตอนการดูแลซึ่งกําหนด
โดยทันตแพทยหรือผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพปากอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหคําปรึกษาแกชุมชนและบุคคลเกี่ยวกับสุขอนามัยทางทันตกรรม
การควบคุมอาหาร
และวิธีการตางๆ ในการปองกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับสุขภาพปากและฟน
− ทําการตรวจทางสายตาและทางกายภาพปาก ฟน และโครงสรางที่เกี่ยวของของผูปวย เพื่อ
ประเมินสภาพสุขภาพในชองปาก
− ระบุกรณีของผูปวยที่มีสุขภาพชองปากและโรคทางทันตกรรมที่มีความยุงยากซับซอน ซึ่ง
จําเปนตองสงตอไปยังทันตแพทยหรือผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอื่นๆ
− ชวยเหลือทันตแพทยระหวางการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากซับซอน
− เตรียมการรักษาดวยฟลูออไรด ทําความสะอาดและขจัดสิ่งสกปรก/สิ่งติดคางออกจากฟน
จัดเตรียมรองฟนสําหรับอุดและใสวัสดุอดุ ฟน ใหยาชา และปฏิบัตติ ามขั้นตอนการรักษา
ทางทันตกรรมทั่วไปอื่นๆ
− จัดเตรียม ทําความสะอาด และฆาเชื้อเครือ
่ งมือ อุปกรณ และวัสดุทางทันตกรรม ที่ใชใน
การตรวจและรักษาผูปวย
− ดูแลผูปวยใหพรอมสําหรับการตรวจหรือรักษา
รวมถึงอธิบายขั้นตอนการรักษาและ
กําหนดตําแหนงการวางทาทางของผูปวยใหถูกตอง
− เอ็กซเรยฟนเพือ
่ วินิจฉัยและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําฟนเทียม
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูชวยทันตแพทย
− นักสุขอนามัยทันตกรรม
− นักทันตกรรมบําบัด
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ยกเวน
− ทันตแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2261
− เจาหนาที่ควบคุมเครื่องมือทันตกรรม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3214
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานอุปกรณฟนเทียม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3214
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานทันตกรรม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3214
− เจาหนาที่ชว
 ยงานทันตแพทย ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5329
3252

เจาหนาที่เวชระเบียนและเจาหนาที่เทคนิคดานขอมูลสุขภาพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนา ดูแลรักษา และดําเนินการระบบประมวลผล จัดเก็บ และสืบคน
ขอมูลเวชระเบียนในสถานพยาบาลและศูนยดูแลสุขภาพอืน่ ๆ ใหตรงตามขอกําหนดในการจัดเก็บ
ขอมูลการใหบริการดานสุขภาพตามกฎหมาย จริยธรรม และการบริหารจัดการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผน พัฒนา ดูแลรักษา และปฏิบัติงานดานดัชนีขอมูลดานสุขภาพตางๆ รวมถึงระบบ
การจัดเก็บและสืบคนเพื่อการเก็บรวบรวม จัดจําแนก จัดเก็บ และวิเคราะหขอมูล
− ทําสําเนา รวบรวม และประมวลผลเวชระเบียนของผูป
 วย รับและสงเอกสารและรายงาน
ทางการแพทยอื่นๆ เขาระบบจัดเก็บขอมูล เพื่อเปนขอมูลสําหรับการเฝาติดตามอาการของ
ผูปวยและสงตอผูปวย การเฝาติดตามการระบาดวิทยา งานวิจยั การชําระเงิน การควบคุม
ตนทุน และปรับปรุงการดูแลรักษา
− ตรวจสอบบันทึกเพื่อดูความครบถวน ความถูกตอง และการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
− แปลผลขอมูลทั้งที่เปนลักษณะคําบรรยายและตัวเลขเกี่ยวกับขอมูลทางการแพทยและเอกสาร
อื่นๆ ดานการบริการสุขภาพ ใหเปนรหัสที่สอดคลองกับระบบมาตรฐานการจัดประเภท
ขอมูล
− ปองกันดานความปลอดภัยของเวชระเบียน เพื่อใหแนใจวามีการรักษาความลับ และแสดง
ขอมูลใหกับบุคคลหรือหนวยงานที่มีสิทธิรับทราบ ตามระเบียบขอบังคับ
− ควบคุมดูแลเจาหนาที่เสมียนและเจาหนาทีธ
่ ุรการที่ทําหนาที่ดูแลเวชระเบียน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาที่ลงรหัสดานการแพทย
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคงานเวชระเบียน
− เจาหนาที่งานขอมูลดานสุขภาพ
− เจาหนาทีว
่ ิเคราะหเวชระเบียน
− เจาหนาที่งานเวชระเบียน
− หัวหนาคุมงานเวชระเบียน
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ยกเวน
− เจาหนาที่บน
ั ทึกขอมูล ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 4132
− เสมียนจัดเก็บเอกสาร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 4415
− เลขานุการดานการแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3344
หมายเหตุ
− อาชีพที่จัดประเภทไวในหมูย
 อยนีจ้ ะตองมีความรูทางดานศัพทที่ใชทางการแพทย ระเบียบ
ขอบังคับทางดานขอมูลสุขภาพ มาตรฐานขอมูลสุขภาพ และการจัดการขอมูลในระบบ
คอมพิวเตอรหรือระบบเอกสาร ซึ่งเปนความรูที่ไดมาจากการศึกษาในระบบและ/หรือการ
ฝกอบรมในระหวางปฏิบัติงาน
3253

เจาหนาที่ดานสุขภาพของชุมชน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหความรู การสงตอและการติดตามผลดานสุขภาพ การจัดการรายกรณี
และการดูแลปองกันโรคขั้นพื้นฐาน และการบริการเขาเยี่ยมตามบานในชุมชน รวมถึงใหความ
สนับสนุนและชวยเหลือแกบุคคลและครอบครัวในการแนะแนวระบบการบริการทางสุขภาพ
และสังคม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหความรูแ
 กครอบครัวและชุมชนเกีย่ วกับสุขภาพทั่วไป รวมถึงโภชนาการ สุขอนามัย
การดูแลทารกและเด็ก การเสริมภูมิคุมกัน การวางแผนครอบครัว การควบคุมและรักษา
โรคติดตอ การปองกันพิษ การปฐมพยาบาลเพื่อรักษาอาการเจ็บปวยทัว่ ไป การติด
ยาเสพติด ความรุนแรงในครอบครัว และเรื่องอื่นๆ
− เขาเยี่ยมครอบครัวตามบาน เพื่อใหขอมูลดานสุขภาพ สังคม และการบริการอื่นๆ ที่เปน
ประโยชนและสนับสนุนครอบครัวเหลานีใ้ หเขาถึงการบริการตางๆ
− เขาเยี่ยมครอบครัวที่ไมสามารถเขาถึงสถานบริการดานสุขภาพ เพื่อเฝาติดตามสภาพความ
เปนอยูโดยทั่วไป เชน ความกาวหนาของการตั้งครรภ การเติบโตและพัฒนาการของเด็ก
และสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
− แจกจายเวชภัณฑเพื่อปองกันและรักษาโรคที่เกิดในทองที่ เชน มาลาเรีย ปอดบวม และ
ทองเสีย พรอมทั้งใหความรูแ กสมาชิกของครอบครัวและชุมชนในการใชผลิตภัณฑดงั กลาว
− ใหความชวยเหลือเกี่ยวกับขอมูลและอุปกรณพื้นฐานทางการแพทยแกกลุมดอยโอกาสใน
การเขาถึงสถานบริการดานสุขภาพ เพือ่ ปองกันและจัดการสภาวะสุขภาพของบุคคลที่มี
ความเสี่ยง เชน HIV/AIDS และโรคติดตออื่นๆ
− รวบรวมขอมูลจากครัวเรือนและชุมชนทีไ
่ มสามารถเขาถึงสถานบริการดานสุขภาพ เพื่อ
เฝาติดตามผูปวย สงตอผูปวย และจัดทํารายงานตามระเบียบขอบังคับทางดานสุขภาพ
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาทีใ่ หความชวยเหลือดานสุขภาพของชุมชน
− เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพของชุมชน
− เจาหนาทีด
่ านสุขภาพของชุมชน
− เจาหนาทีด
่ านสุขภาพของหมูบาน
ยกเวน
− ผูรักษาโรคประจําหมูบาน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3230
− หมอตําแย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3222
− ผูชวยดูแลสวนบุคคลที่บาน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5322
หมายเหตุ
− อาชีพที่จัดประเภทไวในรหัสอาชีพนี้
โดยปกติจะตองไดรับการฝกฝนอยางเปนทางการ
หรือไมเปนทางการ
และทํางานภายใตการควบคุมของผูมีอํานาจในการใหบริการดาน
สุขภาพและสังคม
− แพทยแผนโบราณ ไมไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพนี้
3254

ผูตรวจวัดสายตาและชางประกอบแวนตา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ วัด ประกอบ และปรับตั้งเลนส ใหกับลูกคาตามใบสั่งหรือ
คุณสมบัติที่จกั ษุแพทยหรือผูเชี่ยวชาญในการวัดสายตากําหนด เพือ่ ปรับแกความสามารถใน
การมองเห็นทีล่ ดลง รวมถึงการใหบริการตรวจสอบความแมนยําของแวนตา คอนแทคเลนส
เครื่องมือชวยการมองเห็น และอุปกรณดา นสายตาอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตรวจและวัดสายตาและใบหนาของลูกคา เพื่อตัดแวน เลือกกรอบ และอุปกรณสายตาอื่นๆ
ใหเขากับรูปหนาและขนาดสายตา
− ใหคําแนะนําแกลูกคาในการเลือกและดูแลรักษาแวนตาและกรอบ ชนิดของคอนแทคเลนส
และอุปกรณสายตาอื่นๆ เพื่อการใชงาน ความปลอดภัย ความสบาย และการดําเนินชีวิต
− อานใบสั่งจักษุแพทยและเตรียมงานสําหรับหองปฏิบัติการ เพื่อเจียและประกอบเลนสเขา
กับกรอบ จัดทําคอนแทกเลนสและงานอื่นๆ ที่จําเปน
− ตรวจสอบความแมนยําของเลนสและอุปกรณที่ทําเสร็จแลวตามใบสั่งและความตองการ
ของลูกคา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูตรวจวัดสายตาสําหรับคอนเทคเลนส
− ผูตรวจวัดสายตาและชางประกอบแวนตา
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ผูประกอบแวน33/

ยกเวน
− จักษุแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2212
− ผูเชี่ยวชาญการตรวจวัดสายตา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2267
− นักทัศนมาตรวิชาชีพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2267
3255

เจาหนาที่เทคนิคและผูชวยดานกายภาพบําบัด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาทางกายภาพบําบัดใหแกผูปว ยที่มีปญหาดานการเคลื่อนไหวรางกาย
อันเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บ ความเจ็บปวย หรือความบกพรองของรางกาย ซึ่งการรักษา
เปนไปตามแผนการรักษาทีก่ าํ หนดโดยนักกายภาพบําบัดหรือผูเชี่ยวชาญทางดานสุขภาพอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ดําเนินการรักษาดวยมือ เชน การรักษาดวยการนวดหรือการกดจุด
− ใชเครื่องมือบําบัดรักษาโรคดวยไฟฟา อัลตราซาวนด และการรักษาทางกายภาพบําบัด
ดวยวิธีอื่นๆ ทีใ่ ชเทคนิคและอุปกรณพิเศษ รวมถึงหลอดอินฟราเรด34/ การปดเปยก35/ และ
การบําบัดรักษาดวยสมุนไพรหรือแร
− ใหคําแนะนํา กระตุน ปองกัน และชวยเหลือผูปวยในการบริหารรางกาย เทคนิคการผอน
คลาย และทํากิจกรรม
− ปรึกษากับนักกายภาพบําบัดหรือผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอื่นๆ ในการประเมินขอมูล
การรักษาผูปวย เพื่อวางแผน ปรับปรุง และประสานการบําบัดรักษา
− เฝาติดตามและบันทึกความกาวหนาของผูปวยในระหวางการรักษา
รวมถึงตรวจวัดการ
เคลื่อนไหวขอตอและสัญญาณชีพของผูปวย
− รักษากระดูกและกลามเนื้อใหกับผูปวยโดยใชเฝอก อวัยวะเทียม และอุปกรณค้ําจุนอื่นๆ
(เชน ไมเทาพยุง) และสอนผูปวยใชอุปกรณดังกลาว
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ผูประกอบแวน (Dispensing opticians) คือ ผูประกอบและขายแวน หลังจากที่ไดรับการตรวจมาจาก Optometrist แลว ไมสามารถตรวจตาได
บางคนสามารถใหบริการการใช Contact lens ได ภายใตการดูแลของ Optometrists (ที่มา: วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัว
Vol.1 No.2 March-June 2009 ISSN 1906-3199)
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หลอดอินฟราเรด (infra-red lamp) ใชในการรักษาอาการปวดเมื่อยของรางกาย

35/

การปดเปยก (wet compress) ใชกับผื่นระยะเฉียบพลันทีม่ ีน้ําเหลืองเยิ้ม ใหใชน้ําเกลือ, น้ํายา Burow, 3% Boric acid หรือน้ํายา KMnO4 1:1000 เช็ด
น้ําเหลืองออกบอยๆ หรือจะใชน้ํายาชุบผากอสหมาดๆ ปดแผลไว 5-10 นาที เพื่อซับน้ําเหลือ ง เมื่อน้ําเหลืองแหงแลวจึงดึงผากอสออก อยาปลอยให
น้ํายาแหงจนผากอสติดผิวหนัง เพราะเวลาดึงผากอสออกจะทําใหผิวหนังฉีกขาดและมีเลือดออก ทําซ้ําวันละ 2-3 ครั้ง จนกวาน้ําเหลืองจะแหง
การทําเชนนี้เรียกวาการปดเปยก ชวยลดอาการระคายเคืองของผิวหนังและทําใหแผลสะอาด เปนการปองกันไมใหแบคทีเรียเพิ่มจํานวนและชวยลด
โปรตีนจากน้ําเหลือง เซลลผิวหนังและแบคทีเรียที่ตายแลวไมใหไปกระตุนระบบภูมิคุมกันอันจะนําไปสูภาวะแพน้ําเหลืองตนเอง (auto sensitization)
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักบําบัดโรคดวยการนวดแบบกดจุด
− นักบําบัดโรคดวยไฟฟา
− นักวารีบําบัด
− นักบําบัดโรคดวยการนวด
− ผูชวยนักกายภาพบําบัด
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคในการฟน
 ฟูรางกาย
− นักบําบัดโรคดวยการนวดแบบชิอัตสึ
ยกเวน
− นักกายภาพบําบัด ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2264
− นักบําบัดโรคเทา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2269
− นักกิจกรรมบําบัด ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2269
− นักบําบัดรักษาโรคดวยการจัดกระดูกสันหลัง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3259
3256

ผูชวยดานการแพทย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคลินกิ พื้นฐานและการบริหารจัดการทั่วไป เพือ่ สนับสนุนการดูแลผูปวย
ภายใตการควบคุมของแพทยหรือผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− สัมภาษณผูปว
 ยและครอบครัว เพื่อใหไดขอ มูลสุขภาพและประวัตกิ ารรักษา
− ชวยเหลือแพทยและผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอื่นๆ ในการตรวจและรักษาผูปวย รวมถึง
การวัดชีพจร จัดการเวชภัณฑ และปฏิบัตหิ นาที่ประจําวันทั่วไป เชน ฉีดยาและตัดไหม
− เตรียมผูปวยใหพรอมสําหรับการตรวจและการรักษา รวมถึงอธิบายขั้นตอนและพาผูปวย
เขาชมหองตรวจไข
− จัดเตรียมและจัดการเครื่องมือและวัสดุอุปกรณทางการแพทย รวมถึงฆาเชื้อเครื่องมือและ
กําจัดวัสดุ อุปกรณที่ปนเปอนตามขั้นตอนการปฏิบัติดานความปลอดภัย
− เก็บรวบรวมเลือด เนื้อเยื่อ หรือตัวอยางอืน
่ ๆ และจัดเตรียมใหพรอมสําหรับการทดสอบใน
หองปฏิบัติการ
− ใหขอมูลแกผป
ู วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ รวมถึงเวชภัณฑที่สั่งโดยแพทย
หรือผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอื่นๆ
− ใหใบสั่งยาและขอมูลเกี่ยวกับยาแกเภสัชกร
− ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่นั่งรอและหองตรวจผูปว
ย
− บันทึกประวัตก
ิ ารรักษาผูปวย
การทดสอบการวินจิ ฉัยโรคและขัน้ ตอนการรักษาและ
ผลการรักษา และขอมูลอื่นๆ ลงในระบบจัดเก็บขอมูลทางการแพทย
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จัดตารางนัดหมายแพทย จัดเตรียมเอกสารที่ใชในการคิดราคา ทํารายงาน และใชใน
วัตถุประสงคการประกันภัย

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูชวยเจาหนาที่ประจําคลินก
ิ
− เจาหนาที่ผูชว
 ยดานการแพทย
− ผูชวยเจาหนาที่เกี่ยวกับนัยนตา
ยกเวน
− เจาหนาที่ประจําคลินิก (ผูชวยแพทย) ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2240
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคกายอุปกรณเทียม ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3214
− ผูชวยทันตแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3251
− ผูชวยนักกายภาพบําบัด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3255
− เลขานุการดานการแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3344
− ผูชวยถายภาพทางการแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5329
หมายเหตุ
− อาชีพที่จัดประเภทไวในรหัสอาชีพนี้ โดยปกติจะตองไดรับการฝกฝนอยางเปนทางการใน
การใหบริการดานสุขภาพ
− ผูใหการดูแลทางคลินิกที่ไดรับการฝกฝนและมีทักษะที่ชํานาญการในการใหบริการวินิจฉัย
และตรวจรักษาโรคไดอยางอิสระ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2240 (ผูชวยแพทย)
3257

ผูตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม การทํางาน สุขภาพ และงานที่เกี่ยวของ
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎและระเบียบขอบังคับในเรื่องปจจัยสิ่งแวดลอม
ที่มีผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย ความปลอดภัยในการทํางาน และความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิตสินคาและบริการ และอาจจะดําเนินการและประเมินโครงการเพื่อฟนฟูหรือ
ปรับปรุงทางดานความปลอดภัยและสุขาภิบาลภายใตการควบคุมของผูประกอบวิชาชีพดาน
สุขภาพ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− แนะนําตัวแทนของนายจางและผูปฏิบัติงานในการดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในการทํางาน
− ตรวจสอบสถานที่ทํางาน เพื่อใหมน
ั่ ใจวาสิ่งแวดลอมในการทํางาน เครื่องจักร และ
เครื่องมือ เปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานดานสุขาภิบาล และ/
หรือสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานและสิ่งแวดลอม
− ใหคําแนะนําทางดานเทคนิคและวิธีการแกปญหาเกีย
่ วกับสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
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−

−

−

−

−

−

ตรวจสอบสถานที่ทํางานโดยการสัมภาษณ การสังเกต และวิธีอื่นๆ เพื่อใหไดขอเท็จจริง
ของการปฏิบัติงานและอุบัตเิ หตุ เพื่อกําหนดกฎเกณฑและระเบียบขอบังคับทางดานความ
ปลอดภัย
ตรวจสอบพื้นที่การผลิต กระบวนการผลิต การขนสง การควบคุม การเก็บรักษา และการ
จําหนายผลิตภัณฑ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐาน
ใหคําแนะนําแกองคการธุรกิจและสาธารณะ ในการปฏิบัติตามตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสุขอนามัย สุขาภิบาล ความบริสุทธิ์ และการแบงระดับสินคา
อาหาร ยา เครือ่ งสําอาง และสินคาที่คลายกัน
ตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อใหเปนไปตามตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับอื่นๆ
ในการปลอยสารพิษและกําจัดของเสียอันตราย
ปฏิบัติงานดูแลรักษาหรือปรับปรุงสุขอนามัย และปองกันมลพิษทางน้ํา อากาศ อาหาร
หรือดิน
สงเสริมมาตรการปองกันและแกไข เชน การควบคุมโรคในสิ่งมีชีวติ และสารพิษใน
อากาศ การควบคุมอาหารที่ถูกสุขอนามัย การกําจัดขยะที่เหมาะสม และการทําความ
สะอาดสถานที่สาธารณะ
ประเมินปริมาณและตนทุนของวัสดุและแรงงานที่ตองการเพื่อโครงการดานสุขภาพ ความ
ปลอดภัย และการปรับปรุงทางดานสุขาภิบาล

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูตรวจสอบดานสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร
− ผูตรวจสอบดานสุขภาพ
− ผูตรวจสอบดานความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน/อาชีวอนามัย
− ผูตรวจสอบดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
− เจาหนาที่อนามัย
− ผูตรวจสอบดานสุขาภิบาล
ยกเวน
− เจาหนาทีด
่ านสุขภาพสิ่งแวดลอม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2263
− นักสุขอนามัยในการทํางาน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2263
− เจาหนาทีใ่ หคาํ ปรึกษาดานความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน/อาชีวอนามัย
ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2263
− ผูเชี่ยวชาญดานการปองกันรังสี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2263

ไดจัด
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ผูปฏิบัตงิ านดานรถพยาบาล
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในภาวะฉุกเฉินแกผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ เจ็บปวย ไมแข็งแรง
หรือมีความผิดปกติทางรางกายหรือจิตใจกอนหรือในระหวางสงไปยังสถานบริการทาง
การแพทย
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประเมินสุขภาพของผูปวยที่เกิดอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และสถานการณฉุกเฉินอืน
่ ๆ และ
กําหนดความจําเปนในการชวยเหลือทางการแพทยฉุกเฉินและการแพทยเฉพาะทาง
− ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกาแพทยและจัดการเวชภัณฑและใหการรักษาอืน
่ ๆ ตามหลักการรักษา
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการชวยชีวิต กระตุนหัวใจผูปว ย และใชอุปกรณชวยชีวิตผูป วย
− เฝาติดตามอาการของผูปวยทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปในระหวางขนยายไปและจากสถานบริการ
ทางการแพทย ศูนยฟนฟู และศูนยดูแลสุขภาพอื่นๆ
− ใหขอมูลและฝกอบรมแกกลุมชุมชนและผูปฏิบัติงานดานการบริการที่จําเปน ในการปฐม
พยาบาลเบื้องตนผูเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ
− เขารวมและ/หรือลาดตะเวนการชุมนุมขนาดใหญหรือเหตุการณอื่นๆ ที่อาจเกิดภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข
− บันทึกขอมูลอาการเจ็บปวยและวิธีการรักษาผูปวย ในระบบจัดเก็บขอมูลทางการแพทย
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาที่ประจํารถพยาบาล
− เจาหนาที่ผูชว
 ยแพทยประจํารถพยาบาล
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคทางการแพทยฉุกเฉิน
− เจาหนาที่ผูชว
 ยแพทยฉุกเฉิน
ยกเวน
− ผูชวยแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2240
− พนักงานขับรถพยาบาล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8322
หมายเหตุ
− อาชีพที่จัดประเภทไวในรหัสอาชีพนี้ โดยปกติจะตองไดรับการอบรมอยางเปนทางการใน
การใหการรักษาทางการแพทยแบบฉุกเฉิน การขนยายผูปวย การใชและการปฏิบัติงาน
รถพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวของ พนักงานขับรถพยาบาล ไมไดใหบริการดูแลสุขภาพ ได
จัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8322 (ผูขับรถยนต รถแท็กซี่ และรถตู)
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ผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพ ซึง่ มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในหมวดยอย
32 (ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพ) อาชีพที่จัดอยูใ นรหัสอาชีพนี้ไดแก ผูบําบัด
รักษาโรคดวยการจัดกระดูกสันหลัง ผูบําบัดรักษาโรคกระดูก ผูใหคําปรึกษาเกีย่ วกับ HIV
ผูใหคําปรึกษาดานการวางแผนครอบครัว และผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− สัมภาษณและตรวจอาการผูป
 วยเพื่อใหไดขอมูลสุขภาพของผูปวย ลักษณะ อาการบาดเจ็บ
ความเจ็บปวย หรือปญหาสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตอื่นๆ
− ใหขอมูลและคําปรึกษาแกผป
ู วยและครอบเกี่ยวกับสุขภาพ การปองกัน และทางเลือกใน
การรักษา ติดตามผลการรักษา และพฤติกรรมสวนบุคคลที่อาจมีผลตอสุขภาพที่จะตามมา
− บริหารจัดการการบําบัดและการดูแลรักษาโรคใหแกผูปว
 ย รวมถึงเทคนิคการจัดกระดูก
สันหลังและการรักษากระดูกและกลามเนือ้ ดวยมือและทางกายภาพ
− ปฏิบัติงานดานการแพทยพน
ื้ ฐานทัว่ ไป เชน การตรวจสอบการติดเชือ้ HIV หรือการใส
เครื่องมือเพื่อตรวจภายในมดลูก
− จายยาและใหคําปรึกษาเกีย
่ วกับอาหารเสริม ยาตานไวรัส HIV ยาปองกันโรค และ
ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพตางๆ
− ติดตามอาการของผูปวยผานแผนการรักษา และระบุเครื่องบงชี้หรืออาการเพื่อสงตอผูปวย
ไปยังแพทยหรือผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอื่นๆ
− บันทึกขอมูลสุขภาพของผูปวยและการตอบสนองตอการบําบัดรักษาในระบบจัดเก็บขอมูล
ทางการแพทย
− แลกเปลี่ยนขอมูลกับผูปฏิบัติงานดานดูแลสุขภาพอื่นๆ เพื่อใหมั่นใจในการดําเนินการรักษา
ตอเนื่องและการดูแลแบบเบ็ดเสร็จ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานการวางยาชาและยาสลบ
− นักบําบัดโรคดวยการจัดกระดูกสันหลัง (ไคโรแพรคติค)
− ที่ปรึกษาดานการวางแผนครอบครัว
− ที่ปรึกษาดาน HIV
− นักบําบัดรักษาโรคกระดูก
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานการรักษาระบบทางเดินหายใจ
หมายเหตุ
− อาชีพที่จัดประเภทไวในที่นโ
ี้ ดยสวนใหญตองไดรับการฝกอบรมดานสุขภาพจากในระบบ
ถึงแมวานักบําบัดโรคดานการจับกระดูกสันหลังและนักบําบัดรักษาโรคกระดูกบางคนจะ
เปนผูที่มีความความรูความเชีย่ วชาญดานการแพทย ก็ใหจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพนี้
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หมวดยอย 33 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับธุรกิจและการบริหาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางดานเทคนิคที่เกีย่ วของกับการประยุกตใชความรูเกี่ยวกับบัญชีและ
ธุรกรรมทางการเงิน การคํานวณตัวเลข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การซื้อและขายเครื่องมือทางการเงิน36/ งาน
เลขานุการเฉพาะดาน และการบังคับหรือประยุกตใชกฎระเบียบของรัฐบาล รวมถึงผูใหบริการทางธุรกิจ เชน
การดําเนินพิธีการศุลกากร การวางแผนการประชุม การจัดหางาน การซื้อและขายอสังหาริมทรัพยหรือสินคาใน
ปริมาณมากๆ และการเปนตัวแทนของบุคคลตางๆ เชน นักกีฬาและศิลปน ผูประกอบอาชีพทีจ่ ัดประเภทไวใน
หมวดยอยนี้สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่ 3 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− บันทึกและจัดสงคําสั่งซื้อและขายหลักทรัพย หุน พันธบัตร หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ
รวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในตลาดซื้อขายลวงหนาหรือตลาดที่ซื้อ
ขายทันที
− เสนอใบขอสินเชื่อและกูยืมแกผูบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธ
− อนุมัติหรือปฏิเสธการขอสินเชื่อบนพื้นฐานของขอกําหนดที่เปนมาตรฐานขององคการใน
การพิจารณาสินเชื่อ
− ดูแลรายการธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดใหเปนไปตามหลักเกณฑการบันทึกรายการบัญชี
ภายใตการดูแลของนักบัญชี
− ชวยวางแผนและปฏิบัติงานดานการคํานวณทางคณิตศาสตร สถิติ คณิตศาสตรประกันภัย
บัญชี และการคํานวณอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
− ซื้อและขายเครื่องมือทางการเงิน
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ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานการเงินและการคํานวณ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดมูลคาของสิ่งของและสินทรัพย ดูแลรายการธุรกรรมทางการเงิน
วิเคราะหขอมูลในใบขอกูย มื เงินและเสนอผลการวิเคราะห ซื้อและขายเครื่องมือทางการเงิน
และทําการคํานวณทางคณิตศาสตรและการคํานวณอืน่ ๆ ที่เกีย่ วของ ผูประกอบอาชีพที่จัด
ประเภทไวในหมวดใหญนี้สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่ 3 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− บันทึกและจัดสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย หุน พันธบัตร หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ
รวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในตลาดซื้อขายลวงหนาหรือตลาดที่ซื้อ
ขายทันที
− เสนอใบสมัครขอสินเชื่อและกูยืมแกผูบริหาร พรอมทั้งขอเสนอแนะวาควรจะอนุมัตห
ิ รือ
ปฏิเสธ

36/

เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instruments) หมายถึง หนังสือสําคัญซึ่งเปนเอกสารแสดงสิทธิตางๆ เชน ตราสารหนี้ ตราสารหุน ตราสารอนุพันธุ
หนวยลงทุน
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ทําการอนุมัตหิ รือปฏิเสธการขอสินเชื่อโดยพิจารณาบนพื้นฐานของขอกําหนดที่เปน
มาตรฐานขององคการในการพิจารณาสินเชื่อ
ดูแลรายการธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดใหเปนไปตามหลักเกณฑการบันทึกรายการบัญชี
ภายใตการดูแลของนักบัญชี
ชวยวางแผนและปฏิบัติงานดานการคํานวณทางคณิตศาสตร สถิติ คณิตศาสตรประกันภัย
บัญชี และการคํานวณอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ

นายหนาคาหลักทรัพยและการเงิน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อและขายหลักทรัพย หุน พันธบัตร หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ
ทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในตลาดซือ้ ขายลวงหนาหรือตลาดที่ซื้อขายทันที
ในนามของบริษัทหรือใหแกลูกคา โดยไดรับคาตอบแทน/คานายหนา พรอมทั้งใหคําแนะนํา
แกลูกคาหรือผูบริหารระดับสูง
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− หาขอมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของลูกคาและบริษท
ั ที่อาจเขาไปลงทุน
− วิเคราะหแนวโนมตลาดซื้อขายหลักทรัพย หุน พันธบัตร หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
− แจงขอมูลใหกบ
ั ลูกคาเกี่ยวกับสภาวการณของตลาดและแนวโนมในอนาคต
− ใหคําแนะนําและเขารวมเจรจาเพื่อขอกูยม
ื และการนําหุน และพันธบัตรเขาสูตลาดการเงิน
เพื่อระดมทุนใหกับลูกคา
− บันทึกและจัดสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย หุน พันธบัตร หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ
รวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในตลาดซื้อขายลวงหนาหรือตลาดที่ซื้อ
ขายทันที
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นายหนาซื้อขายแลกเปลีย
่ นเงินตราตางประเทศ
− นายหนาซื้อขายหลักทรัพย
− นายหนาซื้อขายหุน
− ตัวแทนจําหนายเงินตราตางประเทศ
ยกเวน
− นักวิเคราะหพน
ั ธบัตร ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2413
− นายหนาซื้อขายสินคา ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3324
− นายหนาซื้อขายสินคาลวงหนา ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3324
− เสมียนงานนายหนาคาหลักทรัพย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 4312
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เจาหนาที่สินเชื่อและใหกูยืม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหและประเมินขอมูลทางการเงินที่ปรากฏในใบสมัครขอสินเชื่อ
และกูย ืม และพิจารณาวาควรอนุมัติสินเชื่อแกลูกคาหรือไม หรือใหขอเสนอแนะแกผูบริหาร
เพื่อพิจารณาตอไป
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− สัมภาษณผูขออนุมัติสินเชื่อสวนบุคคล สินเชื่อเพื่อการจํานอง สินเชื่อแกนก
ั ศึกษา และ
สินเชื่อเพื่อการดําเนินธุรกิจ
− วิจย
ั และประเมินสถานะทางการเงินของผูขออนุมัติสินเชื่อ บุคลากรที่อา งอิง ความนาเชือ่ ถือ
และความสามารถในการชําระเงินคืน
− นําเสนอใบสมัครของผูขออนุมัติสินเชื่อแกผูบริหาร พรอมขอเสนอแนะวาเห็นควรอนุมัติ
หรือปฏิเสธ
− ทําการอนุมัตห
ิ รือปฏิเสธการใหกูยมื โดยพิจารณาบนพื้นฐานของขอกําหนดทีเ่ ปนมาตรฐาน
การใหสินเชื่อขององคการ
− เก็บรายการการชําระเงินและจัดทําจดหมายเพื่อทวงถามการชําระเงินในกรณีที่เกินกําหนด
เวลาการชําระและดําเนินการตามกฎหมายตอไป
− จัดทําเอกสารการใหสินเชื่อและกูย
 ืม
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาทีใ่ หกย
ู ืมเงิน
− เจาหนาทีด
่ านการจํานอง
ยกเวน
− ผูจัดการสาขาสถาบันการเงิน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 1346

3313

ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของทางดานบัญชี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรายการธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด และตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารและบันทึกรายการตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกรรมทางการเงิน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ดูแลรายการธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดใหเปนไปตามหลักเกณฑการบันทึกรายการบัญชี
ภายใตการดูแลของนักบัญชี
− ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและบันทึกรายการตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการชําระเงิน
ใบเสร็จรับเงิน และธุรกรรมทางการเงินอืน่ ๆ
− จัดทํางบการเงินและเอกสารรายงานตามระยะเวลาที่กําหนด
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ใชความรูเกีย่ วกับการจัดทํารายการบัญชีเพือ่ ระบุปญหาทีเ่ กิดขึ้นจากการทํางาน พรอมทั้ง
แกไขปญหาดังกลาว
ใชซอฟตแวรสําเร็จรูปที่เปนมาตรฐานในการทําบัญชีและการคํานวณที่เกี่ยวของ
ควบคุมการปฏิบัติงานของเสมียนบัญชีและเสมียนลงรายการบัญชี

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานบัญชี
− ผูชวยนักบัญชี
ยกเวน
− สมุหบัญชี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2411
− ผูชวยนักสถิติ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3314
− เสมียนลงรายการบัญชี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 4311
3314

ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานสถิติ คณิตศาสตร และคณิตศาสตรประกันภัย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชวยวางแผนในการจัดเก็บขอมูล ประมวลผล และการนําเสนอขอมูล
สถิติ คณิตศาสตร หรือคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งดําเนินงานภายใตคําแนะนําของนักสถิติ
นักคณิตศาสตร และนักคณิตศาสตรประกันภัย
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ชวยวางแผนและดําเนินงานดานสถิติ คณิตศาสตร คณิตศาสตรประกันภัย และการคํานวณ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
− จัดทํารายละเอียดการประเมินจํานวนและตนทุนของวัตถุดิบและแรงงาน
เพื่อใชในการ
สํามะโนและสํารวจ
− ดําเนินงานดานเทคนิคเกีย
่ วกับการจัดทํา การดูแลรักษา และการใชขอ มูลจากทะเบียนและ
จากกรอบตัวอยาง เพื่อใชในการสํามะโนและสํารวจ
− ดําเนินงานดานเทคนิคเกีย
่ วกับการเก็บรวบรวมขอมูลและการควบคุมคุณภาพการสํามะโน
และสํารวจ
− ใชซอฟตแวรสาํ เร็จรูปที่เปนมาตรฐานในการคํานวณดานคณิตศาสตร คณิตศาสตรประกันภัย
บัญชี และการคํานวณอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
− จัดเตรียมผลการคํานวณดานสถิติ คณิตศาสตร คณิตศาสตรประกันภัย บัญชี และผล
คํานวณอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของเพือ่ นําเสนอผลในรูปแบบของแผนภูมแิ ละตาราง
− ประยุกตใชความรูดานสถิติ คณิตศาสตร คณิตศาสตรประกันภัย บัญชี ตลอดจนแนวคิด
ทางทฤษฎีและปฏิบัติที่เกีย่ วของ เพื่อระบุปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน และหา
วิธีแกไขปญหาดังกลาว
− ควบคุมดูแลการดําเนินงานของเสมียนดานสถิติ
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูชวยนักคณิตศาสตรประกันภัย
− ผูชวยนักคณิตศาสตร
− ผูชวยนักสถิติ
ยกเวน
− นักคณิตศาสตรประกันภัย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2120
− นักคณิตศาสตร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2120
− นักสถิติ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2120
− พนักงานงานบัญชี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3313
− เสมียนงานสถิติ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 4312
3315

ผูประเมินราคาและมูลคาความเสียหาย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินมูลคาทรัพยสินและสินคาชนิดตางๆ และประเมินความเสียหาย
ภายใตความคุม ครองของกรมธรรมประกันภัย
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนดคุณภาพหรือมูลคาของวัตถุดิบ อสังหาริมทรัพย เครื่องอุปกรณทางอุตสาหกรรม
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน งานศิลปะ อัญมณี และสิ่งของอื่นๆ
− ประเมินคาความเสียหายหรือสูญหายและความรับผิดของบริษัทประกันและผูรับ
ประกันภัยที่มตี อความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใตความคุมครองของกรมธรรมประกันภัย
− บันทึกยอดขายและมูลคาของสิ่งของหรือทรัพยสินที่ใกลเคียงกัน
− ตรวจสอบรายการสิ่งของหรือทรัพยสินเพือ
่ ประเมินสภาพ ขนาด และโครงสราง
− จัดทํารายงานประเมินมูลคา จัดทําปจจัยที่มีผลตอการประเมินและวิธีการทีใ่ ชในการประเมิน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูประเมินราคา
− ผูประเมินราคาอสังหาริมทรัพย
− ผูประเมินราคาคาสินไหมทดแทน
− ผูประเมินราคาดานการประกันภัย
− ผูตรวจสอบคาสินไหมทดแทน
− ผูประเมินมูลคา
ยกเวน
− พนักงานขายทอดตลาด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3339
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ตัวแทนและนายหนาซื้อขาย
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการเปนตัวแทนของบริษัท ภาครัฐ และองคการอื่นๆ ในการซื้อและขาย สินคา
โภคภัณฑ สินคา การประกันภัย การขนสงสินคา และบริการอื่นๆ ใหกับภาคอุตสาหกรรม ภาค
วิชาชีพ ภาคพาณิชยกรรม หรือสถานประกอบการอื่นๆ หรือเปนตัวแทนอิสระเพื่อเปนตัวกลาง
ในการติดตอผูซื้อและผูขายสินคาโภคภัณฑและบริการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ศึกษาขอมูล ติดตาม วิเคราะหแนวโนมตลาดและเงื่อนไขทางการตลาด และสินคาและ
บริการของนายจางและคูแขงทางการคา
− เก็บขอมูลเกี่ยวกับความตองการของลูกคาและกําหนดสินคาและบริการที่เหมาะสม
− อธิบายและสาธิตสินคาและบริการใหกับลูกคา
− เจรจาตกลงราคา สัญญา ขอตกลง เงื่อนไข และจัดเตรียมการสงสินคา บริการ หรือสินคา
โภคภัณฑ
หมายเหตุ
− ผูจัดการดานการขาย ไดจัดประเภทไวในหมู 122 (ผูจัดการดานการขาย การตลาด และ
การพัฒนาธุรกิจ)
− ผูประกอบวิชาชีพการขายดานเทคนิค ดานการแพทย และดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ไดจัดประเภทไวในหมู 243 (ผูประกอบวิชาชีพดานการขาย การตลาด และ
การประชาสัมพันธ)
− นายหนาคาหลักทรัพยและการเงิน ไดจด
ั ประเภทไวในหมู 331 (ผูประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวของกับดานการเงินและการคํานวณ)
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ตัวแทนขายประกันภัย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแนะนําและขายประกันภัยในรูปแบบตางๆ เชน ประกันชีวติ ประกัน
อุบัติเหตุ ประกันยานยนต ประกันหนี้สิน ประกันแบบสะสมทรัพย ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยทางทะเล และการประกันภัยประเภทอื่นๆ ใหแกลูกคาใหมและที่ลูกคาเดิม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− เก็บขอมูลเกี่ยวกับสภาพขอเท็จจริงของลูกคาที่จําเปนตอการกําหนดประเภทและเงื่อนไข
การประกันภัย
− เจรจาตกลงกับลูกคาเพื่อกําหนดประเภทและระดับของการเสี่ยงของประเภทการ
ประกันภัยที่ลกู คาตองการ
− อธิบายรายละเอียดของการประกันภัยและเงื่อนไข คาชดเชยความเสี่ยงของการประกันภัย
และผลประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ
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−
−

ชวยเหลือลูกคาในการกําหนดประเภทและขอบเขตคุมครองในการประกันภัย คํานวณเบี้ย
ประกันและเงือ่ นไขการชําระเงิน
เจรจาตกลงและวางสัญญาการประกันภัยตอ
ใหคําปรึกษาแนะนํา เจรจาเงื่อนไขขอตกลง และวางสัญญาประกันภัยสําหรับโครงการ
การแสดงผลงานศิลปะ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงขนาดใหญหรือพิเศษ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ตัวแทนขายประกันภัย
− นายหนาขายประกันภัย
− เจาหนาที่รับประกันภัย
ยกเวน
− ผูจัดการดานการประกันภัย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1346
− นายหนาคาหลักทรัพย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3311
− ผูประเมินราคาดานการประกันภัย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3315
− เสมียนงานการประกันภัย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 4312
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ตัวแทนขายดานการคา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเปนตัวแทนของบริษัทในการขายสินคาและบริการใหกับธุรกิจและองคการ
อื่นๆ และจัดหาขอมูลเฉพาะของผลิตภัณฑตามที่ตองการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ชักชวนใหลูกคาสั่งซื้อและขายสินคาใหแกรานคาปลีก รานคาสง ภาคอุตสาหกรรม และ
สถานประกอบการอื่นๆ
− ขายเครื่องมือ อุปกรณ และการบริการที่เกี่ยวของใหแกสถานประกอบภาคธุรกิจหรือสวน
บุคคล
− รวบรวมและปรับปรุงความรูเรื่องสภาวการณตลาด และสินคาและบริการของนายจางและ
คูแขงทางการคาใหทันสมัย
− จัดหาขอมูลเกีย
่ วกับคุณลักษณะและการทํางานของผลิตภัณฑและเครื่องมือ รวมทั้งสาธิต
วิธีการใชหรือคุณสมบัติของอุปกรณนั้นๆ แกลูกคา
− เสนอราคาและเงื่อนไขสินเชื่อ ทําบันทึกการสั่งซื้อสินคา และจัดสงสินคา
− จัดทํารายงานการตอบรับและความตองการของลูกคาแกผูผลิต
− ติดตามความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสินคาที่ซื้อไป
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ที่ปรึกษาแนะนําหลังการขาย
− ตัวแทนขายดานการคา
− ตัวแทนขายสินคาของบริษัท
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ยกเวน
− ผูจัดการฝายขาย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1221
− ตัวแทนขายดานการแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2433
− ตัวแทนขายดานเทคนิค ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2433
− ตัวแทนขายอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ
2434
− พนักงานชวยขายในรานคา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5223
− ผูจําหนายสินคาตามบาน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5243
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ผูจัดซื้อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อสินคาและบริการตางๆ เพื่อนํามาใชหรือนํามาขายตอ ในนามของ
หนวยงานภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ภาครัฐ หรือสถานประกอบการและองคการอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนดหรือการเจรจาขอตกลงและเงื่อนไขของสัญญา ทําสัญญาจัดซื้อจัดจางผูผลิต หรือ
เสนอแนะสัญญาจัดซื้อจัดจางในการจัดซื้ออุปกรณ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ บริการ และจัดซื้อ
สินคาเพื่อนํามาขายตอ
− รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการและการเก็บสินคาคงคลัง และกําหนดหลักเกณฑของ
ปริมาณและคุณภาพของสินคาที่จะสั่งซื้อ คาใชจาย วันที่สงมอบสินคา และเงื่อนไขสัญญา
อื่นๆ
− จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณทั่วไปและเฉพาะ วัตถุดิบ หรือการบริการทางธุรกิจ เพื่อใชงาน
หรือเพื่อการดําเนินการในสถานประกอบการ
− เชิญชวนประมูล ใหคําปรึกษากับผูผลิต และพิจารณาทบทวนใบเสนอราคา
− จัดซื้อสินคาเพือ
่ นํามาขายตอ โดยรานคาปลีกหรือคาสง
− ศึกษารายงานการตลาด การคาแบบผอนชําระ และวัตถุดิบในการสงเสริมการขาย และเขา
เยี่ยมชมงานแสดงสินคา หองแสดงสินคา โรงงาน และงานแสดงการออกแบบผลิตภัณฑ
− คัดเลือกสินคาหรือผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับความตองการของสถานประกอบการมากที่สุด
− พูดคุย/สัมภาษณผูผลิตและเจรจาตกลงราคา สวนลด ระยะเวลาของสินเชื่อ และขอตกลง
ในการขนสงสินคา
− ตรวจสอบการจัดสรรสินคาไปยังรานขายสงและรักษาระดับสินคาคงคลังใหเพียงพอตอ
ความตองการ
− สรางตารางเวลาการจัดสงสินคา ตรวจสอบความคืบหนาในการทํางาน และติดตอลูกคา
และผูผลิตเพื่อแกไขปญหาตางๆ
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดซื้อ
− ตัวแทนจัดซื้อ
− เจาหนาทีจ
่ ัดซือ้
− เจาหนาทีจ
่ ัดหาสินคา
ยกเวน
− นายหนาซื้อขายสินคาโภคภัณฑ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3324
3324

นายหนาทางการคา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับการซื้อและขายสินคาโภคภัณฑและบริการสงสินคาในปริมาณมากๆ
ในนามของบริษัทหรือลูกคาโดยไดรับคาตอบแทน/คานายหนา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ดําเนินการติดตอผูซื้อและผูขายสินคาโภคภัณฑ
− อธิบายขอกําหนดในการซื้อและการขายแกลูกคาและใหคําปรึกษาแนะนํา
− ซื้อและขายพืน
้ ที่เก็บสินคาบนเรือ
− เจรจาตอรองราคาซื้อหรือขายสินคาโภคภัณฑและสินคาโภคภัณฑลวงหนา
− จัดหาคลังสินคาหรือสถานที่เก็บสินคาสําหรับสินคาโภคภัณฑ และเจรจาตอรองคาขนสง
สินคา คาระวางเรือ และคาจัดเก็บสินคา
− ติดตามและวิเคราะหแนวโนมตลาดและปจจัยอืน
่ ๆ ที่มีผลตออุปสงคและอุปทานสําหรับ
สินคาโภคภัณฑและการบริการขนสงสินคา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นายหนาซื้อขายสินคาโภคภัณฑ
− นายหนาซื้อขายสินคาโภคภัณฑลวงหนา
ยกเวน
− นายหนาทางการเงิน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3311
− ตัวแทนทางการเงิน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3311
− นายหนาคาหลักทรัพย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3311
− ตัวแทนคาหลักทรัพย ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3311
− ตัวแทนขายประกันภัย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3321
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ตัวแทนการใหบริการทางธุรกิจ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําสัญญาซื้อบริการทางธุรกิจ เชน พื้นที่โฆษณาตามสื่อตางๆ ดําเนิน
พิธีการศุลกากรเพื่อใหแนใจวาเอกสารที่สําคัญตางๆ ถูกตองครบถวน จัดคนที่กําลังหางานทํา
ลงตามตําแหนงงานที่วาง จัดหาพนักงานใหกับนายจาง จัดทําสัญญาขอตกลงใหกับนักกีฬา
นักแสดง และศิลปน รวมถึงการพิมพโฆษณาหนังสือ การผลิตงานละคร หรือการบันทึก
การแสดงและขายงานเพลง การวางแผนและจัดการประชุมและงานอืน่ ๆ ที่คลายกัน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ดําเนินพิธีการศุลกากรเพื่อการสงออกหรือนําเขา
− จัดหาบริการและประสานงานดานการจัดประชุมและงานอื่นๆ ที่คลายกัน เชน สิ่งอํานวย
ความสะดวกในการประชุม จัดเลี้ยง จัดทําปายเครื่องหมาย การแสดง อุปกรณภาพและ
เสียง อุปกรณคอมพิวเตอร ที่พักอาศัย การขนสง ฯลฯ ใหกับผูเขารวมงาน
− จัดคนที่กําลังหางานทําลงตามตําแหนงงานที่วาง
− จัดหาพนักงานสําหรับตําแหนงงานทีว
่ างใหกับนายจาง
− จัดแสดงรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อขายหรือใหเชาแกผูที่ตองการซื้อหรือเชา
พรอมทั้ง
อธิบายเงื่อนไขการขายหรือใหเชา
− ขายสินคา เชน ที่ดิน อาคาร รถยนต สินคา ปศุสัตว งานศิลปะ อัญมณี และสิ่งของอื่นๆ
โดยการประมูล
− จัดทําสัญญาขอตกลงใหกับนักแสดง/ศิลปน และการแสดง
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ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผูรับจัดการขนสงสินคา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินพิธีการศุลกากรและตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับการประกันภัย
ใบอนุญาตนําเขา/สงออก และระเบียบการอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ดําเนินพิธีการศุลกากรเพื่อการสงออกหรือนําเขา
− ตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับการประกันภัย
− ตรวจสอบความถูกตองของใบอนุญาตนําเขา/สงออกและระเบียบการอื่นๆ
− ลงนามและออกใบตราสงสินคา
− ตรวจสอบเอกสารนําเขา/สงออกเพื่อระบุสงิ่ ของที่บรรทุก และจําแนกสินคาไปตามกลุม
พิกัดอัตราศุลกากร
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ตัวแทนพิธีการศุลกากร/ตัวแทนออกของ
− ตัวแทนผูรับจัดการขนสงสินคา
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นักวางแผนการจัดงานและการประชุม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการจัดการและประสานงานในการประชุม การแสดง งานพิธี
งานเลี้ยง และการสัมมนา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประชาสัมพันธการประชุม การสัมมนา การแสดงสินคา ใหลูกคาไดรบ
ั ทราบ
− สอบถามบริการที่ตองจัดหารวมถึงตนทุนของหองและอุปกรณเชา การจัดเลี้ยง และการ
บริการที่เกี่ยวของ
− ประชุมกับลูกคาเพื่อหาความตองการ และนําเสนอรูปแบบงานตอลูกคา
− จัดเตรียมและประสานการบริการ เชน สิง่ อํานวยความสะดวกในการประชุม การจัดเลี้ยง
การเซ็นสัญญา การจัดแสดง อุปกรณโสตทัศนและคอมพิวเตอร ที่พกั การเดินทาง และ
บริการอื่นๆ สําหรับผูเขารวมงานและวิทยากร
− จัดระบบการลงทะเบียนของผูเขารวมงาน
− เจรจาประเภทและตนทุนของการใหบริการใหอยูใ นงบประมาณ
− ตรวจสอบการทํางานโดยผูทาํ สัญญา และรายงานความเคลื่อนไหวตอเจาของงาน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาทีจ
่ ัดการประชุมและการแสดง
− นักวางแผนการจัดการประชุม
− นักวางแผนการจัดงานแตงงาน
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ตัวแทนจัดหางานและผูทาํ สัญญาดานแรงงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดคนที่กําลังหางานลงตามตําแหนงงานที่วาง จัดหาพนักงานใหกับนายจาง
และทําสัญญาจางใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามที่ตอ งการ รวมถึงจัดหางาน
ใหกับผูว างงานโดยไดรับคาตอบแทน/คานายหนา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดคนที่กําลังหางานทําลงตามตําแหนงงานที่วาง
− จัดหาพนักงานลงตําแหนงทีว
่ า ง โดยไดรับคาตอบแทน/คานายหนาจากนายจางหรือพนักงาน
− หารือกับนายจางที่ตองการพนักงานที่มีทก
ั ษะหรือคุณสมบัติตางๆ เขามาทํางานหรือทําสัญญา
− จัดหาพนักงานตามทักษะที่เหมาะสม และดําเนินการใหสอดคลองกับกฎระเบียบขอบังคับ
ของประเทศหรือสากล
− ใหคํารับรองวาสัญญาจางงานนั้นถูกตองตามกฎหมายและลงนามในสัญญาดังกลาว
− ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการฝกอบรม
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ตัวแทนจัดหางาน
− ผูทําสัญญาดานแรงงาน
− เจาหนาทีจ
่ ัดหางาน
ยกเวน
− ที่ปรึกษาเพื่อแนะแนวการประกอบวิชาชีพ ไดจัดประเภทไวในรหัส 2423
− นักวิเคราะหอาชีพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัส 2423
− ตัวแทนดานงานประพันธ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3339
− ตัวแทนดานงานแสดงดนตรี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3339
− ตัวแทนดานการกีฬา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3339
− ตัวแทนดานงานละคร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3339
3334

ตัวแทนอสังหาริมทรัพยและผูจัดการทรัพยสิน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการขาย ซื้อ เชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย
ดําเนินการในฐานะตัวแทนของลูกคาและไดรับคาตอบแทน/คานายหนา

โดยสวนใหญจะ

ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ศึกษาขอมูลเกีย
่ วกับทรัพยสนิ ที่จะขายหรือใหเชา สภาพขอเท็จจริงของผูเปนเจาของและ
ความตองการของผูซื้อหรือผูถือครองอสังหาริมทรัพย
− นําทรัพยสินทีจ
่ ะขายหรือใหเชามาแสดงแกลูกคา และชี้แจงเงื่อนไขการขาย การเชาหรือ
ใหเชา
− อํานวยความสะดวกในการเจรจาตอรองระหวางผูเชาและเจาของในการเชาและการคิด
คาธรรมเนียมตางๆ
− รางสัญญาเชาซื้อและขอตกลงการขาย พรอมทั้งประมาณมูลคาทรัพยสิน
− ดําเนินการลงนามการเชาชือ
้ และการโอนกรรมสิทธิ์ในการครอบครองทรัพยสิน
− เก็บรวบรวมเงินคาเชาและพันธบัตรตางๆ ในนามของเจาของ รวมทั้งตรวจสอบทรัพยสิน
ในชวงกอน ระหวาง และภายหลังการถือครอง
− จัดหาพนักงานเพื่อบํารุงรักษาทรัพยสิน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ตัวแทน/นายหนาอสังหาริมทรัพย
− ผูจัดการทรัพยสิน
− นายหนาซื้อขายอสังหาริมทรัพย
− พนักงานขายอสังหาริมทรัพย
ยกเวน
− เสมียนงานการจํานอง ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 4312
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ตัวแทนการใหบริการทางธุรกิจ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัวแทนการใหบริการทางธุรกิจ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่ ในหมู 333
(ตัวแทนการใหบริการทางธุรกิจ) เชน บริการขายพืน้ ที่โฆษณาตามสื่อตางๆ จัดทําสัญญา
ขอตกลงใหกบั นักกีฬา นักแสดง และศิลปน จัดทําสัญญาการพิมพโฆษณาหนังสือ การผลิต
งานละคร หรือการบันทึก การแสดงและขายงานเพลง รวมถึงการขายสิ่งของ ทรัพยสิน และ
สินคาโดยการประมูล
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบริการที่นํามาเสนอขายและความตองการของผูที่จะซื้อบริการ
− เจรจาตกลงเรือ
่ งสัญญาตางๆ ในนามของผูซื้อหรือผูขาย พรอมทั้งชี้แจงเงื่อนไขการขาย
และการชําระเงินแกลูกคา
− ลงนามในสัญญาในนามของผูซื้อหรือผูขาย และตรวจสอบใหแนใจวาสัญญามีผลในทาง
ปฏิบัติ
− ตรวจสอบใหแนใจวาบริการทางธุรกิจที่ไดขายใหกับผูซ
 ื้อเปนไปตามขอตกลง
− ขายสินคา เชน ที่ดิน อาคาร รถยนต สินคา ปศุสัตว งานศิลปะ อัญมณี และสิ่งของอื่นๆ
โดยการประมูล
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานขายทอดตลาด
− พนักงานขายงานโฆษณา
− ตัวแทนดานงานประพันธ
− ตัวแทนดานงานแสดงดนตรี
− ตัวแทนดานการกีฬา
− ตัวแทนดานงานละคร
เลขานุการดานการบริหารและเลขานุการเฉพาะดาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใหบริการทีส่ นับสนุนดานการจัดการ ติดตอสื่อสาร และงาน
เอกสารตางๆ ภายในองคการ ซึ่งจะตองอาศัยความรูความเขาใจในธุรกิจที่องคการดําเนินงานอยู
อีกทั้งยังทําหนาที่ควบคุมดูแลเสมียนสํานักงานภายในองคการดวย
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประสานงาน มอบหมาย และตรวจสอบงานของเสมียน
− พิมพงานดวยคอมพิวเตอร
− จัดเตรียมเอกสารและรายงานดานกฎหมาย เชน โฉนด พินย
ั กรรม คําใหการเปนลายลักษณ
อักษร และสํานวนคดีความ
− ดําเนินการและใหความชวยเหลือดานการติดตอสื่อสาร งานเอกสาร และการประสานงาน
ดานการจัดการภายในองคการ ซึ่งในบางครั้งอาจตองอาศัยความรูความเขาใจเฉพาะดาน
ในธุรกิจที่องคการดําเนินงานอยู
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จัดตารางเวลาและยืนยันการประชุมและนัดหมาย และติดตอฝากขอความของลูกคา
เก็บรวบรวม บันทึก และตรวจสอบบันทึก รายงาน และเอกสารทางกฎหมายและ
การแพทย

หัวหนาคุมงานในสํานักงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและประสานงานที่ดําเนินงานโดยผูป ฏิบัติงานในหมวดใหญ
4 (เสมียน)
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประสานงาน มอบหมาย และตรวจสอบงานของเสมียนในเรื่องตางๆ เชน งานประมวลผล
คํา งานจัดเก็บบันทึกและเอกสาร ควบคุมแผงโทรศัพท บันทึกขอมูล พิมพงานดวย
คอมพิวเตอร และงานทัว่ ไปที่เกี่ยวของกับสํานักงานและงานที่ตองใชทกั ษะดานบริหาร
− จัดทําตารางเวลาและขั้นตอนการทํางาน ประสานงานกับหนวยงานหรือแผนกอื่น
− แกไขปญหาทีเ่ กี่ยวของกับงาน จัดทําและจัดสงรายงานความกาวหนาและรายงานอื่นๆ
− ทําการฝกอบรมและใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับงานทีท
่ ํา การรักษาความปลอดภัย และ
นโยบายการดําเนินงานของบริษัท หรือจัดใหมีการฝกอบรม
− ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ พรอมทั้ง
ใหคําแนะนําที่เหมาะสมแกพนักงาน
− สรรหา สัมภาษณ และคัดเลือกพนักงาน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− หัวหนาคุมงานเสมียน
− หัวหนาคุมงานเจาหนาที่บน
ั ทึกขอมูล
− หัวหนาคุมงานเสมียนจัดแฟมเอกสาร
− หัวหนาคุมงานเสมียนฝายบุคลากร
ยกเวน
− หัวหนาคุมงานเวชระเบียน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3252
หมายเหตุ
− ผูควบคุมการทํางานของพนักงานสนับสนุนงานเสมียนในสํานักงานกฎหมายหรือแผนก
กฎหมาย ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3342 (เลขานุการดานกฎหมาย)
− ผูควบคุมการทํางานของพนักงานสนับสนุนงานเสมียนในหนวยงานดานสุขภาพ ซึ่งตอง
เปนผูมีความรูค วามเชี่ยวชาญเกี่ยวกับดานสุขภาพและยา เชน งานประมวลผลรายงาน
ทางการแพทย และรายงานการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ไดจดั ประเภทไวในรหัส
อาชีพ 3344 (เลขานุการดานการแพทย)

239
−

3342

ผูที่ทําหนาที่สนับสนุนงานดานเลขานุการและการบริหารจัดการโดยตรงใหกับผูจัดการหรือ
ผูประกอบวิชาชีพ (ยกเวนผูป ระกอบวิชาชีพดานกฎหมายและดานการแพทย) รวมถึง
ควบคุมการทํางานของพนักงานสนับสนุนงานเสมียน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3343
(เลขานุการดานการบริหารและเลขานุการผูบริหาร)

เลขานุการดานกฎหมาย
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการประยุกตใชความรูเ ฉพาะดานเกีย่ วกับถอยคําและกระบวนการดานกฎหมาย
ในการใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนนักวิชาชีพดานกฎหมายเกีย่ วกับการติดตอสื่อสาร งาน
เอกสาร และการประสานการจัดการภายในสํานักงานกฎหมาย แผนกกฎหมายในองคการ
ขนาดใหญหรือหนวยงานของรัฐ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดเตรียมเอกสารและรายงานดานกฎหมาย เชน โฉนด พินย
ั กรรม คําใหการเปนลาย
ลักษณอักษร และสํานวนคดีความ
− ตรวจสอบและพิสูจนเอกสารและรายงานที่เกี่ยวของ เพือ
่ ใหแนใจเปนไปตามกระบวนการ
ทางกฎหมาย
− จัดสงจดหมาย แฟกซ หรือจัดสงเอกสารทางกฎหมายไปยังลูกคา พยาน และเจาหนาทีศ
่ าล
− จัดการและดูแลเอกสาร แฟมคดี และสถานที่เก็บเอกสารทางกฎหมาย
− กลั่นกรองขอเสนอสําหรับการประชุม การจัดตารางเวลา และการจัดการประชุม
− ชวยจัดทํางบประมาณ ติดตามการใชจาย การรางสัญญา และการสั่งซื้อสินคา
− ควบคุมดูแลการดําเนินงานของเสมียนสํานักงานที่เกี่ยวของ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เลขานุการดานกฎหมาย
ยกเวน
− ผูชวยดานกฎหมาย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3411
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เลขานุการดานการบริหารและเลขานุการผูบริหาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตอ ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงานของผูจัดการ และนัก
วิชาชีพและ/หรือเตรียมโตตอบจดหมาย รายงาน และบันทึกการประชุมและเอกสารเฉพาะอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− รางเอกสารที่เกี่ยวกับงานบริหารและรายงานการประชุม
− จัดทํา นําเสนอ และติดตามงาน และกําหนดเวลาที่ตองแลวเสร็จ
− กลั่นกรองขอเสนอสําหรับการประชุม จัดตารางเวลา บริการจัดการประชุม และเตรียม
กําหนดการเดินทาง
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ชวยจัดทํางบประมาณ ติดตามการใชจาย รางสัญญาและการสั่งซื้อสินคา
ประสานงานกับเจาหนาที่อนื่ ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการ
เขียนและโตตอบจดหมายทางธุรกิจและจดหมายทางวิชาการ รวมถึงเอกสารอืน่ ๆ ที่คลายกัน
จัดทํารายงานแบบคําตอคําเพื่อนําไปใชในการดําเนินการทางกฎหมาย ศาลยุติธรรม หรือ
สถานที่อื่นๆ โดยการจดชวเลขหรือโดยวิธอี ื่นๆ
ควบคุมดูแลการดําเนินงานของเสมียนสํานักงาน

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เลขานุการดานการบริหาร
− เสมียนโตตอบจดหมาย/ผูชวยงานโตตอบจดหมาย
− เลขานุการสวนตัว
− เจาหนาที่บน
ั ทึกคําใหการในศาล
− ผูชวยผูบริหาร
ยกเวน
− นักถอดความทางการแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3344
− เลขานุการทั่วไป ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 4120
3344

เลขานุการดานการแพทย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชความรูเฉพาะทางดานคําศัพทการแพทยและการบริการสาธารณสุข
การสื่อสาร งานเอกสาร การจัดการ และการประสานภายในองคการ เพื่อสนับสนุนบุคลากร
ดานสุขภาพ ในสถานบริการทางการแพทย และหนวยงานดานการแพทยอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดทําตารางเวลาและยืนยันการนัดหมายดานการแพทย รวมถึงติดตอขาวสารกับทีมแพทย
และผูปวย
− รวบรวม บันทึก และตรวจสอบประวัติการรักษา รายงาน เอกสาร และสิ่งที่คลายกัน
− สัมภาษณ พูดคุยกับผูปวยเพือ
่ กรอกขอมูลในแบบฟอรม เอกสาร และประวัติการรักษา
− กรอกแบบฟอรมการประกันภัยและสิทธิการรักษาตางๆ
− ดูแลเอกสารและบันทึกดานการแพทย รวมถึงหองสมุดดานการแพทย
− จัดทํารายการดานการเงินและขั้นตอนการชําระเงิน
− ชวยจัดทํางบประมาณ จัดทํารางสัญญาและการสั่งซื้อสินคา
− ควบคุมดูแลการทํางานของผูปฏิบัติงานสนับสนุนการทํางานในสํานักงานและผูปฏิบัติงาน
ในสํานักงานอืน่ ๆ
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เลขานุการทันตแพทย
− เลขานุการหัวหนาแผนกในโรงพยาบาล
− เลขานุการงานชําระคาประกันภัยทางการแพทย
− ผูชวยดานการบริหารจัดการสํานักงานการแพทย
− เลขานุการดานการแพทย
− นักชวเลขทางการแพทย
− นักถอดความทางการแพทย
− เลขานุการดานพยาธิวิทยา
− เลขานุการดานการดูแลผูปว
ย
− เลขานุการหองปฏิบัติการดานการแพทย
− เจาหนาทีจ
่ ัดการใบสั่งยา
ยกเวน
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคงานเวชระเบียน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3252
− ผูชวยดานการแพทย ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3256
− พนักงานตอนรับในหนวยงานดานการแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 4226
− เลขานุการทั่วไป ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 4120
335

ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานกฎระเบียบของรัฐ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ บังคับใช หรือประยุกตใชกฎหมายและขอบังคับของรัฐ
ที่เกี่ยวของกับบริเวณพรมแดนของประเทศ ภาษี สิทธิประโยชนทางสังคม ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและสถานการณที่เกี่ยวของกับอาชญากรรม และการออกหรือการตรวจสอบคํารอง
และเอกสารการขอหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตการสงออก-นําเขาสินคา การจัดตั้งบริษัท การ
กอสรางอาคารและสิ่งกอสราง และและกิจกรรมอื่นๆ ตามกฎระเบียบของรัฐ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ลาดตระเวนตามพรมแดนของประเทศ เพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ เอกสารการ
เดินทางและการขนสง รวมถึงสินคาที่ขามพรมแดนเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับ
ของรัฐ
− ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีเพือ
่ กําหนดอัตราภาษีที่บุคคลหรือธุรกิจพึงจาย
− ตรวจสอบและตัดสินคํารองขอรับสิทธิประโยชนทางสังคม ขอหนังสือเดินทาง ใบอนุญาต
การสงออก-นําเขาสินคา การกอสรางอาคารและสิ่งกอสราง การจัดตั้งบริษัท หรือดําเนิน
กิจกรรมอื่นๆ ตามกฎระเบียบของรัฐ
− ควบคุมการใชระเบียบเกี่ยวกับราคา คาจาง น้ําหนักและมาตรชั่งตวงวัดตางๆ ตามกฎระเบียบ
ของรัฐ
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รับและตรวจสอบหลักฐาน สัมภาษณพยานและผูตองสงสัย รวมถึงวิเคราะหเอกสารและ
ไฟลคอมพิวเตอร
ไดรับคําแนะนําจากขาราชการหรือผูจัดการระดับอาวุโส
ควบคุมการทํางานของเจาหนาที่ที่เกีย่ วของ

เจาหนาที่ประจําดานศุลกากรและบริเวณพรมแดน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ขามเขตพรมแดนของประเทศ
จัดการและดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ

เพื่อ

ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ลาดตระเวนตามพรมแดนและชายฝงทะเลของประเทศ เพื่อปองกันการเขา-ออกของบุคคล
เงินตรา และสินคาอยางผิดกฎหมาย
− ตรวจสอบเอกสารการเดินทางของบุคคลที่เดินทางขามพรมแดนของประเทศ เพื่อใหมั่นใจ
วามีใบอนุญาตและใบรับรองที่จําเปน
− ตรวจสอบสัมภาระของบุคคลที่เดินทางขามพรมแดนของประเทศ
เพื่อใหถูกตองตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ ในการนําเขา-สงออกสินคาและเงินตรา
− ตรวจสอบเอกสารการขนสงและเที่ยวของยานยนตที่ขามพรมแดนของประเทศ
เพื่อให
ถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ ในการขนสงสินคาผานแดน และการนําเขาสงออกสินคา และเพื่อยืนยันความถูกตองในการชําระเงิน
− กักตัวบุคคลและอายัติสินคาตองหามหรือสินคาที่ไมไดแจงเพื่อขอรับการตรวจที่ไดละเมิน
กฎหมายการอพยพและศุลกากร
− ประสานงานและประสานการทํางานกับตัวแทนจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวกับการบังคับใช
กฎหมาย การเนรเทศ และการดําเนินคดี
− ปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการเกีย
่ วกับการบันทึกผลการดําเนินงาน การทําธุรกรรม
การละเมิดกฎระเบียบ และการตัดสินใจในการแกไขปญหา
− เปนพยานในศาลยุติธรรมเกี่ยวกับเหตุการณและผลการสอบสวน ถาจําเปน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาที่ประจําบริเวณพรมแดน
− เจาหนาที่ประจําดานศุลกากร
− เจาหนาทีต
่ รวจหนังสือเดินทาง
− เจาหนาทีต
่ รวจคนเขาเมือง
− เจาหนาที่ศุลกากร
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เจาหนาที่สรรพากรและสรรพสามิตของรัฐ
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการตรวจสอบจัดเก็บภาษี ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นๆ เพื่อกําหนด
ประเภทและจํานวนเงินภาษี อากร และคาธรรมเนียมประเภทตางๆ ทีบ่ ุคคลหรือธุรกิจตองชําระ
ในกรณียกเวนหรือกรณีพิเศษตองปฏิบัติภายใตคําแนะนําของขาราชการระดับอาวุโสหรือผูจัดการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหคําปรึกษาแนะนําองคการ วิสาหกิจ และประชาชน เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ขอบังคับของรัฐที่เกี่ยวของกับการคํานวณและการจายภาษี อากร และคาธรรมเนียมตางๆ
ของรัฐ รวมถึงสิทธิและขอผูกพันของสาธารณชนทั่วไป
− พิจารณาการขอคืนภาษี ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดประเภท
และจํานวนเงินภาษี อากร และคาธรรมเนียมประเภทตางๆ ที่จะตองชําระ
− ตรวจสอบแบบแสดงรายการคืนภาษี รายการบัญชี ระบบบัญชี การควบคุมภายในองคการ
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับดานภาษี
− ปฏิบัติหนาที่การงานที่เกี่ยวของในการจัดทําเอกสารผลการดําเนินงาน ดูแลบันทึก และ
รายงานผลการดําเนินงานในกรณีตางๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาที่สรรพสามิต
− เจาหนาที่สรรพากร
− เจาหนาทีต
่ รวจสอบภาษี
ยกเวน
− นักบัญชี ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2411
− ผูตรวจสอบบัญชี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2411

3353

เจาหนาที่ดานการดูแลสิทธิประโยชนทางสังคมของรัฐ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคํารองขอสิทธิประโยชนในโครงการของรัฐ การเงิน หรือ
การบริการตางๆ เพื่อกําหนดประเภทและจํานวนเงินสิทธิประโยชนทบี่ ุคคลควรไดรับ ในกรณี
ยกเวนหรือกรณีพิเศษที่สําคัญตองปฏิบัติ ภายใตคําแนะนําของขาราชการระดับอาวุโสหรือผูจัดการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคคลและองคการดานกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับเกีย
่ วกับ
สิทธิประโยชนของรัฐ การกําหนดและการชําระเงินตางๆ รวมถึงสิทธิและขอผูกพันของ
สาธารณชนทั่วไป
− ตรวจสอบคํารองขอสิทธิประโยชนและเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดประเภทและจํานวน
เงินสิทธิประโยชนที่บุคคลตางๆ ควรไดรับจากรัฐ
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กําหนดเอกสารและทําการสัมภาษณผูขอรับสิทธิประโยชน เพื่อใหมนั่ ใจวาบุคคลนัน้ สมควร
ไดรับสิทธิประโยชนหรือการบริการตอไป
ปฏิบัติหนาที่การงานที่เกี่ยวของ เพื่อดูแลรักษาบันทึกของลูกคาและจัดทํารายงานการตัดสินใจ
เกี่ยวกับความเหมาะสมในการไดรับสิทธิ การไดรับสิทธิตอ การยุติ/สิน้ สุดผลประโยชน
และการกระทําในทางที่ไมถกู ตองหรือการฉอฉล

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาที่งานบําเหน็จบํานาญ
− เจาหนาที่งานสิทธิประโยชนทางสังคม
− เจาหนาที่งานเรียกรองสิทธิประกันสังคม
ยกเวน
− นักสังคมสงเคราะห ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2635
− ผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาดานสังคมสงเคราะห ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2635
3354

เจาหนาที่ดานการออกใบอนุญาตของรัฐ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจคํารองและเอกสารการขอใบอนุญาตในการนําเขา-สงออกสินคา
การจัดตั้งบริษทั การสรางบานหรือสิ่งกอสรางอื่นๆ หรือกําหนดความเหมาะสมของคํารองเพื่อ
ออกใบอนุญาตหรือหนังสือเดินทาง และในกรณีพเิ ศษหรือกรณียกเวนในการออกใบอนุญาต
ตองปฏิบัติภายใตคําแนะนําของขาราชการระดับอาวุโสหรือผูจัดการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคคลดานกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับประเภทของ
ใบอนุญาต เงือ่ นไขของการขอใบอนุญาต สิทธิและขอผูกพันของสาธารณชนทั่วไป
− ตรวจสอบคํารองขอสิทธิประโยชนและเอกสารที่เกี่ยวของ
และกําหนดใบอนุญาตที่จะ
ออกใหและเงือ่ นไขการขอใบอนุญาตดังกลาว
− ตรวจสอบคํารองและอนุมัตก
ิ ารออกหนังสือเดินทาง
− ปฏิบัติงานดานบริหารจัดการที่เกีย
่ วของเพือ่ ประมวลใบอนุญาต งานเอกสาร การประเมินผล
และผลการอนุมัติ เพื่อจัดเตรียมจดหมายตอบแจงเกีย่ วกับผลการขออนุญาตไปยังผูยนื่ ขอ
− บริหารจัดการและจัดทําผลคะแนนการทดสอบสําหรับการออกใบอนุญาต
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาที่ออกใบอนุญาต
− เจาหนาที่ออกหนังสือเดินทาง
− เจาหนาที่ออกใบอนุญาตการกอสราง
− เจาหนาที่ออกใบอนุญาตการจัดตั้งบริษัท
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ยกเวน
− เจาหนาทีต
่ รวจสอบอาคาร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3112
− เจาหนาทีต
่ รวจสอบสถานที่เกิดเพลิงไหม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3112
3355

ตํารวจสืบสวนและนักสืบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวนขอเท็จจริงและสภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมที่
เกิดขึ้นเพื่อหาผูกระทําผิด และรวบรวมขอมูลที่ไมสามารถหาไดทันที หรือหลักฐานเกีย่ วกับ
สถานประกอบการหรือสภาพแวดลอม และพฤติกรรมของบุคคล เพื่อปองกันมิใหเกิด
อาชญากรรม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− สรางความสัมพันธและหาแหลงขอมูลการวางแผนหรือการเกิดอาชญากรรม เพื่อปองกัน
อาชญากรรม หรือระบุผูตองสงสัย
− รวบรวมและตรวจสอบหลักฐาน จากสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมและอุบัติเหตุ เพื่อหา
รองรอยและหลักฐานทางกายภาพ สัมภาษณพยานและผูตองสงสัย และวิเคราะหเอกสาร
และแฟมขอมูลในคอมพิวเตอร
− วิเคราะหหลักฐานเพือ
่ แกะรอยอาชญากรรม ระบุรายละเอียด/เหตุการณอาชญากรรมทีเ่ กิดขึ้น
และรวบรวมขอมูลเพื่อดําเนินคดี
− สรางความสัมพันธและหาขอมูลที่ไมสามารถหาไดทันที
หรือหลักฐานเกีย่ วกับสถาน
ประกอบการหรือสภาพแวดลอม
และพฤติกรรมของบุคคล
เพื่อปองกันมิใหเกิด
อาชญากรรม
− ดําเนินการจับกุม
− ใหการเปนพยานในศาลหรือรายงานตอผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมตางๆ
และ
ผลการสืบสวน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานสืบสวนสอบสวน
− ตํารวจสืบสวนสอบสวน
ยกเวน
− ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1112
− จเรตํารวจ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1112
− ผูกํากับการตํารวจ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1349
− นักสืบเอกชน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3411
− ตํารวจ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5412
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3359

ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานกฎระเบียบของรัฐ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับวิชาชีพดานกฎระเบียบของรัฐ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เชน ผูตรวจสอบ
ดานเกษตรกรรม ปาไม ประมง ราคา คาจาง น้ําหนัก และมาตรวัดตางๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตรวจสอบสถานที่ของบริษัทเพื่อใหมน
ั่ ใจวาไดมกี ารใชมาตราชั่ง ตวง วัด ทางการคาที่
ถูกตอง
− ควบคุมดูแลกฎระเบียบดานราคาใหเหมาะสมกับตนทุนของสินคาและบริการ เพื่อคุมครอง
ผูบริโภค
− ควบคุมดูแลกฎระเบียบดานคาจางใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงานของลูกจาง เพื่อใหเปนไป
ตามกฎระเบียบมาตรฐานการจางงาน
− ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบและการบริหารจัดการที่เกีย
่ วของ เพื่อบันทึกผลการดําเนินงาน
เอกสารขอรองเรียนปญหา หรือการปฏิบัติการดําเนินการทางธุรกิจที่ไมเหมาะสม และเพื่อ
จัดทํารายงานและจดหมายชีแ้ จง
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูตรวจสอบดานเกษตรกรรม
− ผูตรวจสอบดานการประมง
− ผูตรวจสอบดานการปาไม
− ผูตรวจสอบราคา
− ผูตรวจสอบเงินเดือน/คาจาง
− ผูตรวจสอบน้าํ หนักและเครือ
่ งชั่ง ตวง วัด
ยกเวน
− เจาหนาทีต
่ รวจสอบสถานที่เกิดเพลิงไหม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3112
− ผูตรวจสอบดานสุขภาพ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3257
− ผูตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางาน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3257
− ผูตรวจสอบดานมลพิษ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3257
− ผูตรวจสอบดานสุขาภิบาล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3257

หมวดยอย 34 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางดานเทคนิคที่ตอ งใชความรูความชํานาญทางดานกฎหมาย สังคม
สงเคราะห วัฒนธรรม การจัดเตรียมอาหาร การกีฬา และศาสนา ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอย
นี้สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่ 3 ตามระดับทักษะของ ISCO
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ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหบริการดานเทคนิคและการปฏิบัติ และสนับสนุนการดําเนินการทางดานกฎหมายและ
การสืบสวน โครงการใหความชวยเหลือทางสังคมและชุมชน และกิจกรรมทางดาน
ศาสนาและวัฒนธรรม
− มีสวนรวมและทําหนาทีต
่ ัดสินในเกมกีฬา
− พัฒนาและใหการฝกสอนทางดานกีฬา
โปรแกรมการสรางสมรรถภาพของรางกายและ
นันทนาการ
− ผสานทักษะทางดานความคิดสรางสรรคและทางเทคนิคในกิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรม
และการประกอบอาหา
− สรางสรรคการตกแตงอาหารและรายการอาหาร และตรวจสอบการเตรียมอาหาร
341

ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับกฎหมาย สังคม และศาสนา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการทางดานเทคนิคและการปฏิบัติ และสนับสนุนการดําเนินงาน
ทางดานกฎหมายและการสืบสวน โครงการใหความชวยเหลือทางสังคมและชุมชน และ
กิจกรรมทางดานศาสนา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหความชวยเหลือและสนับสนุนผูประกอบวิชาชีพทางดานกฎหมาย สังคม และศาสนา
− รวบรวมและวิเคราะหหลักฐาน จัดทําเอกสารทางกฎหมาย และบริการตามคําสั่งศาล
− บริหารจัดการและดําเนินโครงการใหความชวยเหลือสังคมและการบริการชุมชน
− ใหความชวยเหลือแกบุคคลที่มีปญหาสวนตัวและปญหาทางสังคม
− ใหความชวยเหลือในเชิงปฏิบัติ ใหคําแนะทางจิตวิญญาณและจริยธรรมแกบุคคลและชุมชน
3411

ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับกฎหมายและงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานในศาลหรือสํานักงานกฎหมาย ใหบริการที่
เกี่ยวของกับขอกฎหมาย เชน สัญญาการประกันภัย การโอนอสังหาริมทรัพย และการอนุมัติ
เงินกู และการดําเนินการทางการเงินอื่นๆ หรือการสืบสวนใหแกลูกความ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดทําเอกสารเพื่อดําเนินคดี
− จัดทําคํารองของโจทกในคดีแพง หมายบังคับคดีของศาล หนังสือรับรอง หมายศาล
และคําสั่งศาลอื่นๆ
− รักษาคําสั่ง/กฎขอบังคับในศาลและหองไตสวน
− จัดทําเอกสารทางกฎหมาย
รวมถึงขอสรุปที่คูความตองยื่นตอศาลกอนการพิจารณาคดี
คําใหการ การอุทธรณ การทําพินัยกรรมและสัญญา รายงานสรุปนิติฐานะ หรือแถลงการณ
เกี่ยวกับเงื่อนไขของเงินกูหรือการประกัน
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−
−

−

−

−

สืบสวนหาความจริง รวบรวมหลักฐาน และคนควากฎระเบียบ คําตัดสิน และเอกสารทาง
กฎหมายอืน่ ๆ เพื่อเตรียมสํานวนคดี
ใหคําแนะนําแกลูกความทางดานกฎหมาย
ตรวจสอบเอกสาร เชน สัญญาจํานอง สิทธิในการครอบครองทรัพยของผูอื่น (เพือ่ เปน
หลักประกันการใชหนี้) คําพิพากษา สิทธิในการใชทรัพยสินของผูอื่น (ทางกฎหมาย)
สัญญา และแผนที่ยืนยันรายละเอียดและความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย
จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการโอนอสังหาริมทรัพย หุน หรือเอกสารอื่นๆ ที่ตองใช
แบบฟอรมที่เปนทางการ
สืบสวนคดีความในกรณีการขโมยสินคา เงิน หรือขอมูลจากสถานประกอบการธุรกิจ และ
คดีความอื่นๆ ที่เกิดจากการกระทําผิดกฎหมายของลูกคาหรือลูกจาง
ตรวจสอบสถานประกอบการหรือสภาพแวดลอม และพฤติกรรมของบุคคลแทนลูกความ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาพนักงานศาล
− เสมียนผูพิพากษา
− เสมียนดานการโอนกรรมสิทธิ์
− เสมียนศาล
− เจาหนาที่ทองถิ่นที่มีอํานาจในการพิจารณาคดีเล็กๆ นอยๆ
− เสมียนดานกฎหมาย
− ผูชวยดานกฎหมาย
− ผูชวยทนายความ
− นักสืบเอกชน
− เจาหนาทีต
่ รวจสอบหลักฐานทะเบียนที่ดนิ
ยกเวน
− ทนายความ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2611
− ผูพิพากษา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2612
− จาศาล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2619
− เลขานุการดานกฎหมาย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3342
3412

ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและดําเนินโครงการใหความชวยเหลือทางดานสังคมและ
การบริการชุมชน และการใหความชวยเหลือแกบุคคลทัง้ ปญหาสวนบุคคลและปญหาทางสังคม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับตองการของบุคคล พรอมทั้งประเมินทักษะ จุดแข็ง และ
จุดออน
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−

−

−

−
−
−

−

−

ใหความชวยเหลือแกผูทุพพลภาพหรือผูสูงอายุใหไดรับบริการและปรับปรุงความสามารถ
เพื่อดํารงชีวิตในสังคม
ใหความชวยเหลือแกบุคคลเพื่อกําหนดทางเลือกและพัฒนาแผนการดําเนินงานทีใ่ หการ
สนับสนุนและความชวยเหลือที่จําเปน
ใหความชวยเหลือแกบุคคลเพื่อกําหนดและเขาถึงทรัพยากรชุมชน รวมถึงความชวยเหลือ
ทางดานกฎหมาย การแพทย และการเงิน ที่พักอาศัย การจางงาน การเดินทาง ความ
ชวยเหลือดานการเคลื่อนไหว การดูแลในเวลากลางวัน และบริการอื่นๆ
ใหคําปรึกษาแกบุคคลที่อาศัยอยูในบานและสถานที่พักฟน ทางจิตใจ ควบคุมกิจกรรม/
การดําเนินชีวติ และใหความชวยเหลือในการวางแผนกอน - หลังออกจากบาน
มีสวนรวมในการคัดเลือกและรับบุคคลใหอยูในโครงการที่เหมาะสม
ใหความชวยเหลือในภาวะวิกฤตและบริการที่พักฉุกเฉิน
ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเกีย่ วกับทักษะการดําเนินชีวิต โครงการบําบัดผูตดิ ยาเสพติด
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โครงการใหบริการเยาวชน และโครงการใหบริการชุมชน
และสังคมอื่นๆ ภายใตการควบคุมของผูประกอบวิชาชีพดานสังคมสงเคราะหหรือดานสุขภาพ
ใหความชวยเหลือในการประเมินประสิทธิผลของการใหความชวยเหลือและโครงการตางๆ
โดยการควบคุมดูแลและรายงานความกาวหนาของบุคคล
รักษาความสัมพันธกับตัวแทนใหบริการดานสังคมจากหนวยงานอื่น โรงเรียน และผู
ใหบริการดูแลดานสุขภาพ โดยการจัดเตรียมขอมูลและรวบรวมการตอบรับ/ตอบสนอง
สถานการณโดยรวมและความกาวหนาของบุคคล

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชน
− ผูปฏิบัติงานดานการใหบริการชุมชน
− ผูปฏิบัติงานดานการใหความชวยเหลือในภาวะวิกฤติ
− ผูปฏิบัติงานดานการใหบริการแกผูทุพพลภาพ
− ผูปฏิบัติงานดานการใหบริการแกครอบครัว
− ผูสอนทักษะในการดํารงชีวต
ิ
− ผูปฏิบัติงานสนับสนุนการฟน
 ฟูสภาพทางจิตใจ
− ผูปฏิบัติงานสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห
− หัวหนาดูแลบานพักหญิง
− ผูปฏิบัติงานดานการใหบริการเยาวชน
ยกเวน
− ที่ปรึกษาดานการวางแผนครอบครัว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2635
− เจาหนาที่ควบคุมการทัณฑบน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2635
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เจาหนาที่คุมประพฤติ ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2635
นักสังคมสงเคราะห ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2635

ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับศาสนา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือผูนําทางศาสนาหรือชุมชนเพือ่ กิจกรรมทางศาสนา
การทํางานดานศาสนา การเทศนาและการเผยแผคําสอนของศาสนา ปรับปรุงชีวิตความเปนอยู
ใหดีขึ้นดวยพลังแหงความศรัทธาและคําแนะนําทางจิตวิญญาณ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ดําเนินงานดานศาสนา
− เทศนาธรรมและเผยแผคําสอนทางศาสนา
− ชวยเหลือดานบริการศาสนกิจสาธารณะและพิธีกรรมทางศาสนา
− ใหการศึกษาทางดานศาสนา การใหคําแนะนําทางจิตวิญญาณ และการสนับสนุนทางดาน
จริยธรรมแกบคุ คลและชุมชน
− บริหารจัดการและมีสวนรวมในโครงการจัดหาอาหาร เสื้อผา และที่พักแกผูที่มีความจําเปน
− ใหคําปรึกษาแนะนําแกชุมชนและบุคคลในการประพฤติตนใหเหมาะสมและความเชื่อ/
ศรัทธา เพื่อปกปองและปรับปรุงชีวิตความเปนอยู
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูรักษาโรคทางจิตวิญญาณ
− ฆราวาสที่เทศนแทนพระ
− พระ/นักบวช
− แมชี
ยกเวน
− พระจีน/พระญี่ปุน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2636
− อิหมาม ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2636
− ปูจารี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2636
− บาทหลวง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2636
− รับไบ (นักบวชในศาสนายิว) ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2636
− นักสมุนไพร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3230
− หมอผี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3230
− ผูรักษาโรคประจําหมูบาน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3230
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นักกีฬาและเจาหนาที่ดานการสรางสมรรถภาพของรางกาย
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการจัดเตรียมและเขาแขงขันในการกีฬาเพื่อเงินรางวัล ฝกฝนนักกีฬาสมัครเลน
และนักกีฬาอาชีพ เพื่อปรับปรุงสมรรถนะทางรางกาย สงเสริมการมีสวนรวมในการกีฬา และ
พัฒนามาตรฐานทางการกีฬา จัดการและปฏิบัติหนาทีใ่ นการแขงขันกีฬา และใหคําแนะนํา
ฝกสอน และควบคุมการบริหารรางกายในรูปแบบตางๆ และกิจกรรมดานนันทนาการอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− เขารวมแขงขันกีฬาในรายการตางๆ
− ดําเนินการฝกฝนทางดานกีฬาเพื่อพัฒนาความสามารถและความรูทางดานกีฬา
− รวบรวมกฎกติกาตางๆ ที่เกีย
่ วของกับการแขงขันกีฬา และควบคุมการแขงขัน
− วางแผน จัดการ และดําเนินการฝกภาคปฏิบัติ
− พัฒนาและออกแบบโปรแกรมการสรางสมรรถภาพของรางกาย
− เปนผูนําในการออกกําลังกายทั้งแบบกลุมหรือแบบตัวตอตัวในกิจกรรมการสราง
สมรรถภาพของรางกาย
− ใหการสนับสนุนทางดานการกีฬาและพัฒนาทักษะทางการกีฬา และเฝาสังเกตการมีสวน
รวมในการกีฬาของเยาวชน
3421

นักกรีฑาและนักกีฬา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขารวมแขงขันกีฬาในรายการตางๆ
เดี่ยวหรือทีมในประเภทกีฬาที่เลือก

ทําการฝกฝนและเขาแขงขันกีฬา

ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− มีสวนรวมในการแขงขันกีฬารายการตางๆ
− มีสวนรวมในการฝกซอมและฝกฝนเปนประจํา
และเขารับการฝกฝนแบบสวนตัวเพื่อ
รักษาสมรรถภาพของรางกายและทักษะใหอยูในมาตรฐาน
− เขารวมกิจกรรมสงเสริมการกีฬาและใหสัมภาษณสื่อ
− รักษาระดับความสามารถในการกีฬาใหอยูใ นระดับสูง
− ตัดสินใจเลือกกลยุทธในการแขงขันกีฬาโดยปรึกษารวมกับผูฝกสอน
− ประเมินคูแขงขันและสภาพสนามแขงขัน
− เขารวมแขงขันกีฬาในรายการตางๆ
− ปฏิบัติตามกฎกติกาและขอบังคับของกีฬาแตละประเภท
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นักกรีฑา
− นักมวย
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นักเลนหมากรุก
นักฟุตบอล
นักกอลฟ
นักฮอกกี้
นักขี่มาแขง/จอกกี้
นักขับรถแขง
นักสกี
นักเทนนิส
นักมวยปล้ํา
นักแขงรถจักรยาน

เจาหนาที่และผูฝกสอนกีฬา
ปฏิบัติงานรวมกับนักกีฬามือสมัครเลนและมืออาชีพในการปรับปรุงสมรรถภาพทางรางกาย ให
กําลังใจในการมีสวนรวมในการกีฬา
และจัดการและปฏิบัติหนาที่ในการกีฬารายการตางๆ
ตามระเบียบขอบังคับที่กําหนด
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ระบุจุดแข็งและจุดออนของนักกีฬาและทีม
− วางแผน พัฒนา และดําเนินการฝกสอนและฝกฝน
− พัฒนา วางแผน และประสานการจัดตารางและโปรแกรมการแขงขัน
− กระตุนและเตรียมความพรอมของนักกีฬาและทีมในการเขาแขงขันกีฬาหรือเกมส
− กําหนดกลยุทธเพื่อใชในการแขงขัน พัฒนาแผนการเลนเกมส และควบคุมนักกีฬาและ
ผูเลนระหวางการเลนเกมสหรือการแขงกีฬา
− วิเคราะหและประเมินสมรรถนะของนักกีฬาและทีม และปรับเปลี่ยนโปรแกรมการฝกฝน
− ควบคุมดูแลและวิเคราะหเทคนิคและสมรรถภาพของรางกาย
และกําหนดความสามารถ
ของนักกีฬาทีจ่ ะสามารถปรับปรุงไดในอนาคต
− ปฏิบัติหนาที่ในการกีฬารายการตางๆ หรือการแขงขันกีฬา เพื่อรักษามาตรฐานการเลน
และใหเปนไปตามกฎกติกาการเลนเกมสและความปลอดภัย
− บันทึกเวลาที่สามารถทําไดนอยลง
และบันทึกคะแนนในระหวางการเลนกีฬาหรือการ
แขงขัน
− ประเมินสมรรถนะของผูแขงขัน ใหคะแนน กําหนดโทษในกรณีที่ละเมิดกฎ และผลจาก
การตัดสินใจดังกลาว
− รวบรวมคะแนนและบันทึกสถิติของนักกีฬา
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูฝกสอนกีฬา
− กรรมการตัดสิน
− ผูฝกสอนสกี
− เจาหนาทีด
่ านการกีฬา
− ผูฝกสอนวายน้ํา
ยกเวน
− ผูฝกสอนการสรางสมรรถภาพของรางกาย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3423
− ผูฝกสอนขี่มา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3423
3423

ผูฝกสอนและผูดูแลโปรแกรมการสรางสมรรถภาพของรางกายและการนันทนาการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนํา แนะแนว และสอนกิจกรรมดานนันทนาการ การสรางสมรรถภาพ
ของรางกาย หรือกิจกรรมผจญภัยกลางแจงแกกลุมคน หรือเฉพาะบุคคล
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผนและดําเนินกิจกรรมดานนันทนาการและการสรางสมรรถภาพของรางกาย
− ควบคุมดูแลกิจกรรมดานนันทนาการ
การกีฬา หรือการสรางสมรรถภาพของรางกาย
เพื่อใหมนั่ ใจวามีการปฏิบัติอยางปลอดภัย และใหบริการความชวยเหลือในกรณีฉกุ เฉิน
หรือการปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อจําเปน
− ประเมินผลและควบคุมดูแลความสามารถและการสรางสมรรถภาพของรางกายของลูกคา
และใหคําแนะนําในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว
− สาธิตและสอนการเคลื่อนไหวของรางกาย
แนวคิด และทักษะเพื่อใชในการสราง
สมรรถภาพของรางกายเปนประจําและกิจกรรมนันทนาการ
− ใหคําแนะนํา/สอนการใชงานอุปกรณ
− อธิบายและบังคับใชขั้นตอนการปฏิบัติ กฎ และขอบังคับดานความปลอดภัย
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูฝกสอนแอโรบิก
− ผูฝกสอนการสรางสมรรถภาพของรางกาย
− ผูฝกสอนขี่มา
− ไกดนํากิจกรรมผจญภัยกลางแจง
− ครูฝกสอนสวนบุคคล
− ผูฝกสอนพายเรือ
− ผูฝกสอนดําน้าํ
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ยกเวน
− ผูฝกสอนสกี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3422
− ผูฝกสอนวายน้ํา ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3422
343

ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานศิลปะ วัฒนธรรม และการประกอบอาหาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผสมผสานทักษะความคิดสรางสรรค ความรูทางเทคนิค และวัฒนธรรม
ในการถายภาพและการปฏิบัติงานเกีย่ วกับการถายภาพ การลางรูป ออกแบบและตกแตงฉาก
ละคร จัดแสดงหนาราน และการตกแตงภายในบานพักอาศัย จัดทําสิ่งของสําหรับนําเสนอ
ดูแลรักษาของสะสม บันทึก และระบบแคตตาล็อคในหองสมุดและหอศิลป สรางสรรครายการ
อาหารใหม และจัดเตรียมและนําเสนออาหาร ใหบริการที่สนับสนุนการแสดงบนเวที การผลิต
ภาพยนตร และโทรทัศน และงานศิลปะในสาขาอื่นๆ รวมถึงดานวัฒนธรรม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ปฏิบัติการกลองถายภาพนิ่งเพื่อถายภาพบุคคล เหตุการณ สถานที่ วัสดุ ผลิตภัณฑ และ
สิ่งของอื่นๆ
− ประยุกตใชเทคนิคทางศิลปะเพื่อออกแบบ ตกแตงภายใน ประชาสัมพันธการขาย
− รวบรวมและจัดทําสิ่งของสําหรับนําเสนอ
− ออกแบบและจัดเตรียมเครื่องตกแตง ตูโชวสําหรับจัดแสดง และพื้นที่จัดแสดงในหอง
แสดงภาพ
− ออกแบบรายการอาหาร และตรวจสอบการเตรียมอาหาร
− ใหความชวยเหลือผูกํากับและนักแสดง รวมถึงการแสดงในภาพยนตร โทรทัศน หรือ
ภาพยนตรโฆษณา
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ชางถายภาพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถายภาพนิ่งบุคคล เหตุการณ ทิวทัศน วัตถุ ผลิตภัณฑ และสิง่ ของอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ถายภาพเพื่องานโฆษณา
หรือวัตถุประสงคเชิงพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรือ
วิทยาศาสตรอนื่ ๆ และเปนภาพประกอบเรื่องราวและบทความในหนังสือพิมพ นิตยสาร
และสื่อสงพิมพอื่นๆ
− ถายภาพบุคคลแบบเดีย
่ วและกลุม
− ศึกษาความตองการเฉพาะของงาน และตัดสินใจเลือกประเภทของกลอง ฟลม แสง และ
พื้นหลังที่จะใช
− กําหนดตําแหนงของภาพ ทําการปรับอุปกรณและวัตถุถายภาพเชิงเทคนิค
− ใชเครื่องสแกนเนอรเพื่อแปลงภาพถายเขาเครื่องคอมพิวเตอร
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−

ใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อตกแตงภาพถาย
ปรับแตงภาพถายที่มีอยูเพื่อสรางเปนภาพดิจิทัลเพื่อทําเปนสื่อผสม
ใชแปรงพนสี คอมพิวเตอรหรือเทคนิคอื่นๆ เพื่อสรางสรรคงานภาพเทคนิคพิเศษ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางภาพทางอากาศ
− ชางภาพพาณิชยกรรม
− ชางภาพอุตสาหกรรม
− ชางภาพหนังสือพิมพ
− ชางภาพ
− ชางถายภาพคน
− ชางภาพเชิงวิทยาศาสตร
ยกเวน
− ชางกลองถายภาพยนตร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3521
− ชางกลองถายวิดีโอ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3521
− ชางเครื่องดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7421
− ชางซอมอุปกรณถายภาพ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7311
− ชางสรางลายดวยแสง ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7321
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นักออกแบบตกแตงภายในและมัณฑนากร
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการวางแผนและออกแบบภายในอาคารทางพานิชยกรรม อุตสาหกรรม รานคา
สาธารณะ และที่พักอาศัย เพื่อสรางสิ่งแวดลอมโดยปรับใหเหมาะกับจุดประสงค โดยให
ความสําคัญกับปจจัยที่ชว ยยกระดับสภาพในการอยูอาศัยและการทํางาน รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ
การขาย และประสานงานและมีสวนรวมในการกอสรางและการตกแตง
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนดวัตถุประสงคและขอกําหนดในการออกแบบซึ่งไดจากการปรึกษารวมกับลูกคาและ
ผูมีสวนเกีย่ วของ
− วิจัยและวิเคราะหความตองการโดยคํานึงถึงตําแหนง การใชงาน ประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัย และความสวยงาม
− กําหนดแนวคิดในการออกแบบภายในของอาคาร
− จัดทําแบบราง แผนผัง ภาพประกอบ และแผนงานเพื่อสือ
่ สารแนวคิดการออกแบบ
− เจรจาตอรองเกี่ยวกับผลการออกแบบกับลูกคา ผูจัดการ/ผูบริหาร ผูผลิต และผูปฏิบัติงาน
ดานการกอสราง
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คัดเลือก กําหนด และใหคําแนะนําวัสดุเพือ่ การใชงานและเพื่อความสวยงาม เฟอรนิเจอร
และผลิตภัณฑที่ใชในการตกแตงภายใน
กําหนดรายละเอียดและจัดทําเอกสารแบบที่เลือกไวสําหรับการกอสราง
ประสานงานการกอสรางและการตกแตงภายใน
ออกแบบและทาสีฉากบนเวที
ออกแบบและตกแตงหนาตางแสดงสินคาและพื้นที่นําเสนออื่นๆ
เพื่อประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑและการบริการ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− มัณฑนากร
− นักตกแตงการจัดแสดง (Display)
− นักออกแบบตกแตงภายใน
− นักออกแบบฉาก
− นักตกแตงกระจกหนารานคา
− นักจัดสินคาและตกแตงรานคา
ยกเวน
− สถาปนิกออกแบบภายใน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2161
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ชางเทคนิคดูแลหองแสดงภาพ หองสมุด และพิพิธภัณฑ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทํางานดานศิลปะ ตัวอยาง และสิ่งประดิษฐ เพื่อเก็บรวบรวม จัดการ
และสรางงานนิทรรศการเพือ่ จัดแสดงภาพ และใหความชวยเหลือบรรณารักษในการจัดการ
และใชงานระบบเพื่อควบคุมวัสดุและแฟมขอมูลตางๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− รวบรวมและจัดทําสิ่งของสําหรับนําเสนอ
− ออกแบบและจัดเตรียมเครื่องตกแตง ตูโชวสําหรับจัดแสดง และพื้นที่จัดแสดงในหอง
แสดงภาพ
− ใหความชวยเหลือในการติดตั้งไฟและอุปกรณนําเสนอ
− รับของ จัดสง บรรจุและแกะหีบหอของที่นาํ มาจัดแสดง
− สั่งซื้อวัสดุในหองสมุดใหมและดูแลบันทึกการใชหองสมุดและระบบการยืม-คืน
− จัดทําบัญชีรายชื่อวัสดุจัดพิมพและบันทึก
− นําขอมูลเขาในระบบฐานขอมูลและแกไขขอมูลในคอมพิวเตอร
− ใชอุปกรณโสตทัศนและอุปกรณทําสําเนา
− คนหาและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบรรณานุกรม
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเทคนิคดูแลหอศิลป/หองแสดงภาพศิลปะ
− ชางเทคนิคดูแลหองสมุด
− ชางเทคนิคดูแลพิพิธภัณฑ
− ชางเทคนิคดานการสตาฟสัตว
3434

หัวหนาพอครัว/ แมครัว
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบรายการอาหาร สรางสรรคการตกแตงจาน และตรวจสอบ
แผนงาน จัดการเตรียมและการปรุงอาหารในโรงแรม ภัตตาคาร และสถานที่รับประทาน
อาหารอื่นๆ บนเรือ รถไฟ และในครัวเรือน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผนและพัฒนาสูตรการทําอาหารและเมนู ประมาณตนทุนและคาแรงงาน และสั่งซื้อ
อุปกรณทําอาหาร
− ควบคุมดูแลคุณภาพของอาหารในทุกขัน
้ ตอนของการประกอบอาหารและการนําเสนอ
− อธิบายการเตรียมอาหารใหผูจัดการ
นักโภชนาการ ผูปฏิบัติงานในครัวและพนักงาน
ตอนรับเขาใจ
− ควบคุมและประสานงานการปฏิบัติงานของพอครัว/แมครัวและผูปฏิบัติงานอื่นที่เกีย
่ วของ
กับการประกอบอาหาร
− ตรวจสอบสิ่งของเครื่องใช อุปกรณ และพื้นที่ใชสอยในการทํางาน เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว
− กําหนดวิธีการนําเสนออาหาร และสรางสรรคการตกแตงอาหาร
− สอน/แนะนําพอครัว/แมครัวและผูปฏิบัตงิ านอื่นในการจัดเตรียม ประกอบ ตกแตง และ
นําเสนออาหาร
− มีสวนรวมในการสรรหาผูปฏิบัติงานในครัวและควบคุมดูแลสมรรถภาพในการทํางาน
− จัดเตรียม ปรุง และประกอบอาหารและอาหารจานพิเศษดวยความชํานาญ
− อธิบายและบังคับใชกฎขอบังคับดานความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− หัวหนาพอครัว/แมครัว
− พอครัวทําเพสทรี
− พอครัวทําน้ําซอส
ยกเวน
− พอครัว/ แมครัว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5120
− ผูประกอบอาหารจานดวน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9411
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ผูประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวของกับดานศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่ ภายใตหมู
343 (ผูประกอบวิชาชีพที่เกีย่ วของกับดานศิลปะ วัฒนธรรม และการประกอบอาหาร) ซึ่ง
ดําเนินงานเกีย่ วกับการใหความชวยเหลือผูกํากับหรือนักแสดงในการแสดงบนเวที รวมถึงการ
แสดงในภาพยนตร โทรทัศน หรือภาพยนตรโฆษณา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ศิลปนเพนทภาพบนรางกาย
− ชางเทคนิคดานแสง
− ผูประสานงานโครงการดานการแพรภาพกระจายเสียง
− เจาหนาที่บอกบท
− เจาหนาทีด
่ ูแลทรัพยสินที่ใชในการแพรภาพกระจายเสียง
− เจาหนาที่ทําเทคนิคพิเศษ (Special effects)
− ผูจัดการเวที
− ชางเทคนิคบนเวที
− ผูประสานงานนักแสดงแทน
− นักแสดงแทน
− ชางสัก
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานการแสดง
− ชางแตงตัวนักแสดง
− ผูแสดงประกอบฉาก

หมวดยอย 35 ชางเทคนิคดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือการปฏิบัติงานประจําวันของระบบคอมพิวเตอร ระบบ
สื่อสาร และเครือขาย ปฏิบัติหนาที่ดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับโทรคมนาคม การแพรภาพกระจายเสียง รวมถึง
สัญญาณโทรคมนาคมตางๆ ทั้งภาคพื้นดิน ทะเล หรือในอากาศยาน ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้
สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่ 3 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหความชวยเหลือแกผูใชระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
− ติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณใหม
− สราง ปฏิบัติงาน และบํารุงรักษาระบบเครือขายและระบบสื่อสารขอมูลอื่นๆ
− ติดตั้ง ติดตาม และชวยงานดานเว็บไซตทั้งอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต หรือดานเว็บ
เซิรฟเวอร ฮารดแวร ซอฟตแวร
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แกไขและปรับปรุงหนาเว็บไซต
ดําเนินงานดานการสํารองขอมูลและการกูค ืนขอมูลในเว็บไซต
ควบคุมอุปกรณเพื่อทําการบันทึกเสียง ตัดแตง และผสมผสานภาพและเสียง
ควบคุมและดูแลระบบการสงและแพรภาพกระจายเสียงและระบบดาวเทียมในการ
ถายทอดรายการวิทยุและโทรทัศน
ควบคุมและดูแลระบบการสื่อสารทางวิทยุ บริการดาวเทียม และระบบมัลติเพล็กซ
ภาคพื้นดิน ทะเล หรือในอากาศยาน
ใหความชวยเหลือดานเทคนิคใหกับงานวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
โทรคมนาคม หรือทําการทดสอบผลงานตนแบบ
ออกแบบและทําพิมพเขียววงจรตามรูปแบบที่กําหนดให
ควบคุมดูแลดานเทคนิคในการผลิต ใชงาน ดูแลรักษา และซอมระบบโทรคมนาคม

ชางเทคนิคปฏิบัติการและใหความชวยเหลือ และแกปญหากับผูใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือในการปฏิบัติงานประจําวันของระบบสื่อสาร ระบบ
คอมพิวเตอร และระบบเครือขาย และใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกผูใชระบบ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ปฏิบัติงานและควบคุมอุปกรณตอพวงและอุปกรณคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ
− ติดตามการทํางานของระบบเพื่อหาขอผิดพลาดอันเนื่องจากอุปกรณหรือจากการปฏิบัตงิ าน
− ติดตั้งอุปกรณตอพวง (เชน เครื่องพิมพ) เขากับเครื่องอุปกรณ หรือตรวจสอบการติดตั้ง
โดยผูควบคุมอุปกรณดังกลาว
− ตอบขอซักถามเกี่ยวกับการทํางานของซอฟตแวรหรือฮารดแวรเพื่อแกไขปญหา
− ติดตั้ง ซอม และแกไขปญหาเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวร หรืออุปกรณตอพวง ใหเปนไป
ตามรายละเอียดของระบบทีไ่ ดออกแบบหรือติดตั้งไว
− ควบคุมการทํางานของระบบเปนประจําทุกวัน
− ติดตั้งหรือจัดเตรียมอุปกรณเพื่อใหพนักงานปฏิบัติงาน
ตรวจสอบใหแนใจวาการติดตั้ง
เคเบิล ระบบ ปฏิบัติการ หรือซอฟตแวรเปนไปอยางถูกตอง
− สราง ปฏิบัติงาน และบํารุงรักษาระบบเครือขายและระบบสื่อสารขอมูลอื่นๆ
− ติดตั้ง ติดตาม และชวยเหลือใหเว็บไซตทงั้ อินเตอรเน็ตและอินทราเน็ตหรือฮารดแวรและ
ซอฟตแวรของเว็บเซิรฟเวอรสามารถใชงานและเชื่อถือได
− ปรับปรุง แกไขหนาเว็บ
− สํารองขอมูลเว็บไซตและกูค
 ืนขอมูลถามีความเสียหาย
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ชางเทคนิคปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือประจําวันในการประมวลผล ดําเนินงาน และติดตาม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุปกรณตอพวง ฮารดแวร ซอฟตแวร และอุปกรณ
คอมพิวเตอรทเี่ กี่ยวของ เพื่อใหแนใจวาสามารถดําเนินงานไดอยางเหมาะสม และระบุปญหาที่
เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ปฏิบัติงานและควบคุมอุปกรณตอพวงและอุปกรณคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ
− ควบคุมการทํางานของอุปกรณ
โดยการปอนคําสั่งจากเครื่องคอมพิวเตอรปลายทางและ
ควบคุมผานคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
− ติดตามการทํางานของระบบเพื่อหาขอผิดพลาดอันเนื่องจากอุปกรณหรือจากการปฏิบัติงาน
− แจงผูควบคุมหรือชางเทคนิคที่ทําหนาที่บาํ รุงรักษาเมื่ออุปกรณทํางานไมปกติ
− ระบุปญหาพรอมทั้งแกไขเมือ
่ โปรแกรมแจงขอความแสดงขอผิดพลาด
แจงปญหาให
พนักงานคนอืน่ ๆ ทราบ หรือหยุดการทํางานของโปรแกรม
− อานวิธีการเพือ
่ เริ่มตนการทํางานเพื่อระบุอุปกรณที่ตองใช วิธีการใช วัสดุ เชน แผนดิสก
และกระดาษทีจ่ ะตองใสเขาไปในอุปกรณ พรอมทั้งควบคุมการติดตั้ง
− เรียกใช แยก และจัดเรียงผลลัพธโปรแกรมที่ตองการ และจัดสงขอมูลไปใหกับผูใ ช
− ติดตั้งอุปกรณตอพวง (เชน เครื่องพิมพ) เขากับเครื่องอุปกรณ หรือตรวจสอบการติดตั้ง
โดยผูควบคุมอุปกรณดังกลาว
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางควบคุมคอมพิวเตอร
− ชางควบคุมคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูง
− ชางควบคุมอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร
ยกเวน
− ชางเทคนิคดานเครือขายคอมพิวเตอร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3513

3512

ชางเทคนิคใหความชวยเหลือและแกปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับผูใชงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือแกผูใชทั้งทางตรง หรือทางโทรศัพท อีเมล หรือผาน
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ รวมถึงวิเคราะหและแกไขปญหาเกี่ยวกับซอฟตแวร ฮารดแวร
อุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ระบบฐานขอมูล และอินเตอรเน็ต พรอมทั้งให
คําแนะนําและชวยเหลือในการจัดวางระบบใหเหมาะสม ติดตั้งและบํารุงรักษาระบบ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตอบขอซักถามเกี่ยวกับการทํางานของซอฟตแวรหรือฮารดแวรเพื่อแกไขปญหา
− ปอนคําสั่งและเฝาสังเกตการทํางานของระบบเพื่อตรวจสอบความถูกตองและขอผิดพลาด
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ติดตั้งและซอมแซมเล็กๆ นอยๆ เกีย่ วกับฮารดแวร ซอฟตแวร หรืออุปกรณตอ พวงให
เปนไปตามรายละเอียดของระบบที่ไดออกแบบหรือติดตั้งไว
ควบคุมการปฏิบัติงานประจําวันของระบบสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร
จัดเตรียมอุปกรณเพื่อใหพนักงานปฏิบัติงาน ตรวจสอบใหแนใจวาการติดตั้งเคเบิล ระบบ
ปฏิบัติการ หรือซอฟตแวรเปนไปอยางถูกตอง
ดูแลบันทึกประจําวันเกีย่ วกับระบบติดตอสื่อสารขอมูล ปญหา และการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น หรือการติดตั้ง
จําลองปญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นกับผูใ ช
ใหคําปรึกษาแนะนํากับผูใช คูมือทางเทคนิคและเอกสารอื่นๆ เพื่อใชในการวิจัยและแกไข
ปญหา

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูชวยงานดานการติดตอสื่อสาร (ICT)
− ผูชวยงานดานฐานขอมูลคอมพิวเตอร
− ผูชวยงานดานทําโปรแกรมคอมพิวเตอร
− ผูชวยงานดานการวิเคราะหระบบคอมพิวเตอร
− เจาหนาทีใ่ หคาํ แนะนําการใชงานระบบคอมพิวเตอร
3513

ชางเทคนิคดานเครือขายและระบบคอมพิวเตอร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทํา ปฏิบัติงาน และบํารุงรักษาเครือขายและระบบสื่อสารขอมูลอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา และแกไขปญหาระบบเครือขาย
− ปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบสื่อสารขอมูลที่นอกเหนือจากระบบเครือขาย
− ชวยเหลือผูใชที่ประสบปญหาดานเครือขายและการสื่อสารขอมูล
− ระบุสวนงานที่ตองการปรับปรุงอุปกรณและซอฟตแวรใหทันสมัย
− ติดตั้งฮารดแวรคอมพิวเตอร
ซอฟตแวรเครือขาย ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ และ
ซอฟตแวรประยุกต
− เปดและปดระบบ รวมถึงสํารองขอมูลและกูคืนขอมูลทีเ่ สียหายสําหรับคอมพิวเตอรเครือขาย
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเทคนิคดานเครือขายคอมพิวเตอร
− ชางเทคนิคใหความชวยเหลือดานเครือขาย
ยกเวน
− ผูบริหารระบบเครือขาย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2522
− นักวิเคราะหระบบเครือขาย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2523
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ชางควบคุมคอมพิวเตอร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ3511
ผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3514

ชางเทคนิคดานเว็บไซต
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบํารุงรักษา ติดตาม และชวยเหลือใหการทํางานของเว็บไซตหรือเว็บ
เซิรฟเวอรทั้งสวนของฮารดแวรและซอฟตแวรของอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ตทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ติดตั้ง
ติดตาม และชวยเหลือใหเว็บไซตหรือเว็บเซิรฟเวอรทั้งสวนของฮารดแวรและ
ซอฟตแวรของอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ตสามารถใชงานและเชื่อถือได
− พัฒนาและบํารุงรักษาเอกสาร นโยบาย และคําแนะนํา พรอมทั้งบันทึกวิธีการทํางานและ
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ
− พัฒนา ประสานงาน ปฏิบัติงาน และติดตามดานการรักษาปลอดภัยของระบบ
− วิเคราะหและใหขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน รวมถึงปรับปรุงและจัดหา
ระบบใหมๆ
− ประสานงานและใหคําแนะนํากับลูกคาและผูใช
− สรางสรรคและแกไขปรับปรุงหนาเว็บไซต
− สํารองขอมุลและกูคืนขอมูลที่เสียหาย
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูบริหารเว็บไซต
− ชางเทคนิคดานเว็บไซต
− ผูดูแลเว็บไซต/เว็บมาสเตอร
− ผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต
ยกเวน
− นักวิเคราะหระบบคอมพิวเตอร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2511
− นักออกแบบซอฟตแวรคอมพิวเตอร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2512
− นักออกแบบเกมสคอมพิวเตอร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2166
− นักออกแบบเว็บไซต ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2166
− นักพัฒนาเว็บไซต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2513
− ผูบริหารระบบงานคอมพิวเตอร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2522
− ผูบริหารระบบเครือขาย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2522
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ชางเทคนิคดานการติดตอสือ่ สาร
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการควบคุมการทํางานของอุปกรณทางดานเทคนิคในการบันทึกและตัดตอภาพ
และเสียง และในการแพรภาพกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน รวมถึงสัญญาณโทรคมนาคม
อื่นๆ ทางภาคพื้นดิน ทะเล หรือในอากาศยาน ปฏิบัติงานดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
ดานวิศวกรรมโทรคมนาคม รวมถึงออกแบบ ผลิต ประกอบ สราง ดําเนินงาน บํารุงรักษา
และซอมระบบโทรคมนาคม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมอุปกรณการบันทึกเสียง ตัดตอและผสมผสานระหวางภาพและเสียง
− ควบคุมและดูแลระบบการสงและแพรภาพ
และระบบดาวเทียมสําหรับรายการวิทยุและ
โทรทัศน
− ควบคุมและดูแลระบบสื่อสารทางวิทยุ ระบบดาวเทียม และระบบมัลติเพล็กทั้งภาคพื้นดิน
ทะเล หรือในอากาศยาน
− ใหความชวยเหลือดานเทคนิคเกีย
่ วกับงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณโทรคมนาคม หรือทดสอบ
ผลงานตนแบบ
− ออกแบบและทําพิมพเขียววงจรตามรูปแบบที่กําหนดให
− ควบคุมดูแลดานเทคนิคในการผลิต ใชงาน ดูแลรักษา และซอมระบบโทรคมนาคม
3521

ชางเทคนิคดานการแพรภาพกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการทํางานของอุปกรณทางดานเทคนิคในการบันทึกและตัดตอ
ภาพและเสียง และใชในการแพรภาพกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน รวมถึงสัญญาณ
โทรคมนาคมอื่นๆ ทางภาคพื้นดิน ทะเล หรือในอากาศยาน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมอุปกรณการบันทึกเสียง
− ควบคุมอุปกรณการตัดตอและผสมผสานระหวางภาพและเสียง เพื่อใหมั่นใจวาไดคณ
ุ ภาพ
เปนที่นาพอใจ และสรางภาพและเสียงขึน้ มาใหมโดยใชเทคนิคพิเศษ
− ประยุกตใชความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติเกีย
่ วกับการบันทึกและตัดตอภาพและเสียงในการ
แกไขปญหาทีเ่ กิดขึ้น
− ควบคุมและดูแลระบบการสงและแพรภาพ
และระบบดาวเทียมสําหรับรายการวิทยุและ
โทรทัศน
− ควบคุมและดูแลระบบสื่อสารทางวิทยุ ระบบดาวเทียม และระบบมัลติเพล็กทั้งภาคพื้นดิน
ทะเล หรือในอากาศยาน
− ประยุกตใชความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติเกีย
่ วกับการแพรภาพกระจายเสียง ระบบรับและ
สงสัญญาณโทรคมนาคมในการแกไขปญหาที่เกิดขึน้
− ซอมอุปกรณอยางเรงดวน
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเทคนิคดานภาพและเสียง
− เจาหนาที่ควบคุมอุปกรณแพรภาพกระจายเสียง
− ชางเทคนิคดานการแพรภาพกระจายเสียง
− ชางกลองถายภาพยนตร
− ชางกลองถายวิดีโอ
− พนักงานผูชว
 ยดานการผลิตสื่อ
ยกเวน
− ชางภาพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3431
3522

ชางเทคนิควิศวกรโทรคมนาคม
ปฏิบัติงานดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงานวิจัยดานวิศวกรรมโทรคมนาคม รวมถึงออกแบบ ผลิต
ประกอบ สราง ดําเนินงาน บํารุงรักษา และซอมระบบโทรคมนาคม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหความชวยเหลือดานเทคนิคเกีย
่ วกับงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณโทรคมนาคม หรือทดสอบ
ผลงานตนแบบ
− ศึกษาขอมูลทางดานเทคนิค เชน พิมพเขียวและแบบภาพเพื่อกําหนดวิธีการทํางาน
− คาดประมาณจํานวนและตนทุนวัตถุดิบและแรงงานที่ตองใชในการผลิตและติดตั้งอุปกรณ
โทรคมนาคมตามรายละเอียดที่กําหนดไว
− ควบคุมดูแลทางเทคนิคในการผลิต การใชงาน การบํารุงรักษาและซอมระบบโทรคมนาคม
เพื่อใหแนใจวาประสิทธิภาพการทํางานเปนที่นาพอใจ และเปนไปตามขอกําหนดและกฎ
ขอบังคับ
− ประยุกตใชความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติเกีย
่ วกับวิศวกรรมโทรคมนาคม และแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเทคนิควิศวกรรมโทรคมนาคม
ยกเวน
− ชางเทคนิคดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3114
− ชางติดตั้งฮารดแวรคอมพิวเตอร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7422
− ชางซอมอุปกรณโทรคมนาคม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7422
− ชางติดตั้งโทรศัพท ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7422
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หมวดใหญ 4

เสมียน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึก จัดทํา จัดเก็บ คํานวณ และเรียกใชขอ มูล และทําหนาที่เสมียน
หรือพนักงานสํานักงานที่เกีย่ วของกับดานการเงิน การจัดการเดินทาง การใหขอมูลขาวสาร และการนัดหมาย
ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดใหญนี้สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่ 2 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จดชวเลข พิมพดีด และใชเครื่องประมวลผลคํา และอุปกรณสํานักงานอื่นๆ
− นําขอมูลเขาระบบคอมพิวเตอร
− ปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการ
− บันทึกและคํานวณขอมูลตัวเลข
− เก็บบันทึกขอมูลเกี่ยวกับรายการสินคาที่จด
ั เก็บ ผลิต และขนสง
− เก็บบันทึกขอมูลเกี่ยวกับผูโดยสารและขอมูลการเดินทาง
− ปฏิบัติงานเสมียนในหองสมุด
− จัดทําและควบคุมระบบงานเอกสาร
− ปฏิบัติหนาที่ทเี่ กี่ยวของกับบริการงานไปรษณีย
− จัดทําและตรวจสอบเอกสารและวัสดุตางๆ สําหรับงานพิมพ
− ชวยเหลือบุคคลที่ไมสามารถอานหรือเขียนไดในการโตตอบจดหมาย
− จัดการดานการเงิน
− จัดเตรียมกําหนดการเดินทาง
− แจงขอมูลแกลก
ู คาและทําการนัดหมาย
− ควบคุมแผงเครื่องติดตอทางโทรศัพท
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
หมวดยอย 41 เสมียนทั่วไปและพนักงานใชอุปกรณที่มีแผงพิมพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึก จัดทํา จัดเก็บ และเรียกใชขอมูลที่เกี่ยวของกับการทํางาน
ปฏิบัติงานเสมียนและงานธุรการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูป ระกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว น
ใหญตองมีทักษะในระดับที่ 2 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− บันทึก จัดเตรียม คัดแยก จัดกลุม และนําขอมูลใสในแฟมเอกสาร
− คัดแยก เปด และจัดสงจดหมาย
− จัดเตรียมรายงานและโตตอบจดหมายซึ่งเปนงานที่ทําเปนประจํา
− ถายเอกสารและสงแฟกซ
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ใชเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องประมวลผลคํา หรือเครื่องพิมพดีดเพือ่ บันทึก นําเขา และ
ประมวลผลคําและขอมูล
ตรวจพิสูจนอกั ษรและแกไขงานเอกสาร
จัดทําใบเสนอราคาขายสินคา และตรวจสอบความถูกตองของงาน

เสมียนทั่วไป
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเสมียนและงานธุรการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− บันทึก จัดทํา คัดแยก จัดประเภท และจัดเก็บเอกสารขอมูล
− คัดแยก เปด และสงไปรษณีย
− ถายเอกสารและสงแฟกซ
− จัดทํารายงานและโตตอบจดหมายประจําวัน
− บันทึกรายการอุปกรณที่จายใหกับพนักงาน
− ตอบขอซักถามทางโทรศัพทหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส
หรือสงตอใหกบั บุคคลที่
เกี่ยวของ
− ตรวจสอบความถูกตองของงาน ออกใบเสนอราคาขายสินคา และบันทึกขอมูลธุรกรรม
ทางการเงิน
− แปลงขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอร ตรวจความถูกตอง และแกไขขอผิดพลาด
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เสมียนสํานักงานทั่วไป
− เสมียนสํานักงาน
หมายเหตุ
− ขอแตกตางระหวางงานของเสมียนสํานักงานทั่วไปกับงานของผูปฏิบัติงานที่จัดประเภท
ไวในรหัสอาชีพ 4120 (เลขานุการทั่วไป) นั่นคือ งานเลขานุการใหความสําคัญกับการ
จัดทําสําเนา การจัดรูปแบบ และดําเนินการโตตอบจดหมายและเอกสารอื่นๆ ในขณะที่
เสมียนสํานักงานทั่วไปอาจมีการดําเนินงานในลักษณะเดียวกัน แตไมไดเนนงานการทํา
สําเนาและการประมวลงานเอกสารเหมือนกับเลขานุการทั่วไป
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4120

เลขานุการทั่วไป
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชเครื่องพิมพดีด คอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือเครื่องประมวลผลอื่นๆ
เพื่อทําเปนจดหมายและเอกสารตางๆ ตรวจสอบและจัดรูปแบบเอกสารที่ทําโดยพนักงานอืน่
จัดการจดหมายเขา-ออก คัดกรองการประชุมหรือหมายกําหนดการตางๆ และปฏิบัติงานที่
สนับสนุนงานธุรการตางๆ
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ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตรวจสอบ จัดรูปแบบ และจัดทําเปนจดหมาย รายงานการประชุม และรายงานที่ไดจากคําบอก
เอกสารอิเล็กทรอนิกส หรือรางงานเขียน เพื่อปรับใหเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงาน
โดยใชเครื่องพิมพดีด คอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือเครื่องอุปกรณประมวลผลอื่นๆ
− ใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ รวมถึงโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) เพื่อสนับสนุน
งานบริหารจัดการ
− จัดการจดหมายเขา - ออก
− ตรวจสอบ บันทึก และจัดสงจดหมายและเอกสารตางๆ
− คัดกรองการประชุมและหมายกําหนดการตางๆ และชวยจัดการประชุม
− บันทึกและตรวจสอบการลาและสิทธิประโยชนตามกฎหมายของพนักงาน
− จัดทําและควบคุมระบบงานเอกสาร
− จัดการงานจดหมายโตตอบประจําวันดวยตนเอง
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เลขานุการทั่วไป
− เลขานุการดานพิมพดด
ี
− เลขานุการดานประมวลผลคํา
ยกเวน
− เลขานุการดานกฎหมาย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3342
− เลขานุการดานการบริหาร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3343
− เลขานุการผูบริหาร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3343
− เลขานุการดานการแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3344
413

พนักงานใชอปุ กรณที่มีแผงพิมพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนําเขาและประมวลผลคําและขอมูล จัดเตรียม แกไข และจัดทําเอกสาร
เพื่อจัดเก็บ ประมวลผล จัดพิมพ และเผยแพร
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− นําเขาขอมูลและลงรหัสเพื่อประมวลผลขอมูล
− เรียกใช ตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุงขอมูลที่จัดเก็บไว และเก็บบันทึกการนําเขา
ขอมูล
− จัดเก็บขอมูลชวเลขโดยใชอป
ุ กรณคอมพิวเตอรและเครื่องเขียนชวเลข
− แปลงขอมูลที่จัดเก็บในรูปของชวเลขและอุปกรณบันทึกเสียง
และอานทวนเพือ่ ตรวจ
ความถูกตอง และแกไขขอผิดพลาด
− ทําสําเนาคําพูด เสียงรอบขาง และเนื้อเพลงเพื่อจัดทําเปนคําบรรยายภาพยนตรและรายการ
โทรทัศน
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พนักงานพิมพดีดและเจาหนาที่เครื่องประมวลผลคํา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ แกไข และสั่งพิมพขอความ โดยใชเครือ่ งพิมพดีด คอมพิวเตอร
สวนบุคคล หรือเครื่องประมวลผลคําอื่นๆ และบันทึกคําพูดหรืองานเขียนในรูปชวเลข
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− พิมพงานเขียนจากฉบับราง สําเนาฉบับถูกตอง เสียงบันทึก หรือชวเลขโดยใชคอมพิวเตอร
เครื่องประมวลผลคํา หรือเครื่องพิมพดีด
− ตรวจสอบความถูกตองของงานโดยพิจารณาจากตัวสะกด ไวยากรณ เครื่องหมาย และ
รูปแบบ
− รวบรวมและจัดเตรียมเนื้อความเพื่อพิมพตามรูปแบบที่กาํ หนด
− จัดเก็บเอกสารลงในสื่อบันทึกในคอมพิวเตอรหรือแผนดิสก
หรือดูแลระบบการจัดเก็บ
ขอมูลในคอมพิวเตอรเพื่อการจัดเก็บ เรียกใช หรือปรับปรุงเอกสาร
− บันทึกคําบอกหรือเรื่องราวตางๆ ดวยการจดชวเลข
− ทําสําเนาคําพูด เสียงรอบขาง และเนื้อเพลงเพื่อจัดทําเปนคําบรรยายภาพยนตรและรายการ
โทรทัศน
− แปลงขอมูลที่จัดเก็บในรูปของชวเลขและอุปกรณบันทึกเสียง
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานพิมพดีด
− เจาหนาทีจ
่ ดชวเลข
− พนักงานพิมพดีดชวเลข
− เจาหนาทีพ
่ ิมพงานโดยใชเครื่องประมวลผลคํา
ยกเวน
− เจาหนาที่บน
ั ทึกคําใหการในศาล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3343
− เจาหนาทีจ
่ ัดการใบสั่งยา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3344

4132

เจาหนาที่บันทึกขอมูล
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลรหัส ขอมูลสถิติ ขอมูลทางการเงิน และขอมูลตัวเลขอื่นๆ
เขาสูอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อประมวลผลฐานขอมูล โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet)
หรือการเก็บขอมูลดวยวิธีอื่นๆ โดยใชอุปกรณที่มีแผงพิมพ เมาส หรือเครื่องแสกนภาพดวยแสง
โปรแกรมสั่งงานดวยเสียง หรือเครื่องมือนําเขาขอมูลอื่นๆ นําเขาขอมูลลงในเครื่องจักรกลและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อทําการประมวลผลทางคณิตศาสตร
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ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− รับและลงทะเบียนใบเสนอราคาขายสินคา แบบฟอรม บันทึก และเอกสารอื่นๆ เพือ
่ เก็บ
ขอมูล
− บันทึกขอมูลตัวเลข รหัส และคําจากแหลงกําเนิดขอมูลเขาสูอุปกรณจด
ั เก็บและประมวลผล
ขอมูลที่ทํางานรวมกับคอมพิวเตอรได
− ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล และแกไขขอมูลที่นําเขาถาจําเปน
− ปฏิบัติงาน ดวยเครื่องทําบัญชีและเครื่องคํานวณ
− นําขอมูลเขาและสงขอมูลออกระหวางระบบฐานขอมูลและซอฟทแวรที่แตกตางกัน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาที่บน
ั ทึกขอมูล
− พนักงานนําเขาขอมูล
− พนักงานบันทึกรายการชําระเงิน
หมวดยอย 42 เสมียนดานการใหบริการลูกคา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตอลูกคาดานการเงิน การจัดการเดินทาง การใหขอมูลขาวสาร การ
นัดหมาย ควบคุมแผงเครือ่ งติดตอทางโทรศัพท และการสัมภาษณผูตอบขอถามเพื่อสํารวจขอมูล หรือกรอก
แบบใบสมัครใหกับผูมีสิทธิ์ไดรับบริการ ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว นใหญตองมีทักษะใน
ระดับที่ 2 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดการดานการเงินโดยดําเนินการที่ธนาคาร ที่ทําการไปรษณีย สถานที่เลนการพนัน หรือ
ดําเนินงานเกีย่ วกับการเดินทาง
− ใหบริการขอมูลขาวสารตามที่ลูกคาตองการและการนัดหมาย
− ควบคุมแผงเครื่องติดตอทางโทรศัพท
− ตอนรับแขก
− สัมภาษณเพื่อสํารวจขอมูล
− สัมภาษณผูสมัครเพื่อเขารับบริการ
421

เสมียนรับฝาก -ถอนเงินของธนาคาร เสมียนเก็บเงิน และเสมียนที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล/ทํางานดานการเงินในหนวยงานเกีย่ วกับธนาคาร
การเสี่ยงโชคหรือการพนัน โรงรับจํานํา และการจัดเก็บหนี้สิน

งานไปรษณีย

ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ติดตองานกับลูกคาในการใหบริการดานการเงินที่ธนาคารหรือที่ทําการไปรษณีย
− รับหรือจายเงินพนันทีเ่ ปนผลจากการแขงขันกีฬา
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4211

จัดใหมีเกมการพนัน
ใหกยู ืมเงินโดยตองมีสิ่งของหรือหลักทรัพยอื่นๆ มาค้ําประกัน
จัดเก็บหนี้สินและเรียกเก็บเงิน

เสมียนรับฝาก -ถอนเงินของธนาคาร และเสมียนที่เกี่ยวของ
ดําเนินงานเกีย่ วกับการติดตอกับลูกคาของธนาคารหรือที่ทําการไปรษณียโดยตรงในการรับเงิน
จายเงิน แลกเงิน ชําระเงิน หรือการใหบริการทางไปรษณีย
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ติดตองานกับลูกคาในการใหบริการรับฝาก-ถอนเงิน เช็ค โอนเงิน ชําระเงินตามใบเสร็จ
ชําระเงินที่ใชจายผานบัตรเครดิต ชําระเงินตามใบสั่งจายเงิน รับรองการจายเช็ค และ
การทําธุรกรรมของธนาคารอื่นๆ
− ลงบัญชีรายรับและหักบัญชีรายจายของลูกคา
− ชําระเงินและโอนเงินใหในนามของลูกคา
− รับแลกเงินจากสกุลหนึ่งไปยังอีกสกุลหนึง่ ตามที่ลูกคาตองการ
− รับจดหมาย จําหนายดวงตราไปรษณียากร และปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่เคานเตอรทท
ี่ ําการ
ไปรษณีย เชน การชําระเงินตามใบเสร็จ การโอนเงิน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
− บันทึกธุรกรรมที่ดําเนินการทั้งหมดและตรวจสอบใหตรงกันกับยอดเงิน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานประจําเคานเตอรทท
ี่ ําการไปรษณีย
− พนักงานรับแลกเงินตราตางประเทศ
− พนักงานรับฝาก-ถอนเงินของธนาคาร
ยกเวน
− พนักงานแคชเชียร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5230

4212

เจามือรับพนัน คนเก็บและจายเงินพนัน และพนักงานที่เกี่ยวของกับการพนัน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดอัตราความเสี่ยง โอกาสเปนฝายชนะ จายเงินใหแกผูชนะและ
เก็บเงินจากผูแพตามผลที่เกิดขึ้นจากการพนันแขงขันกีฬาหรือเหตุการณอื่นๆ หรือเปนผูดําเนิน
เกมการพนันในสถานที่จัดการพนัน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนดอัตราความเสี่ยงเพื่อกําหนดโอกาสที่จะไดและเสียจากการพนัน
− จัดทํารายการคาประมาณโอกาสความเปนตอจากการพนัน
− จายไพ ทอยลูกเตา ปนวงลอเกมรูเล็ต
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ชี้แจงและอธิบายผลตามกฎการเลนพนันของสถานที่จัดการพนัน
ประกาศหมายเลขที่ชนะ จายเงินใหแกผูชนะ และเก็บเงินจากผูแพการพนัน

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจามือการพนัน
− คนเก็บและจายเงินพนัน
4213

เสมียนโรงรับจํานําและผูใหกูยืมเงิน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยมื เงินโดยนําสิ่งของมาวางไวเปนหลักประกัน
หรือหลักทรัพยเปนประกัน

หรือใชทรัพยสิน

ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประเมินมูลคาสิ่งของที่นํามาวางไวเปนหลักประกัน คํานวณดอกเบีย
้ และเงินใหกยู ืม
− คืนสิ่งของเมื่อไดรับการชําระเงินคืน
หรือนําสิ่งของไดนํามาวางไวเปนหลักประกันมา
จําหนายในกรณีที่ไมมีการชําระเงินเพื่อไถคืน
− ออกเงินกูสว
 นบุคคลโดยใชพืชผลที่จะเก็บเกี่ยวไดในอนาคตหรือการดําเนินการอื่นๆ ที่
คลายกันเปนหลักประกัน
− เก็บรวบรวมเงินที่ใหกูยืมโดยใชพืชผลที่จะเก็บเกี่ยวไดในอนาคตหรือการดําเนินการอื่นๆ
ที่คลายกันเปนหลักประกัน
− เก็บบันทึกรายการสิ่งของที่ไดมา รวมถึงจํานวนเงินทั้งทีจ
่ ายไปและที่ไดมา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูใหกย
ู ืมเงิน
− นายหนาใหกย
ู มื เงิน
− ผูรับจํานําสินคา
− เจาหนาที่โรงรับจํานํา
4214

พนักงานเรงรัดหนี้สินและพนักงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินที่ไมชําระตามกําหนดเวลา รวมถึงเช็คเดง ทําการเชิญชวน
เรี่ยไร และเรียกเก็บเงินเพื่อการกุศล
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− สืบเสาะและหาที่อยูของลูกหนี้
− โทรศัพท ไปพบ หรือทําหนังสือแจงไปยังลูกคาเพื่อเรียกเก็บเงินหรือนัดหมายใหมาชําระ
เงินตอไป
− จัดทํารายงานจํานวนเงินทีจ
่ ดั เก็บได และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับงานดังกลาว
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ใหขอเสนอแนะการปฏิบัตงิ านในดานกฎหมายหรือระงับการใหบริการในกรณีทไี่ มสามารถ
เรียกชําระเงินคืนได
เชิญชวน เรี่ยไร และเรียกเก็บเงินเพื่อการกุศล

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานเก็บเงินตามใบเสร็จ
− พนักงานเก็บเงินการกุศล
− พนักงานเรงรัดหนี้สิน
− พนักงานทวงหนี้
422

พนักงานใหบริการขอมูลขาวสารแกลูกคา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให-รับขอมูลขาวสารแกบุคคลทางโทรศัพทหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
เชน ไปรษณียอ ิเล็กทรอนิกสเพื่อติดตอดานการทองเที่ยว ชี้แจงสินคาหรือบริการของหนวยงาน
ลงทะเบียนแขกที่เขาพัก ตอนรับนักทองเที่ยว จัดทําหมายกําหนดการ ตอโทรศัพทและ
สัมภาษณผูตอบขอถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากผูตอบขอถามหรือผูมีสิทธิ์ไดรับบริการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดเตรียมกําหนดการเดินทาง สํารองที่พักใหกับลูกคา
− ตอนรับลูกคาหรือผูมาเยือน
− ลงทะเบียนแขกที่เขาพัก
− จัดเตรียมขอมูลขาวสารที่สําคัญเกี่ยวกับสินคา บริการ หรือนโยบายของหนวยงาน
− จัดทําหมายกําหนดการ
− ควบคุมแผงเครื่องติดตอทางโทรศัพท
− สัมภาษณเพื่อเก็บรวมรวมขอมูลจากผูตอบขอถามและผูมีสิทธิ์ไดรับบริการ
4221

เสมียนและเจาหนาที่ใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาขอมูลที่เกี่ยวกับที่หมายของการเดินทาง จัดเตรียมกําหนดการเดินทาง
สํารองที่พัก งานทะเบียนผูโดยสาร ณ บริเวณจุดขาเขาและขาออก รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่จําเปนตอ
การทองเที่ยว และจัดนําเทีย่ วเปนหมูคณะ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเดินทางและที่พักที่เหมาะสม ไมแพง และสะดวกสบาย
โดยพยายามหาขอมูลจนแนใจวาตรงตามที่ลูกคาตองการ และใหคําแนะนําแกลูกคาเกี่ยวกับ
การจัดนําเที่ยวดังกลาว
− จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับแหลงที่นาสนใจภายในทองถิ่นและภูมิภาค สําหรับการทองเที่ยว
เดินทาง และทีพ่ ักอาศัย
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จัดเตรียมกําหนดการเดินทาง
ยืนยันการสํารองที่พัก บัตรโดยสาร และเรือ่ งอื่นๆ ที่จําเปนตอการทองเที่ยว
ออกตั๋ว บัตรผานโดยสารเพื่อขึ้นเครื่องบิน และใบรับรอง
ชวยลูกคาจัดเตรียมเอกสารการเดินทางทีส่ ําคัญตางๆ เชน วีซา
ตรวจสอบเอกสารการเดินทางและทําทะเบียนผูโดยสารและจํานวนกระเปา ณ จุดขาเขา
และขาออก
จัดเตรียมใบแจงคาบริการและรับชําระเงินจากลูกคา
จัดนําเทีย่ วเปนหมูคณะใหกบั หนวยงานหรือเปนการทองเที่ยวในวันหยุด และขายการจัด
นําทองเที่ยวดังกลาวใหกับหมูคณะหรือสวนบุคคล

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ตัวแทนจําหนายตั๋วเครื่องบิน
− เจาหนาที่บริเวณจุดเช็คอิน
− เจาหนาที่บริษท
ั ตัวแทนนําเที่ยว
− ผูใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว
− เจาหนาที่บริการขอมูลเพื่อการทองเที่ยว
− ผูจัดนําเทีย
่ว
ยกเวน
− ผูจัดการบริษท
ั ตัวแทนนําเที่ยว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1439
− นักวางแผนจัดการประชุมหรืองานนิทรรศการ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3332
− พนักงานขายตัว
๋ (งานบันเทิงและการแขงขันกีฬา) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5230
4222

พนักงานศูนยบริการขอมูลขาวสาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหคําแนะนําปรึกษาและขอมูลขาวสารแกลูกคา ตอบขอซักถามเกี่ยวกับ
สินคา บริการ หรือนโยบายขององคการ และขั้นตอนการทําธุรกรรมทางการเงินผานทาง
โทรศัพท อุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกส เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส สถานที่ทํางานของ
พนักงานดังกลาวอาจอยูคนละสถานที่กับลูกคา หรือคนละสถานที่กบั หนวยงานหรือองคการที่
ใหบริการขอมูล
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ติดตอรับสายโทรศัพทและขอความจากลูกคา ไมวาจะเปนการตอบขอซักถาม ใหบริการ
ผานทางโทรศัพท หรือจําแนกประเภทขอรองเรียน
− ระบุความตองการและกรอกลงระบบคอมพิวเตอร
− จายงานไปยังหนวยอื่นๆ ที่เปนหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ออกใบเสนอราคาหรือรับชําระเงิน ถาจําเปน
สงจดหมาย รายงานขอมูล และเอกสารอืน่ ๆ ใหกับลูกคา
ใหคําแนะนําปรึกษาเพิ่มเติมแกลูกคาเกี่ยวกับสินคาและบริการ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานศูนยบริการขอมูลขาวสารแกลูกคา
ยกเวน
− พนักงานรับโทรศัพท ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 4223
− พนักงานสัมภาษณงานวิจย
ั ตลาด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 4227
− ผูจําหนายสินคาทางโทรศัพท ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5244
− ผูจําหนายสินคาในศูนยบริการทางโทรศัพท ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5244
− ผูจําหนายสินคาในศูนยบริการลูกคา ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5244
หมายเหตุ
− พนักงานที่ทําหนาที่ตอบขอซักถามเพื่อใหขอมูลและ/หรือดูแลเรื่องดังกลาวโดยตรง
ได
จัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 4222 (พนักงานศูนยบริการขอมูลขาวสาร) แตถาเปนการ
ใหบริการทางโทรศัพทในเรือ่ งที่มีรหัสกําหนดไวเฉพาะ เชน การใหคําปรึกษาดานการ
ทองเที่ยว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 4221 (เสมียนและเจาหนาที่ใหคําแนะนําดาน
การทองเที่ยว) ไมวาพนักงานจะประจําอยูท ี่ศูนยบริการขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
4223

พนักงานควบคุมแผงเครื่องติดตอทางโทรศัพท (พนักงานตอโทรศัพท)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมแผงเครื่องติดตอโทรศัพทเพื่อตอสาย รับสายเขา และใหบริการ
รายงานปญหาที่เกิดขึ้น และบันทึกและสงตอขอความไปยังพนักงานหรือลูกคา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมแผงเครื่องติดตอโทรศัพทเพื่อตอสายที่ติดตอเขามา พักสาย อนสาย และวางสาย
− ตอโทรศัพทออกนอกสถานที่
− ใหบริการตอบขอซักถามทางโทรศัพทและบันทึกฝากขอความ
− สงขอความตอไปยังพนักงานหรือลูกคา
− ตรวจสอบปญหาการทํางานของระบบและแจงใหมาทําการซอมแซม
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานรับโทรศัพท
− พนักงานควบคุมแผงเครื่องติดตอทางโทรศัพท
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4224

พนักงานตอนรับของโรงแรม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหการตอนรับและลงทะเบียนแขกเพื่อเขาพักในโรงแรมและสถาน
ประกอบการอืน่ ๆ ที่ใหบริการที่พักอาศัย ออกหมายเลขหองพัก สงมอบกุญแจหองพัก ให
ขอมูลเกี่ยวกับบริการของโรงแรม สํารองหองพัก ทําบันทึกรายการหองพักที่พรอมจะใหแขก
เขาพัก และแสดงรายการคาบริการใหแกแขกที่ตองการคืนหองและรับชําระเงิน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ดูแลรายการหองพักที่พรอมจะใหแขกเขาพัก สํารอง และออกหมายเลขหองพักใหกับแขก
− ลงทะเบียนแขกที่เขาพัก ออกหมายเลขหองพัก ตรวจสอบความนาเชื่อถือของแขก และ
สงมอบกุญแจหองพักใหแขก
− ใหขอมูลเกีย
่ วกับบริการของโรงแรม และบริการอื่นๆ ที่มีอยูบริเวณโดยรอบของโรงแรม
− ใหขอมูลเกีย
่ วกับสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่พักและทําการจองหองพัก
− ใหบริการเกี่ยวกับงานแมบาน บริการซอมบํารุง รวมถึงขอรองเรียนตางๆ ตามความตองการ
ของลูกคา
− ติดตอแมบานและบริการซอมบํารุงเมื่อลูกคาแจงหรือรองเรียนมา
− รวมรวบและตรวจสอบสิ่งที่ลูกคาใชบริการเพื่อนํามาคิดคาบริการไมวา จะทําดวยมือหรือ
ระบบคอมพิวเตอร
− รับและสงขอความโดยใชคนหรือโทรศัพทหรือแผงเครื่องติดตอทางโทรศัพท
− ตรวจสอบรายการคาบริการใหแกแขกที่ตองการคืนหองและใหบริการรับชําระเงิน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานตอนรับของโรงแรม
− พนักงานหนาฟอรนทโรงแรม
− พนักงานประจําเคานเตอรโรงแรม

4225

พนักงานบริการติดตอสอบถาม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตอบขอซักถามและขอรองเรียนของบุคคลทั้งดวยการพูด เขียน ทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และทางโทรศัพทเกี่ยวกับสินคา บริการ และนโยบายของหนวยงาน
ใหขอมูลขาวสารและสงตอไปยังบุคคลอื่นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติม พนักงานดังกลาวอาจทํางาน
ในสวนงานทีต่ ิดตอกับลูกคาโดยตรงหรือในสวนของการผลิตสินคาหรือบริการก็ได
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตอบขอซักถามเกี่ยวกับสินคา บริการ และนโยบาย รวมถึงใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่
ราคา และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
− ตอบขอซักถามเกี่ยวกับปญหา พรอมทั้งใหคําแนะนํา ขอมูลขาวสาร และความชวยเหลือ
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บันทึกขอมูลเกี่ยวกับขอซักถามและขอรองเรียน
สงตอขอรองเรียนที่ยุงยากซับซอนใหกับหัวหนาทีมและผูเชี่ยวชาญ
จัดสงแบบฟอรม ขอมูล และโบรชัวร ใหกับผูที่สนใจ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานเคานเตอรติดตอสอบถาม
− พนักงานประชาสัมพันธ
4226

พนักงานตอนรับทั่วไป
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตอนรับผูมาเยือน ลูกคา หรือแขก และตอบขอซักถามและความตองการ
ตางๆ รวมถึงทําการนัดหมาย
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตอนรับผูมาเยือน แขก หรือลูกคา
− ทําการนัดหมายลูกคา
− ตอบขอซักถามทางโทรศัพทเพื่อใหขอมูลหรือทําการนัดหมาย
− บอกทางหรือนําลูกคาไปยังสถานที่หรือบุคคลที่ตองการติดตอ
− แจกแผนพับ โบรชัวร หรือแบบฟอรมขอมูล
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานตอนรับทั่วไป
− พนักงานตอนรับในหนวยงานดานการแพทย
ยกเวน
− เลขานุการดานการแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3344
− พนักงานตอนรับของโรงแรม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 4224

4227

พนักงานสัมภาษณในโครงการสํารวจและวิจัยตลาด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสัมภาษณบุคคลตางๆ
และวิจัยตลาดตามหัวขอที่กาํ หนด

และบันทึกคําตอบเพื่อทําการวิจยั ผลการสํารวจ

ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ติดตอพูดคุยกับบุคคลตางๆ ทางโทรศัพท หรือพูดคุยโดยตรง และชีแ
้ จงวัตถุประสงคของ
การสัมภาษณ
− ถามคําถามตามขอถามในแบบสอบถามหรือแบบสํารวจ
− บันทึกคําตอบลงบนกระดาษแบบสอบถามหรือบันทึกลงฐานขอมูลคอมพิวเตอรโดยผาน
ระบบการสัมภาษณโดยใชคอมพิวเตอร
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หาขอผิดพลาดในกรณีที่คําตอบไมสอดคลองกันและทําการแกไข
เสนอปญหาทีท่ ําใหขอมูลที่ไดไมถูกตองใหกับผูสนับสนุนโครงการ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานสัมภาษณงานวิจย
ั ตลาด
− พนักงานสัมภาษณงานสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
− พนักงานสัมภาษณงานสํารวจขอมูล
4229

พนักงานใหบริการขอมูลขาวสารแกลูกคา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสารแกลูกคา ซึ่งไมไดจัดประเภทไวในที่อื่นในหมู
422 (พนักงานใหบริการขอมูลขาวสารแกลูกคา) เชน พนักงานสอบถามขอมูลจากผูมีสิทธิ์
ไดรับบริการและนําขอมูลที่ไดมาประมวลผล
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− สัมภาษณผูปวยเพื่อใหไดขอมูลที่ตองการและประมวลผลใหกับการบริการของโรงพยาบาล
− สัมภาษณผูรองขอความชวยเหลือจากภาครัฐเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรองขอใหตรง
ตามความตองการ
− ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดมา
− ดําเนินการอนุญาต ปรับปรุง ยกเลิกการใหความชวยเหลือ
− ใหขอมูลและตอบคําถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและการเรียกรองคาเสียหาย
− สงตอผูปวยหรือผูรองขอไปยังหนวยงานอืน
่ ๆ ถาไมสามารถใหบริการแกเขาเหลานัน้ ได
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาที่รับผูป
 วยเขารักษาในโรงพยาบาล
− พนักงานสัมภาษณผูมีสิทธิ์เขารับบริการ
− เจาหนาที่คด
ั กรองผูมีสิทธิ์เขารับบริการ

หมวดยอย 43 เสมียนบันทึกรายการตัวเลข วัสดุ และสินคา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและคิดคํานวณบัญชี ลงรายการบัญชี ขอมูลสถิติ ขอมูล
ทางการเงิน และขอมูลตัวเลขอื่นๆ และทําธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวของกับองคการธุรกิจ บางอาชีพที่จัด
ประเภทไวในหมวดนี้ทําหนาที่จัดเก็บบันทึกรายการสินคาที่ผลิต สินคาที่จัดซื้อ สินคาคงคลัง สินคาที่จัดสง
ออกไปยังลูกคา และวัตถุดิบที่ตองใช ณ วันที่กําหนด หรือทําหนาที่จัดเก็บบันทึกการปฏิบัติงานและประสานงาน
เรื่องเวลาในการขนสงผูโดยสารหรือสินคา ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สวนใหญตองมีทักษะ
ในระดับที่ 2 ตามระดับทักษะของ ISCO
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ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ชวยงานดานการจัดทําบัญชีและลงรายการบัญชี รวมถึงการคํานวณ
− คํานวณตนทุนการผลิตตอหนวย
− คํานวณคาจางและในบางครั้งอาจตองคํานวณคาจางเปนรายสัปดาห รายวัน หรือรายชิ้น
ตามผลการปฏิบัติงานของแตละคน รวมถึงการจายคาจาง
− ทําธุรกรรมทางการเงินที่เกีย
่ วของกับองคการธุรกิจ
− เก็บรวบรวมและคํานวณขอมูลสถิติหรือสถิติประกันภัย
− ปฏิบัติงานดานเสมียนการเงินใหกับธุรกิจประกันภัย ธนาคาร หรือธุรกิจอื่นๆ ที่คลายกัน
− บันทึกรายการสินคาที่ผลิต สินคาคงคลัง สินคาที่มีการสั่งซื้อและจัดสงออกไปยังลูกคา
− บันทึกรายการวัตถุดิบที่ไดมาที่จัดเก็บในคลังหรือที่จัดสงออกไป
− คํานวณปริมาณวัตถุดิบที่ตองใชในการผลิต ณ วันทีก
่ ําหนด
พรอมทั้งชวยจัดทําและ
ตรวจสอบตารางการผลิต
− จัดเก็บบันทึกการปฏิบัติงานและประสานงานเรื่องเวลาในการขนสงผูโดยสารและสินคา
431

เสมียนบันทึกรายการตัวเลข
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและคิดคํานวณบัญชี ลงรายการบัญชี ขอมูลสถิติ ขอมูล
ทางการเงิน และขอมูลตัวเลขอื่นๆ และทําธุรกรรมทางการเงินที่เกีย่ วของกับองคการธุรกิจ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ชวยงานดานการจัดทําบัญชีและลงรายการบัญชี รวมถึงการคํานวณ
− คํานวณตนทุนการผลิตตอหนวย
− คํานวณคาจางและในบางครั้งอาจตองคํานวณคาจางเปนรายสัปดาห รายวัน หรือรายชิ้น
ตามผลการปฏิบัติงานของแตละคน รวมถึงการจายคาจาง
− ทําธุรกรรมทางการเงินที่เกีย
่ วของกับองคการธุรกิจ
− เก็บรวบรวมและคํานวณขอมูลสถิติหรือสถิติประกันภัย
− ปฏิบัติงานดานเสมียนการเงินใหกับธุรกิจประกันภัย ธนาคาร หรือธุรกิจที่คลายกัน
4311

เสมียนดานบัญชีและการลงรายการบัญชี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคํานวณ จัดประเภท และบันทึกขอมูลตัวเลขเพื่อจัดเก็บรายการทางการ
เงินใหสมบูรณ ปฏิบัติงานประจําวันในการคํานวณ ลงบันทึกในบัญชี และตรวจสอบเพื่อให
ไดขอมูลการเงินขั้นตนสําหรับใชทํารายการทางบัญชีตอไป
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตรวจสอบตัวเลข รายการในบัญชี และเอกสารเพื่อความถูกตองของรายการขอมูล ความ
แมนยําในการคํานวณตัวเลข และรหัสที่เหมาะสม
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−
−

−

−

ใชโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอรในการบันทึก จัดเก็บ และวิเคราะหขอ มูล
จัดประเภท บันทึก และสรุปขอมูลตัวเลขและขอมูลทางการเงินเพือ่ เก็บรวบรวมและจัดเก็บ
รายการทางการเงินโดยใชบนั ทึกรายการประจําวัน บัญชีแยกประเภท หรือคอมพิวเตอร
คํานวณ จัดทํา และออกใบเสร็จ ใบเสนอราคาสินคา รายการเคลื่อนไหวในบัญชี และ
รายการทางการเงินอื่นๆ ตามขั้นตอนการดําเนินงาน
รวบรวมรายงานและตารางสถิติ การเงิน การบัญชีหรือรายงานตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวของ
กับรายรับและคาใชจายที่เปนเงินสด รายการรับและจายหนี้ และกําไรและขาดทุน

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เสมียนดานบัญชี
− เสมียนลงรายการบัญชี
− พนักงานคํานวณตนทุน
ยกเวน
− ผูชวยนักบัญชี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3313
− พนักงานบัญชี ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3313
4312

เสมียนดานสถิติ การเงิน และการประกันภัย
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการเก็บรวบรวมและคํานวณขอมูลสถิตหิ รือสถิติประกันภัย หรือปฏิบัติหนาที่
เสมียนดานการประกันภัย ธนาคาร หรือธุรกิจดานการเงินอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ปฏิบัติงานดานการประกันภัยเกี่ยวกับการลงทะเบียน การยกเลิก การเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม และการชําระเงิน
− รวบรวมขอมูลสถิติหรือสถิติประกันภัย จากแหลงขอมูลที่ไดรับเปนประจําหรือเฉพาะดาน
− คํานวณยอดรวม คาเฉลี่ย รอยละ และรายละเอียดอื่นๆ พรอมทั้งนําเสนอขอมูลดังกลาว
ในรูปของตาราง
− จัดทําเอกสารทางการเงิน และคํานวณดอกเบี้ยหรือคานายหนาและคาอากรแสตมป
− ดูแลรายงานขอมูลเกี่ยวกับพันธบัตร หุน และหลักทรัพยอื่นๆ ที่ซื้อขายในนามของลูกคา
หรือนายจาง
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เสมียนงานคณิตศาสตรประกันภัย
− เสมียนงานนายหนาคาหลักทรัพย
− เสมียนงานการเงิน
− เสมียนงานการประกันภัย
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−
−
−

เสมียนงานหลักทรัพย
เสมียนงานการจํานอง
เสมียนงานสถิติ

ยกเวน
− นายหนาซื้อขายหลักทรัพย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3311
− ผูชวยนักบัญชี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3313
− ผูชวยนักสถิติ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3314
− เสมียนดานบัญชี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 4311
− เสมียนลงรายการบัญชี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 4311
4313

เสมียนงานเงินเดือน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผลขอมูลเงินเดือน และคํานวณ
คาจางและสิทธิประโยชนของลูกจางในหนวยงาน บริษทั หรือสถานประกอบการอืน่ ๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ทําบันทึกเวลามาทํางานและเวลากลับของคนงาน
รวมถึงการทํางานลวงเวลาเพื่อนํามา
คํานวณคาจางและสิทธิประโยชนที่ใหกับลูกจาง ไมวาจะทําดวยมือหรือใชคอมพิวเตอร
− จัดทําและตรวจสอบสถานะเงินเดือนของลูกจาง โดยแสดงทั้งยอดรวมเงินเดือน เงินเดือน
สุทธิ และสวนที่หักออก เชน คาภาษี คาสมาชิกสหภาพ เงินทีห่ ักเพื่อชําระหนี้ คา
ประกันภัย และกองทุนบําเหน็จบํานาญ
− จายเงินและสิทธิประโยชนใหกับลูกจางผานเช็คหรือโอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส
− ทบทวนตารางเวลา ผังการทํางาน การคํานวณคาจาง และขอมูลอื่นๆ เพื่อตรวจหาและ
แกไขขอผิดพลาดในการคํานวณ
− ตรวจสอบเวลาการเขาทํางาน ชั่วโมงการทํางาน และการปรับเงินเดือน และบันทึกขอมูล
ในรายการขอมูลที่กําหนดไว
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เสมียนงานเงินเดือน
ยกเวน
− ผูชวยนักบัญชี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3313
− พนักงานบัญชี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3313
− เสมียนดานบัญชี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 4311
− เสมียนลงรายการบัญชี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 4311
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เสมียนบันทึกรายการวัสดุและขนสง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกรายการสินคาที่ผลิต สินคาที่จัดซื้อ สินคาคงคลัง สินคาที่จัดสง
ออกไปยังลูกคา และวัตถุดบิ ที่ตองใชในการผลิต ณ วันที่กําหนด หรือทําหนาทีจ่ ัดเก็บบันทึก
การปฏิบัติงานและประสานงานเรื่องเวลาในการขนสงสินคาหรือผูโดยสาร
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− บันทึกรายการสินคาที่ผลิต สินคาคงคลัง สินคาที่มีการสั่งซื้อและจัดสงไปยังลูกคา
− บันทึกรายการวัตถุดิบที่ไดมาที่จัดเก็บในคลังหรือที่จัดสงออกไป
− คํานวณปริมาณวัตถุดิบที่ตองใชในการผลิต ณ วันทีก
่ ําหนด
พรอมทั้งชวยจัดทําและ
ตรวจสอบตารางการผลิต
− จัดเก็บบันทึกการปฏิบัติงานและประสานงานเรื่องเวลาในการขนสงสินคาหรือผูโดยสาร
4321

เสมียนคลังสินคา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลบันทึกรายการสินคาที่ผลิตและวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
การรับสินคา ชั่งน้ําหนัก จัดสง หรือจัดเก็บในคลังสินคา

โดยดูแล

ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดการและควบคุมการรับและสงสินคา และทําบันทึกทีเ่ กี่ยวของ
− ดูแลบันทึกคลังสินคา ตรวจสอบการออกสินคา คาดประมาณความตองการและจัดทํา
ความตองการใชวัสดุใหมๆ
− ดําเนินการรับ จัดเก็บ และจัดสงสินคา เครื่องมือ อะไหล หรือเครื่องอุปกรณตางๆ และ
ดูแลบันทึกรายการดังกลาว
− ชั่งน้ําหนักสินคาที่รับเขามาหรือไดจากการผลิต หรือจัดสงสินคาออกและดูแลบันทึกรายการ
ดังกลาว
− เก็บรวบรวมสินคาคงคลังเพื่อการเก็บรักษา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เสมียนดานการขนสงสินคา
− พนักงานจัดสงสินคาในคลังสินคา
− พนักงานลงรายการสินคาคงคลัง
− เสมียนคลังสินคาและพัสดุ
− พนักงานชั่งน้าํ หนักสินคาในคลังสินคา
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เสมียนดานการผลิต
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคํานวณปริมาณวัตถุดิบที่ใชในการผลิต การกอสราง และการผลิตอื่นๆ
ที่คลายกัน ณ วันที่กําหนด รวมถึงจัดทําและตรวจสอบตารางการปฏิบัติงานดานการผลิต
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− คํานวณปริมาณ คุณภาพ และชนิดของวัตถุดิบที่ตองใชในการผลิต
− จัดทําตารางความตองการวัตถุดิบที่ตองใชในการผลิต เพื่อใหแนใจวาวัตถุดิบจะมีเพียงพอ
ตอความตองการ พรอมทั้งจัดทําบันทึกรายการดังกลาว
− จัดทําหรือใหความชวยเหลือในการจัดทําตารางการปฏิบัติงานดานการผลิต โดยพิจารณา
จากการสั่งซื้อสินคาของลูกคา ขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิต
− ตรวจสอบคลังสินคา ดําเนินการจัดสง พรอมทั้งตรวจสอบความลาชาในการจัดสงสินคา
− บันทึกและประสานเพื่อใหงานและวัตถุดบ
ิ ระหวางแผนกตางๆ
ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เสมียนดานการผลิต
− พนักงานจัดทําตารางการปฏิบัติงานดานการผลิต

4323

เสมียนดานการขนสง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกการปฏิบัติงานและประสานเรื่องเวลาในการขนสงสินคาและ
ผูโดยสารทางรถไฟ ทางถนน และทางอากาศ รวมถึงจัดทํารายงานเสนอผูบริหาร
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− บันทึกการปฏิบัติงานและประสานเรื่องเวลาในการขนสงสินคาและผูโดยสาร
− กํากับดูแลเสนทางการเดินรถไฟภายในเขตหรือพื้นที่ของระบบการเดินรถไฟ
พรอมทั้ง
จัดทําบันทึกรายการดังกลาว
− กํากับดูแล ควบคุม และจัดทําบันทึกการขนสงสินคาทางรถไฟ
− ประสานและจัดทําบันทึกการดําเนินงานที่เกีย
่ วเนื่องกับการขนสงทางถนน เชน การจัดสรร
และกําหนดตารางการขนสงใหกับยานพาหนะและคนขับ การขนถายสินคาขน-ลงยานพาหนะ
และการจัดเก็บสินคาระหวางการขนสง
− ประสานและจัดทําบันทึกการดําเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการขนสงสินคาและผูโดยสาร
ทางอากาศ เชน รายการสินคา รายชื่อผูโดยสาร เปนตน
− จัดทํางานรายเสนอผูบริหาร
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานควบคุมการขนสง
− พนักงานจัดสงสินคาในธุรกิจขนสง
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หมวดยอย 44 เสมียนอื่นๆ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเรียงและจัดสงไปรษณีย จัดเก็บเอกสาร จัดเตรียมขอมูลเพื่อการ
ประมวลผล ดูแลบันทึกงานบุคลากร ตรวจสอบเอกสารเพื่อใหสอดคลองกับงานตนฉบับ และชวยเหลือบุคคลที่
ไมสามารถอานหรือเขียนได และปฏิบัตงิ านเสมียนอื่นๆ ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว น
ใหญตองมีทักษะในระดับที่ 2 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการไดมา การใหยืม และรับคืนหนังสือในหองสมุด
− จัดหมวดหมูและจัดเก็บเอกสารและบันทึกตางๆ ลงแฟม
− ดูแลบันทึกงานบุคลากร
− จัดเรียง บันทึก และจัดสงจดหมายจากทีท
่ ําการไปรษณีย รวมถึงทีส่ งจากหนวยงานหรือ
ภายในหนวยงาน
− ลงรหัส
− ตรวจพิสูจนอก
ั ษร
− ปฏิบัติงานอื่นๆ ในหนาที่ของเสมียน
− เขียนหนังสือแทนบุคคลที่ไมสามารถอานหรือเขียนได
441

เสมียนอื่นๆ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเรียงและจัดสงไปรษณีย จัดเก็บเอกสาร จัดเตรียมขอมูลเพื่อการ
ประมวลผล ดูแลบันทึกงานบุคลากร ตรวจสอบเอกสารเพื่อใหสอดคลองกับงานตนฉบับ และ
ชวยเหลือบุคคลที่ไมสามารถอานหรือเขียนได และปฏิบตั ิงานเสมียนอืน่ ๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการไดมา การใหยืม และรับคืนหนังสือในหองสมุด
− จัดประเภทและจัดเอกสารและบันทึกตางๆ ลงแฟม
− ดูแลบันทึกงานบุคลากร
− จัดเรียง บันทึก และจัดสงจดหมายจากทีท
่ ําการไปรษณีย รวมถึงทีส่ งจากหนวยงานหรือ
ภายในหนวยงาน
− ลงรหัส
− ตรวจพิสูจนอก
ั ษร
− ปฏิบัติงานอื่นๆ ในหนาที่ของเสมียน
− เขียนหนังสือแทนบุคคลที่ไมสามารถอานหรือเขียนได
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เสมียนหองสมุด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหยืมและรับคืนหนังสือและสื่อบันทึกตางๆ ในหองสมุด คัดแยกและ
จัดเรียงหนังสือ สื่อบันทึกเสียงและภาพ นิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพลงบนชั้น รวมถึง
ใหขอมูลทั่วไปแกผูใชหองสมุด
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− การใหยืมและรับคืนหนังสือและสื่อบันทึกตางๆ ในหองสมุด
− จัดเรียงหนังสือและสื่อบันทึกตางๆ ลงบนชั้น
− ปฏิบัติงานสํานักงานทัว
่ ไป เชน การจัดเรียงเอกสารดวยมือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส
การประมวลผลคํา และการพิมพงานเปนครั้งคราว
− ดูแลการเปนสมาชิกวารสาร
− แนะนําชวยเหลือผูใชหองสมุดใหเขาใจถึงวิธีการใชบริการของหองสมุด
รวมถึงการยืม
ระหวางหองสมุด
− ดูแลบันทึกตางๆ ของหองสมุดเกีย
่ วกับการรับหนังสือ การใหยืม และการสงคืนหนังสือ
และสื่อบันทึกอื่นๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานประจําหองสมุด
− พนักงานจัดเรียงเอกสารหองสมุด

4412

เสมียนรับสงและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคัดแยก บันทึก จัดสง และทําหนาที่อื่นๆ ที่เกีย่ วของกับบริการไปรษณีย
ที่ดําเนินงาน ณ ที่ทําการไปรษณียห รือหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือดําเนินงานในลักษณะ
ดังกลาวภายในหนวยงาน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ปฏิบัติงานใหบริการทางไปรษณีย ณ ที่ทําการไปรษณียห
 รือไปรษณียเอกชน
− คัดแยกและจัดสงจดหมายใหกับครัวเรือนสวนบุคคลและหนวยงานธุรกิจ
− จัดทําบันทึกยืนยันการจัดสงไวเปนหลักฐานเพื่อใหลูกคาตรวจสอบถาตองการ
− คัดแยกและจัดทําบันทึกไปรษณียภัณฑและพัสดุที่รับเขาและจายออกใหถูกตอง และจัดสง
ไปยังหนวยงานตางๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานหองไปรษณียภัณฑ
− พนักงานจัดสงไปรษณียภัณฑ
− บุรุษไปรษณีย
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เสมียนลงรหัส เสมียนพิสูจนอักษร และเสมียนที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแปลงขอมูลใหเปนรหัส ตรวจสอบ และพิสจู นอักษร รวมถึงปฏิบัติ
หนาที่ตางๆ ของเสมียน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− แปลงขอมูลใหเปนรหัสและจัดประเภทขอมูลตามรหัสเพื่อนําไปใชในการประมวลผล
− นําขอความและเอกสารอื่นๆ ที่ผานการตรวจแลวซึ่งเตรียมไวสําหรับพิมพมาเปรียบเทียบ
กับตนฉบับ แกไขคําผิดและทําเครื่องหมายตามขอกําหนดเพื่อใหชางเรียงพิมพดําเนินงาน
ตอไป
− คัดแยกแบบฟอรมและกําหนดหมายเลขประจําแบบฟอรม
− คัดแยกเอกสารเพื่อจัดเก็บหรือจัดเรียงเปนชุดตามจํานวนหนา
− ใสชื่อที่อยูลงบนจดหมายเวียนและซองจดหมายดวยมือ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส
− พนักงานพิสูจนอักษร

4414

เสมียนชวยกรอกแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนจดหมายและกรอกขอความในแบบฟอรมแทนบุคคลที่ไมสามารถ
อานหรือเขียนได
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− อานจดหมายและเอกสารตางๆ ที่เปนลายลักษณอก
ั ษรใหกับบุคคลที่ไมรูหนังสือ อาจแปล
หรืออธิบายขอความและใหขอมูลขางสารเพิ่มเติมเทาที่จาํ เปน
− เขียนจดหมายและกรอกขอความในแบบฟอรมแทนบุคคลที่ไมรูหนังสือ
− ใหคําแนะนําแกบุคคลตางๆ และแปลความ พรอมทั้งชวยกรอกแบบฟอรมของราชการ
หรือที่เปนทางการอื่นๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานชวยกรอกแบบฟอรม

4415

เสมียนจัดเก็บและทําสําเนาเอกสาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บจดหมาย บัตร ใบเสนอราคาสินคา ใบเสร็จรับเงิน และเอกสาร
อื่นๆ โดยจัดเรียงตามตัวอักษรหรือตัวเลขเพื่อใหการจัดเก็บเปนไปตามระบบที่ใชอยู ทําหนาที่
จัดวางและเคลือ่ นยายเอกสารจากที่จัดเก็บหากมีผูตองการใช รวมถึงถายเอกสาร สแกน หรือ
สงแฟกซ
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ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− คัดแยกหรือจัดหมวดหมูเ อกสารตามวิธีการตางๆ เชน สารบัญ วัตถุประสงค ประเภท
ผูใช ลําดับเวลา ลําดับตัวอักษรหรือตัวเลข
− จัดเก็บเอกสารในลิ้นชัก ตู หรือกลองเอกสาร
− จัดวางหรือเคลื่อนยายเอกสารจากที่จัดเก็บหากมีผูตองการใช
− จัดทําบันทึกเอกสารที่จัดเก็บหรือเคลื่อนยาย
− ถายเอกสาร สแกน หรือสงแฟกซ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เสมียนจัดเก็บเอกสาร
− เสมียนจัดทําสําเนาเอกสาร
4416

เสมียนดานบุคลากร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลและปรับปรุงประวัติบุคลากร เชน ขอมูลการโอนยายและการเลื่อน
ตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน วันหยุดและวันหยุดสะสมของพนักงาน เงินเดือน
คุณสมบัติ และการฝกอบรมของพนักงาน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ปรับปรุงขอมูลประวัติการทํางาน เงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ
และการฝกอบรมของพนักงาน วันหยุดและวันหยุดสะสมของพนักงาน
− เริ่มตนจัดเก็บประวัติพนักงานใหมและตรวจสอบความครบถวน
− ปฏิบัติงานในการรับสมัครพนักงานและการเลื่อนตําแหนง
และใหคําแนะนําผลการรับ
สมัครแกผูสมัคร
− ตอบคําถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชนตามกฎหมายหรือสัญญาและเงื่อนไขตางๆ ในการจางงาน
− จัดสงใบรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน และจัดสอบเขาทํางาน
− จัดทําและปรับปรุงเอกสารและระบบทะเบียนทั้งดวยมือและดวยคอมพิวเตอร
รวมถึง
รวบรวมและจัดทํารายงานและเอกสารเกี่ยวกับงานดานบุคลากร
− จัดเก็บและเรียกใชขอมูลและเอกสารดานบุคคลากรตามที่ตองการ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูชวยงานทรัพยากรบุคคล
− เจาหนาที่งานทรัพยากรบุคคล
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เสมียนอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเสมียนซึ่งมิไดจัดประเภทไวในทีอ่ ื่นของหมู 441 เชน พนักงานโตตอบ
จดหมาย พนักงานยอยขาว และเสมียนงานสํานักพิมพ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− รับคําสั่งของลูกคาเพื่อจัดประเภทงานโฆษณา
เขียนและแกไขสําเนา คํานวณอัตราคา
โฆษณา และแจงราคาสินคาใหแกลูกคาเพื่อชําระเงิน
− เขียนจดหมายธุรกิจและราชการ เชน ตอบกลับการขอขอมูลและความชวยเหลือ การอาง
สิทธิ์เรียกรองความเสียหาย การขอขอมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน และบริการรองทุกข
− ชวยงานสํานักพิมพในการจัดทําหนังสือและผลงานตางๆ ที่จําหนายตามคาบเวลา งาน
โฆษณา แคตตาล็อค ทะเบียนรายชื่อ และงานพิมพโฆษณาอื่นๆ
− อานหนังสือพิมพ นิตยสาร ขาว และงานพิมพโฆษณาอื่นๆ เพื่อมาคัดเลือกและจัดเก็บ
บทความตางๆ ที่ทีมงานและลูกคาใหความสนใจ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เสมียนงานดานโฆษณา
− พนักงานโตตอบจดหมาย
− ผูรวบรวมทะเบียนรายชื่อ
− เสมียนงานสํานักพิมพ
− พนักงานยอยขาว
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หมวดใหญ 5

พนักงานบริการและผูจําหนายสินคา

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการสวนบุคคลและการปองกันภัยที่เกี่ยวของกับการเดินทาง การดูแล
ทําความสะอาดบานและอาคาร การจัดเตรียมและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การดูแลสวนบุคคล และ
การบริการปองกันอัคคีภยั และการกระทําผิดกฎหมาย หรือการสาธิตสินคาและขายสินคาในรานขายสงหรือขาย
ปลีกและในสถานประกอบการที่คลายกัน รวมถึงตามแผงลอยและตลาด ผูประกอบอาชีพทีจ่ ัดประเภทไวใน
หมวดใหญนี้สวนใหญตอ งมีทักษะในระดับที่ 2 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดการและใหบริการในระหวางการเดินทาง
− ดูแลทําความสะอาดบานและอาคาร
− จัดเตรียมและใหบริการอาหารและเครื่องดืม
่
− ดูแลเด็ก
− ใหบริการดูแลสวนบุคคลและการรักษาพยาบาลเบื้องตนในบานหรือสถาบัน
รวมถึงจัด
แตงทรงผม เสริมความงาม และเปนเพื่อนรวมกิจกรรม
− ทํานายโชคชะตา
− อาบยาศพและจัดงานศพ
− ใหบริการดานความปลอดภัยและการคุมครองบุคคลและทรัพยสินจากอัคคีภัยและการ
กระทําที่ผิดกฎหมาย
− บังคับใชกฎหมายและดูแลเปนระเบียบเรียบรอยของสวนรวม
− แสดงทาทางเพื่อเปนแบบสําหรับการโฆษณา สรางสรรคงานศิลปะ และแสดงสินคา
− จําหนายสินคาในรานคาสงหรือคาปลีก รวมถึงแผงลอยและตลาด
− สาธิตสินคาใหกับลูกคาที่สนใจ
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
หมวดยอย 51 พนักงานบริการสวนบุคคล
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการสวนบุคคลในการเดินทาง ดูแลบาน จัดเตรียมและใหบริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มและการตอนรับ การตัดแตงทรงผมและดูแลความงาม ดูแลตัดแตงขนและฝกหัดสัตว เปน
เพื่อนรวมกิจกรรม
และบริการอื่นๆ ที่มีลักษณะเปนบริการสวนบุคคล ผูประกอบอาชีพทีจ่ ัดประเภทไวใน
หมวดยอยนี้สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่ 2 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดการและใหบริการที่เกี่ยวของกับการเดินทางและทัศนาจร
− ดูแลทําความสะอาดบานและอาคาร
− จัดเตรียมและใหบริการอาหารและเครื่องดืม
่
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511

ตัดแตงทรงผมและดูแลความงาม
ทํานายโชคชะตา
อาบยาศพและจัดงานศพ
ตัดแตงขน ดูแล และฝกฝนสัตว
สอนขับรถ
เปนเพื่อนรวมกิจกรรมและใหบริการสวนบุคคลอื่นๆ
ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ

พนักงานตอนรับและบริการในการเดินทาง พนักงานประจํายานพาหนะ และมัคคุเทศก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการในการเดินทางดวยเครือ่ งบิน รถไฟ เรือ รถโดยสารประจําทาง
หรือยานพาหนะอื่นๆ
และนํานักทองเทีย่ วเปนรายบุคคลหรือเปนหมูค ณะไปชมสถานที่
ทองเที่ยวและนําเที่ยวในการเดินทาง
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ดูแลเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกสบายแกผูโดยสาร
− ใหบริการอาหารและเครื่องดืม
่
− ใหขอมูลขาวสารและตอบคําถามที่เกี่ยวของกับการเดินทาง
− เก็บหรือออกบัตรโดยสารในการเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะ
− นํานักทองเทีย
่ วเปนรายบุคคลหรือเปนหมูค ณะไปชมสถานที่ทองเที่ยวและนําเทีย่ วในการ
เดินทาง รวมถึงบรรยายสิ่งที่นาสนใจ
5111

พนักงานตอนรับและบริการในการเดินทาง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลดานความปลอดภัยและความสะดวกสบายแกผูโดยสาร เสิรฟอาหาร
และเครื่องดื่ม บริการใหความชวยเหลือสวนบุคคลแกผโู ดยสารบนเครื่องบินและบนเรือ และ
อาจวางแผนหรือประสานงานดานรักษาความสะอาดและกิจกรรมทางสังคมตางๆ บนเรือ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ทักทายผูโดยสารขณะขึ้นเครื่องบินหรือเรือ ตรวจสอบตัว
๋ โดยสารหรือบัตรเดินทาง และนํา
ผูโดยสารไปยังที่นั่งหรือที่นอน
− ประกาศ
อธิบาย และสาธิตการใชอุปกรณและเครื่องมือดานความปลอดภัยและการ
ชวยเหลือเบื้องตนในกรณีฉุกเฉิน เชน การใชหนากากออกซิเจน เข็มขัดนิรภัย และเสื้อชูชีพ
− ประกอบและเสิรฟอาหารและเครื่องดื่มที่ไดจัดเตรียมไวแลว
− จําหนายสินคาปลอดภาษีและสินคาอื่นๆ
− ดูแลความตองการทั่วไปและความสะดวกสบายแกผูโดยสาร ตอบคําถาม รวมถึงดูแลความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของหองโดยสาร
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บอกกลาวและใหความชวยเหลือผูโดยสาร พรอมทั้งปฏิบัติตามกฎที่ไดกําหนดไวเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน เชน การเคลื่อนยายผูโดยสารบนเครื่องบินเมือ่ มีการลงจอดฉุกเฉิน
ตรวจสอบความพรอมใชงานของชุดปฐมพยาบาลเบื้องตนและอุปกรณฉุกเฉินอื่นๆ
ใหความชวยเหลือเบื้องตนแกผูโดยสารที่รูสึกกังวลหรือไมสบายใจ
ใหขอมูลเบื้องตนแกผูโดยสารกอนขึ้นบินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ระดับความสูง เสนทาง
การบิน การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุการณฉกุ เฉิน การติดตอประสานงานกับลูกเรือ ระยะ
ทางการบิน การใหบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม และจํานวนผูโดยสาร
ดูแลความเรียบรอยของผูโดยสารและเครือ่ งบินใหพรอมสําหรับการขึ้น-ลง
ใหความชวยเหลือแกผูโดยสารที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ เชน เด็กเล็ก ผูสูงอายุ หรือ
ผูพิการ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
− พนักงานตอนรับบนเรือ
5112

พนักงานดูแลและเก็บคาโดยสารยานพาหนะ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและการออกตั๋วโดยสาร และดูแลเรื่องความปลอดภัยและ
ความสะดวกสบายแกผูโดยสารบนรถไฟ รถราง และรถโดยสาร และโดยยานพาหนะอื่นๆของ
ระบบขนสงสาธารณะ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− เก็บและออกตัว
๋ โดยสาร บัตรผานทาง หรือคาธรรมเนียม และตรวจสอบความถูกตองของ
ตั๋วที่ออกใหลว งหนาวายังสามารถใชงานได
− ดูแลและใหบริการบริเวณตูน
 อนและทีน่ ั่งตูรถไฟ
− ชวยเหลือผูโดยสารในการขึน
้ ยานพาหนะ พาไปยังทีน่ ั่ง และจัดการกระเปาเดินทาง
โดยเฉพาะผูสูงอายุ ผูปวย หรือผูบาดเจ็บ
− เปด-ปดประตูใหผูโดยสาร
− ตรวจสอบอุปกรณรักษาความปลอดภัยกอนออกเดินทาง
− สงสัญญาณใหคนขับรถหยุดรถหรือออกรถ
− ตอนรับผูโดยสารบนยานพาหนะ และประกาศเสนทางการเดินทางและจุดจอดยานพาหนะ
− ดูแลและปฏิบต
ั ิใหเปนตามกฎดานการรักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด
− ใหบริการตามที่ลูกคาตองการหรือเรียกรอง และใหขอมูลเกี่ยวกับจุดจอดยานพาหนะและ
การเดินทางตอโดยยานพาหนะอื่น
− แกไขปญหาทีเ่ กิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานและใหความชวยเหลือผูโดยสารในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานดูแลและเก็บคาโดยสารรถประจําทาง
− พนักงานดูแลและเก็บคาโดยสารรถเคเบิล
− พนักงานตรวจตั๋ว (ระบบขนสงมวลชน)
− พนักงานดูแลและเก็บคาโดยสารรถไฟ
− พนักงานดูแลและเก็บคาโดยสารรถราง
5113

มัคคุเทศก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวมเดินทางไปกับนักทองเที่ยวเปนรายบุคคลหรือเปนหมูคณะในการ
เดินทาง ทัศนาจร และทองเที่ยวชมสถานที่ตางๆ ที่นาสนใจ เชน สถานที่ทางประวัติศาสตร
สถานประกอบการทางอุตสาหกรรม และสวนสนุก พรอมกับอธิบายจุดที่นาสนใจและใหขอมูล
ความเปนมาของสิ่งที่นาสนใจ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ดูแลและนําทางนักทองเที่ยวในการลองเรือและทัศนาจร
− นําผูเขาชมไปยังสถานที่ที่นา สนใจ เชน พิพิธภัณฑ สถานที่จัดนิทรรศการ สวนสนุก
โรงงาน และสถานประกอบการทางอุตสาหกรรมอื่นๆ
− อธิบายและใหขอมูลในประเด็นที่นาสนใจ รวมถึงบรรยายและตอบคําถามแกนก
ั ทองเที่ยว
− ทํากิจกรรมดานการเรียนรูแ
 กเด็กนักเรียน
− ดูแลผูเขาชมใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการหรือสถานที่ทองเที่ยว และ
ขอปฏิบัติดานความปลอดภัย
− ตอนรับ ลงทะเบียน และแจกปายแสดงตนหรืออุปกรณดานความปลอดภัยแกผูเขาชมและ
นักทองเที่ยว
− แจกโบรชัวร ใบปลิว จัดแสดงสื่อโสตทัศน และอธิบายขั้นตอนและการปฏิบต
ั ิตัว ณ
สถานที่ทองเที่ยว
− จัดเตรียมดานความปลอดภัยทางกายภาพใหกับนักทองเที่ยว และดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน
การปฐมพยาบาลเบื้องตนและคอยควบคุมการอพยพไปยังที่ปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน
− แกปญหาที่เกิดขึ้นกับแผนการเดินทาง การบริการ หรือที่พัก
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาทีน
่ ําชมหอศิลป/หองแสดงภาพศิลปะ
− ผูดูแลคณะนักทองเที่ยว
− มัคคุเทศก
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5120

พอครัว/แมครัว
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดทํา จัดเตรียม และปรุงอาหารใหเปนไปตามสูตรหรือภายใต
การควบคุมของหัวหนาพอครัว/แมครัวในโรงแรม ภัตตาคาร และในสถานที่บริการอาหารอื่นๆ
รวมทั้งในเรือโดยสาร บนรถไฟ และในบานพักสวนบุคคล
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผน จัดเตรียม และปรุงอาหาร
− วางแผน ควบคุมดูแล และประสานงานกับผูชวยงานครัว
− ตรวจสอบคุณภาพของอาหาร
− ชั่งน้ําหนัก ตวงวัด และผสมสวนตามสูตร และตามการตัดสินใจของแตละบุคคล
− ตั้งอุณหภูมิของเตาอบ เตายาง เตาปง และอุปกรณทําอาหารอื่นๆ
− ตรวจสอบและทําความสะอาดครัว อุปกรณทําครัว และพื้นทีใ่ หบริการ เพื่อใหการประกอบ
อาหารเปนไปอยางปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
− ใชอุปกรณชนิดที่ปรุงอาหารไดในปริมาณมากๆ เชน เตายาง กระทะไฟฟาทอดแบบลึก
หรือกระทะแบนสําหรับปง
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พอครัว
− แมครัว
ยกเวน
− ผูจัดการคาเฟ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1412
− ผูจัดการภัตตาคาร/รานอาหาร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1412
− หัวหนาพอครัว/แมครัว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3434
− ผูประกอบอาหารจานดวน/ฟาสฟูด ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9411
หมายเหตุ
− ผูปฏิบัติงานในคาเฟ รานอาหาร ภัตตาคาร และบารขนาดเล็ก ถางานที่รับผิดชอบไมได
ใหความสําคัญไปที่การบริหารจัดการหรือควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานมากนัก ให
จัดประเภทผูปฏิบัติงานเหลานั้นไวในรหัสอาชีพ 5120 (พอครัว/แมครัว) หรือ 5131
(พนักงานเสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม) หรือ 5132 (พนักงานผสมเครื่องดื่ม (บารเทนเดอร))
ขึ้นอยูกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ
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พนักงานเสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม และพนักงานผสมเครื่องดื่ม (บารเทนเดอร)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสิรฟอาหารและเครือ่ งดื่มในสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม คลับ
สโมสร สถาบัน และโรงอาหาร บนเรือ และรถไฟโดยสาร
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ชวยจัดเก็บของตางๆ บริเวณเคานเตอรในราน
− ลางเครื่องแกวที่ใชแลว และทําความสะอาดบริเวณเคานเตอร
− เสิรฟเครื่องดื่มทั้งที่มีและไมมีแอลกอฮอลบริเวณเคานเตอร
− จัดวางโตะดวยผาปูโตะ เครือ
่ งใชบนโตะอาหาร เครื่องถวยชาม และเครื่องแกวที่สะอาด
− เสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม
− แนะนําลูกคาในการเลือกดื่มไวนและบริการเสิรฟไวน
− รับคําสั่งอาหารและ/หรือเครือ
่ งดื่มจากลูกคา และสงใบรายการอาหารทีส่ ั่งไปยังครัว
− แสดงใบแจงคาอาหารหรือเครื่องดื่มและรับชําระเงิน
5131

พนักงานเสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสิรฟอาหารและเครือ่ งดื่มที่โตะในสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
คลับ สโมสร สถาบันและโรงอาหาร บนเรือ และบนรถไฟโดยสาร
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดวางโตะดวยผาปูโตะ เครือ
่ งใชบนโตะอาหาร เครื่องถวยชาม และเครื่องแกวที่สะอาด
− ตอนรับลูกคาและแสดงรายการอาหารและเครื่องดื่ม
− แนะนํารายการอาหารและเครื่องดื่มใหลูกคาเลือก
− รับคําสั่งอาหารและเครื่องดืม
่ จากลูกคา และสงรายการอาหารและเครือ่ งดื่มไปยังพนักงาน
ในครัวหรือพนักงานที่ประจําอยูที่เคานเตอรจําหนายเครื่องดื่ม
− เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มใหแกลูกคาที่โตะ
− ทําความสะอาดโตะ นําจานชามและเครื่องใชบนโตะอาหารกลับไปทีค
่ รัว
− แสดงใบแจงคาอาหารหรือเครื่องดื่ม รับชําระเงิน และใชเครื่องชําระเงิน ณ จุดขาย และ
เครื่องบันทึกเงินสด
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานเสิรฟอาหารและเครือ
่ งดื่ม
− บริกรเสิรฟไวนในรานอาหาร/ภัตตาคาร
ยกเวน
− ผูจัดการคาเฟ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1412
− ผูจัดการภัตตาคาร/รานอาหาร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1412
− พนักงานผสมเครื่องดื่ม (บารเทนเดอร) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5132
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หมายเหตุ
− ผูปฏิบัติงานในคาเฟ รานอาหาร ภัตตาคาร และบารขนาดเล็ก ถางานที่รับผิดชอบไมได
ใหความสําคัญไปที่การบริหารจัดการหรือควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานมากนัก ให
จัดประเภทผูปฏิบัติงานเหลานั้นไวในรหัสอาชีพ 5120 (พอครัว/แมครัว) หรือ 5131
(พนักงานเสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม) หรือ 5132 (พนักงานผสมเครื่องดื่ม (บารเทนเดอร))
ขึ้นอยูกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ
5132

พนักงานผสมเครื่องดื่ม (บารเทนเดอร)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทํา ผสม และเสิรฟเครื่องดื่มที่มีและไมมแี อลกอฮอลใหแกลูกคาที่จุด
จําหนายหรือเคานเตอรเครื่องดื่ม หรือใหพนักงานเสิรฟเปนผูนําไปสงใหกับลูกคา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− รับคําสั่งเครื่องดื่มจากพนักงานเสิรฟหรือจากลูกคาโดยตรง
− จัดทําและเสิรฟเครื่องดื่มที่มแ
ี อลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอลที่เคานเตอรเครื่องดื่ม
− ลางแกวทีใ่ ชแลว ทําความสะอาดและดูแลรักษาบริเวณพืน
้ ที่เคานเตอรเครื่องดื่ม บริเวณที่
ชงชาและกาแฟ และอุปกรณตางๆ เชน เครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ
− เก็บเงินคาเครือ
่ งดื่มที่ขายได ใชเครื่องบันทึกเงินสด และตรวจใบเสร็จรับเงินใหตรงกับ
ยอดจําหนาย
− เจาะถังเบียรและตอทอสงเบียร
− ชวยจัดเก็บของตางๆ บริเวณเคานเตอร และจัดวางขวดและแกวใหเปนระเบียบ
− ตรวจบัตรประจําตัวลูกคาเพือ
่ ตรวจสอบอายุที่ถึงเกณฑทสี่ ามารถซื้อเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลได
− ดําเนินการเพื่อลดปญหาที่จะเกิดขึ้นจากลูกคาดื่มมากเกินไป เชน เกลี้ยกลอมใหลูกคาหยุด
ดื่ม ปฏิเสธที่จะใหบริการเพิม่ เติม และจัดหายานพาหนะเพื่อสงลูกคา
− ผสมสวนผสมเพื่อทําค็อกเทลและเครื่องดืม
่ อื่นๆ
− เสิรฟอาหารวางหรือของขบเคี้ยว หรืออาหารอื่นๆ ใหแกลูกคาที่เคานเตอรเครื่องดื่ม
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานผสมเครื่องดื่ม (บารเทนเดอร)
ยกเวน
− ผูจัดการคาเฟ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1412
− ผูจัดการภัตตาคาร/รานอาหาร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1412
− พนักงานเสิรฟอาหารและเครือ
่ งดื่ม ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5131
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หมายเหตุ
− ผูปฏิบัติงานในคาเฟ รานอาหาร ภัตตาคาร และบารขนาดเล็ก ถางานที่รับผิดชอบไมได
ใหความสําคัญไปที่การบริหารจัดการหรือควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานมากนัก ให
จัดประเภทผูปฏิบัติงานเหลานั้นไวในรหัสอาชีพ 5120 (พอครัว/แมครัว) หรือ 5131
(พนักงานเสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม) หรือ 5132 (พนักงานผสมเครื่องดื่ม (บารเทนเดอร))
ขึ้นอยูกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ
514

ชางแตงผม ชางเสริมสวย และผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดและตกแตงทรงผม โกนและเล็มหนวดและเครา เสริมแตงความงาม
โดยใชเครื่องสําอาง แตงหนา และบํารุงรักษาผิวพรรณดวยวิธีการอื่นๆ ในการทําใหบุคลิกลักษณะ
ของแตละบุคคลดีขึ้น
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− พูดคุยกับลูกคาเพื่อรับทราบความตองการ
− ตัดและตกแตงทรงผม
− โกนและเล็มหนวดและเครา
− เสริมแตงความงาม ใชเครื่องสําอางและแตงหนา
− ตัด แตง และทาเล็บมือ เล็บเทา พรอมกับการขจัดโรคตามธรรมชาติของเทา
− ดูแลลูกคาในเวลาอาบน้ําและทําการนวดเบื้องตน
5141

ชางแตงผม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัด ออกแบบ ทําสีผม ยืดและดัดผมถาวร โกนและเล็มหนวดและเครา
รวมถึงเสนขนอื่นๆ บนใบหนา และบํารุงรักษาสภาพหนังศีรษะ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตัด สระ ยอม และดัดผม
− โกนและเล็มหนวดและเครา
− บํารุงรักษาหนังศีรษะ
− จัดหาวิกหรือผมปลอมใหกบ
ั ลูกคาตามความตองการ
− ใหคําแนะนําในการดูแลรักษาเสนผม ผลิตภัณฑความงาม และการออกแบบทรงผม
− ออกแบบทรงผมและตอผม
− ทําการนัดหมายและรับชําระเงิน
− ทําความสะอาดบริเวณพื้นทีท
่ ํางานและฆาเชื้อโรคเครื่องมือและอุปกรณ
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางตัดผม
− ชางออกแบบทรงผม
− ชางตกแตงทรงผม
− ผูเชี่ยวชาญดานการดูแลเสนผม
5142

ชางเสริมสวยและผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสริมแตงความงามบนใบหนาและรางกาย ใชเครื่องสําอางและแตงหนา
และบํารุงรักษาผิวพรรณดวยวิธีการอื่นๆ ในการทําใหบคุ ลิกลักษณะของแตละบุคคลดีขึ้น
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ทําความสะอาด ทาครีม โลชั่น และผลิตภัณฑที่เกีย
่ วของบนใบหนาและสวนตางๆ ของ
รางกาย
− นวดหนาและรางกาย
− แตงหนาใหกบ
ั ลูกคาในรานเสริมสวย หรือใหกับนักแสดงและผูแสดงอื่นๆ
− ทําความสะอาด ตัด แตง และขัดเล็บมือ เล็บเทา พรอมทั้งดูแลความผิดปกติเล็กๆ นอยๆ
ตามธรรมชาติของเทา เชน ตาปลา ผิวหนังที่ดานหนา หรือเล็บเทาที่เสียทรง
− ดูแลลูกคาในเวลาอาบน้ําและทําการนวดเบื้องตน
− ทําการแวกซ แวกซน้ําตาล และกําจัดขนตางๆ บนรางกาย เพื่อกําจัดขนที่ไมตองการ
− ใหคําแนะนําแกลูกคาในการควบคุมอาหารและการบริหารรางกายหรือออกกําลังกายเพื่อ
ชวยในการลดน้ําหนักและกระชับสัดสวน
− ทําการนัดหมายและรับชําระเงิน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเสริมสวย
− ชางแตงเล็บเทา
− ชางแตงเล็บมือ
− ชางแตงหนา
− ที่ปรึกษาดานการลดน้ําหนักและกระชับสัดสวน

515

หัวหนาคุมงานดานความเรียบรอยของอาคารสถานที่และงานแมบาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงาน จัดทําตาราง/แผนผัง และควบคุมดูแลงานของพนักงานทํา
ความสะอาดและพนักงานแมบานอืน่ ๆ ในอาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม และที่พักอาศัย
ซึ่งทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานแมบานและดูแลความเรียบรอยในโรงแรม
สํานักงาน
อาพารตเมนต บานพักอาศัย และที่พักสวนบุคคล
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ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− มอบหมายงานและตรวจสอบพื้นที่บริเวณอาคารเพื่อดูแลงานดานความสะอาด งานแมบาน
และงานบํารุงรักษาใหเปนไปอยางเรียบรอย
− แจกจายวัสดุและอุปกรณ รวมถึงจัดทํารายการสิ่งของที่มีอยูในคลังเพื่อใหแนใจวามีของ
เพียงพอกับความตองการ
− คัดเลือกและจางงานผูสมัครงาน
− ฝกอบรมพนักงาน ทั้งพนักงานใหมและทีม
่ ีประสบการณแลว
− ใหคําแนะเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหนง การโอนยาย หรือการปลดออก
− ปฏิบัติงานทําความสะอาด งานแมบาน และงานดูแลรักษาเปนบางครัง้
5151

หัวหนาคุมงานดานการทําความสะอาดและงานแมบานในสํานักงาน
ประกอบการอื่นๆ

โรงแรม

และสถาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานในสวนของงานแมบาน เพื่อดูแล
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในโรงแรม สํานักงาน และสถาน
ประกอบการอืน่ ๆ รวมถึง เครื่องบิน รถไฟ รถประจําทาง และยานพาหนะที่คลายกัน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− รับผูชวย พนักงานทําความสะอาด และแมบานเขาทํางาน รวมถึงทําการฝกอบรม คัดออก
จัดการงานใหเปนระบบ และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอืน่ ๆ
− จัดซื้อหรือควบคุมการจัดซือ
้ วัสดุอุปกรณ
− ดูแลการจัดเก็บและการจายวัสดุอุปกรณ
− ดูแลเรื่องสวัสดิการและการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของแตละบุคคลในหนวยงาน
− ทําความสะอาดโดยการปดกวาดหรือดูดฝุน ลางและขัดพื้น เฟอรนิเจอร และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
− จัดที่นอน ทําความสะอาดหองน้ํา จัดหาผาเช็ดตัว สบู และสิ่งที่เกี่ยวของ
− ทําความสะอาดครัวและชวยงานครัวทั่วไป รวมถึงลางจาน
− เติมอาหารและเครื่องดื่มในมินิบารรวมถึงสิ่งอื่นๆ เชน แกวน้ําและอุปกรณการเขียน ให
ครบถวนตามที่กําหนด
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− แมบานในโรงแรม
− แมบานในหนวยงาน
ยกเวน
− ผูจัดการโรงแรม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1411
− พนักงานทําเตียงและจัดอาหารเชา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5152
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−
−
−

5152

แมบานในที่พกั อาศัย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5152
พนักงานดูแลความเรียบรอยของอาคารสถานที่ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5153
คนงานทําความสะอาดที่พักอาศัย ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9111

พนักงานดูแลงานบาน/แมบาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ ควบคุมดูแล และทํางานแมบานในครัวเรือนสวนบุคคล ไมวาจะ
ไดรับความชวยเหลือจากพนักงานใตบังคับบัญชาหรือไมก็ตาม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของลูกจางในครัวเรือน
− จัดซื้อหรือควบคุมการจัดซือ
้ วัสดุอุปกรณ
− ดูแลการจัดเก็บและการจายวัสดุอุปกรณ
− ใหความชวยเหลือในกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงาน เชน วัดอุณหภูมิ ใสยา พันแผล
− ทําความสะอาดโดยการปดกวาดหรือดูดฝุน ลาง และขัดพื้น เฟอรนเิ จอร และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
− จัดที่นอน ทําความสะอาดหองน้ํา จัดหาผาเช็ดตัว สบู และสิ่งที่เกี่ยวของ
− ดูแลสัตวเลีย
้ งและตนไมในครัวเรือน ตอนรับแขก รับโทรศัพท รับสงขอความ และซื้อของชํา
− เตรียมและปรุงอาหาร จัดและทําความสะอาดโตะ รวมถึงเสิรฟอาหารและเครื่องดืม
่
− ทําความสะอาดครัวและชวยงานทั่วไปในครัว รวมถึงลางจาน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานทําเตียงและจัดอาหารเชา
− หัวหนาคนรับใช
− แมบานในที่พก
ั อาศัย
− พนักงานดูแลงานบาน
ยกเวน
− ผูจัดการโรงแรม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1411
− คนงานชวยทําความสะอาดบาน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9111
หมายเหตุ
− ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่พักแรมขนาดเล็ก เชน สถานประกอบการที่มบ
ี ริการที่
พักพรอมอาหารเชา และเกสตเฮาสขนาดเล็กที่ใหบริการที่พักและอาหารเชาแกลูกคา โดย
อาหารทีใ่ หบริการมีเพียงไมกรี่ ายการ มีลกั ษณะเหมือนเปนแขกทีเ่ ขามาพักอาศัยในครัวเรือน
สวนบุคคล โดยพนักงานดังกลาวไมจําเปนตองมีการควบคุมดูหรือบริหารจัดการมากนัก
ใหจดั ประเภทผูปฏิบัติงานดังกลาวไวในรหัสอาชีพ 5152 (พนักงานดูแลงานบาน/แมบาน)
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พนักงานดูแลความเรียบรอยของอาคารสถานที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลอาพารตเมนต โรงแรม สํานักงาน โบสถ และอาคารสถานที่ตางๆ
และบํารุงรักษาพื้นที่บริเวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย รวมถึงควบคุมการ
ทํางานของพนักงานและผูรับเหมางานอื่นๆ ขึ้นอยูกับขนาดและลักษณะของอาคาร
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมพนักงานและผูรับเหมางานทําความสะอาด งานแมบาน และงานบํารุงรักษาอาคาร
− ชวยทําความสะอาด ซอมแซม และบํารุงรักษาเล็กๆ นอยๆ ภายในอาคาร
− ดูแลเตาเผาและหมอน้ําเพื่อใหแนใจวามีความรอนและน้ํารอนไวบริการ
− ดูแลความประพฤติของผูพักอาศัยและแขกใหเปนไปตามกฎระเบียบ เชน ไมใหสงเสียง
รบกวนผูอื่นหรือใชทรัพยสินไปในทางทีไ่ มถูกตอง
− ดูแลใหบริการเล็กๆ นอยๆ ในขณะที่ผูอาศัยไมอยู เชน เปนตัวแทนรับของหรือใหขอมูล
แกผูที่โทรศัพทมาหา
− แจงคณะผูบริหารและเจาของอาคารเมื่อตองการใหมก
ี ารซอมแซมอาคารครั้งใหญ
− ตรวจตราและดูแลความเรียบรอยของอาคาร เพื่อใหแนใจวาในความปลอดภัย
− กรอกแบบฟอรมการลงทะเบียนและแจกเอกสารเกี่ยวกับกฎระเบียบแกผูอาศัย
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานดูแลความเรียบรอยและทําความสะอาดอาคารสถานที่
− คนเฝาประตูอาคาร
− ภารโรง/นักการ
− คนดูแลโบสถ
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พนักงานบริการสวนบุคคลอื่นๆ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลาเหตุการณที่เกิดขึน้ ในอดีตและทํานายเหตุการณที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
ของชีวิตบุคคล เปนเพื่อนรวมกิจกรรมและใหบริการสวนบุคคลอื่นๆ ตัดแตงขน ฝกฝน และ
ดูแลสัตวเลี้ยง อาบยาศพและทําพิธีศพ รวมถึงฝกหัดขับรถยนต
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ทํานายโชคชะตา
− เปนเพื่อนรวมกิจกรรมหรือดูแลของใชสวนตัว และใหบริการสวนบุคคลอื่นๆ แกลูกคา
− อาบยาศพและทําพิธีศพ
− ดูแล ควบคุม ฝกฝน และตัดแตงขนสัตวเลี้ยง
− สอนนักเรียนภายใตสถานการณขับรถจริง
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โหร ผูทํานายโชคชะตา และผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลาเหตุการณที่เกิดขึน้ ในอดีตและทํานายเหตุการณที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
ของชีวิตบุคคล โดยพยากรณจากดวงดาว ดูลักษณะลายเสนจากฝามือ สุมหยิบไพ หรือวิธีอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ทํานายโชคชะตาของบุคคลโดยการเลาเรื่องราว เหตุการณ และสภาวการณตางๆ ของ
ชีวิตในอดีตและอนาคต
− ตีความหมายโชคชะตาจากลักษณะเสนลายมือของลูกคา ไพที่ไดจากการสุมหยิบ ตําแหนง
ใบชาหรือเศษกาแฟที่เหลืออยูกนถวย รูปทรงและรูปแบบของกระดูกสัตวที่ตายแลว ฯลฯ
− พยากรณเหตุการณที่จะเกิดขึน
้ ในอนาคตจากสิ่งที่ตีความได
− กําหนดฤกษยามที่เปนมงคลในการทําพิธีกรรมตางๆ เชน พิธีเปด งานแตงงาน การเดินทาง
และศาสนา และพิธีการอื่นๆ
− ใหคําเตือนและคําแนะนําเกีย
่ วกับเหตุการณในอนาคต
− ใหคําแนะนําแกบุคคลเพื่อเตือนภัยใหหลีกเลี่ยงอิทธิพลของสิ่งลี้ลับ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− โหร
− นักพยากรณโชคชะตา
− นักโหราเลขศาสตร
− หมอดูลายมือ
ยกเวน
− หมอผี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3230
− ผูรักษาโรคทางจิตวิญญาณ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3413
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เพื่อนรวมกิจกรรมและผูดูแลของใชสวนตัว
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปนเพื่อนรวมกิจกรรมและทํางานตามที่ลูกคาหรือนายจางตองการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− เปนเพื่อนรวมกิจกรรมกับนายจางตามสถานที่ตางๆ อานหนังสือ พูดคุย หรือรวมกิจกรรม
เชน เลนกีฬา
− ชวยสรางความบันเทิงแกแขกที่มาเยือนบานของนายจาง
− ดูแลเสื้อผาและของใชสวนตัวของนายจางใหอยูในสภาพเรียบรอย
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เพื่อนรวมกิจกรรม
− คนรับใชสวนตัว
− ผูแลของใชสวนตัว
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ยกเวน
− หัวหนาคนรับใช ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5152
− เพื่อนเที่ยว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5169
− คูเตนรํา ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5169
5163

สัปเหรอและเจาหนาที่ฉีดยาศพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดงานศพ และการงานตางๆ ที่เกีย่ วของกับศพ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดเตรียม และจัดงานศพ ฌาปนกิจ และฝงศพ
− ฉีดยาศพเพื่อชะลอการเนาเปอ
 ยของรางกาย
− ปฏิบัติตามหลักสุขภาพและสุขอนามัยเพื่อใหแนใจวาการฉีดยาศพเปนไปตามกฎหมาย
− ผาศพและปดรองรอยการผาในสวนตางๆ
ของรางกาย และจัดรูปทรงและประกอบ
โครงสรางที่ผิดรูปรางหรืออวัยวะที่สูญหายหรือพิการใหใหมถาจําเปน
− แตงตัวใหศพและนําศพใสในโลงศพ
− สัมภาษณขอมูลผูเสียชีวิตเพือ
่ จัดเตรียมการประกาศขาวมรณกรรม ใหความชวยเหลือใน
การเลือกโลงศพหรือโกศ และกําหนดสถานที่และเวลาในการฝงศพหรือการฌาปนกิจ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาที่ฉด
ี ยาศพ
− สัปเหรอ
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ชางตัดแตงขนสัตวเลี้ยงและพนักงานดูแลสัตวเลี้ยง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหอาหาร ดูแล ฝกฝน และตัดแตงขนสัตวเลีย้ ง และชวยสัตวแพทย
ผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและนักวิชาการดานสุขภาพสัตวเลี้ยงในสถานดูแลสัตว ที่พักสัตว
คอกผสมพันธุและสถานที่รับฝากสัตวเลี้ยง สวนสัตว หองปฏิบัติการ รานขายปลีกสัตวเลี้ยง
โรงเรียนฝกสอนขี่มา โรงเรียนฝกสุนัข รานตัดแตงขนสัตวเลี้ยง และสถานประกอบการที่
คลายกัน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− อาบน้ําและใหอาหารสัตวเลีย
้ง
− นําหรือพาสัตวเลี้ยงไปยังหองรักษาและคอยจับสัตวไวในระหวางทําการรักษา
− ทําความสะอาดและฆาเชื้อเครื่องมือสัตวแพทยที่ใชในการผาตัด
− ติดฉลากยา สารเคมี และเภสัชภัณฑอน
ื่ ๆ และคอยเติมคลังเก็บของใหเต็ม
− ฆาเชื้อขวด บีกเกอร และอุปกรณอื่นๆ
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−

−

−

−
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ทําความสะอาด จัดการ และฆาเชื้อโรคที่พักของสัตวเลี้ยง เชน คอก คอกมา กรง และคอก
ปศุสัตว และอุปกรณของสัตวเลี้ยง เชน อานมาและบังเหียน
เก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลของสัตวเลี้ยง เชน น้ําหนัก ขนาด ลักษณะทางกายภาพ และ
ประวัติการรักษา ยาที่ไดรับ และอาหารที่บริโภค
ฝกสัตวเลี้ยงเพือ่ พัฒนาความสามารถและดูแลพฤติกรรมของสัตวเลี้ยงใหมีลักษณะนิสัย
ตามที่ตองการเพื่อการแขงขัน ความบันเทิง เชื่อฟงคําสั่ง รักษาความปลอดภัย การขี่ และ
กิจกรรมอื่นๆ
ตัดแตงขนสัตวเลี้ยง เชน ทําความสะอาด แปรงขน ตัดและเล็มขน
ตัดเล็บและทําความสะอาดหู

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูฝกสุนัข
− ผูฝกมา
− เจาหนาที่ชว
 ยงานสัตวแพทย
− ผูดูแลสวนสัตว
− ชางตัดแตงขนสัตวเลี้ยง
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ครูสอนขับรถ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนขับยานยนต
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− สอนนักเรียนภายใตสถานการณขับรถจริง อธิบายและสาธิตการทํางานของเบรก คลัตช
การใชเกียร ปายสัญญาณและสัญญาณไฟ
− สอนกฎจราจรการใชถนน
− สอนทักษะและความปลอดภัยในการใชถนน
− ใหคําแนะนําแกนักเรียนที่พรอมจะเขารับการทดสอบขับรถ
− ใหคําแนะนําและสอนเทคนิคการขับรถขั้นสูงเมื่ออยูในภาวะฉุกเฉิน
− สาธิตและอธิบายการขับเคลื่อนและการทํางานเชิงกลของยานยนต และเทคนิคการขับโดย
ใชแผนภาพบนกระดานดําและเครื่องโสตทัศนูปกรณ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ครูสอนขับรถ
ยกเวน
− ผูฝกสอนการบิน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3153
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พนักงานบริการสวนบุคคล ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพนักงานบริการสวนบุคคล ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่ ภายใตหมวดยอย
51 (พนักงานบริการสวนบุคคล) เชน ใหบริการและเปนเพื่อน เชน คูเตนรํา เพื่อนเที่ยว และ
พนักงานตอนรับชาย/หญิงในไนตคลับ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− พาลูกคาไปภัตตาคารและสถานที่อื่นๆ
− เปนคูเตนรํา
− ตอนรับลูกคาในไนตคลับและใหความบันเทิงแกลูกคา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เพื่อนเที่ยวและเขาสังคม
− พนักงานตอนรับชายในคลับ
− พนักงานตอนรับหญิงในคลับ
− คูเตนรํา
− ผูใหบริการทางเพศ
ยกเวน
− เพื่อนรวมกิจกรรม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5162
หมายเหตุ
− ขอมูลสถิติของผูใหบริการทางเพศแกลูกคาในเชิงพาณิชย
ไดจดั ประเภทรวมไวในรหัส
อาชีพ 5169 (พนักงานบริการในเรื่องสวนบุคคล ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น) แตถามี
ความจําเปนตองการขอมูลของกลุมอาชีพนี้โดยเฉพาะ ใหแตกรหัสอาชีพ 5168 ออกมาจาก
รหัสอาชีพ 5169 เปนอีกหนึง่ รหัสตางหาก

หมวดยอย 52 ผูจําหนายสินคา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจําหนายและแสดงสินคาในรานคาสงหรือคาปลีก ตามแผงลอยและตลาด
ตามบาน ทางโทรศัพท หรือศูนยลูกคาสัมพันธ โดยทําหนาที่บันทึกและรับชําระคาสินคาและบริการ อาจทํางาน
ในรานคาปลีกขนาดเล็กก็ได ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว นใหญตองมีทักษะในระดับที่ 2
ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จําหนายสินคาในสถานประกอบการคาสงหรือคาปลีก
หรือตามถนนหรือตลาดแผงลอย
ตามบาน ทางโทรศัพทหรือศูนยลูกคาสัมพันธ
− สาธิตวิธีการใชและแสดงสินคาแกลูกคา
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−
−
−
−

−

จําหนายและเสิรฟอาหารพรอมบริโภคไดทันทีที่เคานเตอร หรือจุดจําหนายสินคา หรือ
ตามถนน
ซื้อหรือทําสัญญากับผูผลิตสินคาเพื่อนํามาจําหนาย
จัดวางสินคาและแสดงสินคาเพื่อจําหนาย หอและบรรจุหีบหอสินคาทีจ่ ําหนาย
กําหนดจํานวนสินคาชนิดตางๆ ปริมาณสินคาในคลัง และราคาสินคาที่จําหนาย
ใชเครื่องบันทึกเงินสด เครื่องอานราคาดวยแสง เครื่องคอมพิวเตอร หรือเครื่องอุปกรณ
อื่นๆ เพื่อทําการบันทึกและรับการชําระคาสินคาและบริการ
ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ

หมายเหตุ
− ผูจัดการดานการคาปลีกและคาสงและผูจัดการดานการขาย
ไดจัดประเภทไวในหมวด
ใหญ 1 (ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส และผูบัญญัติกฎหมาย)
− ผูประกอบวิชาชีพการขายดานเทคนิค ดานการแพทย และดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ไดจัดประเภทไวในหมวดใหญ 2 (ผูประกอบวิชาชีพ)
− ตัวแทนขายดานการคาและตัวแทนขายประกันภัย
นายหนาทางการเงิน และนายหนา
ทางการคา ไดจัดประเภทไวในหมวดใหญ 3 (เจาหนาที่เทคนิคและผูประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวของกับดานตางๆ)
− ผูจําหนายสินคาตามถนน (ยกเวน อาหารพรอมบริโภค) ไดจด
ั ประเภทไวในหมวดใหญ 9
(ผูประกอบอาชีพงานพื้นฐาน)
521

ผูจําหนายสินคาตามถนนและตลาด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจําหนายสินคาตามแผงลอย ตลาด หรือตามถนน จัดเตรียมและจําหนาย
อาหารและเครือ่ งดื่มทั้งรอนหรือเย็นทีพ่ รอมบริโภคไดทนั ทีตามถนนหรือสถานที่สาธารณะ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ไดรับอนุญาตใหตั้งรานในสถานที่เฉพาะทีจ
่ ัดไวตามถนน ตลาด หรือพื้นที่เปด เพื่อขาย
อาหารและเครือ่ งดื่มตามถนน
− ซื้อหรือทําสัญญากับผูผลิตสินคาเพื่อนําสินคามาจําหนาย
− สรางและรื้อถอนแผงลอยและแผงตั้ง
− ขนสง จัดเก็บ ขนถายสินคาเขา-ออกเพื่อจําหนาย
− จัดวาง แสดง และจําหนายสินคา อาหารและเครื่องดื่ม และรับชําระคาสินคา
− หอและบรรจุหีบหอสินคาทีจ
่ ําหนาย
− จัดเตรียมอาหารและเครื่องดืม
่ เพื่อจําหนาย
− เข็นรถ
หรือถีบรถเข็น ถือถาดหรือตะกราเพื่อนําอาหารและเครื่องดื่มไปยังสถานที่ที่
ตองการจําหนาย ตามถนนหรือสถานที่สาธารณะ เชน สถานีหรือโรงภาพยนตร
− จัดทําบัญชีและรักษาระดับสินคาคงคลัง
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หมายเหตุ
− ผูจําหนายสินคาที่ไมใชอาหารตามขางถนนและในที่สาธารณะ
(หรืออาหารแหงที่บรรจุ
หีบหอแลว เชน ลูกกวาด) โดยรถเข็น ถาดหรือตะกรา ไดจัดประเภทไวในหมู 952 (ผู
จําหนายสินคาตามถนน) ยกเวนอาหารพรอมบริโภค
5211

ผูจําหนายสินคาตามแผงลอยและตลาด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขายสินคาอุปโภคและบริโภคชนิดตางๆ ตามแผงลอยในตลาดกลางแจง
หรือที่มีหลังคา หรือแผงลอยตามถนนหรือในที่กลางแจงอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ไดรับอนุญาตใหตั้งรานในสถานที่เฉพาะทีจ
่ ัดไวตามถนน ตลาด หรือพื้นที่เปดอื่นๆ
− กําหนดจํานวนสินคาชนิดตางๆ ปริมาณสินคาในคลัง และราคาสินคาที่จําหนาย
− ซื้อหรือทําสัญญากับผูคาสงหรือติดตอผูผลิตสินคาโดยตรงเพื่อนําสินคามาจําหนาย
− สรางและรื้อถอนแผงลอยและแผงตั้ง ขนสงสินคา จัดเก็บสินคา ขนสินคาเขา-ออกเพื่อ
จําหนาย
− สาธิตและขายสินคา และรับชําระเงินคาสินคา
− จัดวางและแสดงสินคาเพื่อจําหนาย หอและบรรจุหีบหอสินคาที่จําหนาย
− จัดทําบัญชีและรักษาระดับสินคาคงคลัง
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจําหนายสินคาตามแผงลอย
− ผูจําหนายสินคาในตลาด
− ผูชวยขายตามแผงลอยขางถนน
− ผูจําหนายสินคาตามแผงในตลาด
ยกเวน
− ผูจําหนายอาหารตามถนน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5212
− เจาของรานคา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5221
− พนักงานชวยขายในรานคา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5223
− พนักงานเคานเตอรบริการอาหาร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5246
− ผูจําหนายสินคาตามถนน (ยกเวนอาหารพรอมบริโภค) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9520
หมายเหตุ
− ผูจําหนายผลิตภัณฑอาหารสดที่ไมพรอมบริโภคไดทันที (เชน ผลไม ผัก ผลิตภัณฑ
เนื้อสัตวและนม) ตามแผงลอยขางถนนและในตลาด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5211
(ผูจําหนายสินคาตามแผงลอยและตลาด)
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5212

ผูจําหนายอาหารสําเร็จรูปและอาหารชนิดพรอมบริโภคทันทีตามแผงลอยขางถนนและใน
ตลาด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5246 (พนักงานเคานเตอรบริการอาหาร)
ผูจําหนายอาหารและเครื่องดืม่ ที่พรอมบริโภคไดทันทีตามถนนและสถานที่สาธารณะโดย
ใชรถเข็น ถาดหรือตะกรา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5212 (ผูจําหนายอาหารตามถนน)
ผูจําหนายสินคาที่ไมใชอาหาร (หรืออาหารแหงที่บรรจุหีบหอแลว เชน ลูกกวาด) ตาม
ถนนและสถานที่สาธารณะ โดยใชรถเข็น รถบรรทุก ถาดหรือตะกรา ไดจัดประเภทไวใน
รหัสอาชีพ 9520 (ผูจําหนายสินคาตามถนน (ยกเวนอาหารพรอมบริโภค))
ผูปฏิบัติงานทีท่ ําหนาที่เตรียมอาหารอยางงายเพื่อบริโภคไดทันที เชน การทําแฮมเบอรเกอร
ที่ไมไดตองมีการพบปะโดยตรงกับลูกคา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9411 (ผูประกอบ
อาหารจานดวน)
ความแตกตางระหวางผูจาํ หนายอาหารทีพ่ รอมบริโภคไดทันทีกับพนักงานเคานเตอรบริการ
อาหารคือ การเปนผูจาํ หนายอาหารที่พรอมบริโภคไดทนั ทีนั้นตองการทักษะดานการบริการ
การจัดเตรียมอาหาร และสุขอนามัยอยางเห็นไดชัด ในขณะที่พนักงานเคานเตอรบริการ
อาหารมักจะใหบริการอาหารที่หลากหลายชนิดมากกวาผูข ายอาหารตามขางถนน และ
ไมไดจดั สงหรือขายอาหารโดยใชอุปกรณ เชน รถเข็น จักรยาน หรือตะกรา

ผูจําหนายอาหารตามถนน
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการจัดเตรียมและจําหนายอาหารและเครื่องดื่มทั้งรอนและเย็น หรือขายอาหาร
และเครือ่ งดืม่ ที่ไดจดั เตรียมไวลว งหนาแลวเพื่อบริโภคทันทีตามถนนและสถานที่สาธารณะ เชน
สถานี โรงภาพยนตร
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ไดรับอนุญาตใหขายอาหารและเครื่องดื่มตามถนนหรือสถานที่สาธารณะ
− นําอาหารและเครื่องดื่มมาจําหนาย
− จัดเตรียมและจําหนายอาหารและเครื่องดืม
่
หรือจําหนายอาหารและเครื่องดืม่ ที่ได
จัดเตรียมไวลว งหนาแลว
− ขนอาหารเขา-ออก เข็น ถีบ หรือหาบ รถเข็น รถบรรทุก ถาดหรือตะกรา เพื่อนําอาหารและ
เครื่องดื่มจําหนายตามถนน หรือสถานที่สาธารณะ เชน สถานีหรือโรงภาพยนตร
− จัดวางและจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม และรับชําระเงิน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจําหนายอาหารตามถนน
− พอคา/แมคาเรขายอาหาร
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ยกเวน
− พอครัว/แมครัว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5120
− พนักงานเคานเตอรบริการอาหาร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5246
− ผูประกอบอาหารจานดวน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9411
− ผูจําหนายสินคาตามถนน (ยกเวนอาหารพรอมบริโภค) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9520
หมายเหตุ
− ผูจําหนายผลิตภัณฑอาหารสดที่ไมพรอมบริโภคไดทันที (เชน ผลไม ผัก ผลิตภัณฑ
เนื้อสัตวและนม) ตามแผงลอยขางถนนและในตลาด ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5211
(ผูจําหนายสินคาตามแผงลอยและตลาด)
− ผูจําหนายอาหารสําเร็จรูปและอาหารชนิดพรอมบริโภคทันทีตามแผงลอยขางถนนและใน
ตลาด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5246 (พนักงานเคานเตอรบริการอาหาร)
− ผูจําหนายอาหารและเครื่องดืม
่ ที่พรอมบริโภคไดทันทีตามถนนและสถานที่สาธารณะโดย
ใชรถเข็น ถาดหรือตะกรา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5212 (ผูจําหนายอาหารตามถนน)
− ผูจําหนายสินคาที่ไมใชอาหาร (หรืออาหารแหงที่บรรจุหีบหอแลว เชน ลูกกวาด) ตาม
ถนนและสถานที่สาธารณะ โดยใชรถเข็น รถบรรทุก ถาดหรือตะกรา ไดจัดประเภทไวใน
รหัสอาชีพ 9520 (ผูจําหนายสินคาตามถนน (ยกเวนอาหารพรอมบริโภค))
− ผูปฏิบัติงานทีท
่ ําหนาที่เตรียมอาหารอยางงายเพื่อบริโภคไดทันที เชน การทําแฮมเบอรเกอร
ที่ไมไดตองมีการพบปะโดยตรงกับลูกคา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9411 (ผูประกอบ
อาหารจานดวน)
− ความแตกตางระหวางผูจาํ หนายอาหารทีพ
่ รอมบริโภคไดทันทีกับพนักงานเคานเตอรบริการ
อาหารคือ การเปนผูจาํ หนายอาหารที่พรอมบริโภคไดทนั ทีนั้นตองการทักษะดานการบริการ
การจัดเตรียมอาหาร และสุขอนามัยอยางเห็นไดชัด ในขณะที่พนักงานเคานเตอรบริการ
อาหารมักจะใหบริการอาหารที่หลากหลายชนิดมากกวาผูข ายอาหารตามขางถนน และ
ไมไดจดั สงหรือขายอาหารโดยใชอุปกรณ เชน รถเข็น จักรยาน หรือตะกรา
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ผูจําหนายสินคาในรานคา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจําหนายสินคาและบริการโดยตรงใหแกสาธารณชนหรือเปนตัวแทนของ
รานคาปลีกและสง รวมถึงทําหนาที่อธิบายวิธีการใชงานและคุณสมบัติของสินคาและบริการ
และอาจทํางานในรานคาขนาดเล็กหรือควบคุมการทํางานของพนักงานชวยขายในรานคาและ
พนักงานแคชเชียร
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนดความตองการของลูกคาและใหคําแนะนํา/ปรึกษาเกี่ยวกับสินคา ราคา การจัดสง
การรับประกันและวิธีการใชและบํารุงรักษาสินคา
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สาธิต อธิบาย และจําหนายสินคาและบริการใหแกลูกคา
รับชําระเงินดวยวิธีการตางๆ และจัดเตรียมใบเสนอราคาสินคา
จัดทําและชวยงานบริหารจัดการคลังสินคาอยางตอเนื่อง เชน คลังสินคาผลิตภัณฑ และมี
สวนรวมในการจัดเก็บสินคา
จัดวางและจัดแสดงสินคาเพือ่ จําหนาย หอและบรรจุหีบหอสินคาใหแกลูกคา
กําหนดจํานวนสินคาชนิดตางๆ ปริมาณสินคาในคลัง และราคาสินคาที่จําหนาย
ควบคุมและประสานงานการทํางานของพนักงานชวยขายในรานคา พนักงานประจําจุด
ชําระเงิน และพนักงานอืน่ ๆ ในซุปเปอรมารเก็ต และหางสรรพสินคา

เจาของรานคา
ปฏิบัติงานในรานคาปลีกขนาดเล็กไมวาจะเปนรานคาเดี่ยวหรือเปนรานที่ไดรับการสนับสนุน
จากรานคาขนาดเล็กอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนดจํานวนสินคาชนิดตางๆ ปริมาณสินคาในคลัง และราคาสินคาที่จําหนาย
− จัดซื้อและสั่งซื้อสินคาเพื่อจําหนายจากตลาด ผูคาสง และผูจัดจําหนายอื่นๆ
− กําหนดงบประมาณและดูแลบันทึกปริมาณสินคาคงคลังและรายการทางการเงิน
− กําหนดราคาสินคาและจัดวางสินคาเพื่อจําหนาย
− จําหนายสินคาใหแกลูกคาและแนะนําวิธีการใชสินคา
− ตรวจสอบสินคาตีกลับและตัดสินใจดําเนินการที่เหมาะสม
− กําหนดระดับสินคาในคลังสินคา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาของรานคา
− เจาของรานขายของชํา
− ตัวแทนจําหนายหนังสือพิมพหรือนิตยสารตางๆ
ยกเวน
− ผูจัดการดานการคาปลีกและคาสง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1420
− ผูจําหนายสินคาตามแผงในตลาด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5211
หมายเหตุ
− เจาของรานคาขนาดเล็ก
ที่ไมไดเนนความสําคัญของงานไปที่การกํากับดูแลและบริหาร
จัดการเปนหลัก ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5221 (เจาของรานคา)
− ผูปฏิบัติงานในรานคา
ที่เนนความสําคัญของงานไปที่การกํากับดูแลและบริหารจัดการ
เปนหลัก ซึ่งตองทําเปนประจํา ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 1420 (ผูจัดการดานการคา
ปลีกและคาสง)
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พนักงานที่ทําหนาที่ควบคุมและกํากับการทํางานของพนักงานชวยขายในรานคา พนักงาน
ประจําจุดชําระเงิน และผูปฏิบัติงานอื่นๆ และพนักงานอื่นๆ แตไมมหี นาที่รับผิดชอบใน
การกําหนดจํานวนสินคาชนิดตางๆ
การกําหนดราคาสินคาทั้งหมด
การกําหนด
งบประมาณ
และการกําหนดจํานวนพนักงาน การคัดเลือกและการจางงาน ไดจัด
ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5222 (หัวหนาคุมงานในรานคา)

หัวหนาคุมงานในรานคา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและประสานงานตางๆ ของพนักงานชวยขายในรานคา พนักงาน
ประจําจุดชําระเงิน และพนักงานอื่นๆ ในรานคาปลีกและสง เชน ซุปเปอรมารเก็ต และ
หางสรรพสินคา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− วางแผนและจัดทําตารางการทํางาน และกําหนดหนาที่ของพนักงาน
− ใหคําแนะนําพนักงานเกีย
่ วกับขั้นตอนการขาย รวมถึงรับมือกับปญหาการทํางานที่ยุงยาก
หรือซับซอน
− ปฏิบัติงานเพื่อใหลูกคาไดรับการบริการที่สะดวก ทันใจ
− มีสวนรวมและใหขอเสนอแนะแกผูจัดการในการสัมภาษณ การจางงาน การฝกอบรม
การประเมินผล การเลื่อนตําแหนง และการเลิกจางพนักงาน และการแกปญหาความไม
พอใจของพนักงาน
− ตรวจสอบสินคาตีกลับและตัดสินใจดําเนินการที่เหมาะสม
− นําสินคาในคลังสินคามาจําหนายและสั่งซื้อสินคาใหมเขามาในคลังสินคา
− ตรวจสอบราคาของสินคาและบริการใหแนใจวาถูกตอง และจัดแสดงไวอยางเหมาะสม
− ปฏิบัติงานตามขั้นตอนดวยความเรียบรอย
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− หัวหนาคุมงานประจําจุดชําระเงิน
− หัวหนาคุมงานในซุปเปอรมารเก็ต
ยกเวน
− ผูจัดการดานการคาปลีกและคาสง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1420
− ผูจําหนายสินคาตามแผงลอยขางถนน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5211
− เจาของรานคา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5221
หมายเหตุ
− เจาของรานคาขนาดเล็ก
ที่ไมไดเนนความสําคัญของงานไปที่การกํากับดูแลและบริหาร
จัดการเปนหลัก ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5221 (เจาของรานคา)
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ผูจัดการดานการคาปลีกและคาสงทําหนาทีค่ วบคุมดูแลพนักงาน จัดการงานตางๆ เชน
การกําหนดจํานวนสินคาชนิดตางๆ การกําหนดราคาสินคาทั้งหมด การจัดทํางบประมาณ
และการกําหนดจํานวนพนักงาน การคัดเลือกและการจางงาน ไดจดั ประเภทไวในรหัส
อาชีพ 1420 (ผูจัดการดานการคาปลีกและคาสง)

พนักงานชวยขายในรานคา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขายสินคาและบริการทั้งหมดใหแกสาธารณชนหรือเปนตัวแทนรานคา
ปลีกและสง และอธิบายวิธีการใชงานและคุณสมบัติของสินคาและบริการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนดความตองการของลูกคาและใหคําแนะนํา/ปรึกษาเกี่ยวกับสินคา ราคา การจัดสง
การรับประกันและวิธีการใชและบํารุงรักษาสินคา
− สาธิตและอธิบายคุณลักษณะและวิธีการใชสินคาและบริการของสถานประกอบการใหแก
ลูกคา
− จําหนายสินคาและบริการ รับชําระเงินในรูปแบบตางๆ จัดเตรียมใบเสนอราคาสินคาและ
บันทึกรายการขายโดยใชเครื่องบันทึกเงินสด
− จัดทําและชวยงานบริหารจัดการคลังสินคาอยางตอเนื่อง เชน คลังสินคาผลิตภัณฑ และมี
สวนรวมในการจัดเก็บสินคา
− จัดวางและจัดแสดงสินคาเพือ
่ จําหนาย หอและบรรจุหบี หอสินคาใหแกลูกคา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานขายในรานคาปลีก
− พนักงานขายในรานคาสง
− พนักงานชวยขายในรานคา
ยกเวน
− ผูจัดการดานการคาปลีกและคาสง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1420
− ผูจําหนายสินคาตามแผงขาย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5211
− ผูจําหนายสินคาตามตลาด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5211
− ผูจําหนายสินคาตามแผงลอยขางถนน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5211
− ผูจําหนายอาหารตามถนน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5212
− เจาของรานคา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5221
− พนักงานประจําจุดชําระเงิน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5230
− พนักงานเคานเตอรบริการอาหาร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5246
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พนักงานแคชเชียรและเสมียนขายตั๋ว
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกเงินสด เครื่องตรวจราคาสินคาดวยแสง คอมพิวเตอร
หรืออุปกรณอนื่ ๆ เพื่อบันทึกและรับชําระเงินคาสินคา บริการ และคาผานประตู ในสถานที่
ตางๆ เชน รานคา ภัตตาคาร และสํานักงานจําหนายตัว๋
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− รับชําระเงินและตรวจสอบความถูกตองของการชําระเงินที่จายโดยเงินสด เช็ค บัตรเครดิต
ระบบการหักบัญชีอัตโนมัติ(เดบิต) ในรานคา สถานที่ขายตั๋ว หรือสถานประกอบการที่
คลายกัน
− ทอนเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ออกตั๋วทีจ
่ ดุ จําหนายตัว๋ และรับชําระเงิน
− นับเงินและบันทึกจํานวนเงินที่รับหรือจายออก และเปรียบเทียบรายรับกับบันทึกรายการ
ขายจากเครื่องรับชําระเงินสด
− รับเงินสด ตรวจสอบความถูกตองของเงินที่รับเขากับใบเสร็จรับเงินและเอกสารอืน
่ ๆ และ
จัดเตรียมเงินเพื่อนําฝากธนาคาร
− ใชเครื่องรับเงินสดเพื่อคํานวณจํานวนเงินทั้งหมดที่รับหรือจายใหแกลก
ู คา
− ตรวจรายละเอียด ชั่งน้ําหนัก และบันทึกราคาสินคา
− บรรจุหีบหอและนําสินคาใสถุง
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานแคชเชียรประจํารานคา
− พนักงานขายตัว
๋ (งานบันเทิงและการแขงขันกีฬา)
− พนักงานประจําจุดชําระเงิน
− พนักงานประจําจุดชําระเงินของสถานีบริการ
ยกเวน
− พนักงานขายตัว
๋ (ดานการทองเที่ยว) ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 4221
− หัวหนาคุมงานประจําจุดชําระเงิน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5222
− พนักงานชวยขายในรานคา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5223
− พนักงานบริการในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5245
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ผูจําหนายสินคาอื่นๆ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดวางสินคา สาธิต จัดแสดงและจําหนายสินคา อาหารและบริการใหแก
ประชาชนทั่วไป ที่นอกเหนือจากการจําหนายสินคาในตลาด ตามถนน และรานคา รวมถึงผู
จําหนายสินคาที่ไมไดจดั ประเภทไวในหมู 521 (ผูจําหนายสินคาตามถนนและตลาด) หมู 522
(ผูจําหนายสินคาในรานคา) และหมู 523 (พนักงานแคชเชียรและเสมียนขายตั๋ว)
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ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดวางและสาธิตสินคาเพื่อจําหนาย
− แสดงทาทางเปนแบบสําหรับการถายภาพ ภาพยนตรและวิดีโอ งานโฆษณา การถาย
ภาพนิ่ง หรือการสรางสรรคงานศิลป
− ตอบคําถามและใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชสินคาและบริการ
− รับคําสั่งซื้อสินคาและรับชําระเงิน จัดสงและจัดเก็บสินคาหรือจัดหาบริการ
− จําหนายสินคาและบริการ และเชิญชวนใหลูกคาซื้อสินคาดวยการเขาถึงลูกเปาหมายโดย
การเสนอขายสินคาตามบาน หรือโทรศัพท หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
− จําหนายเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น และผลิตภัณฑยานยนตอน
ื่ ๆ ที่สถานีบริการ
− ใหบริการตางๆ เชน เติมน้ํามันเชื้อเพลิง ทําความสะอาด เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง และซอมแซม
ยานยนตเล็กๆ นอยๆ
หมายเหตุ
− ผูจัดการดานการขาย ไดจัดประเภทไวในหมู 122 (ผูจัดการดานการขาย การตลาด และ
การพัฒนาธุรกิจ)
− ผูประกอบวิชาชีพการขายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจัดประเภทไวใน
หมู 243 (ผูประกอบวิชาชีพดานการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ)
− ตัวแทนขายดานการคาและตัวแทนขายประกันภัย ไดจด
ั ประเภทไวในหมู 332 (ตัวแทน
และนายหนาซื้อขาย)
5241

นายแบบและนางแบบแฟชัน่ และผูแสดงแบบอื่นๆ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสวมใสและแสดงแบบเสื้อผา เครื่องแตงกาย และแสดงทาทางเปนแบบ
สําหรับการถายภาพ ภาพยนตรและวิดีโอ งานโฆษณา การถายภาพนิ่ง หรือการสรางสรรค
งานศิลป
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− สวมใสเครื่องแตงกายตัวอยางที่เปนแบบใหม
หรือเปนแบบที่นยิ มอยูในปจจุบัน หรือ
เปนที่ตองการของลูกคา
− เดิน หมุนตัว และยืนแสดงทาทางเพือ
่ แสดงใหเห็นรูปแบบและคุณลักษณะของเสื้อผา
เครื่องแตงกายที่กําลังเปนที่นยิ มและสิ่งของอื่นๆ เพื่อใหออกมาดูดีที่สุด
− แสดงทาทางเปนแบบสําหรับการแกะสลัก การวาดภาพ และงานทัศนศิลปอื่นๆ
− แสดงทาทางเปนแบบสําหรับการถายภาพนิ่งในนิตยสารและสื่อโฆษณาอื่นๆ
− แสดงทาทางเปนแบบสําหรับงานโทรทัศน วิดีโอ และภาพยนตรโฆษณาและงานแสดง
อื่นๆ
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นายแบบและนางแบบงานโฆษณา
− นายแบบและนางแบบงานศิลปะ
− นายแบบและนางแบบแฟชัน
่
ยกเวน
− นักแสดง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2655
5242

พนักงานสาธิตสินคา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสาธิตหรือนําเสนอสินคาในรานคา สถานที่แสดงสินคา และบานพักสวน
บุคคล
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดวางและสาธิตสินคาที่จําหนายเพื่ออธิบายถึงคุณลักษณะและวิธก
ี ารใชงานสินคาใหแก
ลูกคาและกระตุนลูกคาใหเกิดความรูสึกสนใจที่จะซื้อสินคา
− ตอบคําถามและใหคําแนะนําในการใชงานสินคา
− ขายสินคาหรือแนะนําลูกคาใหแกพนักงานขาย
− รับคําสั่งซื้อและจัดการดานการชําระเงิน จัดสงสินคา และเก็บรวบรวมสินคา
− แจกสินคาตัวอยาง และแจกเอกสารแสดงรายการสินคาและใบโฆษณาสินคา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานสาธิตและขายสินคา
− พนักงานนําเสนอสินคาตัวอยาง

5243

ผูจําหนายสินคาตามบาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอธิบาย สาธิต และขายสินคาและบริการ และชักชวนผานทางโทรศัพท
เพื่อการดําเนินธุรกิจโดยการเขาพบลูกคาเปาหมาย
ซึ่งโดยทั่วไปมักอาศัยตามบานพักสวน
บุคคลโดยการเคาะประตูเรียกตามบาน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− อธิบายรายละเอียดเกีย
่ วกับสินคาหรือบริการและเงื่อนไขการขาย โดยการเขาพบลูกคาและ
ลูกคาเปาหมายตามบานพักอาศัย
− สาธิตหรือการอธิบายคุณสมบัติของสินคาหรือบริการที่นํามาเสนอขาย
− บันทึกคําสั่งซื้อและรายการสั่งซื้อ และสั่งสินคาไปยังผูผลิตหรือผูจัดหาสินคา
− จัดเตรียมใบเสนอราคาสินคา สัญญาขาย และรับชําระเงิน
− สงจดหมายและเอกสารแสดงรายละเอียดของสินคาและบริการตางๆ ใหแกลูกคา
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รวบรวมรายชือ่ ลูกคาที่คาดวานาจะซื้อสินคาและโทรศัพทติดตอเพื่อสรางสัมพันธทางธุรกิจ
เดินทางไปมาระหวางพื้นทีข่ ายและที่พกั อาศัยของลูกคา และการนําตัวอยางสินคาหรือ
สินคาไปเสนอขายแกลูกคา

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจําหนายสินคาตามบาน
− ตัวแทนขายสินคาตามบาน
ยกเวน
− ตัวแทนขายดานการคา ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3322
− ผูจําหนายสินคาตามถนน (ยกเวนอาหารพรอมบริโภค) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9520
5244

พนักงานขายในศูนยบริการลูกคา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตอลูกคาเดิมและลูกคาเปาหมาย โดยใชโทรศัพทหรือการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ในการนําเสนอและประชาสัมพันธสินคาและบริการเพื่อจําหนายสินคาและ
นัดหมายลูกคาเพื่อเสนอขายสินคา ผูปฏิบัติงานดังกลาวอาจปฏิบัติงาน ณ ศูนยบริการลูกคาหรือ
สถานที่อื่นที่ไมใชศูนยบริการก็ได
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− นําเสนอและประชาสัมพันธสินคาและบริการตามบทที่เขียนไว
โดยใชโทรศัพทหรือ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส โดยปฏิบัติงานตามรายชื่อลูกคาที่มีอยู
− ชักชวนหรือทําใหสินคาและบริการมีความนาสนใจ
เพื่อใหไดยอดขายหรือนัดหมาย
เพื่อใหพนักงานตัวแทนขายไดไปพบลูกคา
− จัดการขั้นตอนตางๆ และจัดสงสินคาและบริการ ขอมูลรายละเอียดและโบรชัวรแกลูกคา
− จัดเตรียมตารางนัดหมายเพื่อพบพนักงานตัวแทนขาย
− จดบันทึกเพื่อติดตามผลการทํางาน และปรับปรุงฐานขอมูลทางการตลาดเพื่อสะทอนการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของลูกคาแตละคน
− รายงานความเคลื่อนไหวและประเด็นของคูแขงทางการคาที่นาสนใจที่ไดจากการติดตอ
พูดคุยกับลูกคาใหผูจัดการไดทราบ
− เก็บขอมูลสถิติในการโทรศัพทหาลูกคาและจํานวนลูกคาที่ประสบความสําเร็จในการขาย
สินคา
− เสนอรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชีในการขายสินคาและบริการทางโทรศัพท
และผล
การปฏิบัติงาน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจําหนายสินคาทางโทรศัพท
− ผูจําหนายสินคาในศูนยบริการลูกคา
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ผูจําหนายสินคาในศูนยบริการทางโทรศัพท
ผูจําหนายสินคาทางอินเตอรเน็ต
เจาหนาทีก่ ารตลาดทางโทรศัพท

ยกเวน
− พนักงานศูนยบริการขอมูลขาวสารแกลูกคา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 4222
5245

พนักงานบริการในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขายเชือ้ เพลิง น้ํามันหลอลื่น และผลิตภัณฑยานยนตอื่นๆ และใหบริการ
จายเชื้อเพลิง ทําความสะอาด เปลี่ยนน้าํ มันเครื่อง และซอมแซมยานยนตเล็กๆ นอยๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− เติมเชื้อเพลิงในถังน้ํามันหรือภาชนะบรรจุตามปริมาณทีล
่ ูกคาตองการ
− ตรวจสอบและเติมลมยาง และระดับน้ํามันและของเหลวอื่นๆ ในยานยนต
− ทําความสะอาดกระจกรถยนตและหนาตางรถยนต
− ซอมแซมยานยนตเล็กๆ นอยๆ เชน เปลี่ยนยาง หลอดไฟ และที่ปดน้ําฝน
− บํารุงรักษาและใชเครื่องลางรถยนตอัตโนมัติ
− เก็บเงินจากลูกคา
− ทําความสะอาดปมน้ํามัน และทางรถวิ่งโดยรอบ รานคา และสิ่งอํานวยความสะดวกอืน
่ ๆ
− กําหนดระดับคลังสินคาและจัดเตรียมรายงานการขายเชื้อเพลิง น้ํามัน อุปกรณ และสินคา
อื่นๆ ที่ขายได
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานประจําทาจอดเรือ
− พนักงานประจําสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
− พนักงานบริการหนาลานสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ยกเวน
− พนักงานแคชเชียรประจําสถานีบริการน้าํ มันเชื้อเพลิง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5230
− พนักงานชวยขายในรานคา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5223
− พนักงานเคานเตอรบริการอาหาร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5246
หมายเหตุ
− ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่รับชําระเงินหรือขายสินคาในรานคาที่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
แตไมไดใหบริการหนาลาน เชน ชวยเติมน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น ทําความสะอาด
และบํารุงรักษา ไมจัดไวในรหัสอาชีพ 5245 (พนักงานบริการในสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง)
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พนักงานเคานเตอรบริการอาหาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการลูกคาที่เคานเตอรจําหนายอาหารและจัดเตรียมอาหารสําเร็จรูป
อยางงายในภัตตาคาร คาเฟ โรงแรม รานขายอาหารจานดวน โรงอาหาร โรงพยาบาล และ
สถานที่อื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− เสิรฟอาหารแกลูกคาที่เคานเตอร
− สอบถามความตองการสินคาของลูกคา
ชวยเหลือลูกคาในการตัดสินใจและรับคําสั่งซื้อ
สินคา
− ทําความสะอาด ปอกเปลือก หั่น และตัดอาหารโดยใชมือหรือเครื่องใชไฟฟา
− จัดเตรียมอาหารอยางงายและอุนอาหารสําเร็จรูป
− แบงสวนและบรรจุหีบหออาหาร หรือจัดวางในจานเพือ
่ บริการลูกคา
− บรรจุหีบหออาหารเพื่อนํากลับบาน
− กําหนดปริมาณอาหารที่เก็บในตูเย็น สลัดบารและบุฟเฟตบาร และบันทึกปริมาณอาหารที่ใช
− รับชําระเงินคาอาหารที่จําหนาย
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานเคานเตอรบริหารอาหารในโรงอาหาร
− พนักงานเคานเตอรสลัด
ยกเวน
− พอครัว/แมครัว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5120
− ผูจําหนายสินคาตามแผงขาย ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5211
− ผูจําหนายสินคาตามตลาด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5211
− ผูจําหนายสินคาตามแผงลอยขางถนน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5211
− พนักงานเสิรฟอาหารและเครือ
่ งดื่ม ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5131
− พนักงานผสมเครื่องดื่ม (บารเทนเดอร) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5132
− ผูประกอบอาหารจานดวน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9411
หมายเหตุ
− ผูจําหนายผลิตภัณฑอาหารสดที่ไมพรอมบริโภคไดทันที (เชน ผลไม ผัก ผลิตภัณฑ
เนื้อสัตวและนม) ตามแผงลอยขางถนนและในตลาด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5211
(ผูจําหนายสินคาตามแผงลอยและตลาด)
− ผูจําหนายอาหารสําเร็จรูปและอาหารชนิดพรอมบริโภคทันทีตามแผงลอยขางถนนและใน
ตลาด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5246 (พนักงานเคานเตอรบริการอาหาร)
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5249

ผูจําหนายอาหารและเครื่องดืม่ ที่พรอมบริโภคไดทันทีตามถนนและสถานที่สาธารณะโดย
ใชรถเข็น ถาดหรือตะกรา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5212 (ผูจําหนายอาหารตามถนน)
ผูจําหนายสินคาที่ไมใชอาหาร (หรืออาหารแหงที่บรรจุหีบหอแลว เชน ลูกกวาด) ตาม
ถนนและสถานที่สาธารณะ โดยใชรถเข็น รถบรรทุก ถาดหรือตะกรา ไดจัดประเภทไวใน
รหัสอาชีพ 9520 (ผูจําหนายสินคาตามถนน (ยกเวนอาหารพรอมบริโภค))
ผูปฏิบัติงานทีท่ ําหนาที่เตรียมอาหารอยางงายเพื่อบริโภคไดทันที เชน การทําแฮมเบอรเกอร
ที่ไมไดตองมีการพบปะโดยตรงกับลูกคา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9411 (ผูประกอบ
อาหารจานดวน)
ความแตกตางระหวางผูจาํ หนายอาหารทีพ่ รอมบริโภคไดทันทีกับพนักงานเคานเตอรบริการ
อาหารคือ การเปนผูจาํ หนายอาหารที่พรอมบริโภคไดทนั ทีนั้นตองการทักษะดานการบริการ
การจัดเตรียมอาหาร และสุขอนามัยอยางเห็นไดชัด ในขณะที่พนักงานเคานเตอรบริการ
อาหารมักจะใหบริการอาหารที่หลากหลายชนิดมากกวาผูข ายอาหารตามขางถนน และ
ไมไดจดั สงหรือขายอาหารโดยใชอุปกรณ เชน รถเข็น จักรยาน หรือตะกรา

ผูจําหนายสินคาอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจําหนายสินคาอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่นในหมวดยอย 52 (ผูจําหนาย
สินคา)
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูใหเชาสินคา

หมวดยอย 53 ผูปฏิบัตงิ านดูแลสวนบุคคล
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล ควบคุม และใหความชวยเหลือเด็ก ผูปวย และผูสูงอายุ ผูปวยระยะ
พักฟน หรือผูพิการในสถาบันหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว นใหญ
ตองมีทักษะในระดับที่ 2 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหความชวยเหลือในการเคลื่อนยาย ทําความสะอาด และความตองการสวนบุคคลอื่นๆ
− ใหความชวยเหลือเด็กเปนรายบุคคลในการเรียนรูทักษะทางสังคม
− ควบคุมดูแลและมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
ที่ชวยในการพัฒนาลักษณะทางกายภาพ
สังคม อารมณความรูสึก และความฉลาดของเด็ก
− สังเกตและรายงานสิ่งผิดปกติแกเจาหนาทีด
่ านสุขภาพหรือสังคมที่เหมาะสม
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ผูปฏิบัตงิ านดูแลเด็กและครูผูชวย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลและควบคุมเด็กในโรงเรียน
ใหบริการดูแลเด็ก

สถานรับเลี้ยงเด็ก

และสถานที่

ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหความชวยเหลือเด็กเปนรายบุคคลในการเรียนรูทักษะทางสังคม
− สาธิต ควบคุมดูแล และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่ชวยในการพัฒนาลักษณะทาง
กายภาพ สังคม อารมณความรูสึก และความฉลาดของเด็กในวัยเรียนและกอนวัยเรียน
− ชวยเหลือเด็กจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณเพื่อการศึกษาและกิจกรรมนันทนาการกอนเขา
โรงเรียน หลังโรงเรียนเลิก ระหวางวันหยุดพักผอน และในศูนยดูแลเด็กเวลากลางวัน
5311

ผูปฏิบัตงิ านดูแลเด็ก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลและควบคุมเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก และในชวงกอนเขาโรงเรียน
หลังเลิกเรียน ในชวงวันหยุดพักผอน และศูนยดแู ลเด็กในเวลากลางวัน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ใหความชวยเหลือเด็กในการอาบน้ํา แตงตัว และทานอาหารดวยตัวเอง
− พาเด็กไปโรงเรียนและรับกลับจากโรงเรียน หรือพาออกนอกบานเพื่อการนันทนาการ
− เลนเกมสกับเด็ก หรือทําใหเด็กเล็กเพลิดเพลินโดยการอานหรือเลานิทานใหเด็กฟง
− ใหความชวยเหลือเด็กในการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณเพื่อการศึกษาและกิจกรรม
นันทนาการ
− จัดการพฤติกรรมของเด็กและแนะนําเด็กใหมีพัฒนาการทางสังคม
− ฝกฝนเด็กใหอยูในระเบียบวินัย แนะนําหรือใชวิธีการอื่นๆ เพื่อควบคุมพฤติกรรมเด็ก
เชน ดูแลใหเด็กเลือกเสื้อผาดวยตัวเอง และเก็บของเลนและหนังสือ
− เฝาสังเกตและคอยดูแลกิจกรรมการเลนของเด็ก
− เก็บบันทึกของเด็กรายบุคคล
รวมถึงการสังเกตประจําวันและขอมูลเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ อาหารที่บริโภค และประวัติการรักษาดวยยา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พี่เลี้ยงเด็ก
− ผูปฏิบัติงานดูแลเด็ก
− ผูดูแลในสถานรับเลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน
− คนเลี้ยงเด็กในครอบครัวเวลากลางวัน
− คนเลี้ยงเด็กในชวงเวลาที่นอกเหนือจากการไปโรงเรียน
ยกเวน
− ครูสอนระดับปฐมวัย ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2342
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ครูผูชวย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือครูสอน แตไมไดทําหนาที่สอน และใหการดูแลและ
ควบคุมเด็กในโรงเรียนและเด็กกอนวัยเรียน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− สาธิต ควบคุมดูแล และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่ชวยในการพัฒนาลักษณะทาง
กายภาพ ทางสังคม อารมณความรูสึก และความฉลาดของเด็กในวัยเรียนและกอนวัยเรียน
− จัดเตรียมพื้นทีใ่ นรมและกลางแจงสําหรับทํากิจกรรมการเรียนรูและนันทนาการ
− ใหความชวยเหลือเด็กที่มีปญ
 หาทางดานสติปญญา กายภาพ พฤติกรรม และอุปสรรคอื่นๆ
ที่มีผลตอการเรียน
− ใหความชวยเหลือเด็กเปนรายบุคคลในการเรียนรูทักษะทางสังคม
− ใหความชวยเหลือในการจัดเตรียมวัสดุการสอน ทําสําเนาและจัดเรียงงานเขียนและงานพิมพ
− ใชเครื่องโสตทัศนูปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องมือชวยสอนอืน
่ ๆ
− แจกและเก็บรวบรวมวัสดุการเรียนการสอน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูชวยดูแลเด็กปฐมวัย
− ครูผูชวย

532

ผูปฏิบัตงิ านดูแลสวนบุคคลดานสุขภาพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดูแลสวนบุคคลและใหความชวยเหลือในการเคลื่อนไหวและการประกอบ
กิจกรรมในชีวติ ประจําวันของผูปวย ผูสูงอายุ ผูปวยระยะพักฟน และผูพิการ ในศูนยดูแล
สุขภาพและ สถานที่พักอาศัย
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ชวยเหลือผูปวยในการเคลื่อนไหว การดูแลสวนบุคคล และการสื่อสารตามที่จําเปน
− ฆาเชื้อโรคเครื่องมือทางศัลยกรรมและอุปกรณอื่นๆ
− สังเกตและรายงานสิ่งที่เกี่ยวของกับผูปฏิบัติงานดานการแพทยหรือสังคม เตรียมผูปวยให
พรอมสําหรับการตรวจและการรักษา และมีสวนรวมในการวางแผนการดูแลสวนบุคคล
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ผูชวยงานดูแลสุขภาพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลโดยตรงในเรื่องสวนบุคคลและใหความชวยเหลือในการประกอบ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันของผูปวยและผูพักอาศัยในสถานที่ดูแลสุขภาพตาง เชน โรงพยาบาล
คลินิก และบานพักคนชรา จัดทําแผนการดูแลสุขภาพ และนําไปสูการปฏิบัติภายใตการกํากับ
ดูแลของผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย พยาบาล หรือผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ หรือผู
ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของอื่นๆ
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ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ดูแล
ชวยเหลือ และบําบัดผูปวยและผูพักอาศัยในการอํานวยความสะดวกทางดาน
การแพทย การฟนฟู และการดูแลที่ใหที่พักตามแผนการดูแลรักษาที่จัดทําโดยแพทย
พยาบาล และผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอื่นๆ
− ชวยเหลือผูปว
 ยดวยการดูแลและการรักษาโรคของแตละบุคคลตามที่จําเปน เชน สุขอนามัย
สวนบุคคล การปอนอาหาร การแตงตัว การเคลื่อนไหวทางกายภาพและการบริหาร
รางกาย การสือ่ สาร การใหยาทางปาก และการเปลี่ยนเครื่องแตงกาย
− จัดตําแหนง ยก หมุน และเคลื่อนยายผูปวยในรถเข็นหรือเตียงที่เคลื่อนยายได
− ดูแลสภาพแวดลอมของผูปวยใหถูกสุขอนามัย เชน การทําความสะอาดหองของผูปวย
และการเปลี่ยนผาปูที่นอน ปลอกหมอน
− ใหบริการนวดและบรรเทาความเจ็บปวยดวยวิธีอื่นๆ โดยไมตองใชยา เชน ในระหวาง
ตั้งครรภและคลอดบุตร
− สังเกตอาการ การตอบสนอง และพฤติกรรมของผูปวย และรายงานการเปลี่ยนแปลงใหผู
ประกอบวิชาชีพดานสุขภาพทราบ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาที่ชว
 ยงานผดุงครรภตามคลินิกหรือโรงพยาบาล
− เจาหนาที่ชว
 ยงานพยาบาลตามคลินิกหรือโรงพยาบาล
− เจาหนาที่ชว
 ยดูแลผูปวย
− เจาหนาที่ชว
 ยทางดานจิตวิทยา
ยกเวน
− พยาบาลวิชาชีพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2221
− ผูชวยพยาบาลวิชาชีพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3221
− เจาหนาที่ประจํารถพยาบาล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3258
− เจาหนาที่ชว
 ยงานพยาบาลตามบาน ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5322
หมายเหตุ
− เจาหนาทีด
่ ูแลสวนบุคคลตามสถานที่ที่มีแพทยหรือพยาบาลคอยดูแลเปนประจํา (เชน ใน
โรงพยาบาล สถานพักฟน และสถานที่ดูแลผูปวยหรือผูสูงอายุ) และทํางานภายใตการ
ควบคุมของแพทยหรือพยาบาล หรือผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอืน่ ๆ ไดจัดประเภทไว
ในรหัสอาชีพ 5321 (ผูชวยงานดูแลสุขภาพ)
− เจาหนาทีด
่ ูแลสวนบุคคลตามสถานที่พักอาศัยที่แยกตางหาก ซึ่งสวนมากไมมแี พทยหรือ
พยาบาลคอยดูแลเปนประจํา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5322 (ผูดูแลสวนบุคคลตาม
บาน)
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โดยทั่วไปงานในหมู 532 (ผูดูแลสวนบุคคลดานสุขภาพ) เปนงานที่ไมซับซอนและมี
ลักษณะที่ตองทําเปนประจํา ไมตองใชความรูหรือการฝกอบรมดานการแพทยโดยเฉพาะ
เชน การดูแลเรื่องยา การทําความสะอาด และการทําแผล

ผูดูแลสวนบุคคลตามบาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลสวนบุคคลและการใหความชวยเหลือในการใชชีวิตประจําวันใหกับ
บุคคลที่มีความจําเปนหรือตองการ เชน ผูสูงอายุ ผูปวย ผูบาดเจ็บ หรือผูที่มีบกพรองทางดาน
รางกายหรือจิตใจอื่นๆ ที่บา นของตนเอง หรือสถานที่พักฟนทีแ่ ยกออกมาตางหาก
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ชวยผูปวยในการดูแลสวนบุคคลและการบําบัดรักษาโรคที่จําเปน เชน สุขอนามัยสวน
บุคคล การปอนอาหาร การแตงตัว การเคลื่อนไหวทางกายภาพและการบริหารรางกาย
การสื่อสาร การกินยา และการเปลี่ยนเครื่องแตงกาย ซึ่งตามปกติผูประกอบวิชาชีพ
ทางดานสุขภาพเปนผูจัดทําแผนการดูแลสุขภาพ
− เก็บประวัติการดูแลรักษาผูปว
 ย การเปลี่ยนแปลงสภาพและผลการรักษา และรายงานผล
หรือจัดเตรียมขอมูลแกผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพหรือดานสังคม
− กําหนดตําแหนงที่จะวางผูปว
 ย ยกผูปว ยโดยใชแรงกาย และชวยขนยายผูปว ยในรถเข็น
หรือเตียงที่เคลื่อนยายได
− ใหกําลังใจกับผูปวยและครอบครัว ใหขอมูลและคําแนะนําในหัวขอตางๆ เชน สารอาหาร
สุขอนามัย การบริหารรางกาย การดูแลเด็กทารก หรือการปรับตัวใหเขากับผูพิการหรือ
ผูปวย
− ดูแลสภาพแวดลอมของผูปวยใหถูกสุขอนามัย เชน การเปลี่ยนผาปูที่นอน ปลอกหมอน
การทําความสะอาดเสื้อผา และลางจาน และการทําความสะอาดที่พักอาศัย
− ใหความชวยเหลือทางดานจิตใจใหกับผูปว
 ย ดวยการพูดคุยหรือการอานหนังสือใหฟง
− วางแผน จัดซื้อ จัดเตรียม หรือบริการอาหารใหไดสารอาหารครบถวนตามความตอง
สารอาหารในแตละวัน และเปนไปตามคําแนะนําในการควบคุมน้ําหนัก
− จัดหาบริการชวยเหลือพอแมและดูแลเด็กแรกเกิดในชวงเวลาหลังคลอด
− จัดตารางนัดหมายและพาผูปวยไปพบแพทยและผูประกอบวิชาชีพทางดานสุขภาพตามที่
ไดนัดหมายไว หรือพาไปทําธุระอื่นๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาที่ชว
 ยดูแลสวนบุคคลตามบาน
− เจาหนาที่ชว
 ยทําคลอดตามบาน
− เจาหนาที่ชว
 ยงานพยาบาลตามบาน
− เจาหนาทีใ่ หบริการดูแลสวนบุคคล
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ยกเวน
− พยาบาลวิชาชีพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 2221
− ผูประกอบวิชาชีพดานสังคมสงเคราะห ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2635
− ผูชวยพยาบาลวิชาชีพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3221
− ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3412
− เจาหนาที่ชว
 ยงานพยาบาลตามคลินิกหรือโรงพยาบาล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5321
หมายเหตุ
− เจาหนาทีด
่ ูแลสวนบุคคลตามสถานที่ที่มีแพทยหรือพยาบาลคอยดูแลเปนประจํา (เชน ใน
โรงพยาบาลและสถานที่ที่มกี ารดูแลรักษาพยาบาล) และทํางานภายใตการควบคุมของแพทย
หรือพยาบาล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5321 (ผูชวยงานดูแลสุขภาพ)
− เจาหนาทีด
่ ูแลสวนบุคคลตามสถานที่พักที่แยกตางหาก (เชน ชุมชนผูเกษียณอายุ ซึ่ง
สวนมากไมมีแพทยหรือพยาบาลคอยดูแลเปนประจํา) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5322
(ผูดูแลสวนบุคคลตามบาน)
− เจาหนาที่ชว
 ยทําคลอดตามบานที่คอยใหกําลังใจ ใหการดูแลทั่วๆไป และใหคําแนะนําแก
ผูหญิงและครอบครัวในระหวางตั้งครรภและคลอดบุตร รวมถึงผูใชแรงงานที่ไมไดรับการ
ดูแลในการคลอดบุตรเพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพ ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพนี้ดว ย
− ผูปฏิบัติงานดานการดูแลเด็กในที่พักอาศัยและศูนยดูแลเด็ก ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ
5311 (ผูปฏิบัติงานดูแลเด็ก)
5329

ผูดูแลสวนบุคคลดานสุขภาพ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลสวนบุคคลดานสุขภาพที่เปนลักษณะงานประจําวัน
ซึ่งมิไดจัด
ประเภทไวในที่อื่นภายใตหมู 532 (ผูดูแลสวนบุคคลดานสุขภาพ) เชน เจาหนาที่ชวยงาน
ทันตแพทย เจาหนาที่ชว ยฆาเชื้อโรคเครื่องมือแพทย เจาหนาที่โรงพยาบาลที่ไมมีความรูทาง
การแพทย (เชน คนขนสงผูปวย) เจาหนาที่ชวยถายภาพทางการแพทย และผูชวยเภสัชกร
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ทําความสะอาดและฆาเชื้อขวด บีกเกอร และเครื่องมืออื่นๆ ที่ใชในทางศัลยกรรม ทันตกรรม
และเภสัชกรรม
− ติดฉลากยา สารเคมี และสารปรุงแตงทางเภสัชกรรมอื่นๆ และคอยเติมชั้นใหเต็ม
− ยก หมุน เคลื่อนยายและขนยายผูปวยในรถเข็นหรือเตียงทีเ่ คลื่อนยายได
− จัดเตรียมผูปว
 ยใหพรอมสําหรับการตรวจหรือรักษา
− จัดวางถาดเครื่องมือ
จัดเตรียมวัสดุ และชวยเหลือทันตแพทยหรือพนักงานถายฟลม
เอ็กซเรยในระหวางการดําเนินงาน
− ฉายฟลมเอ็กซเรยเพื่อการวินจ
ิ ฉัยโรค
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาที่ชว
 ยงานทันตแพทย
− พนักงานปฐมพยาบาลเบื้องตน
− เจาหนาที่ชว
 ยถายภาพทางการแพทย
− ผูชวยเภสัชกร
− เจาหนาทีเ่ จาะเลือด
− เจาหนาที่ชว
 ยงานฆาเชื้อโรค
ยกเวน
− ผูชวยเจาหนาที่เทคนิคดานเภสัชกรรม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3213
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานทันตกรรม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3214
− ผูชวยทันตแพทย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3251
หมวดยอย 54 ผูใหบริการดานการปองกันภัย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปกปองบุคคลและทรัพยสินจากเพลิงไหมและอันตรายอื่นๆ
รักษา
กฎหมายและความเปนระเบียบเรียบรอย รวมถึงบังคับใชกฎหมายและขอบังคับ ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไว
ในหมวดยอยนี้สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่ 2 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ปองกันเพลิง ผจญเพลิง และดับเพลิง
− ชวยเหลือผูติดอยูในอาคารที่เกิดเพลิงไหมและสถานที่เกิดอุบัติเหตุ
และในสถานการณ
อันตราย
− รักษากฎหมายและความเปนระเบียบเรียบรอย
บังคับใชกฎหมายและขอกําหนดตางๆ
ตรวจตราพื้นที่สาธารณะ และจับกุมผูตองสงสัย
− ควบคุมการจราจรและเขาดูแลควบคุมสถานการณเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
− เฝาระวังและดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของผูถูกกังขังในเรือนจํา โรงเรียนหรือสถาน
คุมประพฤติ
− ตรวจตราหรือควบคุมดูแลสถานที่เพื่อปกปองทรัพยสินจากขโมยและอาชญากร ควบคุม
การเขา-ออกสถานประกอบการ รวมถึงรักษาระเบียบและบังคับใชขอบังคับในที่สาธารณะ
และภายในสถานประกอบการ
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
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ผูใหบริการดานการปองกันภัย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปกปองบุคคลและทรัพยสินจากไฟไหมและอันตรายอื่นๆ รักษากฎหมาย
และความเปนระเบียบเรียบรอย รวมถึงบังคับใชกฎหมายและขอบังคับ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ปองกันเพลิง ผจญเพลิง และดับเพลิง
− ชวยเหลือผูที่ติดอยูในอาคารที่เกิดเพลิงไหมและสถานที่เกิดอุบัติเหตุ และในสถานการณ
อันตราย
− รักษากฎหมายและความเปนระเบียบเรียบรอย
บังคับใชกฎหมายและขอกําหนดตางๆ
ตรวจตราพื้นที่สาธารณะ และจับกุมผูตองสงสัย
− ควบคุมการจราจรและเขาดูแลควบคุมสถานการณเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
− เฝาระวังและดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของผูถูกกักกันในเรือนจํา โรงเรียนหรือสถาน
คุมประพฤติ
− ตรวจตราหรือควบคุมดูแลสถานที่เพื่อปกปองทรัพยสินจากขโมยและอาชญากร ควบคุม
การเขา-ออกสถานประกอบการ รักษาระเบียบและบังคับใชขอบังคับในที่สาธารณะและ
ภายในสถานประกอบการ
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
5411

พนักงานดับเพลิง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปองกันเพลิง ผจญเพลิง และดับเพลิง ใหความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
ตางๆ ปกปองชีวิตและทรัพยสิน และชวยชีวิตใหรอดพนจากอัคคีภยั
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ออกปฏิบัติหนาที่เมื่อไดยน
ิ สัญญาณระบบเตือนอัคคีภัยและสัญญาณอื่นๆ เพื่อขอความ
ชวยเหลือ เชน อุบัติเหตุจากยานยนตและอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม ภัยคุกคามจากระเบิด
และเหตุการณฉุกเฉินอื่นๆ
− ควบคุมและดับเพลิง โดยใชอุปกรณที่ใชงานดวยมือหรือเครื่องจักร และสารเคมีที่ใชใน
การดับเพลิง
− ผจญเพลิงรูปแบบตางๆ และใชอุปกรณพเิ ศษในกรณีที่เกิดเพลิงไหมในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม
− ชวยเหลือผูที่ตด
ิ อยูใ นอาคารที่เกิดเพลิงไหมและสถานที่เกิดอุบัตเิ หตุ และในสถานการณ
อันตราย
− ปองกันหรือจํากัดการแพรกระจายของวัตถุอันตรายในกรณีเกิดเพลิงไหมหรืออุบัติเหตุ
− ใหขอมูลความรูในการปองกันอัคคีภัยแกสาธารณชน
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานดับเพลิง
− พนักงานดับไฟปา
ยกเวน
− เจาหนาทีต
่ รวจสอบสถานที่เกิดเพลิงไหม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3112
− ผูเชี่ยวชาญดานการปองกันไฟไหม ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3112
− เจาหนาทีต
่ รวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3119
5412

เจาหนาที่ตํารวจ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษากฎหมายและและความเปนระเบียบเรียบรอย
ตรวจตราดูแล
ความปลอดภัยพื้นที่สาธารณะ บังคับใชกฎหมายและขอกําหนดตางๆ และจับกุมผูตองสงสัย
ที่กระทําผิดกฎหมาย
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตรวจตราดูแลพื้นที่เฉพาะเพือ
่ รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ออกปฏิบัติหนาที่
เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน คุมครองบุคคลและทรัพยสิน บังคับใชกฎหมายและขอกําหนด
ตางๆ
− ระบุตัวบุคคล ติดตาม และจับกุมผูตองสงสัย และผูกระทําผิดทางอาชญากรรม
− ควบคุมการจราจรและเขาดูแลควบคุมสถานการณเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
− ใหความชวยเหลือฉุกเฉินแกผูประสบภัยจากอุบัติเหตุ อาชญากรรม และภัยธรรมชาติ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ตํารวจสายตรวจ
− ตํารวจ
ยกเวน
− ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1112
− จเรตํารวจ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1112
− สารวัตร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3355
− ตํารวจสืบสวนสอบสวน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3355

5413

ผูคุมนักโทษ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุมกันและดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของผูถูกคุมขังในเรือนจํา
โรงเรียนหรือสถานคุมประพฤติ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตรวจคนนักโทษที่เขามาใหม เก็บของมีคาไวในที่ปลอดภัย นํานักโทษไปยังหองขังและ
ใสกุญแจ
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−
−

−
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ตรวจตราหองขังเปนระยะๆ และตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยของกุญแจ หนาตาง
ประตู และทางเขาออก
ควบคุมนักโทษในระหวางทํางาน รับประทานอาหาร หรือในชวงเวลานันทนาการ
คอยสังเกตความประพฤติและพฤติกรรมของนักโทษ เพื่อปองกันการกอการไมสงบหรือ
หลบหนี
ตรวจตราพื้นที่เรือนจําเพื่อปองกันการหลบหนี
ใหความชวยเหลือในการดําเนินโครงการฟนฟูสมรรถภาพดานตางๆ ของนักโทษ
ควบคุมนักโทษในระหวางเปลี่ยนสถานที่และในระหวางที่ออกไปนอกสถานที่คุมขัง
ชั่วคราว

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูคุมนักโทษ
− พัศดี
5414

พนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจตราและควบคุมดูแลอาคารและสถานที่เพื่อปกปองทรัพยสินขโมย
และอาชญากร ควบคุมการเขา–ออกสถานประกอบการ ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย
รวมถึงรักษาระเบียบและบังคับใชขอบังคับในที่สาธารณะและภายในสถานประกอบการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตรวจตราสถานที่และตรวจสอบประตู หนาตาง และทางเขาเพื่อปองกันและคนหารองรอย
ของผูบุกรุก
− ควบคุมการเขา–ออกสถานประกอบการ คอยดูแลและอนุญาตใหพนักงานและผูมาเยือน
เขา-ออก ตรวจสอบบัตรประจําตัว และออกบัตรผานทาง
− เดินตรวจตราโดยรอบทามกลางแขกผูมาเยือน ลูกคา หรือลูกจาง เพือ
่ ดูแลความเรียบรอย
ปกปองทรัพยสินจากขโมยและอาชญากร และบังคับใชกฎขอบังคับของสถานประกอบการ
− ออกปฏิบัติหนาที่เมื่อไดยน
ิ สัญญาณเตือนภัย ตรวจสอบความวุนวายทีเ่ กิดขึ้น และติดตอ
ผูบังคับบัญชา ตํารวจ หรือพนักงานดับเพลิงตามสถานการณที่เหมาะสม
− ตรวจสอบความปลอดภัยของผูโดยสารและกระเปาเดินทางที่สนามบิน
− จัดเก็บและตรวจตราใหแนใจการจัดสงเงินสดและของมีคาถูกนําสงไปยังธนาคาร ตูถอน
เงินอัตโนมัติ และสถานประกอบการคาปลีกใหเปนไปอยางปลอดภัย
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูคุมกัน
− พนักงานเฝาประตู
− พนักงานรักษาความปลอดภัยประจําพิพิธภัณฑ
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พนักงานรักษาความปลอดภัย
เจาหนาทีต่ รวจตราความปลอดภัย
ยามรักษาการณ

ยกเวน
− เจาหนาที่ชว
 ยชีวิต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5419
− เจาหนาทีต
่ รวจตราบริเวณชายหาด ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5419
5419

ผูใหบริการดานการปองกันภัย ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานดานการปองกันภัย ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่นภายใตหมู 541 (ผูใหบริการดาน
การปองกันภัย) เชน เจาหนาที่ชวยชีวติ เจาหนาทีด่ ูแลความปลอดภัยเวลาขามถนน และ
เจาหนาที่ควบคุมสัตว
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตรวจตราชายหาดและสระน้ํา เพื่อปองกันอุบัติเหตุและชวยเหลือผูเลนน้ําจากการจมน้ํา
− ควบคุมดูแลจราจรเพื่อเวนชองวางที่ปลอดภัยสําหรับคนเดินเทาที่ตองการขามถนน
− รับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนเกีย
่ วกับสัตวเลี้ยงภายในบาน ปศุสัตว และสัตวปาที่
หลงทางหรือเรรอน ออกคําเตือนและแจงเจาของ กักขังสัตวที่หลงทาง ไรที่อยูอาศัย และ
ที่เปนอันตราย
− ตรวจตราพื้นที่ที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหการจอดรถเปนไปตามขอบังคับ
− ควบคุมการจราจร
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาที่ควบคุมสัตว
− เจาหนาทีต
่ รวจตราบริเวณชายหาด
− เจาหนาทีต
่ รวจตราการลาสัตว
− เจาหนาที่ปองกันภัยเวลาขามถนน
− เจาหนาที่ชว
 ยชีวิต
− เจาหนาทีจ
่ ราจร
− เจาหนาทีด
่ ูแลสัตวปา
ยกเวน
− พนักงานเฝาประตู ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5414
− พนักงานรักษาความปลอดภัยประจําพิพิธภัณฑ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5414
− ยามรักษาการณ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5414
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หมวดใหญ 6

ผูปฏิบัตงิ านทีม่ ีฝมือดานการเกษตร ปาไม และประมง

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชไร หรือไมยืนตน และไมผล เก็บผลไมปาและ
พืชปา เพาะพันธุ เลี้ยง หรือลาสัตว ผลิตผลิตภัณฑทไี่ ดจากการเลี้ยงสัตว เพาะปลูก อนุรักษ และใชประโยชน
จากปา เพาะเลี้ยงหรือจับปลา และเพาะพันธุหรือเก็บสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในน้ํา เพื่อนํามาใชเปนอาหาร ที่พักอาศัย
และรายไดสําหรับตัวเองและสมาชิกในครัวเรือน ผูประกอบอาชีพทีจ่ ัดประเภทไวในหมวดใหญนี้สวนใหญตอง
ใชทักษะในระดับที่ 2 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่
−
เตรียมดิน หวานเมล็ด ปลูก พนยาฆาแมลง และเก็บเกี่ยวพืชไร
−
ปลูกผลไม ไมยืนตน และไมผลอื่นๆ
−
ปลูกพืชผักและไมดอกไมประดับ
−
เก็บผลไมปาและพืชปา
−
เพาะพันธุ เพาะเลี้ยง หรือลาสัตว เพื่อใหไดเนื้อสัตว น้ํานม ขนสัตว หนังสัตว ใยไหม
ผลผลิตจากการเลี้ยงผึ้ง หรือผลิตภัณฑอื่นๆ
−
เพาะปลูก อนุรักษ และใชประโยชนจากปา
−
เพาะเลี้ยงหรือจับปลา รวมถึงเพาะพันธุหรือเก็บสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในน้ํา
−
เก็บรักษาและแปรรูปผลิตผลตางๆ ขั้นพื้นฐาน
−
จําหนายผลิตภัณฑใหกับผูซอื้ ในลักษณะขายสง องคการตลาด หรือจําหนายในตลาด
−
ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
หมวดยอย 61 ผูปฏิบัตงิ านทีม่ ีฝมือดานการเกษตรเพื่อการคาขาย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานดานการเกษตรในการเพาะปลูกและเก็บ
เกี่ยวพืชไร หรือไมยนื ตนและไมผล เลี้ยงสัตวและผลิตผลิตภัณฑจากสัตวเพื่อจําหนายหรือจัดสงใหกับผูซื้อ
องคการตลาด หรือจําหนายในตลาดในลักษณะขายสง ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว นใหญ
ตองใชทักษะในระดับที่ 2 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่
− เตรียมดิน หวานเมล็ด ปลูก ฉีดพนยาปราบศัตรูพืช ใสปุย และเก็บเกีย
่ วพืชไร ปลูกผลไม
ไมยืนตน และไมผลอื่นๆ
− ปลูกพืชผักและไมดอกไมประดับ
− เพาะพันธุ เพาะเลี้ยง หรือลาสัตว เพื่อใหไดเนื้อสัตว น้ํานม ขนสัตว หนังสัตว ใยไหม
ผลผลิตจากการเลี้ยงผึ้ง หรือผลิตภัณฑอื่นๆ
− เก็บรักษาและดําเนินการแปรรูปผลิตผลตางๆ ขั้นพื้นฐาน
− จําหนายผลิตภัณฑใหกับผูซอ
ื้ องคการตลาด หรือจําหนายที่ตลาด
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
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หมายเหตุ
− ถาผลผลิตทางการเกษตรที่ได (สวนใหญคือ อาหาร) ทําขึ้นเพื่อใชบริโภคเองหรือเพื่อให
สมาชิกในครัวเรือนบริโภคเปนหลัก ใหจดั ประเภทไวในหมวดยอย 63 (ผูปฏิบัติงานดาน
การเกษตร ประมง ลาสัตว และเก็บพืชผลเพื่อการดํารงชีพ) แตในกรณีที่มีผลผลิตมาก
พอที่จะนําไปขายมากกวาทีจ่ ะเก็บไวบริโภคเอง ก็ยังคงใหจดั ประเภทไวในหมวดยอย 63
เนื่องจากมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใชบริโภคเอง
− ถาวัตถุประสงคหลักของการประกอบอาชีพเปนไปเพื่อการผลิตสินคาเพื่อจําหนายออกสู
ตลาด ใหจัดประเภทไวในหมวดยอย 61 (ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือดานการเกษตรเพื่อการคา
ขาย) หรือ 62 (ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือดานการปาไม ประมง และลาสัตวเพื่อการคาขาย)
611

ผูปฏิบัตงิ านดานการปลูกพืชสวนและพืชไรเพื่อการคาขาย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานเพาะปลูกและเก็บเกีย่ วพืชไร ปลูกผลไม
ไมยืนตน และไมผลอื่นๆ ปลูกพืชผัก พืชสมุนไพรและพืชอื่นๆ และปลูกไมดอกไมประดับ
และพืชในเรือนเพาะชํา เพื่อจําหนายหรือนําสงใหกับผูซ ื้อในลักษณะขายสง องคการตลาด หรือ
จําหนายในตลาด
ทําหนาที่
− ติดตามกิจกรรมทางการตลาดและสภาวะตลาด
กําหนดประเภทและปริมาณพืชไรที่จะ
เพาะปลูก และวางแผนและประสานการผลิตใหสอดคลองกัน
− จัดซื้อเมล็ดพันธุ หนอ และปุย
− ลงทุนในที่ดน
ิ และปรับปรุงที่ดิน
− เตรียมดิน หวานเมล็ด ปลูก พนยาฆาแมลง และเก็บเกี่ยวพืชไร
− เลี้ยงสัตวที่ใชงาน และดูแลรักษาอาคารสิ่งกอสรางในฟารม เครื่องจักรและอุปกรณ
− ผลิตตนกลา หนอ และเมล็ดพันธุ
− จัดการเก็บรักษาและดําเนินการแปรรูปผลิตผลตางๆ ขั้นพื้นฐาน
− จัดสงหรือจําหนายผลิตภัณฑในฟารมออกสูตลาด
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
6111

ผูปฏิบัตงิ านดานการปลูกพืชไรและพืชผัก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานดานการเกษตรในการเพาะปลูกและเก็บ
เกี่ยวพืชไรชนิดตางๆ เชน ขาวสาลีและธัญพืชอื่นๆ ขาว บีทรูต ออย ไมผลที่มีเปลือกแข็ง
(นัท) ยาสูบ กกหรือพืชไรอื่นๆ มันฝรั่ง กะหล่ําปลีหรือพืชผักอื่นๆ เพื่อจําหนายหรือนําสง
ใหกับผูซื้อในลักษณะขายสง องคการตลาด หรือจําหนายในตลาด
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ทําหนาที่
− ติดตามกิจกรรมทางการตลาดและสภาพตลาด กําหนดประเภทและปริมาณพืชที่ตอ
 งการ
เพาะปลูก วางแผน ดูแล และประสานการเพาะปลูกเพื่อใหไดผลผลิตที่สอดคลองตาม
สภาพตลาด
− จัดเตรียมดินดวยมือหรือเครื่องจักร และใสปุย
− คัดเลือกและหวานเมล็ดพันธุ และปลูกตนกลา
− ดูแลพืชโดยเตรียมดินใหพรอมสําหรับเพาะปลูก การยายที่ปลูก เล็ม และตัดแตงพืช และ
โดยการติดตัง้ และใชอุปกรณใหน้ําหรือระบบชลประทาน
− ควบคุมวัชพืช แมลงและสัตวศัตรูพืช และเชื้อโรค ดวยการฉีดหรือพนสารฆาวัชพืชและ
สารฆาศัตรูพืช
− เก็บเกีย
่ วพืชไรและกําจัดพืชที่ติดเชื้อโรคหรือพืชที่มีปริมาณมากเกินไป
− ตรวจสอบ ทําความสะอาด คัดคุณภาพ บรรจุ จัดเก็บ และบรรทุกผลผลิตพืชไรเพื่อ
จําหนายหรือนําสงไปขายในตลาด
− ดูแลสัตวที่ใชงาน และดูแลรักษาอาคารสิ่งกอสราง อุปกรณ และระบบจัดหาน้ําในฟารม
− เก็บรักษาและแปรรูปผลิตผลตางๆ ขั้นพื้นฐาน
− สงเสริมและทําการตลาดผลิตภัณฑ จัดการดานการขาย การจัดซื้อ และการขนสงผลผลิต
รวมถึงดูแลและประเมินผลกิจกรรมและการดําเนินงานในฟารม
− อบรมและควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานในเรื่องของการเพาะปลูก หนาที่ที่รับผิดชอบ
และขอควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพ รวมถึงดูแลเรื่องการจางงานและเลิกจาง
คนงานและผูรบั เหมา
ตัวอยางอาชีพในหนวยนี้ ไดแก
− เกษตรกรปลูกธัญพืช
− เกษตรกรปลูกฝาย
− เกษตรกรปลูกมันฝรั่ง
− ชาวนาปลูกขาว
− คนงานมีฝมือดานการเกษตร (พืชไร)
− ชาวไรออย
ยกเวน
− ผูจัดการดานการผลิตในภาคการเกษตร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1311
− คนงานปลูกพืชไร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9211
− เกษตรกรปลูกพืชผักโดยปลูกใหมีความหนาแนนมากกวาปกติ ไดจัดประเภทไวในรหัส
อาชีพ 6113
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ผูปฏิบัตงิ านดานการปลูกไมยืนตนและไมผล
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานดานการเกษตรในการเพาะปลูกและเก็บ
เกี่ยวไมยืนตนและไมผล เชน ไมผลและไมผลที่มีเปลือกแข็ง (นัท) ตนชาและกาแฟ ตนองุน
ตนเบอรรี่ ตนโกโกและตนยางพารา และการเก็บยางไมเพื่อจําหนายหรือนําสงใหกับผูซื้อใน
ลักษณะขายสง องคการตลาด หรือจําหนายในตลาด
ทําหนาที่
− ติดตามกิจกรรมทางการตลาดและสภาพตลาด กําหนดประเภทและปริมาณพืชที่ตอ
 งการ
เพาะปลูก วางแผน ดูแล และประสานการเพาะปลูกเพื่อใหไดผลผลิตที่สอดคลองตาม
สภาพตลาด
− จัดเตรียมดินดวยมือหรือเครื่องจักร และใสปุย
− คัดเลือกและหวานเมล็ดพันธุ และปลูกตนกลา
− ดูแลพืชโดยเตรียมดินใหพรอมสําหรับเพาะปลูก การยายที่ปลูก เล็ม และตัดสางขยายระยะ
พืช และโดยการติดตั้งและใชอุปกรณใหนา้ํ หรือระบบชลประทาน
− ควบคุมวัชพืช แมลงและสัตวศัตรูพืช และเชื้อโรค ดวยการฉีดหรือพนสารฆาวัชพืชและ
สารฆาศัตรูพืช
− ปลูกไมยืนตนหรือไมพุม เก็บยางไมและเก็บเกีย
่ วผลผลิต
− ตรวจสอบ ทําความสะอาด คัดคุณภาพ บรรจุ จัดเก็บ และบรรทุกผลิตผลเพื่อจําหนายหรือ
นําสงไปขายในตลาด
− ดูแลสัตวที่ใชงาน และดูแลรักษาอาคารสิ่งกอสราง อุปกรณ และระบบจัดหาน้ําในฟารม
− เก็บรักษาและดําเนินการแปรรูปผลิตผลตางๆ ขั้นพื้นฐาน
− สงเสริมและทําการตลาดผลิตภัณฑ จัดการดานการขาย การจัดซื้อ และการขนสงผลผลิต
รวมถึงดูแลและประเมินผลกิจกรรมและการดําเนินงานในฟารม
− อบรมและควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานในเรื่องของการเพาะปลูก หนาที่ที่รับผิดชอบ
และขอควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพ รวมถึงดูแลเรื่องการจางงานและเลิกจาง
คนงานและผูรบั เหมา
ตัวอยางอาชีพในหนวยนี้ ไดแก
− คนงานกรีดยาง
− เกษตรกรปลูกผลไม
− เกษตรกรปลูกยางพารา
− เกษตรกรปลูกชา
− นักวิชาการดานองุน/ผูศึกษาการปลูกองุน
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ยกเวน
− ผูจัดการดานการปลูกพืช ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1311
− คนงานเก็บผลไม ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9211
6113

ผูปฏิบัตงิ านดานการปลูกพืชสวน ไมดอกไมประดับ และพืชในเรือนเพาะชํา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานเพาะปลูกและดูแลรักษาไมยนื ตน ไมผล
ดอกไมและพืชอื่นๆ ในสวนสาธารณะและสวนสวนบุคคล ทําการผลิตตนกลา หนอ และเมล็ด
พันธุ ปลูกพืชผักและผลไมโดยปลูกใหมีความหนาแนนมากกวาปกติ เพื่อจําหนายหรือนําสง
ใหกับผูซื้อในลักษณะขายสง องคการตลาด หรือจําหนายในตลาด
ทําหนาที่
− ติดตามกิจกรรมทางการตลาดและสภาพตลาด กําหนดประเภทและปริมาณพืชผัก ผลิตภัณฑ
ไมดอกไมประดับ และพืชในเรือนเพาะชําที่ตองการเพาะปลูก วางแผน ดูแล และประสาน
การเพาะปลูกเพื่อใหไดผลผลิตที่สอดคลองตามสภาพตลาด
− จัดเตรียมดินดวยการปรับสภาพดิน ปรับระดับพื้นที่ ติดตัง้ และใชอุปกรณใหน้ําหรือระบบ
ชลประทานและระบบระบายน้ํา
− ปลูกไมยืนตน ไมพุม พืชสวน หญาสนาม
− ตัดแตงและเล็มไมยืนตน ตนไมขนาดเล็กและไมพุม
จัดวางอุปกรณค้ํายันและปองกัน
ตนไมหกั โคน ตัดแตงหญาสนาม
− กอสรางอุปกรณตกแตงและสิ่งอํานวยความสะดวกในสวน เชน ทางเดินหรือพืน
้ ที่ปูลาด
พื้นผิว กําแพง สวนหิน สนามหญาและสระน้ําในสวน น้าํ ตก อุปกรณทใี่ หรมเงา และรั้ว
− ตรวจสอบความสมบูรณของพืชและตนไม ควบคุมและกําจัดวัชพืช แมลงและสัตวศัตรูพืช
และเชื้อโรค รวมถึงใสวัสดุคลุมดินและปุย
− ผลิตตนกลา หนอ และเมล็ดพันธุ และเพาะเลี้ยงพืชจากเมล็ดหรือกิ่งตอน
− เก็บเกีย
่ วผลผลิต ตรวจสอบ ทําความสะอาด คัดคุณภาพ บรรจุ จัดเก็บ และบรรทุกผลผลิต
เพื่อจําหนายหรือนําสงไปขายในตลาด
− ดูแลรักษาอาคาร เรือนกระจก และสิ่งกอสรางอื่นๆ อุปกรณ และระบบจัดหาน้ํา
− เก็บรักษาและดําเนินการแปรรูปผลิตผลตางๆ ขั้นพื้นฐาน
− สงเสริมและทําการตลาดผลิตภัณฑ จัดการดานการขาย การจัดซื้อ และการขนสงผลผลิต
รวมถึงดูแลและประเมินผลกิจกรรมและการดําเนินงานในฟารม
− อบรมและควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานในเรื่องของการเพาะปลูก หนาที่ที่รับผิดชอบ
และขอควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพ รวมถึงดูแลเรื่องการจางงานและเลิกจาง
คนงานและผูรบั เหมา
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ตัวอยางอาชีพในหนวยนี้ ไดแก
− เกษตรกรปลูกไมดอกไมประดับ
− นักออกแบบตกแตงสวน
− ผูคุมงานจัดสวนดูแลสวน
− คนเพาะตนไมขาย
− เกษตรกรเพาะเห็ด
ยกเวน
− นักวิชาการพืชสวน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2132
− เกษตรกรปลูกหญาเลี้ยงสัตว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6111
− คนงานเพาะชําพันธุไม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9214
− คนงานปลูกไมดอกไมประดับ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9214
หมายเหตุ
− เกษตรกรที่ปลูกพืชผักในสวนโดยไมไดใชวิธีปลูกใหมีความหนาแนนมากกวาปกติ ใหจด
ั
ประเภทไวในรหัสอาชีพ 6111 (ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชไรและพืชผัก)
− เกษตรกรที่ปลูกไมพุมและไมผลยืนตนในสวน
ใหจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 6112
(ผูปฏิบัติงานดานการปลูกไมยืนตนและไมผล) ยกเวนวาทําการปลูกรวมกับพืชสวนหรือ
ไมดอกไมประดับเพื่อจําหนายสูตลาด ใหจัดประเภทไวในรหัสอาชีพนี้
6114

ผูปฏิบัตงิ านดานการปลูกพืชแบบผสมผสาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการและปฏิบัติงานเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชที่ปลูกแบบ
ผสมผสานไดแก ธัญพืช พืชผัก ไมยืนตนและไมผล ไมดอกไมประดับ และพืชในเรือนเพาะชํา
เพื่อจําหนายหรือนําสงใหกบั ผูซื้อในลักษณะขายสง องคการตลาด หรือจําหนายในตลาด
ทําหนาที่
− ติดตามกิจกรรมทางการตลาดและสภาพตลาด กําหนดประเภทและปริมาณพืชที่ตอ
 งการ
เพาะปลูก วางแผน ดูแล และประสานการเพาะปลูกเพื่อใหไดผลผลิตที่สอดคลองตาม
สภาพตลาด
− จัดเตรียมดินดวยมือหรือเครื่องจักร และใสปุย
− คัดเลือกและหวานเมล็ดพันธุ และปลูกตนกลา
− ดูแลพืชโดยเตรียมดินใหพรอมสําหรับเพาะปลูก การยายที่ปลูก เล็ม และตัดแตงพืช และ
โดยการติดตัง้ และใชอุปกรณใหน้ําหรือระบบชลประทาน
− เพาะปลูกดอกไมและพืชผักโดยปลูกใหมค
ี วามหนาแนนมากกวาปกติ
− ผลิตตนกลา หนอ และเมล็ดพันธุ
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−
−
−

−

เก็บเกีย่ วผลผลิต ตรวจสอบ ทําความสะอาดคัดคุณภาพ บรรจุ จัดเก็บ และบรรทุกผลผลิต
เพื่อจําหนายหรือนําสงไปขายในตลาด
ดูแลสัตวที่ใชงาน และดูแลรักษาอาคารสิ่งกอสราง อุปกรณ และระบบจัดหาน้ําในฟารม
เก็บรักษาและดําเนินการแปรรูปผลิตผลตางๆ ขั้นพื้นฐาน
สงเสริมและทําการตลาดผลิตภัณฑ จัดการดานการขาย การจัดซื้อ และการขนสงผลผลิต
รวมถึงดูแลและประเมินผลกิจกรรมและการดําเนินงานในฟารม
อบรมและควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานในเรื่องของการเพาะปลูก หนาที่ที่รับผิดชอบ
และขอควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพ รวมถึงดูแลเรื่องการจางงานและเลิกจาง
คนงานและผูรบั เหมา

ตัวอยางอาชีพในหนวยนี้ ไดแก
− เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน
− คนงานมีฝมือในดานการปลูกพืชแบบผสมผสาน
ยกเวน
− ผูจัดการดานการผลิตในภาคการเกษตร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1311
− ผูจัดการดานการปลูกพืช ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1311
− คนงานปลูกพืชไร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9211
− คนงานเก็บผลไม ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9211
612

ผูเลี้ยงสัตว
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานดานการเกษตรในการผสมพันธุและ
เพาะเลี้ยงสัตวเลี้ยง สัตวปก ปศุสัตว แมลง และสัตวปา เพื่อใชบริโภคเนื้อ ผลิตภัณฑนม น้ําผึ้ง
หนังสัตว สิ่งทอ และผลิตภัณฑอื่นๆ หรือเลี้ยงเพื่อใชงาน การกีฬา หรือนันทนาการ เพื่อ
จําหนายหรือนําสงใหกับผูซ ื้อในลักษณะขายสง องคการตลาด หรือจําหนายในตลาด
ทําหนาที่
− ติดตามกิจกรรมทางการตลาดและสภาพตลาด กําหนดประเภทและปริมาณผลผลิตที่ตอ
 งการ
ผลิต วางแผน ดูแล และประสานการเลี้ยงสัตวเพื่อใหไดผลผลิตที่สอดคลองตามสภาพตลาด
− ผสมพันธุ เพาะเลี้ยง และดูแลสัตวเลี้ยง
− จัดเตรียมสัตวหรือผลิตภัณฑสัตวใหพรอมจําหนาย
− ควบคุมดูแลและตรวจสอบสัตวเพื่อหาอาการเจ็บปวย บาดเจ็บ หรือติดเชื้อ และตรวจสอบ
ลักษณะทางกายภาพ เชน อตั ราการเพิ่มขึน้ ของน้ําหนัก
− ปฏิบัติงานที่เกีย
่ วของกับการสืบพันธุของสัตว เชน การผสมพันธุ การผสมเทียม และให
ความชวยเหลือในระหวางคลอด
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6121

เชาหรือลงทุน บํารุงรักษาและทําความสะอาดอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ และสิ่งกอสราง
เก็บรักษาและดําเนินการแปรรูปผลิตผลตางๆ ขั้นพื้นฐาน
สงเสริมและทําการตลาดผลิตภัณฑ จัดการดานการขาย การจัดซื้อ และการขนสงผลผลิต
รวมถึงดูแลและประเมินผลกิจกรรมและการดําเนินงานในฟารม
อบรมและควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานในเรื่องของการดูแลสัตว หนาที่ที่รับผิดชอบ
และขอควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพ รวมถึงดูแลเรื่องการจางงานและเลิกจาง
คนงานและผูรบั เหมา

ผูเลี้ยงปศุสัตวและผลิตผลิตภัณฑนม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานดานการเกษตรในการผสมพันธุและ
เพาะเลี้ยงสัตวเลี้ยง (ยกเวน สัตวปก) เชน วัว แกะ หมู แพะ มาและอูฐ เพื่อใชบริโภคเนื้อ นม
และผลิตภัณฑนมอื่นๆ หนังสัตว และขนสัตว หรือเลี้ยงเพื่อใชงาน การกีฬา หรือนันทนาการ
เพื่อจําหนายหรือนําสงใหกบั ผูซื้อในลักษณะขายสง องคการตลาด หรือจําหนายในตลาด
ทําหนาที่
− ติดตามกิจกรรมทางการตลาดและสภาพตลาด
กําหนดประเภทและปริมาณผลผลิตที่
ตองการผลิต วางแผน ดูแล และประสานการเลี้ยงสัตวเพื่อใหไดผลผลิตที่สอดคลองตาม
สภาพตลาด
− ปลูกหญาเลี้ยงสัตว จัดหาและควบคุมดูแลอาหารสัตว รวมถึงใหน้ําอยางเหมาะสมเพื่อ
รักษาระดับสารอาหารและสภาพรางกายของปศุสัตว
− ควบคุมดูแลและตรวจสอบสัตวเพื่อหาอาการเจ็บปวย บาดเจ็บ หรือติดเชื้อ และตรวจสอบ
ลักษณะทางกายภาพ เชน อตั ราการเพิ่มขึน้ ของน้ําหนัก
− ดูแล ประทับตรา เล็ม ตัดแตง ใหยา และ/หรือทําหมันสัตว และตัดขนเพื่อเก็บเสนผมหรือ
ขนสัตว
− ตอนฝูงสัตวไปยังทุงหญาเลีย
้ งสัตวเพื่อกินหญา หรือไปชั่งน้ําหนัก เขาโรงเลี้ยง ขึ้น
ยานพาหนะ หรือกรงขังอื่นๆ
− รีดนมสัตวดว
 ยมือหรือใชเครื่องรีดนม
− ผสมอาหารสัตว อาหารเสริม
และยาในสัดสวนตามที่ไดรับการแนะนํา และใหอาหาร
หรือปอนอาหารสัตวดวยมือใหแกสัตว
− ปฏิบัติงานที่เกีย
่ วของกับการสืบพันธุของสัตว เชน การผสมพันธุ การผสมเทียม และให
ความชวยเหลือในระหวางคลอด
− บํารุงรักษาและทําความสะอาดอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ และสิ่งกอสราง
− ฆาและลอกหนังสัตว และจัดเตรียมเพื่อจําหนาย
− เก็บรักษาและแปรรูปเนื้อสัตวและผลิตภัณฑนม
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สงเสริมและทําการตลาดผลิตภัณฑ จัดการดานการขาย การจัดซื้อ และการขนสงผลผลิต
รวมถึงดูแลและประเมินผลกิจกรรมและการดําเนินงานในฟารม
อบรมและควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานในเรื่องของการดูแลสัตว หนาที่ที่รับผิดชอบ
และขอควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพ รวมถึงดูแลเรื่องการจางงานและเลิกจาง
คนงานและผูรบั เหมา

ตัวอยางอาชีพในหนวยนี้ ไดแก
− เกษตรกรเลีย
้ งปศุสัตว
− เกษตรกรทําฟารมนม
− เกษตรกรเลีย
้ งแพะ
− เกษตรกรเลีย
้ งแกะ
− เกษตรกรเลีย
้ งมา/ผูผสมพันธุมา
− คนผสมพันธุสุนัข
− คนตอนฝูงสัตว
− คนตัดขนแกะ
− คนงานมีฝมือดานการเลี้ยงสัตว
ยกเวน
− ผูจัดการดานการผลิตในภาคการเกษตร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1311
− ผูจัดการฟารมปศุสัตว ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 1311
หมายเหตุ
− ผูเลี้ยงสัตวแบบผสมผสานทั้งปศุสัตวและสัตวอื่นๆ เชน สัตวปก แมลง และสัตวปา ไดจัด
ประเภทไวในตามกิจกรรมหลักที่ดําเนินการ
− ผูปฏิบัติงานเกีย
่ วกับการผลิตและจัดเก็บฟางและอาหารสัตวอื่นๆ เพื่อใหปศุสัตวบริโภคใน
ภายหลัง ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 6121 (ผูเลี้ยงปศุสัตวและผลิตผลิตภัณฑจากนม)
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ผูเลี้ยงสัตวปก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานดานการเกษตรในการเพาะพันธุและ
เลี้ยงไก ไกงวง หาน เปด และสัตวปกชนิดอื่นๆ เพือ่ ใชบริโภคเนือ้ ไข และผสมพันธุเพื่อ
จําหนายหรือนําสงใหกับผูซ ื้อในลักษณะขายสง องคการตลาด หรือจําหนายในตลาด
ทําหนาที่
− ติดตามกิจกรรมทางการตลาดและสภาพตลาด
กําหนดประเภทและปริมาณผลผลิตที่
ตองการผลิต วางแผน ดูแล และประสานการเลี้ยงสัตวเพื่อใหไดผลผลิตที่สอดคลองตาม
สภาพตลาด
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เลี้ยงและจัดซือ้ อาหารและสิง่ ของเครื่องใชอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหไดระดับและคุณภาพของ
สารอาหารที่เหมาะสมสําหรับสัตวปก
ควบคุมดูแลและตรวจสอบสัตวเพื่อหาอาการปวย บาดเจ็บ หรือติดเชื้อ และตรวจสอบ
ลักษณะทางกายภาพ เชน อัตราการเพิ่มขึ้นของน้ําหนัก เคลื่อนยายหรือกําจัดสัตวปกที่
ออนแอ ปวย และตายออกจากฝูงสัตว
ผสมอาหารและอาหารเสริม รวมถึงเติมอาหารและน้ําลงในภาชนะ
ใหวัคซีนแกสตั วปกผานทางน้ําดื่ม การฉีด หรือฉีดพนยาในอากาศ
เก็บไข นําไปจัดเก็บและบรรจุเพื่อจําหนายหรือนําสงสูตลาด
ระบุเพศของลูกไกและอํานวยความสะดวกในการผสมพันธุ ผสมเทียม และฟกไข
เชาหรือลงทุน บํารุงรักษาและทําความสะอาดอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ และสิ่งกอสราง
ฆาและตัดแตงเนื้อสัตวปกเพือ่ จําหนายหรือนําสงสูตลาด
เก็บรักษาและดําเนินการแปรรูปผลิตผลตางๆ ขั้นพื้นฐาน
ดําเนินการขาย จัดซื้อ และขนสงสินคาคงเหลือ ผลผลิต และสิ่งของเครื่องใช
อบรมและควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานในการดูแลสัตว หนาที่ทรี่ ับผิดชอบ และขอ
ควรปฏิบัติเพือ่ ความปลอดภัยและสุขภาพ รวมถึงดูแลเรื่องการจางงานและเลิกจางคนงาน
และผูรับเหมา

ตัวอยางอาชีพในหนวยนี้ ไดแก
− คนผสมพันธุสัตวปก
− เกษตรกรทําฟารมสัตวปก
− เกษตรกรเลีย
้ งสัตวปก
หมายเหตุ
− ผูเลี้ยงสัตวแบบผสมผสานทั้งปศุสัตวและสัตวอื่นๆ เชน สัตวปก แมลง และสัตวปา ไดจัด
ประเภทไวในตามกิจกรรมหลักที่ดําเนินการ
6123

ผูเลี้ยงผึ้งและไหม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานดานการเกษตรในการผสมพันธุและ
เพาะเลี้ยงแมลง เชน ผึ้ง ตัวไหม และแมลงชนิดอื่นๆ เพื่อผลิตน้ําผึ้ง ขี้ผึ้ง ใยไหม ฯลฯ เพื่อ
จําหนายหรือนําสงใหกับผูซ ื้อในลักษณะขายสง องคการตลาด หรือจําหนายในตลาด
ทําหนาที่
− ติดตามกิจกรรมทางการตลาดและสภาพตลาด กําหนดประเภทและปริมาณผลผลิตที่ตอ
 งการ
ผลิต วางแผน ดูแล และประสานการเลี้ยงสัตวเพื่อใหไดผลผลิตที่สอดคลองตามสภาพตลาด
− ซื้อแมลง เลี้ยงหรือซื้ออาหารแมลงและสิ่งของเครื่องใชอื่นๆ
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ผสมพันธุ เพาะเลี้ยง และเลี้ยงดูแมลง และเก็บผลผลิตที่ได
เชาหรือลงทุน บํารุงรักษาและทําความสะอาดอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ และสิ่งกอสราง
เก็บรักษาและดําเนินการแปรรูปผลิตผลตางๆ ขั้นพื้นฐาน
ดําเนินการขาย จัดซื้อ และขนสงสินคาคงเหลือ ผลผลิต และสิ่งของเครื่องใช รวมถึง
จัดทําและประเมินผลขอมูลการดําเนินงานในฟารม
อบรมและควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานในการดูแลสัตว หนาที่ทรี่ ับผิดชอบ และขอ
ควรปฏิบัติเพือ่ ความปลอดภัยและสุขภาพ รวมถึงดูแลเรื่องการจางงานและเลิกจางคนงาน
และผูรับเหมา

ตัวอยางอาชีพในหนวยนี้ ไดแก
− คนเลี้ยงผึ้ง
− คนเลี้ยงไหม
− ผูผลิตรังไหม
− เกษตรกรหมอนไหม
6129

ผูเลี้ยงสัตวเพื่อการคาขาย ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลีย้ งสัตวเพื่อการคาขาย ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่ ภายใตหมู 612
(ผูเลี้ยงสัตว) เชน ผสมพันธุ เพาะเลีย้ ง และดูแลสัตวปาที่เลี้ยงลูกดวยนม นกประเภทตางๆ
(ยกเวนสัตวปก ) ทาก งู และสัตวเลื้อยคลานอื่นๆ รวมถึงแมลงชนิดตางๆ และสัตวที่ใช
เพื่อการทดลองในหองปฏิบตั ิการที่เลี้ยงเพือ่ จําหนายหรือนําสงใหกับผูซ ื้อในลักษณะขายสง
องคการตลาด หรือจําหนายในตลาด
ทําหนาที่
− ติดตามกิจกรรมทางการตลาดและสภาพตลาด กําหนดประเภทและปริมาณผลผลิตที่ตอ
 งการ
ผลิต วางแผน ดูแล และประสานการเลี้ยงสัตวเพื่อใหไดผลผลิตที่สอดคลองตามสภาพตลาด
− เลี้ยง ใหอาหาร และดูแลสัตว
− ฆาและลอกหนังสัตว และจัดเตรียมสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวเพื่อจําหนายสูตลาด
− ควบคุมดูแลและตรวจสอบสัตวเพื่อหาอาการปวย บาดเจ็บ หรือติดเชื้อ และตรวจสอบ
ลักษณะทางกายภาพ เชน อัตราการเพิ่มขึน้ ของน้ําหนัก
− ปฏิบัติงานที่เกีย
่ วของกับการสืบพันธุของสัตว เชน การผสมพันธุ การผสมเทียม และให
ความชวยเหลือในระหวางคลอด
− เชาหรือลงทุน บํารุงรักษาและทําความสะอาดอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ และสิ่งกอสราง
− จัดการเก็บรักษาและดําเนินการแปรรูปผลิตผลตางๆ ขั้นพื้นฐาน
− สงเสริมและทําการตลาดผลิตภัณฑ จัดการชองทางการจําหนาย การจัดซื้อ และการขนสง
ผลผลิตและสิ่งของเครื่องใช
และดูแลและประเมินกิจกรรมและการดําเนินทางธุรกิจที่
เกิดขึ้นในฟารม

340
−

อบรมและควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานในการดูแลสัตว หนาที่ทรี่ ับผิดชอบ และขอ
ควรปฏิบัติเพือ่ ความปลอดภัยและสุขภาพ รวมถึงดูแลเรื่องการจางงานและเลิกจางคนงาน
และผูรับเหมา

ตัวอยางอาชีพในหนวยนี้ ไดแก
− เกษตรกรเลีย
้ งจระเข
− เกษตรกรเลีย
้ งสัตวเพื่อเอาขนสัตว (ที่ไมใชสัตวเลี้ยง)
− ผูผสมพันธุนกที่ใชเพื่อการลาหรือเกมกีฬา
− เกษตรกรเลีย
้ งนกกระจอกเทศ
− เกษตรกรเลีย
้ งงู
ยกเวน
− ชางตัดแตงขนสัตวเลี้ยง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5164
− ผูดูแลสวนสัตว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5164
− เจาหนาทีด
่ ูแลสัตวปา ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5419
− คนผสมพันธุสัตวปก ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 6122
613

6130

ผูปฏิบัตงิ านดานการปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตว
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานดานการเกษตรในการเพาะปลูกและเก็บ
เกี่ยวพืชไร หรือไมยืนตนและพืชผลอื่นๆ รวมถึงผสมพันธุ เลี้ยง และดูแลสัตว รวมถึงผลิต
ผลิตภัณฑจากสัตวชนิดตาง เพื่อจําหนายหรือนําสงใหกบั ผูซื้อในลักษณะขายสง องคการตลาด
หรือจําหนายในตลาด
ทําหนาที่
− ติดตามกิจกรรมทางการตลาดและสภาพตลาด กําหนดประเภทและปริมาณผลผลิตของพืช
ที่ปลูกและสัตวที่เลี้ยง วางแผน ดูแล และประสานการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตที่สอดคลอง
ตามสภาพตลาด
− จัดซื้อเมล็ดพันธุ ปุย และสิ่งของเครื่องใชอื่นๆ
− เตรียมดิน หวานเมล็ด ปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิต
− ผลิตหรือจัดซื้ออาหารสัตวและผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ
− ผสมพันธุ เพาะเลี้ยง และดูแลสัตว
− ฆาและลอกหนังสัตว จัดเตรียมสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวเพื่อจําหนายสูตลาด
− เชาหรือลงทุน บํารุงรักษาและทําความสะอาดอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ และสิ่งกอสราง
− เก็บรักษาและดําเนินการแปรรูปผลิตผลตางๆ ขั้นพื้นฐาน
− สงเสริมและทําการตลาดผลิตภัณฑ จัดการชองทางการจําหนาย การจัดซื้อ และการขนสง
สัตว ผลผลิต และสิ่งของเครื่องใช รวมถึงดูแลและประเมินกิจกรรมและการดําเนินงาน
ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในฟารม
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−

อบรมและควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานในการดูแลสัตว หนาที่ทรี่ ับผิดชอบ และขอ
ควรปฏิบัติเพือ่ ความปลอดภัยและสุขภาพ รวมถึงดูแลเรื่องการจางงานและเลิกจางคนงาน
และผูรับเหมา

ตัวอยางอาชีพในหนวยนี้ ไดแก
− เกษตรกรปลูกพืชรวมกับเลี้ยงสัตว
− คนงานที่มีฝมือดานการปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตว
ยกเวน
− ผูจัดการดานการผลิตในภาคการเกษตร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1311
− ผูจัดการดานการปลูกพืช ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1311
− คนงานปลูกพืชรวมกับเลี้ยงสัตว ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9213
หมายเหตุ
− เกษตรกรหรือคนงานที่มีฝมือดานการเกษตรที่ทําการการเลี้ยงสัตวเปนหลัก (อาจมีการปลูก
พืชรวมดวยเล็กนอย) หรือปลูกพืชเปนหลัก (อาจมีการเลี้ยงสัตวรวมดวยเล็กนอย) ไมจัด
ประเภทไวในรหัสอาชีพ 6130 (ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตว) เชน
เกษตรกรทีเ่ ลีย้ งสัตวเพื่อจําหนายออกสูตลาด และยังคงแบงเวลาเพียงเล็กนอยไปทําการปลูก
พืชผักสวนครัว ใหจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6121 (ผูเลี้ยงปศุสัตวและผลิตผลิตภัณฑนม)
หรือในทํานองเดียวกัน ถาเกษตรกรทีป่ ลูกขาว แตมีการเลี้ยงไกหรือสัตวฟารมอื่นๆ รวมดัวย
เล็กนอย ใหจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 6111 (ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชไรและพืชผัก)
− ผูปฏิบัติงานในฟารมที่มีการปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตว ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานใน
การปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวอยางใดอยางหนึ่งเพื่อจําหนายสูตลาด ใหจัดประเภทไวในหมู
611 (ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชสวนและพืชไรเพื่อการคาขาย) หรือ 612 (ผูเลี้ยงสัตว)
ตามความเหมาะสม
หมวดยอย 62 ผูปฏิบัตงิ านทีม่ ีฝมือดานการปาไม ประมง และลาสัตวเพื่อการคาขาย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานดานการเพาะปลูก อนุรักษ และใช
ประโยชนจากปาไมธรรมชาติและปาปลูก ทําการผสมพันธุ เพาะเลีย้ ง และจับสัตวน้ํา ลาและดักจับสัตวเพื่อ
จําหนายหรือนําสงใหกับผูซ ื้อในลักษณะขายสง องคการตลาด หรือจําหนายในตลาด ผูประกอบอาชีพทีจ่ ัด
ประเภทไวในหมวดยอยนี้สวนใหญตองใชทักษะในระดับที่ 2 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่
− เชาหรือลงทุนในอุปกรณและเครื่องจักร และจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ
− วางแผนและปฏิบัตงานดานการปาไม การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การประมง และการลาสัตว
− ดูแลรักษาอาคาร ถังเก็บน้ํา เครื่องจักร และอุปกรณอื่นๆ
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จัดสงหรือจําหนายผลิตภัณฑ
ควบคุมและฝกอบรมคนงานอื่นๆ

หมายเหตุ
− ถาผลผลิตทางการเกษตรที่ได (สวนใหญคือ อาหาร) ทําขึ้นเพื่อใชบริโภคเองหรือเพื่อให
สมาชิกในครัวเรือนบริโภคเปนหลัก ใหจดั ประเภทไวในหมวดยอย 63 (ผูปฏิบัติงานดาน
การเกษตร ประมง ลาสัตว และเก็บพืชผลเพื่อการดํารงชีพ) แตในกรณีที่มีผลผลิตมาก
พอที่จะนําไปขายมากกวาทีจ่ ะเก็บไวบริโภคเอง ก็ยังคงใหจดั ประเภทไวในหมวดยอย 63
เนื่องจากมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใชบริโภคเอง
− ถาวัตถุประสงคหลักของการประกอบอาชีพเปนไปเพื่อการผลิตสินคาเพื่อจําหนายออกสู
ตลาด ใหจัดประเภทไวในหมวดยอย 61 (ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือดานการเกษตรเพื่อการคา
ขาย) หรือ 62 (ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือดานการปาไม ประมง และลาสัตวเพื่อการคาขาย)
621

6210

ผูปฏิบัตงิ านดานการปาไมและงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานดานการเพาะปลูก อนุรกั ษ
ประโยชนจากปาไมที่ขึ้นตามธรรมชาติและปาปลูก

และใช

ทําหนาที่
− ประเมินสภาพพื้นที่สําหรับการปลูกตนไมใหม คัดเลือกเมล็ดพันธุและปลูกตนไมโดยใช
เครื่องมือชนิดใชงานดวยมือ รวมถึงจัดทําและดูแลใหตน ไมยนื ตนอยูไ ด
− เลือกตนไมที่จะโคนและคาดประมาณปริมาณทอนซุงที่จะได
− ใชเลื่อยและเลื่อยฟาอื่นๆ เพือ
่ ตัดสางขยายระยะตนไมทยี่ งั มีอายุนอย ตัดแตงกิ่ง ตัดยอดไม
รวมถึงตัดตนไมและเลื่อยใหเปนไมซุง
− ขึ้นรูปอยางหยาบ ผลิตภัณฑไมจากไมซุง ณ สถานที่ตัดไม
− จัดวางกองไมซุงใหเปนระเบียบ และบรรทุกไมในรางลําเลียงหรือปลอยใหไมไหลไปตาม
แมน้ํา
− เฝาระวังเพื่อตรวจหาไฟปา และเขารวมในการดับไฟปา จัดทํารายงานความเสียหายที่เกิด
จากไฟปาและบํารุงรักษาอุปกรณดับไฟ
− กําจัดวัชพืชและตนไมขนาดเล็กเพื่อฟนฟูสภาพปาไมใหม โดยใชเครื่องมือที่ใชงานดวยมือ
และสารเคมี
− ปฏิบัติงานและบํารุงรักษารถแทรกเตอรลากไม รถแทรกเตอรปรับดิน หรือเครื่องจักรที่ใช
ในการผลักและดันเพื่อชวยผอนแรงอื่นๆ เพื่อชวยดึงอุปกรณทํารอยบากไมหรืออุปกรณ
จัดเตรียมสถานที่ในบริเวณโดยรอบ
− เก็บโคนเมล็ด ตัดเล็มกิ่งไม ชวยสํารวจตนไม และทําเครื่องหมายบนตนไมเพื่อปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนตอไป
− ฝกอบรมและควบคุมผูปฏิบัติงานอืน
่ ๆ ในการทําไม รวมถึงคนงานปาไม และคนงานปลูกปา
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ตัวอยางอาชีพในหนวยนี้ ไดแก
− คนเผาถาน
− คนทําไม (คัดเลือก ตัดโคน และชักลากไม)
− คนปนตนไม
− คนงานมีฝมือดานการปาไม
− คนตัดไม (ตัดโคนไม ทํารอยบาก และเลื่อยไมตามขนาด)
− ผูสํารวจทรัพยากรปาไม
ยกเวน
− นักวนวัฒนวิทยา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2132
− เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานการปาไม ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3143
− ผูปฏิบัติงานคุมเครื่องจักรตัดไม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8341
622

ผูปฏิบัตงิ านดานการประมง ลาสัตว และวางกับดักสัตวตางๆ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผสมพันธุ เพาะเลี้ยง และจับสัตวน้ํา และลาสัตวและวางกับดักสัตวตางๆ
เพื่อจําหนายหรือนําสงใหกับผูซื้อในลักษณะขายสง องคการตลาด หรือจําหนายในตลาด
ทําหนาที่
− ผสมพันธุและเพาะเลี้ยงปลา หอยแมลงภู หอยนางรม และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในน้ํา ที่เลี้ยงเพื่อ
การคาหรือเพือ่ นําไปปลอยในน้ําจืดหรือน้าํ เค็ม
− ควบคุมดูแลสภาพแวดลอมของสถานที่เลี้ยงใหเหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตในน้ํา
− ทําความสะอาด แชแข็ง แชเย็น หรือใสเกลือสัตวน้ําบริเวณชายฝงหรือนอกชายฝง รวมถึง
จัดเตรียมสัตวน้ําและผลิตภัณฑอื่นๆ เพื่อสงจําหนาย
− เชาหรือลงทุน และบํารุงรักษาอาคาร ถังเก็บน้ํา เครื่องจักร เรือประมงและอุปกรณอื่นๆ
− จัดเตรียมและซอมตาขายและเครื่องมือและอุปกรณทําการประมงอื่นๆ
− แลนเรือประมงไป-กลับ และบริเวณพื้นทีท
่ ําประมง
− วางเหยื่อลอ ติดตั้ง ควบคุมและลากเครื่องมือทําการประมง
− วางกับดักเพื่อดักจับสัตวเลี้ยงลูกดวยนม นก หรือสัตวเลือ
้ ยคลาน
− จัดสงหรือจําหนายผลิตภัณฑ
− ควบคุมและฝกอบรมคนงานอื่นๆ
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ผูปฏิบัตงิ านดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผสมพันธุ และเพาะเลี้ยงปลา และหอยแมลงภู หอยนางรม และสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ ในน้ํา เพื่อจําหนายหรือนําสงใหกบั ผูซื้อในลักษณะขายสง องคการตลาด หรือจําหนายใน
ตลาด
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ทําหนาที่
− ผสมพันธุและเพาะเลี้ยงปลา หอยแมลงภู หอยนางรม และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในน้ํา ที่เลี้ยงเพื่อ
การคาหรือเพือ่ นําไปปลอยในน้ําจืดหรือน้าํ เค็ม
− เก็บและบันทึกขอมูลการเจริญเติบโต การผลิต และขอมูลสภาพแวดลอม
− ดําเนินการและควบคุมการตรวจสอบสัตวเพื่อหาเชื้อโรคและพยาธิ
− ควบคุมดูแลสภาพแวดลอมของสถานที่เลี้ยงใหเหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตในน้ํา
− กํากับและดูแลการดักจับสัตวน้ําและการวางไขใหเหมาะสม
การฟกไขและการอนุบาล
สัตวน้ํา ใชความรูดานการจัดการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามาใช
− ทําความสะอาด แชแข็ง แชเย็น หรือใสเกลือสัตวน้ําบริเวณชายฝงหรือนอกชายฝง รวมถึง
จัดเตรียมสัตวน้ําและผลิตภัณฑอื่นๆ เพื่อสงจําหนาย
− บํารุงรักษาอาคาร ถังเก็บน้ํา เครื่องจักร เรือและอุปกรณอื่นๆ
− จัดสงหรือจําหนายผลิตภัณฑ
− เชาหรือลงทุนอาคาร อุปกรณ และเครื่องจักร รวมถึงจัดซื้ออาหารและสิ่งของเครื่องใช
− ควบคุมและฝกอบรมผูปฏิบัติงานสนับสนุนดานการเพาะเลี้ยงและอนุบาลสัตวน้ํา
ตัวอยางอาชีพในหนวยนี้ ไดแก
− ผูเพาะเลี้ยงสาหราย
− เกษตรกรเลีย
้ งปลา
− เกษตรกรเลีย
้ งหอยนางรม
− เกษตรกรเลีย
้ งหอยมุก
− เกษตรกรทําฟารมสัตวน้ํา
− คนงานที่มีฝมือดานการเพาะเลี้ยงปลา
− คนงานที่มีฝมือดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ยกเวน
− ผูจัดการดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1312
− คนงานเพาะเลีย
้ งสัตวน้ํา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9216
6222

ผูปฏิบัตงิ านดานการประมงน้ําจืดและประมงชายฝง ทะเล
ดําเนินงานเพียงลําพังหรือเปนลูกเรือของเรือประมง ทําการจับสัตวนา้ํ หรือเก็บสิ่งมีชวี ิตประเภท
ตางๆ ในน้ําจืดหรือชายฝงทะเล เพื่อจําหนายหรือนําสงใหกับผูซื้อในลักษณะขายสง องคการ
ตลาด หรือจําหนายในตลาด
ทําหนาที่
− จัดเตรียมและซอมตาขาย รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณทําการประมงอื่นๆ
− กําหนดเขตพืน
้ ที่ทําประมง กําหนดเสนทางและคํานวณตําแหนงการเดินเรือ โดยใชเข็มทิศ
แผนที่เดินเรือ และเครื่องมือชวยเหลืออื่นๆ
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แลนเรือประมงไป-กลับ และบริเวณพื้นทีท่ ําประมง
วางเหยื่อลอ ติดตั้ง ควบคุมและลากเครื่องมือทําประมง
เก็บสิ่งมีชีวิตประเภทตางๆ ในน้ําบริเวณชายฝงและแถบน้ําตื้น
บํารุงรักษาเครื่องยนตเรือประมงและอุปกรณที่ใชในการทําประมงอื่นๆ
เก็บบันทึกรายการปฏิบัติงาน กิจกรรมการทําประมง สภาพภูมิอากาศและทะเล และ
ประมาณตนทุนและงบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
คัดแยกประเภทและเก็บรักษาสัตวน้ําที่จับไดโดยแชดวยเกลือและน้ําแข็ง
นําสัตวน้ําทีจ่ บั ไดออกจากอุปกรณทําประมง วัดขนาดเพื่อตรวจสอบขนาดของสัตวน้ําให
อยูในเกณฑทกี่ ฎหมายกําหนด และปลอยสัตวน้ําทีไ่ มตองการหรือผิดกฎหมายกลับลงน้ํา
กํากับดูแลการทําประมงและควบคุมลูกเรือประมง

ตัวอยางอาชีพในหนวยนี้ ไดแก
− กัปตันเรือประมงชายฝง
− ชาวประมงชายฝงทะเล
− ชาวประมงพืน
้ บาน
− ชาวประมงน้ําจืด
ยกเวน
− ผูจัดการดานการประมง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1312
− ชาวประมงทะเลน้ําลึก ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 6223
− คนเก็บหอยนางรม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7541
− คนงานประมง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9216
6223

ผูปฏิบัตงิ านดานการประมงทะเลน้ําลึก
ดําเนินงานเปนกัปตันเรือหรือลูกเรือของเรือประมง ในการจับสัตวน้ําในทะเลน้ําลึก เพือ่ จําหนาย
หรือนําสงใหกับผูซื้อในลักษณะขายสง องคการตลาด หรือจําหนายในตลาด
ทําหนาที่
− จัดเตรียมและซอมตาขาย รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณทําการประมงอื่นๆ
− สั่งการและแลนเรือประมงไป-กลับ และบริเวณพืน
้ ที่ทําประมงน้ําลึก
− กําหนดเขตพืน
้ ที่ทําประมง กําหนดเสนทางและคํานวณตําแหนงการเดินเรือ โดยใชเข็มทิศ
แผนที่เดินเรือ และเครื่องมือชวยเหลืออื่นๆ
− ขับเรือประมงและใชเครื่องมือเดินเรือ และเครื่องชวยทําประมงอิเล็กทรอนิกส
− กํากับการทําประมงและควบคุมการปฏิบัติงานของลูกเรือ
− บันทึกความกาวหนาของการทําประมง กิจกรรมการประมง สภาพภูมิอากาศและทะเลลง
ในบันทึกประจําเรือ
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วางเหยื่อลอ ติดตั้ง ควบคุมและลากเครื่องมือทําการประมง
ทําความสะอาด แชแข็ง แชเย็น หรือใสเกลือสัตวน้ําบริเวณชายฝงหรือนอกชายฝง
คัดเลือกและฝกอบรมลูกเรือ

ตัวอยางอาชีพในหนวยนี้ ไดแก
− ชาวประมงทะเลน้ําลึก
− กัปตันเรือลากอวน
− กัปตันเรือประมงทะเลน้ําลึก
ยกเวน
− ผูจัดการดานการประมง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1312
− กัปตันเรือประมงชายฝง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6222
− ชาวประมงชายฝงทะเล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6222
− ชาวประมงน้ําจืด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6222
− คนงานประมง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9216
6224

ผูปฏิบัตงิ านดานการลาสัตวและวางกับดักสัตวตางๆ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดักจับและฆาสัตวเลีย้ งลูกดวยนม นก หรือสัตวเลื้อยคลาน เพื่อเอาเนื้อ
หนัง ขน และผลิตภัณฑอื่นๆ เพื่อจําหนายหรือนําสงใหกับผูซื้อในลักษณะขายสง องคการตลาด
หรือจําหนายในตลาด
ทําหนาที่
− ติดตั้งกับดักเพือ
่ จับสัตวเลี้ยงลูกดวยนม นก หรือสัตวเลื้อยคลาน
− ฆาสัตวเลี้ยงลูกดวยนม นก หรือสัตวเลื้อยคลาน ดวยปนหรืออาวุธอื่นๆ ทั้งที่ติดหรือไมติด
กับดัก
− ลอกหนังสัตวเลี้ยงลูกดวยนม นก หรือสัตวเลื้อยคลานหรือใชวิธีการอยางอื่นเพื่อใหได
ผลิตภัณฑที่ตอ งการไปจําหนายหรือนําสงสูตลาด
− สงมอบหรือจําหนายสัตวเลีย
้ งลูกดวยนม นก หรือสัตวเลื้อยคลานที่ดักจับไดในขณะที่ยังมี
ชีวิตอยู
− ซอมและบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน
ตัวอยางอาชีพในหนวยนี้ ไดแก
− นักลาสัตวเพื่อเอาขน
− นักลาแมวน้ํา
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หมวดยอย 63 ผูปฏิบัตงิ านดานการเกษตร ประมง ลาสัตว และเก็บพืชผลเพื่อการดํารงชีพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผล หรือไมยืนตนและไมผล พืชผักและผลไม
เก็บ/หาผลไมปา สมุนไพร และพืชอื่นๆ เลี้ยงสัตวหรือลาสัตว จับสัตวน้ําและเก็บสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในน้ํา เพื่อนํา
เปนอาหาร ที่อยูอาศัย และรายไดเปนตัวเงินทีไ่ มมากนักเพียงพอสําหรับการดํารงชีพของตัวเองและครอบครัว
ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว นใหญตองใชทักษะในระดับที่ 2 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่
− เตรียมดิน หวานเมล็ด เพาะปลูก ดูแล และเก็บเกีย
่ วพืชผล
− ปลูกพืชผัก ผลไม และไมยน
ื ตนและไมผลอื่นๆ
− เก็บ/หาผลไมปา สมุนไพร และพืชอื่นๆ
− ผสมพันธุ เพาะเลี้ยง และใหอาหารสัตวและสัตวปก เพื่อเอาเนื้อ ไข นม ขน หนัง หรือ
ผลิตภัณฑอื่นๆ
− ลาสัตวหรือดักจับสัตว
− จับสัตวน้ําและเก็บสิ่งมีชว
ี ิตอื่นๆ ในน้ํา
− ตักน้ําและเก็บฟน
− เก็บรักษาผลผลิตเพื่อใชในภายหลังและแปรรูปผลิตภัณฑขั้นพื้นฐาน
− กอสรางและซอมแซมที่อยูอาศัยและเพิงพักอื่นๆ
− ทําเครื่องมือ เสื้อผา และอุปกรณเครื่องใชเพื่อใชในครัวเรือน
− จําหนายหรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑในตลาดทองถิ่น
ตัวอยางอาชีพในหนวยนี้ ไดแก
− ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชเพื่อการดํารงชีพ
− ผูปฏิบัติงานดานการเลี้ยงสัตวเพื่อการดํารงชีพ
− ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตวเพื่อการดํารงชีพ
− ผูปฏิบัติงานดานการประมง ลาสัตว และเก็บพืชผลเพื่อการดํารงชีพ
หมายเหตุ
− ถาผลผลิตทางการเกษตรที่ได (สวนใหญคือ อาหาร) ทําขึ้นเพื่อใชบริโภคเองหรือเพื่อให
สมาชิกในครัวเรือนบริโภคเปนหลัก ใหจดั ประเภทไวในหมวดยอย 63 (ผูปฏิบัติงานดาน
การเกษตร ประมง ลาสัตว และเก็บพืชผลเพื่อการดํารงชีพ) แตในกรณีที่มีผลผลิตมาก
พอที่จะนําไปขายมากกวาทีจ่ ะเก็บไวบริโภคเอง ก็ยังคงใหจดั ประเภทไวในหมวดยอย 63
เนื่องจากมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใชบริโภคเอง
− ถาวัตถุประสงคหลักของการประกอบอาชีพเปนไปเพื่อการผลิตสินคาเพื่อจําหนายออกสู
ตลาด ใหจัดประเภทไวในหมวดยอย 61 (ผูปฏิบัติงานที่มฝี มือดานการเกษตรเพื่อการคาขาย)
หรือ 62 (ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือดานการปาไม ประมง และลาสัตวเพื่อการคาขาย)
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ผูปฏิบัตงิ านดานการปลูกพืชเพื่อการดํารงชีพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการเพาะปลูกและเก็บเกีย่ วพืชผล หรือไมยนื ตนและไมผล พืชผักและ
ผลไม เพื่อเปนอาหาร ที่อยูอ าศัย และรายไดเปนตัวเงินที่ไมมากนักเพียงพอสําหรับการดํารงชีพ
ของตัวเองและครอบครัว
ทําหนาที่
− เตรียมดิน หวานเมล็ด เพาะปลูก ดูแล และเก็บเกีย
่ วพืชผล
− ปลูกพืชผัก ผลไม และไมยน
ื ตนและไมผลอื่นๆ
− ตักน้ําและเก็บฟน
− เก็บรักษาผลผลิตเพื่อใชในภายหลังและแปรรูปผลิตภัณฑขั้นพื้นฐาน
− กอสรางและซอมแซมที่อยูอาศัยและเพิงพักอื่นๆ
− ทําเครื่องมือ เสื้อผา และอุปกรณเครื่องใชเพื่อใชในครัวเรือน
− จําหนายหรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑในตลาดทองถิ่น
ตัวอยางอาชีพในหนวยนี้ ไดแก
− เกษตรกรปลูกพืชเพื่อการดํารงชีพ
− ชาวสวนเพื่อการดํารงชีพ
− เกษตรกรปลูกผักเพื่อการดํารงชีพ
ยกเวน
− คนงานปลูกพืชไร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9211
− คนงานเก็บฟน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9624
− คนงานตักน้าํ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9624
หมายเหตุ
− คนตักน้ําและเก็บฟนเพื่อการดํารงชีพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9624 (คนตักน้ําและ
เก็บฟน)
− คนงานดานการเกษตรเพื่อการดํารงชีพ ที่ปฏิบัติงานงายๆ ประจําวัน โดยปฏิบัติงานภายใต
การกํากับของบุคคลอื่น ไดจัดประเภทไวในหมวด 92 (คนงานดานการเกษตร ประมง
และปาไม)
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6320

ผูปฏิบัตงิ านดานการเลี้ยงสัตวเพื่อการดํารงชีพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผสมพันธุ เพาะเลี้ยง และดูแลปศุสัตว เพื่อเปนอาหาร ที่อยูอ าศัย และ
รายไดเปนตัวเงินที่ไมมากนักเพียงพอสําหรับการดํารงชีพของตัวเองและครอบครัว
ทําหนาที่
− ปลูกหญาเลี้ยงสัตว ดูแลพื้นที่สําหรับใหสต
ั วไปกินหญา ควบคุมดูแลอาหารสัตว รวมถึง
ใหน้ําอยางเหมาะสมกับสภาพรางกายของปศุสัตว
− เฝาดูแลและตรวจสอบสัตวเพื่อหาอาการปวย บาดเจ็บ หรือติดเชื้อ และตรวจสอบลักษณะ
ทางกายภาพ
− อาบน้ําและตัดแตงขน ทําเครื่องหมายและตัดขนเพื่อเอาผมและขนสัตว
− ตอนฝูงสัตวหรือพาสัตวไปกินหญาและน้าํ
− เพาะเลี้ยง ดูแล ใหอาหาร และรีดนมสัตว หรือถายเลือดจากสัตว
− ผสมพันธุสัตว และใหความชวยเหลือในระหวางคลอด
− ฆาและลอกหนังสัตว และจัดเตรียมผลผลิตและผลิตภัณฑเพื่อบริโภคหรือจําหนาย
− ดําเนินการแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตวขั้นพืน
้ ฐาน
− กอสรางและซอมแซมที่อยูอาศัยและเพิงพักอื่นๆ
− ทําเครื่องมือ เสื้อผา และอุปกรณเครื่องใชเพื่อใชในครัวเรือน
− ตักน้ําและเก็บฟน
− ซื้อ แลกเปลี่ยน และจําหนายสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
ตัวอยางอาชีพในหนวยนี้ ไดแก
− เกษตรกรเลีย
้ งสัตวเพื่อการดํารงชีพ
ยกเวน
− คนงานในฟารมปศุสัตว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9212
− คนงานปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9213
− คนตักน้ําและเก็บฟน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9624
หมายเหตุ
− คนตักน้ําและเก็บฟนเพื่อการดํารงชีพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9624 (คนตักน้ําและ
เก็บฟน)
− คนงานดานการเกษตรเพื่อการดํารงชีพ ที่ปฏิบัติงานงายๆ ประจําวัน โดยปฏิบัติงานภายใต
การกํากับของบุคคลอื่น ไดจัดประเภทไวในหมวด 92 (คนงานดานการเกษตร ประมง
และปาไม)
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ผูปฏิบัตงิ านดานการปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตวเพื่อการดํารงชีพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผล หรือไมยืนตนและไมผล พืชผักและผลไม
เก็บผลไมปา สมุนไพร และพืชอื่นๆ เพาะเลี้ยงหรือลาสัตว และ/หรือประมงสัตวน้ํา และเก็บ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในน้ํา เพื่อเปนอาหาร ที่อยูอ าศัยอาศัย และรายไดเปนตัวเงินที่ไมมากนักเพียงพอ
สําหรับการดํารงชีพของตัวเองและครอบครัว
ทําหนาที่
− เตรียมดิน หวานเมล็ด เพาะปลูก ดูแล และเก็บเกีย
่ วพืชผล
− ปลูกพืชผัก ผลไม และไมยน
ื ตนและไมผลอื่นๆ
− เก็บ/หาผลไมปา สมุนไพร และพืชอื่นๆ
− ผสมพันธุ เพาะเลี้ยง และใหอาหารสัตวและสัตวปก เพื่อเอาเนื้อ ไข นม ขน หนัง หรือ
ผลิตภัณฑอื่นๆ
− ตักน้ําและเก็บฟน
− จัดเก็บผลผลิตเพื่อใชในภายหลัง และแปรรูปผลิตภัณฑขั้นพื้นฐาน
− กอสรางและซอมแซมที่อยูอาศัยและเพิงพักอื่นๆ
− ทําเครื่องมือ เสื้อผา และอุปกรณเครื่องใชเพื่อใชในครัวเรือน
− จําหนายหรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑในตลาดทองถิ่น
ตัวอยางอาชีพในหนวยนี้ ไดแก
− เกษตรกรปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตวเพื่อการดํารงชีพ
หมายเหตุ
− คนตักน้ําและเก็บฟนเพื่อการดํารงชีพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9624 (คนตักน้ําและ
เก็บฟน)
− คนงานดานการเกษตรเพื่อการดํารงชีพ ที่ปฏิบัติงานงายๆ ประจําวัน โดยปฏิบัติงานภายใต
การกํากับของบุคคลอื่น ไดจัดประเภทไวในหมวด 92 (คนงานดานการเกษตร ประมง
และปาไม)
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ผูปฏิบัตงิ านดานการประมง ลาสัตว และเก็บพืชผลเพื่อการดํารงชีพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บผลไมปา สมุนไพร และพืชอืน่ ๆ ลาสัตวและดักจับสัตว ประมงสัตว
น้ําและเก็บสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในน้ํา เพื่อเปนอาหาร ที่อยูอาศัย และรายไดเปนตัวเงินที่ไมมากนัก
เพียงพอสําหรับการดํารงชีพของตัวเองและครอบครัว
ทําหนาที่
− เก็บ/หาผลไมปา รากไม สมุนไพร และพืชอื่นๆ
− ลาสัตวและดักจับสัตวเพื่อเอาเนื้อ นม ขน หนัง หรือผลิตภัณฑอื่นๆ
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ตักน้ําและเก็บฟน
ประมงสัตวน้ําและเก็บสิ่งมีชวี ิตอื่นๆ ในน้ํา
จัดเก็บผลผลิตเพื่อใชในภายหลัง และแปรรูปผลิตภัณฑขั้นพื้นฐาน
กอสรางและซอมแซมที่อยูอาศัยและเพิงพักอื่นๆ
ทําเครื่องมือ เสื้อผา และอุปกรณเครื่องใชเพื่อใชในครัวเรือน
จําหนายหรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑในตลาดทองถิ่น

ตัวอยางอาชีพในหนวยนี้ ไดแก
− คนลาสัตวเพื่อการดํารงชีพ
− คนหาของปา
− คนเก็บ/หาพืชผลเพื่อการดํารงชีพ
− ชาวประมงเพือ
่ การดํารงชีพ
− คนวางกับดักสัตวเพื่อการดํารงชีพ
− คนงมหาของใตน้ําเพื่อการดํารงชีพ
ยกเวน
− ผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชเพื่อการดํารงชีพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 6310
− ผูปฏิบัติงานดานการเลี้ยงสัตวเพื่อการดํารงชีพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 6320
− คนงานเลี้ยงสัตว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9212
− คนตักน้ําและเก็บฟน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9624
หมายเหตุ
− คนตักน้ําและเก็บฟนเพื่อการดํารงชีพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9624 (คนตักน้ําและ
เก็บฟน)
− คนงานดานการเกษตรเพื่อการดํารงชีพ ที่ปฏิบัติงานงายๆ ประจําวัน โดยปฏิบัติงานภายใต
การกํากับของบุคคลอื่น ไดจัดประเภทไวในหมวด 92 (คนงานดานการเกษตร ประมง
และปาไม)
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หมวดใหญ 7

ชางฝมือและผูป ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ

ปฏิบัติงานโดยใชความรูแ ละทักษะเฉพาะทางในเชิงวิชาการและงานปฏิบัติดานการกอสราง
และบํารุงรักษาอาคาร ขึ้นรูปโลหะ ทําโครงสรางโลหะ ติดตั้งเครื่องมือกล หรือทําการผลิต ปรับตั้ง บํารุงรักษา
และซอมเครื่องจักร อุปกรณ หรือเครื่องมือ ดําเนินการผลิตงานพิมพหรือแปรรูปอาหาร สิ่งทอ หรืองานไม โลหะ
และของอื่นๆ รวมถึงสินคาหัตถกรรม
งานในหมวดใหญนี้เกิดจากการทํางานดวยมือ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนดวยแรงมือ และเครื่องมือ
อื่นๆ ที่นํามาใชเพื่อชวยผอนแรงและเวลาในการทํางาน รวมถึงเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดียิ่งขึน้
ผูปฏิบัติงานจะตองมีความเขาใจในทุกขั้นตอนของการกระบวนการผลิต รูจักวัสดุและเครื่องมือที่ใช รวมถึง
ลักษณะและวัตถุประสงคของผลิตภัณฑทไี่ ด ผูประกอบอาชีพที่จดั ประเภทไวในหมวดใหญนี้สวนใหญตองมี
ทักษะในระดับที่ 2 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่
− กอสราง บํารุงรักษา และซอมอาคารและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ
− หลอ เชื่อม และขึ้นรูปโลหะ
− ติดตั้งและประกอบโครงสรางเหล็กหนัก เครื่องขันกวาน และอุปกรณทเี่ กี่ยวของ
− ผลิตเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ และสิ่งของที่ทําจากโลหะอื่นๆ
− ปรับตั้งเครื่องมือกลทั้งเพื่อใชงานเองและใหผูอื่นใชงาน
− ติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องยนตและยานพาหนะ เครื่องมือ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และอุปกรณอื่นๆ
− ผลิตเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแมนยํา เครื่องเพชรพลอย ของใชในครัวเรือนและของที่ทํา
จากโลหะมีคาอื่นๆ เครื่องปนดินเผา เครื่องแกว และผลิตภัณฑเกีย่ วของ
− ผลิตงานหัตถกรรม
− ทํางานพิมพ
− ผลิตและแปรรูปอาหาร สิ่งของตางๆ ที่ทําจากไม สิ่งทอ หนัง และวัสดุที่เกีย
่ วของ
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
สําหรับชางฝมือและผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของที่ทํางานเปนธุรกิจสวนตัว ดําเนินงานคนเดียวหรือ
ทํารวมกับผูชว ยเพียงจํานวนไมกี่คน อาจตองทําหนาอืน่ ที่นอกเหนือจากงานชาง เชน บริหารจัดการธุรกิจ ทําบัญชี
และลงรายการบัญชี และคอยบริการดูแลลูกคา เปนตน ซึ่งอาจดูเหมือนจะไมเกีย่ วของกับลักษณะงานที่สําคัญของ
ชางก็ตาม
หมวดยอย 71 ชางกอสรางและผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ (ยกเวนชางไฟฟา)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกอสราง บํารุงรักษา และซอมอาคาร สรางและซอมฐานราก กําแพงและ
โครงสรางอิฐ หิน และวัสดุอื่นๆ ที่คลายกัน ขึ้นรูปและตกแตงหินสําหรับอาคารและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ผูประกอบ
อาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว นใหญตองมีทักษะในระดับที่ 2 ตามระดับทักษะของ ISCO
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งานในหมวดใหญนี้เกิดจากการทํางานดวยมือ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนดวยแรงมือ และเครื่องมือ
อื่นๆ ที่นํามาใชเพื่อชวยผอนแรงและเวลาในการทํางาน รวมถึงเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดียิ่งขึน้
ผูปฏิบัติงานจะตองมีความเขาใจในทุกขั้นตอนของการกระบวนการผลิต รูจักวัสดุและเครื่องมือที่ใช รวมถึง
ลักษณะและวัตถุประสงคของผลิตภัณฑทไี่ ด
ทําหนาที่
− กอสราง บํารุงรักษา และซอมอาคารและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ โดยใชเทคนิคการกอสรางแบบ
ดั้งเดิมและ/หรือแบบสมัยใหม
− กอสรางและซอมฐานราก กําแพง และโครงสรางที่ทําจากอิฐ หินและวัสดุอื่นๆ ที่คลายกัน
− ทําหินใหเปนแผนหรือเปนกอน
− ตัด ขึ้นรูป และตกแตงหินเพื่อใชสําหรับอาคาร ของประดับตกแตง อนุสาวรีย และเพื่อ
วัตถุประสงคอื่น
− ประกอบและติดตั้งโครงสรางคอนกรีตเสริมแรง รวมถึงตกแตงและซอมพื้นผิวคอนกรีต
− ตัด ขึ้นรูป ประกอบ และบํารุงรักษาโครงสรางและสิ่งติดตั้งอาคารที่ทําจากไม
− ปฏิบัติงานปลีกยอยอืน
่ ๆ ในการกอสรางและบํารุงรักษาอาคารสิ่งปลูกสราง
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
711

ชางกอสรางโครงสรางอาคาร สิ่งปลูกสราง และผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกอสราง บํารุงรักษา และซอมอาคาร สรางและซอมฐานราก กําแพง
และโครงสรางอิฐ หินและวัสดุอื่นๆ ที่คลายกัน ขึ้นรูปและตกแตงหินสําหรับอาคารและสิ่ง
ปลูกสรางอื่นๆ และปฏิบัติงานปลีกยอยอืน่ ๆ ในการกอสรางและบํารุงรักษาอาคาร
ทําหนาที่
− กอสราง บํารุงรักษา และซอมอาคารและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ โดยใชเทคนิคการกอสรางแบบ
ดั้งเดิมและ/หรือแบบสมัยใหม
− สรางและซอมฐานราก กําแพง และโครงสรางอิฐ หินและวัสดุอื่นๆ ที่คลายกัน
− ทําหินใหเปนแผนหรือเปนกอน
− ตัด ขึ้นรูป และตกแตงหินเพื่อใชสําหรับอาคาร ของประดับตกแตง อนุสาวรีย และเพื่อ
วัตถุประสงคอื่น
− ประกอบและติดตั้งโครงสรางคอนกรีตเสริมแรง รวมถึงตกแตงและซอมพื้นผิวคอนกรีต
− ตัด ขึ้นรูป ประกอบ และบํารุงรักษาโครงสรางและสิ่งติดตั้งอาคารที่ทําจากไม
− ปฏิบัติงานปลีกยอยอืน
่ ๆ ในการกอสรางและบํารุงรักษาอาคาร
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
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ชางกอสรางทีอ่ ยูอาศัย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกอสราง บํารุงรักษา และซอมที่อยูอาศัยและอาคารขนาดเล็กที่คลายกัน
โดยใชเทคนิคการกอสรางแบบดั้งเดิมและ/หรือแบบสมัยใหม
ทําหนาที่
− เตรียมพื้นที่เพือ
่ กอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ
− ประกอบและติดตั้งโครงสรางเพื่อรองรับหลังคา รวมถึงกอฝาผนังดวยวัสดุที่เหมาะสม
− ติดตั้งคานและมุงหลังคา
− ปรับระดับพื้นใหเรียบและพรอมใชงาน
− บํารุงรักษาและซอมโครงสรางที่มีอยูเดิม
− จัดหาผูรับเหมาชวงเพื่อมารับงานกอสรางเฉพาะดาน เชน กออิฐ ทาสี ทําประปา และเดิน
สายไฟ
− ประสานงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูรับเหมาชวง คนงาน และพนักงานอื่นๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางกอสรางที่อยูอาศัย
ยกเวน
− ผูจัดการโครงการกอสราง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 1323
− ผูรับเหมางานกอสราง ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 1323
− หัวหนาคุมงานกอสราง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3123
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ชางกออิฐและผูปฏิบัตงิ านทีเ่ กี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนําอิฐ หิน และบล็อกอื่นๆ ชนิดใชในการกอสราง มากอลงในปูนเพื่อ
สรางและซอมกําแพง ผนัง ซุมประตู และโครงสรางอื่นๆ
ทําหนาที่
− กอหิน อิฐ และบล็อกชนิดใชในการกอสราง เพื่อสรางหรือซอมกําแพง ผนัง เตาผิง
และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ เชน ปลองไฟ เตาหลอม เตาคอนเวอเตอร เตาเผาอิฐและเตาอบ
ทาเทียบเรือ และที่ค้ํายัน
− กออิฐหรือหินปูทางเดิน ขอบทางเดิน และบาทวิถี
− กออิฐหรือหินเพื่อทําลานทางเดิน กําแพงสวน และสิ่งติดตั้งอุปกรณประดับตกแตงอื่นๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางกออิฐ
− ชางกอหิน
− ชางกออิฐทนไฟ
− ชางกอสรางปลองไฟ
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ยกเวน
− ชางหิน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7113
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ชางหิน ตัดหิน เจาะสกัดหิน และแกะหิน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดและขึ้นรูปหินกอนและหินแผนทั้งชนิดแข็งและออน เพื่อใชในการ
กอสราง และบํารุงรักษาสิ่งปลูกสรางและอนุสาวรียที่ทําจากหิน แกะสลักงานศิลปและรูปปน
จากหิน
ทําหนาที่
− ใชเหล็กงัดหินเพื่อแบงหินออกเปนแผนหรือเปนกอน
− คัดเลือกและจัดเกรดคุณภาพหินแกรนิต หินออน และหินอื่นๆ ทั้งที่เปนแผนและเปนกอน
− ตัดแบง ขึ้นรูป และตกแตงอาคารและอนุสาวรียที่ทําจากหิน เชน หินแกรนิต หรือหินออน
โดยใชมือหรือเครื่องมือที่ขับเคลื่อนดวยแรงมือ
− สรางแบบและขึ้นรูปหินเพื่อนําไปเลื่อย ไส เจาะ ตัด และตกแตงอื่นๆ ตอไป
− ตัดและแกะกอนหินเปนตัวอักษร รูปปน หรืองานศิลปเพื่อทําเปนอนุสาวรีย
− ติดตั้งหินทีใ่ ชเปนอนุสาวรีย
− ซอมแซมและเปลี่ยนงานหินในอาคาร โบสถ และอนุสาวรียเกา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางแกะหิน
− ชางตัดหิน
− ชางตัดหินแกรนิต
− ชางขัดเงาหิน
ยกเวน
− ชางปูกระเบื้องพื้นและผนัง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7122
− ผูควบคุมเครื่องจักรตัดหรือแปรรูปหิน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8112

7114

ชางหลอเทคอนกรีต ตกแตงผิวซีเมนต และผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการประกอบและติดตัง้ โครงสรางคอนกรีตเสริมแรง37/ งานประกอบแบบหลอ
คอนกรีต เสริมแรงพื้นผิวคอนกรีต ฉาบผนังหรือตบแตงผนังบอ ตกแตงและซอมพื้นผิว
ซีเมนต รวมถึงงานพื้นหินขัด

37/

คอนกรีตเสริมแรง (reinforced concrete หรือ ferro concrete) คือ คอนกรีตที่มีการเพิ่มสมรรถภาพการรับน้ําหนัก โดยการใชวัสดุอื่นเขามาชวย เชน
เหล็ก หรือ ไฟเบอร หรือในบางครั้งใชวัสดุธรรมชาติ เชน ไมไผ เพื่อเพิ่มความสามารถที่ขาดไปของคอนกรีต คือความเปราะ คอนกรีตเสริมแรง
นิยมเรียกวา คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เนื่องจากเหล็กเปนวัสดุที่นิยมนํามาใชในการเสริมแรง (ที่มา : วิกีพีเดีย)
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ทําหนาที่
− สรางและซอมงานคอนกรีตเสริมแรง เชน พื้น ผนัง แท็งก ไซโล และสิ่งปลูกสราง
คอนกรีตอื่นๆ
− ทําแบบหลอหรือประกอบแบบเพื่อหลอคอนกรีต
− ฉาบผนังหรือตบแตงผนังบอ
− ตกแตงและทําพื้นผิวสิ่งปลูกสรางคอนกรีตใหเรียบ
− ทําพื้นผิวหินขัดใหมีความทนทานและเรียบโดยใชซีเมนต เม็ดทราย และเศษหินออน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางตกแตงผิวซีเมนต
− ชางหลอเทคอนกรีต
− ชางทําพื้นหินขัด
ยกเวน
− ผูควบคุมเครื่องจักรตกแตงผิวคอนกรีต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8114
− ผูควบคุมเครื่องจักรทําพื้นผิวถนน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8342
7115

ชางไม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัด ขึ้นรูป ประกอบ สราง บํารุงรักษา และซอมแซมสิ่งปลูกสรางและ
สิ่งติดตั้งอาคารที่ทําจากไมและวัสดุอื่นๆ
ทําหนาที่
− ทํา ดัดแปลง และซอมโครงสรางและงานไมอื่นๆ ที่ดําเนินงานบริเวณโตะทํางานไมหรือ
สถานที่กอสราง
− กอสราง ประกอบ และติดตั้งโครงสรางที่เปนโครงไมขนาดใหญ ณ สถานที่กอสราง
− ติดตั้ง ประกอบ และแกไขสิง่ ติดตั้งอาคารทั้งภายในและภายนอก เชน ผนัง ประตู กรอบ
ประตูและหนาตาง แผนฝาเพดาน และแผนฝาผนัง
− ทํา ซอมแซม และติดตั้งอุปกรณประกอบฉากที่ใชสําหรับการแสดงละคร ภาพยนตร หรือ
การผลิตรายการโทรทัศน
− กอสราง ประกอบ แกไข และซอมแซมสิ่งติดตั้งที่ทาํ จากไมในตูโดยสารรถไฟ อากาศยาน
เรือ สิ่งลอยน้ํา และยานพาหนะอืน่ ๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางไม
− ชางติดตั้งประตูไม
− ชางตกแตงงานไม
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−
−

ชางทําโครงสราง/กรอบ/วงกบไม
ชางตอเรือไม

ยกเวน
− ชางทําตู ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7522
− ชางทําลอไม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7522
7119

ชางกอสรางโครงสรางอาคาร สิ่งปลูกสราง และผูปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวของ ซึ่งมิไดจัดประเภทไว
ในที่อื่น
ชางกอสรางโครงสรางอาคาร สิ่งปลูกสราง และผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ ซึ่งมิไดจัดประเภทไว
ในที่อื่นภายใตหมู 711 (ชางกอสรางโครงสรางอาคาร สิ่งปลูกสราง และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ)
เชน ชางกอสรางตึกระฟา/อาคารสูง ชางติดตั้งนั่งราน ชางรื้อถอนอาคาร
ทําหนาที่
− ปนและปฏิบัตงิ านดานการกอสรางเบ็ดเตล็ด และงานบํารุงรักษาสิ่งปลูกสรางสูง เชน ตึก
ปลองไฟ ยอดแหลมของตึก
− ติดตั้งนั่งรานชัว
่ คราวทั้งที่ทําจากเหล็กและไม ณ สถานทีก่ อสราง
− รื้อถอนอาคารและโครงสรางอื่นๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางรื้อถอนอาคาร
− ชางติดตั้งนั่งราน
− ชางกอสรางตึกระฟา/อาคารสูง
ยกเวน
− คนงานกอสรางอาคาร สิ่งปลูกสราง ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9313
− คนงานรื้อถอนอาคาร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9313
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ชางตกแตงอาคาร สิ่งปลูกสราง และผูป ฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการมุงหลังคา ปูพื้นและผนัง ติดตั้งระบบฉนวน กรอบกระจกหนาตางหรือ
กรอบอื่นๆ งานประปา วางทอ และระบบไฟฟาในอาคารและโครงสรางอื่นๆ รวมถึงการบํารุง
รักษาและซอมแซมงานดังกลาว
ทําหนาที่
− มุงหลังคาดวยวัสดุชนิดเดียวหรือมากกวา
− ติดตั้งพื้นปารเกตและวัสดุปพ
ู ื้นอื่นๆ หรือปูพื้นและผนังดวยกระเบื้องหรือแผนโมเสค
− ฉาบและตกแตงงานปูนลงบนผนังและเพดาน
− ติดตั้งวัสดุฉนวนลงบนผนัง พื้น และเพดาน
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−
−
−
−
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ตัดและติดตั้งกระจกหนาตางและสิ่งอื่นทีค่ ลายกัน
ติดตั้งระบบประปาและวางทอ
เดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณไฟฟา
ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ

ชางมุงหลังคา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการมุงและซอมหลังคาใหกับอาคารทุกประเภทโดยใชวัสดุชนิดเดียวหรือ
มากกวา
ทําหนาที่
− ศึกษาแบบ รายละเอียด และสถานที่กอสรางเพื่อเลือกวัสดุที่จะใช
− มุงหลังคาดวยกระเบื้องแผนหรือกระเบื้องสําเร็จรูป
− ปูแผนหรือสิ่งปองกันน้ําและติดตั้งวัสดุโลหะหรือสังเคราะหเพื่อทําเปนโครงหลังคา
− วัดขนาดและตัดวัสดุมุงหลังคาใหพอดีกับขอบ มุม และสวนที่ยน
ื่ ออกมา เชน ปลองไฟ
− ใชวัสดุธรรมชาติมุงหลังคา เชน ใบจาก ฟางหรือหญาแหง
− ทําโครงสรางชั่วคราว เชน นั่งราน และบันได
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางมุงหลังคาดวยยางมะตอย
− ชางมุงหลังคาดวยแผนโลหะ
− ชางมุงหลังคาดวยกระเบื้องหินชนวน
− ชางมุงหลังคาดวยกระเบื้อง
− ชางซอมหลังคา
− ชางมุงหลังคาใบจาก
− ชางติดตั้งหลังคาโลหะ
ยกเวน
− ชางทําผลิตภัณฑโลหะแผนสําหรับใหชา งมุงหลังคาใชงานและติดตัง้ ไดจัดประเภทไวใน
รหัสอาชีพ 7213
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ชางปูพนื้ และกระเบื้อง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมพื้น รวมถึงปูพื้น ผนัง และพืน้ ผิวอื่นๆ
ดวยกระเบื้องหรือแผนโมเสคเพื่อประดับตกแตงหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น
ทําหนาที่
− จัดเตรียมพื้นทีส
่ ําหรับปูดวยวัสดุตางๆ
− ประกอบและปูพรม กระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆ บนพื้นตามลวดลายและรายละเอียดที่กําหนดไว
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จัดเตรียมพื้นทีบ่ ริเวณผนังใหพรอมสําหรับปูกระเบื้องหรือวัสดุอื่นๆ เพื่อประดับตกแตง
หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น เชน ฉนวนกันเสียง
จัดวางและปูแผนโมเสคบนผนัง พื้น และพื้นผิวอื่นๆ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางปูปารเกต
− ชางปูหินออน
− ชางปูกระเบื้องพื้นและผนัง
− ชางปูพรม
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ชางฉาบปูนและตกแตงงานปูน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมแผนปูนปลาสเตอรในงานกอสราง ฉาบปูน
ปลาสเตอร ปูนซีเมนต และวัสดุที่คลายกันที่ผวิ ดานนอกและดานในของอาคารสิ่งปลูกสราง
เพื่อการตกแตงหรือปองกัน
ทําหนาที่
− ฉาบปูนปลาสเตอร 1 ครั้งหรือมากกวา เพื่อตกแตงพืน
้ ผิวภายในผนังและเพดานของอาคาร
− วัด ทําเครื่องหมาย และติดตั้งแผนปูนปลาสเตอรเพื่อการประดับตกแตง
รวมถึงหลอ
และแตงขอบบัวปูนปลาสเตอร
− วัด ทําเครื่องหมาย และตัดแผนพลาสติก ยกและวางแผนใหตรงตําแหนง พรอมทั้งติดเขา
กับผนัง เพดาน และแผนไมระแนง
− ปดรอยตอและรูตะปะดวยปูนปลาสเตอรเปยก และทําใหเรียบดวยใชแปรงชนิดเปยกหรือ
กระดาษทราย
− ฉาบปูนซีเมนต ปูนปลาสเตอร และวัสดุที่คลายกันลงบนพื้นผิวอาคารดานนอก เพื่อการ
ปองกันและตกแตงใหสวยงาม
− สรางและติดตัง้ สิ่งติดตั้งหรือรูปปนที่ทําจากสวนผสมของปูนปลาสเตอรกับเสนใย
เพื่อ
การประดับตกแตง
− ติดตั้งและตกแตงวัสดุกน
ั เสียง ฉนวน และวัสดุกันไฟ โดยติดเขากับปูนปลาสเตอร
ซีเมนตพลาสติก และวัสดุที่คลายกัน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางตกแตงงานปูนปลาสเตอรผสมเสนใย
− ชางตกแตงงานปูนปลาสเตอร
− ชางฉาบปูน
− ชางตกแตงงานปูนปลาสเตอรชนิดแข็ง
− ชางตกแตงงานปูนบนผนัง
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ชางติดตัง้ ฉนวน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งวัสดุฉนวนในอาคาร หมอกําเนิดไอน้าํ ทอ หรืออุปกรณระบบทํา
ความเย็นและระบบปรับอากาศ รวมถึงการซอมแซมวัสดุฉนวนดังกลาว
ทําหนาที่
− ตัดวัสดุฉนวนตามขนาดและรูปราง
− ปูแผนฉนวนหรือวัสดุดด
ู ซับเสียงลงบนผนัง พื้น และเพดานของอาคาร
− ขยายและอัดฉนวนหรือวัสดุดูดซับเสียงลงในชองวางระหวางผนัง พื้น และเพดานอาคาร
โดยใชเครื่องจักรชนิดใชกําลังขับเคลื่อน
− ตรวจสอบแผนงาน รายละเอียดคุณสมบัติ และสถานที่ทํางานเพื่อกําหนดชนิด คุณภาพ
และจํานวนของวัสดุฉนวนทีต่ องใช
− ติดตั้งหรือปดวัสดุฉนวนลงบนพื้นผิวของอุปกรณตางๆ เชน หมอกําเนิดไอน้ํา ทอ และถัง
บรรจุขนาดใหญ
− ติดตั้งหรือปดวัสดุฉนวนลงบนอุปกรณระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางติดตั้งฉนวน
− ชางติดตั้งฉนวนปองกันเสียง
− ชางติดตั้งฉนวนหมอกําเนิดไอน้ําและทอ
− ชางติดตั้งฉนวนอุปกรณระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ
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ชางติดกระจก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัด ตัด ตกแตง และติดตั้งกระจกทั่วไปและกระจกเงา
ทําหนาที่
− คัดเลือกชนิดของกระจกที่จะใช ตัดใหไดตามขนาดและรูปราง พรอมทั้งติดตั้งในหนาตาง
ประตู หองน้าํ และสวนแบงกั้นตางๆ ของอาคาร
− ติดตั้งกระจกทัว
่ ไปและกระจกเงาในชองแสง ตูแสดงสินคา กําแพง และเพดานภายใน
อาคาร
− ติดตั้งหรือเปลีย
่ นกระจกหนาของยานพาหนะหรือเรือ
− ทํากระจกที่ใชเพื่อการประดับตกแตง เชน ผนัง บันได ลูกกรง และหนาตางกระจกสี
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางติดกระจกรถยนต
− ชางติดกระจก
− ชางติดกระจกหลังคา
− ชางติดกระจกยานพาหนะ
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ยกเวน
− ชางตัดแกว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7315
− ชางตกแตงแกว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7315
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ชางประปาและวางทอ
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการประกอบ ติดตัง้ ซอม และบํารุงรักษาระบบประปา ทอระบายน้ํา รางน้ํา
และทอ ใหบริการเครื่องกลและบริการอื่นที่เกี่ยวของกับระบบน้ํา ระบบกาซ ระบบระบายน้ํา
ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล ระบบทําความรอน ระบบทําความเย็น และระบบระบายอากาศ รวมถึง
สําหรับอุปกรณไฮโดรลิคและนิวเมติค
ทําหนาที่
− ตรวจสอบภาพวาดพิมพเขียวและขอกําหนดตางๆ
เพื่อกําหนดแบบโครงรางของระบบ
ประปา และระบบระบายอากาศ และวัสดุที่จําเปนตองใช
− วัด ตัด งอ เชื่อมตอ ประกอบ ติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมทอ อุปกรณและสิ่งติดตั้ง
สําหรับระบบระบายน้ํา ระบบความรอน ระบบระบายอากาศ ระบบประปา และระบบ
กําจัดสิ่งปฏิกลู
− ติดตั้งเตาแกส เครื่องลางจานและเครื่องทําน้ํารอน อางลางหนา และสุขภัณฑชนิดใช
งานดวยมือและไฟฟา
− วางทอดินเหนียว ทอคอนกรีต หรือทอเหล็กหลอลงในคูเพื่อสรางทอน้ําเสียหรือทอประปา
หลัก หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ
− ตรวจตรา ตรวจสอบ และทดสอบระบบการติดตั้งและทอ โดยใชเครื่องวัดแรงดัน การอัด
น้ําทดสอบ เฝาสังเกต หรือใชวิธีการอื่นๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางซอมทอ
− ชางวางทอ
− ชางประปา
− ชางเทคนิคดานการระบายน้าํ
− ชางติดตั้งทอระบายอากาศ
− ชางติดตั้งทอระบายน้าํ รางน้าํ และทอโลหะ
ยกเวน
− ชางเครื่องระบบปรับอากาศและระบบทําความเย็น ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7127
− ชางทําผลิตภัณฑโลหะแผนสําหรับใหชางประปาใชงานและติดตั้ง ไดจด
ั ประเภทไวในรหัส
อาชีพ 7213
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ชางเครื่องระบบปรับอากาศและระบบทําความเย็น
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบ ติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมระบบและอุปกรณปรับอากาศและ
ทําความเย็น
ทําหนาที่
− อานแบบพิมพเขียว ภาพแผนผัง หรือขอกําหนดในรายละเอียดอืน
่ ๆ
− ประกอบ ติดตั้ง และซอมสวนประกอบของระบบปรับอากาศและระบบทําความเย็น
− ตอทอและอุปกรณโดยใชสลักเกลียว ตอกหมุด หรือเชื่อม
− ทดสอบระบบ ตรวจหาขอผิดพลาด และบํารุงรักษาระบบเปนประจํา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเครื่องระบบปรับอากาศ
− ชางซอมอุปกรณเครื่องปรับอากาศ
− ชางเครื่องระบบทําความเย็น
ยกเวน
− ชางติดตั้งทอระบายอากาศ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7126
− ชางประปาและวางทอ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7126

713

ชางทาสี ชางทําความสะอาดโครงสรางอาคาร สิ่งปลูกสราง และผูป ฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมพื้นผิว และทาสีหรือวัสดุที่คลายกันลงบนอาคารและสิ่งปลูกสราง
อื่นๆ ยานพาหนะ หรือสิ่งของอื่นๆ ที่ไดจากการผลิต ปดผนังและเพดานภายในอาคารดวย
วอลเปเปอร ทําความสะอาดปลองไฟและพื้นผิวบริเวณภายนอกอาคารและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ
ทําหนาที่
− เตรียมพื้นผิวและทาสีหรือวัสดุที่คลายกันลงบนอาคารและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ
− ทาสีหรือน้ํามันชักเงาลงบนยานพาหนะหรือสิ่งของอื่นๆ ที่ไดจากการผลิต ซึ่งโดยทั่วไป
มักใชอุปกรณฉีดพนดวยมือ
− ปดผนังและเพดานภายในอาคารดวยวอลเปเปอร ผาไหม หรือผาอื่นๆ
− ทําความสะอาดปลองไฟ
− ทําความสะอาดพื้นผิวบริเวณภายนอกอาคารและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
7131

ชางทาสีและผูป ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมพื้นผิวอาคารและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ สําหรับทาสี ใชสหี รือวัสดุที่
คลายกันทาเพือ่ การปองกันและตกแตง หรือปดผนังและเพดานภายในอาคารดวยวอลเปเปอร
หรือสิ่งประดับตกแตงอื่นๆ
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ทําหนาที่
− ทําความสะอาดและเตรียมผนังและพืน
้ ผิวอื่นๆ ของอาคารและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ เพื่อทาสี
หรือปดวอลเปเปอร
− คัดเลือกและจัดเตรียมสี โดยนําสีและสารเติมแตงมาผสมใหตรงตามความตองการ
− ทาหรือพนสี น้ํามันชักเงา และวัสดุที่คลายกันลงบนพืน
้ ผิวและสิ่งติดตั้งอาคาร
− วัดและติดวอลเปเปอรหรือผาชนิดอื่นๆ ลงบนผนังและเพดานเพื่อตกแตงภายในอาคาร
− ทาสี น้ํามันชักเงา และสิ่งเติมแตมตางๆ โดยใชแปรง ลูกกลิ้ง และสเปรย
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางทาสีอาคาร สิ่งปลูกสราง
− ชางปดวอลเปเปอรหรือผาลงบนผนัง/เพดาน
− ชางทาสีตกแตงภายใน
7132

ชางพนสีและขัดเงา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชอุปกรณพนสีและน้ํามันชักเงาเพือ่ ปกปองพื้นผิวสิ่งของหรือชิ้นสวนที่
ไดจากการผลิต
ทําหนาที่
− เตรียมพื้นผิวทีต
่ องการพนสีและขัดเงาโดยใชเครื่องมือตางๆ เพื่อกําจัดน้าํ มัน คราบสกปรก
และสนิม
− ทําสีรถยนต รถประจําทาง รถบรรทุก และยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงทาน้ํามันชักเงาหรือ
สารเคลือบปองกันชนิดอืน่ ๆ
− ทาสี รวมถึงสารเคลือบปองกัน เชน อีนาเมล หรือน้าํ มันชักเงา ลงบนโลหะ ไม และ
ผลิตภัณฑที่ไดจากการผลิตอื่นๆ ซึ่งโดยทั่วไปมักใชมกั ใชอุปกรณฉีดพนดวยมือ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางทาสีผลิตภัณฑ
− ชางทําสียานพาหนะ
− ชางทาสีเคลือบเงา
ยกเวน
− ชางทาสีอาคาร สิ่งปลูกสราง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7131
− ชางทาสีตกแตงภายใน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7131
− ชางเขียนเครื่องหมาย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7316
− ชางอัดน้ํายาและอบไม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7521
− ผูควบคุมเครื่องจักรเคลือบผิวโลหะ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8122

365
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ชางทําความสะอาดโครงสรางอาคาร สิ่งปลูกสราง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําความสะอาดพื้นผิวภายนอกอาคารและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ
กําจัดเขมาในปลองไฟ

รวมถึง

ทําหนาที่
− ทําความสะอาดพื้นผิวภายนอกของหิน อิฐ โลหะ หรือวัสดุที่คลายกัน โดยใชสารเคมี พน
ไอน้ําหรือเม็ดทรายดวยแรงดันสูง
− กําจัดเขมาจากทอไอเสีย ปลองไฟ และขอตอเชื่อมตางๆ
− กําจัดเยื่อหินทนไฟ เชื้อรา รอยไฟไหมบนพื้นผิวของอาคาร
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางทําความสะอาดปลองไฟ
− ชางทําความสะอาดภายนอกอาคาร
− ชางทําความสะอาดภายนอกอาคารดวยการฉีดพนทราย
ยกเวน
− คนทําความสะอาดภาพวาดบนกําแพง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9129
หมวดยอย 72 ชางโลหะ เครือ่ งจักร และผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการหลอ เชื่อม ตี และขึน้ รูปโลหะดวยวิธีอื่น เพื่อประกอบ บํารุงรักษา และ
ซอมโครงสรางโลหะหนัก ทําการปรับตั้งเครื่องมือกล ติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมเครือ่ งจักรกล รวมถึงเครื่องยนต
ยานพาหนะ หรือทําการผลิตเครื่องมือและสิ่งของที่ทําจากโลหะที่ไมมคี าชนิดตางๆ
งานในหมวดใหญนี้เกิดจากการทํางานดวยมือ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนดวยแรงมือ และเครื่องมือ
อื่นๆ ที่นํามาใชเพื่อชวยผอนแรงและเวลาในการทํางาน รวมถึงเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดียิ่งขึน้
ผูปฏิบัติงานจะตองมีความเขาใจในทุกขั้นตอนของการกระบวนการผลิต รูจักวัสดุและเครื่องมือที่ใช รวมถึง
ลักษณะและวัตถุประสงคของผลิตภัณฑทไี่ ด
ผูประกอบอาชีพทีจ่ ัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สวนใหญตองมี
ทักษะในระดับที่ 2 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่
− ทําแบบหลอโลหะและแกนแบบหลอโลหะ
− หลอ เชื่อม และขึ้นรูปโลหะ
− ติดตั้ง สราง บํารุงรักษา และซอมโครงสรางโลหะหนัก เครื่องขันกวาน และอุปกรณที่
เกี่ยวของ
− ตีหรือขึน
้ รูปเหล็กกลาและโลหะที่ไมใชโลหะมีคาอืน่ ๆ เพื่อทําและซอมเครื่องจักร เครื่องมือ
อุปกรณ และสิ่งของอื่นๆ
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ปรับตั้งเครื่องมือกลทั้งเพื่อใชงานเองและใหผูอื่นใชงาน
ปรับตั้ง บํารุงรักษา และซอมเครื่องจักรกลชนิดใชในอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องยนตและ
ยานพาหนะ
ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ

ชางโลหะแผนและโครงสรางโลหะ ชางทําแบบหลอโลหะ ชางเชื่อม และผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําแบบหลอและแกนแบบหลอที่ใชสําหรับหลอโลหะ เชื่อมและตัดชิ้นสวน
โลหะ ทําและซอมสิ่งของที่ทําจากแผนโลหะ ติดตั้ง ประกอบ บํารุงรักษา และซอมโครงสราง
โลหะหนัก เครื่องขันกวาน รถเคเบิ้ล และอุปกรณที่เกีย่ วของ
ทําหนาที่
− ทําแบบหลอและแกนแบบหลอสําหรับหลอโลหะ
− หลอ เชื่อม และขึ้นรูปชิ้นสวนโลหะ
− ทําและซอมสิ่งของที่ทําจากแผนเหล็กกลา แผนทองแดง แผนดีบุก หรือแผนทองเหลือง
− ติดตั้ง ประกอบ บํารุงรักษา และซอมโครงสรางโลหะหนัก เชน เครื่องขันกวาน รถ
เคเบิ้ล และอุปกรณที่เกีย่ วของ
7211

ชางทําแบบหลอโลหะและแกนแบบหลอโลหะ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําแบบหลอและแกนแบบหลอสําหรับหลอโลหะ
ทําหนาที่
− ทําแบบหลอโลหะดวยมือหรือใชเครื่องจักรเพื่อชวยหลอแบบโลหะขนาดตางๆ เชน บนโตะ
สําหรับการหลอโลหะขนาดเล็ก บนพืน้ ของโรงหลอหรือในหลุมสําหรับการหลอโลหะ
ขนาดใหญ
− ทําแกนแบบหลอโลหะเพื่อใชในแบบหลอโลหะ
− ทําความสะอาดแบบหลอโลหะและกลองแกนแบบหลอโลหะ พรอมทั้งเจียรใหเรียบ และ
ซอมผิวแบบหลอและแกนหลอที่ชํารุด
− เคลื่อนยายและวางตําแหนงชิ้นงาน เชน ชิ้นสวนของแบบหลอโลหะ กระสวน และแผน
รองกนแบบพิมพในขณะหลอเทแบบ โดยใชปน จั่นหรือใหสัญญาณกับผูปฏิบัติงานอื่น
เคลื่อนยายชิ้นงาน
− กําหนดตําแหนงของกระสวนภายในสวนตางๆ ของแบบหลอโลหะและหนีบรวมไวดวยกัน
− เจาะทางไหล รู ทางวิ่งหรือทางเขาของน้ําโลหะเขาไปในแบบหลอ
− ยกชิ้นสวนแบบหลอโลหะสวนบนขึน
้ แยกจากสวนลาง และเคลื่อนยายกระสวนออกจาก
แบบหลอโลหะ
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางทําแกนแบบหลอโลหะ
− ชางทําแบบหลอโลหะ
7212

ชางเชื่อมและชางตัดโลหะดวยเปลวไฟ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเชื่อมและตัดชิน้ สวนของโลหะดวยเปลวกาซ อารกไฟฟา และแหลง
ความรอนอื่นๆ เพื่อหลอมและตัด หรือหลอมและเชื่อมโลหะ
ทําหนาที่
− เชื่อมชิ้นสวนโลหะดวยเปลวกาซหรืออารกไฟฟา
− ใชเครื่องเชื่อมโลหะแบบตานทาน
− ใชเครื่องพนไฟเพื่อทําและซอมแนวเชื่อมตะกัว
่ ทอ พื้น และอุปกรณตดิ ตั้งอื่นๆ ที่ทาํ จาก
ตะกัว่
− บัดกรีเพื่อเชื่อมชิ้นสวนของโลหะเขาดวยกัน
− ตัดชิ้นสวนโลหะ ดวยเปลวกาซหรืออารกไฟฟา
− เชื่อมโลหะดวยการบัดกรีดวยมือ
− ควบคุมดูแลกระบวนการติดตั้ง การเผาไหม และเชื่อม เพื่อหลีกเลี่ยงชิ้นสวนงานมีความ
รอนสูงเกินปกติ หรือทําใหชนิ้ งานหอตัว หดตัว บิดเบี้ยว หรือขยายตัว
− ตรวจสอบชิ้นงานเพื่อหาขอบกพรองและตรวจวัดดวยเครื่องมือที่ใชตรวจสอบความเรียบ
ของตะเข็บชิ้นงาน หรือใชแมแบบเปนตัวทดสอบเพื่อใหแนใจวาเปนไปตามขอกําหนด
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางทําเครื่องทองเหลือง
− ชางตัดโลหะดวยเปลวไฟ
− ชางเชื่อม

7213

ชางโลหะแผน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทํา ติดตั้ง และซอมสิ่งของและชิ้นสวนที่ทําจากแผนโลหะ เชน แผน
เหล็ก แผนทองแดง แผนดีบุก แผนทองเหลือง แผนอะลูมิเนียม แผนสังกะสี หรือแผนเหล็ก
เคลือบสังกะสีกันสนิม
ทําหนาที่
− ทําแผนโลหะเพื่อตัดหรือขึ้นรูป
− ทําและซอมเครื่องใชในครัวเรือนและสิ่งของอื่นๆ ที่ทําจากดีบก
ุ ทองแดง และโลหะเจือ
ชนิดเบา หรือของประดับตกแตงและสิ่งติดตั้งอาคาร
− ทําและซอมหมอน้ํา แท็งก ถัง และภาชนะบรรจุที่คลายกัน

368
−
−
−

−

ติดตั้งและซอมชิ้นสวนที่เปนโลหะแผนของยานยนตและอากาศยาน
แปลงพิมพเขียวใหเปนแบบวาดเพื่อใชในการกอสรางและการประกอบผลิตภัณฑโลหะแผน
กําหนดความตองการโครงการ รวมถึงขอบเขต ลําดับขั้นตอนการประกอบ และวิธีการ
และวัสดุทจี่ ําเปนตามพิมพเขียว แบบวาด และวิธีการที่เปนลายลักษณอักษรหรือวาจา
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑและติดตั้งเพื่อใหแนใจวาเปนไปตามขอกําหนด

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางทําหมอน้ํา
− ชางทําผลิตภัณฑโลหะจากแผนทองแดง
− ชางตีแผนโลหะ
− ชางทําผลิตภัณฑโลหะจากแผนดีบุก
ยกเวน
− ชางมุงหลังคา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7121
− ชางติดตั้งทอระบายน้าํ รางน้าํ และทอโลหะ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7126
− ชางทําผลิตภัณฑโลหะแผนสําหรับใหชา งมุงหลังคาและชางประปาใชงานและติดตั้ง ได
จัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7213
7214

ชางเตรียมและติดตัง้ โครงสรางโลหะ
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการเตรียม ติดตัง้ และรื้อถอนโครงสรางโลหะของอาคารและสิ่งปลูกสรางอืน่ ๆ
ทําหนาที่
− ทําเครื่องหมายบนโครงสรางโลหะใหเปนแนวทางสําหรับเจาะ ตัด และขึ้นรูปชิน
้ สวน
ตางๆ เพื่อใชในอาคารและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ
− เจาะ ตัด และขึ้นรูปโครงสรางเหล็กในสถานที่กอสราง
− ประกอบโครงสรางเหล็กสําหรับอาคาร สะพาน และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ
− ประกอบโครงสรางและชิ้นสวนโลหะของเรือ
− ขึ้นรูปและยึดเหล็กแผนโครงสรางโลหะของเรือในการสรางและซอมแซม
− ย้ําหมุดชิน
้ สวนโครงสรางโลหะดวยมือ เครื่องมือ และเครื่องย้ําหมุดดวยลม
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางประกอบโครงสรางโลหะ
− ชางทําโครงสรางโลหะ
− ชางย้ําหมุด
ยกเวน
− ชางคุมเครื่องย้ําหมุด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7223
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ชางติดตัง้ เครื่องยกและฟนตอสายเคเบิล
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบเฟองเครื่องยกสําหรับเคลื่อนยายและจัดวางอุปกรณและชิ้นสวน
ที่ใชในการกอสราง หรือติดตั้งและบํารุงรักษาสายเคเบิล เชือก และลวดในสถานที่กอสราง
อาคาร หรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ
ทําหนาที่
− ประมาณขนาด รูปราง และน้ําหนักของสิ่งของที่จะเคลื่อนยาย และตัดสินใจเลือกชนิด
ของอุปกรณทจี่ ะใชในการเคลื่อนยาย
− ติดตั้งและซอมสายเคเบิล เชือก ลวด รอก และสิ่งที่คลายกันอื่นๆ
− เชื่อมตอ ซอม และปรับอุปกรณที่เปนลวด เชือก และสายเคเบิล
− ปฏิบัติงานรวมกับลูกเรือในการติดตั้งและซอมแทนขุดเจาะบอน้ํา กาซ และน้ํามัน
− ยกอุปกรณประกอบฉาก อุปกรณแสง และอื่นๆ ของในโรงละครหรือกองถายภาพยนตร
− ติดตั้งและบํารุงรักษาเสาสงสัญญาณ กระเชาลอยฟา รถไฟยกระดับ (ฟนนิคูลาร เรลเวย)
ลิฟตสกี และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่คลายกัน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางติดตั้งเครื่องยกหรือสายเคเบิล
− ชางติดตั้งเชือก ลวด และสายเคเบิลในเรือ
− ชางติดตั้งสายเคเบิลและเชือก
− ชางติดตั้งเครื่องยกบนหอสูง
− ชางติดตั้งเครื่องยกในโรงละคร
ยกเวน
− ผูควบคุมเครื่องจักรฟนตอสายเคเบิลและเชือก ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8189
− ผูควบคุมปนจั่น รอกยก และเครื่องจักรโรงงานที่เกี่ยวของ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ
8343

722

ชางเหล็ก ชางทําเครื่องมือ และผูปฏิบตั ิงานในธุรกิจที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตีและทุบเหล็ก เหล็กกลา หรือโลหะอื่นๆ ที่มีลกั ษณะเปนแทง เปนทอน
หรือลักษณะทีเ่ ปนอินกอต38/ เพื่อผลิตและซอมเครื่องมือชนิดตางๆ อุปกรณและสิง่ ของอื่นๆ
ปรับตั้งเครื่องมือกลทั้งเพื่อใชงานเองและใหผูอื่นใชงาน รวมถึงขัดเงาและลับคมผิวหนาโลหะ
ทําหนาที่
− ตีและทุบเหล็ก เหล็กกลา และโลหะอื่นๆ เพื่อผลิตและซอมเครื่องมือ อุปกรณ และสิ่งของ
อื่นๆ ที่ทําจากโลหะ

38/

อินกอต (ingot) คือ แทงโลหะหลอซึ่งมีรูปรางเหมาะสมสําหรับการแปรรูปรอน
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−
−
−
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ปรับตั้งเครื่องมือกลทั้งเพื่อใชงานเองและใหผูอื่นใชงาน
ปรับตั้งเครื่องมือกลแปรรูปโลหะสําหรับผูปฏิบัติงานเพื่อใหไดความละเอียดและแมนยํา
ขัดเงาและลับคมผิวหนาโลหะและเครื่องมือที่ทําจากโลหะ

ชางเหล็ก ชางตีเหล็ก และชางคุมเครื่องอัดขึ้นรูปโลหะ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตีและทุบเหล็ก เหล็กกลา หรือโลหะอื่นๆ ที่มีลักษณะเปนแทง เปน
ทอนเปนอินกอต และเปนแผน เพื่อผลิตและซอมเครื่องมือชนิดตางๆ ของที่ทําจากโลหะ
ชิ้นสวนของอุปกรณ และเครื่องมือทางการเกษตรและเครื่องมือที่เกี่ยวของ
ทําหนาที่
− ใหความรอนโลหะในเตาหลอมโลหะ รวมถึงผลิตและซอมสิ่งของดวยการดึง พับ ตัด ตี
โลหะบนทั่งตีเหล็ก
− ตอกโลหะ ตัดโลหะ เชื่อมโลหะ และชุบโลหะใหแข็ง
− ขึ้นรูปโลหะที่เผาแลวดวยเครือ
่ งกดอัดขึ้นรูปแบบแมพิมพเปด
− ใชคอนตีแมพม
ิ พแบบปดเพือ่ ขึ้นรูปสิ่งของที่ทําจากโลหะ
− ดึงยืดโลหะใหเปนเสนลวด
− อานคําสั่งงานหรือพิมพเขียวเพื่อกําหนดคาความคลาดเคลื่อนและลําดับการปฏิบัติงานเพื่อ
ปรับตั้งเครื่องจักร
− ตรวจวัดและตรวจสอบชิ้นสวนของเครื่องจักรเพื่อใหแนใจวาเปนไปตามขอกําหนดของ
ผลิตภัณฑ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเหล็ก
− ชางคุมเครื่องตีขึ้นรูปโลหะแบบคอน
− ชางคุมเครื่องอัดขึ้นรูปโลหะ
− ชางตีเหล็ก
ยกเวน
− ชางคุมเครื่องหลอโลหะ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7223
− ชางคุมเครื่องกลึงโลหะ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7223

7222

ชางทําเครื่องมือและผูปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตและซอมเครื่องมือ ปนที่ใชในการกีฬา กุญแจ แมพมิ พโลหะ
กระสวน สวนประกอบของเครื่องจักร และสิ่งของอื่นๆ ที่ทําจากโลหะ ที่สั่งทําตามความตองการ
ของลูกคาหรือสั่งทําเฉพาะ โดยใชมือและเครื่องมือกลเพื่อทํางานโลหะใหไดความละเอียดและ
ความแมนยํา
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ทําหนาที่
− อานและตีความภาพเขียนแบบทางวิศวกรรมและรายละเอียดของเครื่องมือ แมพิมพโลหะ
ตนแบบ หรือแบบจําลอง
− จัดเตรียมแมแบบและภาพราง พรอมทั้งกําหนดขั้นตอนการทํางาน
− คิดและคํานวณขนาด รูปทรง และเกณฑความคลาดเคลือ
่ นของสวนประกอบตามขอกําหนด
− หลอเพื่อใหไดโครงรางหยาบๆ เพื่อนําไปไสหรือเจาะดวยเครื่องจักร
− ปรับตั้ง ใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องจักรระบบควบคุมเชิงตัวเลขแบบดั้งเดิมและแบบ
ภายใตการควบคุมของคอมพิวเตอรที่ใชในการตัด กลึง กัด ทําใหเรียบ เจาะ ควาน บด หรือ
ทําชิ้นงานใหเปนรูปทรงอื่นๆ เพื่อใหไดขนาดและลักษณะชิ้นงานตามที่กําหนด
− ติดตั้งและประกอบชิ้นสวนเพื่อทําและซอมอุปกรณจับยึดและอุปกรณวัด
− ซอมและดัดแปลงปนที่ใชในการกีฬาและอาวุธขนาดเล็กอื่นๆ
− ทํา ปรับแตง ประกอบ ซอม และติดตั้งกุญแจและสวนประกอบ
− ทําและซอมกระสวนเพื่อใชเปนแบบหลอโลหะ
− วางโครงรางแนวเสนและจุดอางอิงบนชิ้นงานโลหะเพื่อเปนแนวทางใหกับผูปฏิบัติงานอื่น
ทําการตัด กลึง ตี บด หรือขึ้นรูปโลหะดวยวิธีอื่น
− ตรวจสอบรูปรางและความเรียบรอยของชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณใหเปนไปตามขอกําหนด
โดยใชเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรงแมนยํา และทดสอบความสมบูรณของชิ้นงานดวย
วิธีการที่เหมาะสม
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางทําแมพิมพปมโลหะ
− ชางปน
− ชางทําอุปกรณจับยึด
− ชางทํากุญแจ
− ชางกระสวน
− ชางทําเครื่องมือ
ยกเวน
− ชางคุมเครื่องมือกล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7223
7223

ชางปรับตั้งและใชเครื่องมือกลงานโลหะ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับตั้ง และ/หรือใชเครื่องมือกลงานโลหะชนิดตางๆ ใหมาตรฐานความ
ละเอียดและความแมนยํา
ทําหนาที่
− ปรับตั้งเครื่องมือกลงานโลหะชนิดตางๆ เพื่อใชผลิตสิ่งของที่ทําจากโลหะตามมาตรฐาน
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−

−
−

−

−

ใชงานและควบคุมดูแลเครื่องจักรกลงานโลหะ เชน เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องควาน
เครื่องเจาะ เครื่องบด หรือเครื่องขัดรูใน รวมถึงเครื่องจักรงานโลหะเอนกประสงคระบบ
ควบคุมเชิงตัวเลข
ปฏิบัติงานที่คลายคลึงกันในการใชเครื่องมือกลเพื่อไสหรือเจาะพลาสติกหรือวัสดุโลหะอื่นๆ
ดูการทํางานของเครื่องจักรเพื่อหาชิ้นงานที่บกพรองหรือการทํางานที่ผิดปกติของเครื่องจักร
และปรับแตงเครื่องจักรตามความจําเปน
ตรวจสอบขอบกพรองของชิ้นงาน และตรวจวัดชิ้นงานโดยใชไมบรรทัด แมแบบ หรือ
เครื่องมือวัดอืน่ ๆ เพื่อกําหนดความแมนยําในการทํางานของเครื่องจักร
เปลี่ยนอะไหลของเครื่องจักรที่เสียหรือเกา เชน เครื่องมือตัดและแปรง โดยใชเครือ่ งมือ
ชนิดใชงานดวยมือ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางคุมเครื่องควานโลหะ
− ชางปรับแตงเครื่องจักรงานโลหะ
− ชางคุมเครื่องจักรงานโลหะ
− ชางปรับตั้งเครื่องจักรงานโลหะ
− ชางกลึงโลหะ
− ชางคุมเครื่องย้ําหมุด
− ชางคุมเครื่องหลอโลหะ
− ชางคุมเครื่องกลึงโลหะ
− ชางคุมเครื่องมือกล
7224

ชางขัดเงาโลหะ ชางเจียระไนโลหะ และชางลับเครื่องมือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขัดเงาและเจียระไนผิวของโลหะและลับเครื่องมือ
ทําหนาที่
− ใชงานเครื่องขัดชนิดติดตั้งอยูกับที่หรือเคลือ
่ นยายได
− ลับเครื่องมือตัดดวยหินเจียระไนหรือเครื่องเจียระไนชนิดจักรกล
− ซอม ปรับตั้ง และลับใบเลื่อยและฟนโลหะของกระบอกสูบในเครื่องจักรสางเสนใยสิ่งทอ
− ตกแตงหินเจียระไนตามวิธีการที่กําหนด
− ควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรวาควรจะปรับแตงเมื่อจําเปน
หรือหยุดการทํางาน
ของเครื่องจักรเมื่อเกิดปญหา
− ตรวจดู จับ และวัดชิ้นงานเพือ
่ ใหแนใจวาพืน้ ผิวและขนาดเปนไปตามทีก่ ําหนด
− เลือกและติดตั้งหินเจียระไนใหเขากับเครื่องจักรตามขอกําหนด โดยใชเครื่องมือชนิดใชงาน
ดวยมือ พรอมทั้งนําความรูใ นการขัดและเจียระไนโลหะมาใชในการปฏิบัติงาน

373
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางแตงสําเร็จโลหะ
− ชางเจียระไนเครื่องมือ
− ชางขัดเงาโลหะ
− ชางลับมีด
ยกเวน
− ผูควบคุมเครื่องจักรตกแตงโลหะ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8122
− ผูควบคุมเครื่องจักรขัดเงาโลหะ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8122
723

ชางเครื่องและชางซอมเครื่องจักรกล
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับแตง ติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมเครื่องยนต ยานยนต เครื่องจักร
ที่ใชในงานเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม และอุปกรณเชิงกลที่คลายกัน
ทําหนาที่
− ปรับแตง ติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมเครื่องยนต ยานยนต เครื่องจักรที่ใชในงาน
เกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม และอุปกรณเชิงกลที่คลายกัน
หมายเหตุ
− อาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดใหญ 8 (ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และ
ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ) เปนงานที่ทําตองใชประสบการณและความรูความเขาใจ
ในการใชงานและควบคุมดูแลเครื่องจักร
− อาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดใหญ 9 (ผูป
 ระกอบอาชีพงานพื้นฐาน) เปนการปฏิบัติงาน
ประจําวันงายๆ ที่ใชแรงกายเปนหลัก หากมีการใชเครือ่ งมือก็จะเปนเครื่องมือชนิดใชมือถือ
ผูปฏิบัติอาจไมมีประสบการณและความรูความเขาใจงานในที่ทําหรือมีเล็กนอย และไม
ตองใชความคิดริเริ่มสรางสรรคหรือการตัดสินใจในการทํางาน
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ชางเครื่องและชางซอมเครื่องยนตยานยนต
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการปรับแตง ติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมเครื่องยนต อุปกรณเชิงกลและ
อุปกรณที่เกีย่ วของของรถยนตโดยสาร รถบรรทุก จักรยานยนต และยานยนตอนื่ ๆ
ทําหนาที่
− คนหาและวินจ
ิ ฉัยขอพกพรองที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนตและชิ้นสวน
− ปรับแตง ตรวจสอบ ทดสอบ และซอมเครื่องยนตของยานยนตและจักรยานยนต
− เปลี่ยนชิ้นสวนของเครื่องยนตหรือประกอบเครื่องยนตใหสมบูรณ
− ปรับแตง ตรวจสอบ แกไข ถอดออก ปรับปรุงใหม และเปลี่ยนชิ้นสวนที่บกพรองของ
ยานยนต

374
−
−
−

−

ติดตั้งและปรับแตงมอเตอรและเบรก และปรับแตงพวงมาลัยหรือชิ้นสวนตางๆ ของยานยนต
ติดตั้ง ปรับแตง ซอม และเปลี่ยนชิ้นสวนระบบอัตโนมัติของยานยนต
บริการบํารุงรักษาตามตารางเวลา เชน เปลี่ยนน้ํามัน ใสสารหลอลื่น และปรับตั้งเครื่องยนต
เพื่อใหยานยนตขับเคลื่อนดวยความเรียบรอย และเปนไปตามกฎระเบียบดานมลภาวะทาง
อากาศ
ประกอบเครื่องยนตและชิ้นสวนหลังจากซอมแซมแลว

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางซอมระบบเบรคยานยนต
− ชางปรับแตงเครื่องยนตดีเซลยานยนต
− ชางปรับแตงเครื่องยนตยานยนต
− ชางอูซอมรถ
− ชางซอมรถจักรยานยนต
− ชางซอมระบบน้ํามันเชื้อเพลิงและเครื่องยนตยานยนต
− ชางยนต
− ชางซอมระบบอัตโนมัติยานยนต
− ชางซอมรถยนต
− ชางเทคนิคซอมยานยนต
− ชางซอมเครื่องยนตขนาดเล็ก
− ชางซอมรถลากชนิดติดเครื่องยนต
ยกเวน
− ชางซอมรถจักรยาน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7234
− ชางไฟฟายานยนต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7412
− ชางเครื่องไฟฟา ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7412
− พนักงานประกอบเครื่องยนตยานยนต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8211
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ชางเครื่องและชางปรับเครื่องยนตอากาศยาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับแตง บํารุงรักษา ซอม และยกเครื่องเครื่องยนตและชิ้นสวนของ
อากาศยาน เชน โครงสรางอากาศยาน ระบบไฮดรอลิก และระบบนิวเมติก
ทําหนาที่
− ปรับแตง ตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาเครื่องยนตของอากาศยาน
− เปลี่ยนชิ้นสวนของเครื่องยนตหรือประกอบเครื่องยนตใหสมบูรณ
− สํารวจและตรวจสอบโครงสรางอากาศยานและชิ้นสวนอืน
่ ๆ รวมถึงลอหรือสวนที่ใชรับ
น้ําหนักอากาศยานเพื่อลงสูพนื้ ดิน ระบบไฮดรอลิก และระบบไลน้ําแข็ง เพื่อคนหาการ
สึกกรอน รอยราว รอยแตกหัก รอยรัว่ หรือปญหาอื่นๆ
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−

−

−

−

−
−

บํารุงรักษา ซอม ยกเครื่อง ดัดแปลง และทดสอบโครงสรางของอากาศยาน ระบบเชิงกล
และระบบไฮดรอลิก
อานและทําความเขาใจคูมือ ขาวสารบริการ และขอกําหนดอื่นๆ เพือ่ กําหนดแนวทางและ
วิธีการซอมแซมและเปลี่ยนชิน้ สวนที่ทํางานผิดปกติหรือชํารุดเสียหาย
บํารุงรักษา ซอม และปรับปรุงโครงสรางอากาศยานและชิ้นสวน เชน ปก และสวนลําตัว
เครื่องบิน และสายสง สวนไฮดรอลิก ระบบออกซิเจน ระบบเชือ้ เพลิง ระบบไฟฟา
ประเก็น และซีล
ตรวจสอบความสมบูรณของงาน เพื่อใหการบํารุงรักษาอากาศยานเปนไปตามมาตรฐาน
และพรอมใชงาน
ดูแลขอมูลการซอม บันทึกรายละเอียดการบํารุงรักษาทั้งการปองกันและการแกไขปญหา
อากาศยาน
ติดตั้งและทดสอบชิ้นสวน อุปกรณ และระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในอากาศยาน
เชื่อมตอชิ้นสวนตางๆ เขาเปนอุปกรณ เชน ระบบวิทยุ เครื่องมือ เครื่องกําเนิดไฟฟา
ขนาดเล็ก เครือ่ งแปลงไฟฟา และระบบเติมเชื้อเพลิงในระหวางการบิน

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางปรับเครื่องยนตอากาศยาน
− วิศวกรบํารุงรักษาโครงสรางอากาศยาน
− วิศวกรบํารุงรักษาเครื่องยนตอากาศยาน
− หัวหนาคุมงานซอมบํารุงอากาศยาน
− ชางเครื่องยนตอากาศยาน
− ชางซอมอากาศยาน
− ชางเทคนิคบํารุงรักษาอากาศยาน
− ชางซอมโครงสรางอากาศยาน
− ชางเทคนิคบํารุงรักษาอากาศยาน
− ชางซอมเฮลิคอปเตอร
− ชางซอมเครื่องยนตเครื่องบินไอพน
− ชางซอมระบบนูดรอลิกอากาศยาน
− ชางซอมเครื่องกําเนิดไฟฟาอากาศยาน
− ชางซอมสวนประกอบเครื่องยนตจรวด
ยกเวน
− วิศวกรอากาศยาน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2144
− วิศวกรบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอากาศยาน
อาชีพ 7421

ไดจัดประเภทไวในรหัส
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−
−
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ชางระบบอิเล็กทรอนิกสอากาศยาน ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7421
พนักงานประกอบเครื่องยนตอากาศยาน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8211

ชางเครื่องและชางปรับเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับแตง ติดตั้ง ตรวจสอบ บํารุงรักษา และซอมเครื่องยนต เครื่องจักร
และเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ยกเวน ยานยนต อากาศยาน มอเตอรไฟฟา
ทําหนาที่
− ปรับแตง ติดตั้ง ตรวจสอบ บํารุงรักษา และซอมเครื่องยนต อุปกรณเครื่องจักรและ
เครื่องจักรกล
− เติมน้ํามันและใสจาระบีเครื่องยนตและเครือ
่ งจักรชนิดติดตั้งประจําที่
− ตรวจสอบและทดสอบเครื่องจักรและเครือ
่ งจักรกลที่เปนของใหมจะตองไปตามมาตรฐาน
และขอกําหนดในการปฏิบัติงาน
− รื้อถอนเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อนําชิน
้ สวนที่ชํารุดออกและทําการซอม
− ตรวจสอบชิ้นสวนเพื่อหาขอผิดพลาด เชน ชิ้นสวนที่แตกหักเสียหายหรือเกินจํานวน
− ใชเครื่องจักรและอุปกรณที่ซอ
 มเสร็จใหมๆ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการซอม
− บันทึกรายงานการซอมและการบํารุงรักษา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางซอมเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง
− ชางซอมเครื่องจักรที่ใชในการเกษตร
− ชางปรับตั้งเครื่องจักรที่ใชในการทําเหมือง
− ชางซอมเครื่องจักรที่ใชในการทําเหมือง
− ชางปรับตั้งเครื่องยนตชนิดติดตั้งประจําที่
− ชางซอมเครื่องยนตชนิดติดตั้งประจําที่
− ชางปรับเครื่องยนตรถไฟ
− ชางซอมเครื่องยนตรถไฟ
ยกเวน
− ชางซอมอุปกรณเครื่องปรับอากาศ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7127
− ชางเครื่องไฟฟา ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7412
− พนักงานประกอบเครื่องจักรกล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8211
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ชางซอมรถจักรยานและผูป ฏิบัตงิ านที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับตั้ง บํารุงรักษา และซอมเครื่องจักรกลและอุปกรณทเี่ กี่ยวของกับ
รถจักรยาน รถลาก รถเข็นเด็ก รถเข็นสําหรับคนปวยหรือคนพิการ และอุปกรณขนสงที่ไมได
ขับเคลื่อนดวยมอเตอรที่คลายกัน
ทําหนาที่
− ตรวจสอบ
บํารุงรักษา และซอมรถจักรยานและอุปกรณขนสงที่ไมไดขับเคลือ่ นดวย
มอเตอรอื่นๆ
− ทําความสะอาดและใสสารหลอลื่นตลับลูกปน และชิ้นสวนที่ใชในการเคลื่อนที่อื่นๆ
− เปลี่ยนและซอมชิ้นสวนและสวนประกอบ เชน เบรก กลไกที่ใชขับเคลื่อนโซ ลอ และ
แฮนดรถจักรยาน
− เปลี่ยนยางและปรับระดับลมยาง
− พนสีโครงรถจักรยาน
− ประกอบรถจักรยาน รถเข็นสําหรับคนปวยหรือคนพิการ และอุปกรณที่ไมไดขับเคลื่อน
ดวยมอเตอรที่คลายกัน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางซอมรถจักรยาน
− ชางซอมรถเข็นเด็กทารก
− ชวงซอมรถเข็นสําหรับคนปวยหรือคนพิการ
ยกเวน
− ชางซอมรถจักรยานยนตขนาดเล็ก (นอยกวา 50 ซีซี) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7231
− ชางซอมรถลากชนิดติดเครื่องยนต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7231

หมวดยอย 73 ชางงานหัตถกรรมและงานพิมพ
ปฏิบัติงานโดยการผสมผสานทักษะทางดานศิลปะและงานฝมือเพื่อออกแบบ ผลิต บํารุงรักษา
และตกแตงเครือ่ งมือที่มีความเที่ยงตรงแมนยํา เครื่องดนตรี เครื่องเพชรพลอย และโลหะมีคาอืน่ ๆ เครื่องปนดินเผา
เครื่องพอรชเลน และเครื่องแกวที่ทําจากไมหรือสิ่งทอ เครื่องหนัง หรือวัสดุที่คลายกัน รวมถึงผลิตภัณฑงานพิมพ
เชน หนังสือ หนังสือพิมพ และนิตยสาร
ผูปฏิบัติงานใชเทคนิควิธีการดั้งเดิมและ/หรือที่พัฒนาขึ้นมาใหมในปจจุบันในการแกะลาย หลอ
ประกอบ ทอ และตกแตงสิ่งของตางๆ ทําการเรียงพิมพและกําหนดชนิดของงานกอนที่จะทําการพิมพ ตั้งคาและ
ควบคุมเครื่องพิมพ เขาเลมและตกแตงผลิตภัณฑงานพิมพ จัดเตรียมแผนลายฉลุและทําการสกรีน ผูประกอบ
อาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว นใหญตองมีทักษะในระดับที่ 2 ตามระดับทักษะของ ISCO
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งานในหมวดใหญนี้เกิดจากการทํางานดวยมือ หรือใชเครื่องมือชนิดใชงานดวยมือหรือเครื่องมือ
ที่ขับเคลื่อนดวยแรงมือรวมดวย และในบางกรณีอาจมีการตั้งคาและควบคุมเครื่องจักรหรือเครื่องมือกล ผูปฏิบัติงาน
จะตองมีความเขาใจในทุกขัน้ ตอนของการกระบวนการผลิต รูจักวัสดุและเครื่องมือที่ใช รวมถึงลักษณะและ
วัตถุประสงคของผลิตภัณฑที่ได
ทําหนาที่
− ผลิตและซอมเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการเดินเรือ พยากรณอากาศ ทัศนศาสตร และ
เครื่องและอุปกรณที่มีความเที่ยงตรงแมนยําอื่นๆ
− ผลิตและซอมเครื่องดนตรี
− ผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และสิ่งของที่ทําจากโลหะมีคา
− ผลิตเครื่องปนดินเผา เครื่องพอรชเลน เซรามิก และเครื่องแกว
− ทาสีและประดับตกแตงสิ่งของตางๆ
− ผลิตงานหัตถกรรมที่ทําจากไมหรือสิ่งทอ หนัง และวัสดุที่คลายกัน
− ผลิตงานพิมพหรืองานเขาเลมหนังสือ
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
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ชางงานหัตถกรรม
ปฏิบัติงานโดยใชทักษะรวมระหวางงานศิลปและงานชางเพื่อการออกแบบ จัดทํา ซอมแซม
ปรับแก บํารุงรักษา และตกแตงเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแมนยํา เครื่องดนตรี เครื่องเพชร
พลอยและรูปพรรณ และโลหะมีคาอื่นๆ เครื่องปนดินเผาและเครื่องพอรชเลน โดยใชเทคนิค
แบบดั้งเดิมและ/หรือแบบที่ไดรับการพัฒนาขึ้นในปจจุบนั เกี่ยวกับการแกะสลัก ขึน้ รูป ประกอบ
ถักทอ และตกแตงสิ่งของเครื่องใชที่ทําจากแกว เซรามิก สิ่งทอ ฟาง หิน ไม และหนัง
ทําหนาที่
− ผลิต ปรับตั้ง ซอม บํารุงรักษา และติดตั้งเครื่องดนตรีและเครื่องมือที่มีความเทีย
่ งตรง
แมนยํา
− ประกอบ ปรับตั้ง ซอม หรือประเมินมูลคาเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ เครื่องใชในงาน
พิธีการหรือดานศาสนา ทอง เงิน โลหะมีคา อื่นๆ หรืออัญมณี
− เจียระไน ตกแตง ขัด และฝงรัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ รวมถึงอัญมณีและเพชร และ
ออกแบบงานแกะสลักลงบนเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และสิ่งของที่ทําจากโลหะมีคา
− ทําเครื่องปนดินเผา เครื่องพอรชเลน เครื่องสุขภัณฑ อิฐ กระเบื้อง และจานขัดเจียรดวย
มือหรือเครื่องจักร
− เปา ขึ้นรูป บีบอัด ตัด แตง ฝน และขัดเงาแกว รวมถึงขึ้นรูปแกวหลอมตามแบบที่
กําหนด
− ตกแตงสิ่งของที่ทําจากไม โลหะ สิ่งทอ แกว เซรามิก และวัสดุอน
ื่ ๆ และวางแผน วาง
โครงราง และลงสีตัวอักษร ภาพ อักษรยอ และออกแบบเพื่อทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณ
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−
−
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ใชเทคนิคดั้งเดิม เชน การผึง่ และอบใหแหง การอัดน้ํายาเพื่อจัดเตรียมไม ฟาง หวาย กก
หิน ดินเหนียว เปลือกหอย และวัสดุอนื่ ๆ ทําการแกะสลัก ขึ้นรูป ประกอบ ถักทอ
หรือลงสี และตกแตงสิ่งของตางๆ ทั้งที่ใชสวนบุคคลหรือใชในครัวเรือน หรือใชเพือ่ การ
ประดับตกแตง
จัดเตรียมวัสดุเพื่อทําเฟอรนิเจอรสาน แปรงและไมกวาด และตะกราสานชนิดตางๆ
ใชเทคนิคและรูปแบบดั้งเดิมในการผลิตผาทอ เครื่องแตงกายและสิ่งของในครัวเรือนที่ได
จากการถักนิต เย็บปก และวิธีอื่นๆ

ชางทําและซอมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแมนยํา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต ปรับตั้ง ซอม บํารุงรักษา ปรับแตง และติดตั้งนาฬิกาชนิดคลอก
และชนิดว็อตช เครื่องวัดในการเดินเรือ เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เครื่องมือทัศนศาสตร
เครื่องมือศัลยกรรมกระดูก และเครื่องมือและอุปกรณทมี่ ีความเที่ยงตรงแมนยําอืน่ ๆ รวมถึงตั้ง
คาใหกับเครื่องมือและอุปกรณดังกลาวใหสามารถทํางานไดอยางถูกตอง
ทําหนาที่
− ซอม ทําความสะอาด และปรับตั้งกลไกในเครื่องบอกเวลา เชน นาฬิกาชนิดคลอกและ
ชนิดว็อตช
− ปรับตั้งเครื่องบอกเวลามาตรฐานโดยใชคาลิเปอร เครื่องบันทึกอัตราเร็วของนาฬิกา และ
ปากคีบ
− ทําความสะอาดชิ้นสวนเครื่องบอกเวลา รวมถึงลางและทําใหแหง โดยใชสารละลายและ
เครื่องอัลตราโซนิก หรือเครื่องมือทําความสะอาดนาฬิกาอื่นๆ
− ทดสอบความแมนยําและประสิทธิภาพของเครื่องบอกเวลา
โดยใชมิเตอรและเครือ่ งมือ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
− ทดสอบความแมนยําของมิเตอร มาตรวัด เครื่องมือวัด หรือเครื่องมือสําหรับบันทึกหรือ
ควบคุมอื่นๆ เพื่อหาชิ้นสวนที่บกพรองและใหเปนไปตามมาตรฐาน
− ปรับตั้งเครื่องมือหรือเครื่องวัด โดยใชเครือ
่ งมือชนิดใชงานดวยมือ คอมพิวเตอร หรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
− ตรวจสอบชิ้นสวน การเชื่อมตอ และกลไกการทํางานเพื่อตรวจหาขอบกพรอง
− ประกอบเครื่องมือและอุปกรณ เชน เครื่องวัดความกดดันอากาศ วาลวควบคุม เครื่องมือ
วัดการหมุน เครื่องวัดความชื้นของอากาศ เครื่องวัดความเร็ว เครื่องวัดความรอน
− ทดสอบ ปรับตั้ง และปรับแตงเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาซึ่งใชในการพยากรณอากาศ ชนิด
ใชและไมใชปรอท ชนิดอิเล็กทรอนิกส และชนิดอืน่ ๆ ตามรายละเอียดและแผนผังที่
กําหนดไวในเอกสาร โดยใชเครื่องมือวัดแรงดันไฟฟา เครื่องแสดงคลื่นกระแสไฟฟา
เครื่องทดสอบหลอด และเครื่องมือทดสอบอื่นๆ
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−

−

ปรับตั้งและซอมเสาอากาศ โครงสรางค้ํายัน ชุดไฟสองสวาง แผงควบคุม สายเคเบิลและ
สายไฟควบคุม และเครื่องมือไฟฟาและเครื่องจักรกลอื่นๆ
ซอมและตั้งคาเครื่องมือทัศนศาสตร เชน กลองจุลทรรศน กลองโทรทรรศน กลองวัดมุม
กลองสํารวจ เครื่องวัดระยะทางหาเสนรุงเสนแวง
ตรวจสอบชิ้นสวน/เครื่องมือที่ไดจากการผลิตวาเปนไปตามขอกําหนด และเพื่อใหแนใจ
ในประสิทธิภาพและการตอบสนองตอความไวโดยทําการทดสอบตามมาตรฐานที่กาํ หนด

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางทําและซอมเครื่องมือที่ใชในการพยากรณอากาศ
− ชางทําและซอมนาฬิกา
− ชางทําและซอมเครื่องมือศัลยกรรมผาตัด
− ชางซอมอุปกรณถายภาพ
− ชางทําเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแมนยํา
ยกเวน
− ชางทําและซอมเครื่องมือศัลยกรรมกระดูก ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3214
− ชางทําและซอมกุญแจ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7222
− ชางคุมเครื่องมือกล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7223
− พนักงานประกอบนาฬิกา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8212
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ชางทําเครื่องดนตรีและปรับเสียงดนตรี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทํา ประกอบ ซอม ปรับตั้ง และปรับปรุงเครื่องดนตรีใหดีขนึ้ รวมถึง
ปรับเสียงเครื่องดนตรีดังกลาวดวยเครื่องมือชนิดใชงานมือและไฟฟา
เพื่อใหไดระดับเสียง
ตามที่ตองการ โดยทั่วไปมักเชี่ยวชาญเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่ง เชน เครื่องสาย เครื่องเปา
ประเภททองเหลือง เปยโน และเครื่องลมไม หรือเครื่องตี
ทําหนาที่
− ประดิษฐและประกอบเครื่องดนตรีและชิน
้ สวนที่ทําจากไม ยางแข็ง โลหะ หนัง และวัสดุ
อื่นๆ
− ซอมหรือเปลี่ยนชิ้นสวนเครื่องดนตรี เชน สาย สะพานสาย ผาสักหลาด และคานดีด
แปนเปยโน โดยใชเครื่องมือชนิดใชงานมือและไฟฟา
− เลนและตรวจสอบเครื่องดนตรีเพื่อประเมินคุณภาพเสียงและหาขอบกพรอง
− ปรับความตึงของสายเพื่อใหไดเสียงที่ตองการหรือตั้งระดับเสียงใหกับเครื่องสาย
− ปรับเสียงขลุยหรือชองลมของหีบเพลงดวยเครื่องมือชนิดใชงานดวยมือ เพื่อควบคุมการ
ถายเทอากาศและระดับความดังของเสียง
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−

−
−

−
−

−

ปรับตั้งเสียงของหีบเพลงใหเขากับระดับเสียงของสอมเสียง พรอมทัง้ ปรับระดับเสียงของ
หีบเพลงอื่นๆ ใหเขากัน
ปดแผนหนากลองใหม
ปรับตั้งเสียงแอคคอรเดียนดวยปากโดยเปรียบเทียบกับระดับเสียงขลุยเพื่อใหไดระดับเสียง
ที่ตรงตามมาตรฐาน
จัดวางแปนนิ้วกดบนหีบเพลงหรือเครื่องดนตรีประเภทเปา
ปรับตั้งเสียงเครื่องดนตรีประเภทตีเพื่อใหไดระดับเสียงตามที่ตองการ
โดยปรับระดับ
สายรัดแผนหนังดานบน ดานลาง หรือทั้งสองดานใหตึงหรือหยอนตามตองการ
ประกอบและติดตั้งสวนประกอบของหีบเพลงและเปยโนในอาคาร

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางซอมเครื่องดนตรีที่เปนเครื่องเปาประเภททองเหลือง
− ชางปรับเสียงเปยโน
− ชางทําเครื่องดนตรีประเภทสาย
− ชางทําเครื่องดนตรีที่เปนเครือ
่ งเปาประเภทเครื่องลมไม
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ชางทําเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และโลหะมีคา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ จัดทํา ปรับแก ซอม หรือประเมินราคาเครื่องเพชรพลอยและ
รูปพรรณ ของที่ใชในงานพิธีการหรือดานศาสนา ทอง เงิน โลหะมีคาอื่นๆ หรืออัญมณี
เจียระไน ขัด ตกแตง และฝงรัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ รวมถึงอัญมณีและเพชร ออกแบบ
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และสิ่งของที่ทําจากโลหะมีคา รวมถึงเจียระไนและขัดตกแตง
เพชรเพื่องานอุตสาหกรรม
ทําหนาที่
− หลอเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และโลหะมีคาดวยมือ
− สรางสรรคงานออกแบบเครือ
่ งเพชรพลอยและรูปพรรณใหมๆ และดัดแปลงลวดลายที่มี
อยูโดยใชคอมพิวเตอร
− ออกแบบตัวเรือนหรือวัสดุอน
ื่ ๆ เพื่อใชเปนตนแบบในการทําผลิตภัณฑจากโลหะและ
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
− เปลี่ยนตัวเรือนเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่มีอยูเดิมเพื่อจัดวางอัญมณีลงไปใหม หรือ
ปรับแกตัวเรือนใหม
− ซอม แกไขรูปทรง และปรับเปลี่ยนรูปแบบเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ หรือเครื่องใช
ที่ทําจากโลหะมีคาที่มีอยูเดิมตามที่ไดออกแบบไวหรือตามคําสั่งงาน
− ทําเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณใหเสร็จสมบูรณ เชน แหวน สรอยคอ กําไล เข็มกลัด
และสรอยขอมือที่ทําจากทอง เงิน ทองคําขาว รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ
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−
−

−
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ตรวจสอบพื้นผิวและโครงสรางภายในของอัญมณีโดยใชเครื่องมือวัดรัตนชาติ
เชน
โพลาไลสโคป (prolariscope) เครื่องวัดดัชนีหกั เห (refractometer) กลองจุลทรรศน และ
เครื่องมือทัศนศาสตรอื่นๆ เพื่อจําแนกความแตกตางระหวางหินชนิดตางๆ เพื่อหาตัวอยาง
หินหรืออัญมณีที่หายาก หรือเพื่อตรวจหารอยราว ขอตําหนิ หรือคุณสมบัติเฉพาะที่มีผล
ตอมูลคาของอัญมณี
เจียระไนและขัดตกแตงอัญมณี และฝงลงในเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
แกะสลักหรือดุนลายนูนตัวอักษร งานศิลป หรือลายเสนเพื่อประดับตกแตงลงบนเครื่อง
เพชรพลอยและรูปพรรณ
ฝน เจาะ และตกแตงอัญมณีเพื่อใชในเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแมนยํา เชน เข็มทิศและ
นาฬิกาทีม่ ีความเที่ยงตรงมาก
ตรวจสอบผลิตภัณฑที่ประกอบหรือเสร็จสมบูรณเพื่อใหแนใจวาตรงตามขอกําหนด โดย
ใชแวนขยายหรือเครื่องมือวัดที่มีความเทีย่ งตรงแมนยํา

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางลงยาเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
− ชางทอง
− ชางทําเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
− ชางฝงอัญมณี
− ชางเงิน
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ชางทําเครื่องปน ดินเผาและผูป ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําเครื่องปนดินเผา เครื่องพอรชเลน เครื่องสุขภัณฑ อิฐ กระเบื้อง
และจานขัดเจียร ดวยมือหรือเครื่องจักร
ทําหนาที่
− ทําสิ่งของเครื่องใชประเภทเครื่องปนดินเผาและเครื่องพอรชเลน
− ทําแบบพิมพดว
 ยดินเหนียวหรือปูนปลาสเตอร
− อานภาพวาดเชิงเทคนิคเพื่อใหเขาใจถึงความตองการของลูกคา
− ขึ้นรูปสิ่งของเครื่องใชบนแปนหมุนโดยกดนิ้วมือลงไปที่ศูนยกลางของดินเหนียวทีห
่ มุน
อยูเพื่อขึ้นรูปใหเปนหลุม
ใชมือและนิ้วกดลงที่ดานในและดานนอกเพื่อใหดนิ เหนียว
คอยๆ ขึ้นเปนรูปตามรูปแบบและขนาดทีต่ องการ
− ปรับความเร็วของแปนหมุนใหเหมาะกับขนาดและรูปรางที่ปน
− ใชเครื่องจิกเกอรเพื่อขึ้นรูปเครื่องเซรามิก เชน ชาม แกว จาน และจานรอง
− ปรับและตั้งคาเครื่องรีดดินเพื่อทําการผสม รีด ตัด และวางดินเหนียวดานในหรือดานบน
แบบพิมพตามแบบที่กําหนด
− ทําพื้นผิวชิ้นงานใหเรียบโดยใชอูปกรณขด
ู ที่ทําจากยางและฟองน้ําเปยก
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−
−

−

ขึ้นรูปจานขัดเจียรโดยการอัดในแบบพิมพหรือการกดอัดสวนผสมดวยมือหรือเครื่องจักร
ตรวจสอบชิ้นงานที่แลวเสร็จเพื่อตรวจหาขอบกพรอง ดูความถูกตองของรูปรางและขนาด
โดยใชคาลิเปอรและตนแบบ
เตรียมงานดานการขายหรือจัดแสดง และผูกสัมพันธกับผูคาปลีก เครือขายเครื่องปนดินเผา
เครือขายงานศิลป และเครือขายอื่นๆ ที่เกีย่ วของ เพื่อใหงานดําเนินไปไดอยางสะดวก

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางหลอเครื่องปนดินเผาและเครื่องพอรชเลน
− ชางหลออิฐและกระเบื้อง
− ชางปนเครื่องปนดินเผาและเครื่องพอรชเลน
− ชางเครื่องดินเผา
− ชางทําจานขัดเจียร
ยกเวน
− นักปนเซรามิก ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 2651
− ผูควบคุมเตาเผาอิฐและกระเบื้อง ไดจัดประเภทไวในรหัส 8181
− ผูควบคุมเตาเผาเครื่องปนดินเผาและเครื่องพอรชเลน ไดจัดประเภทไวในรหัส 8181
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ชางทําเครื่องแกว ชางตัด ชางเจียระไน และชางตกแตงเครื่องแกว
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปา ขึ้นรูป บีบอัด ตัด แตง เจียร และขัดแกว ขึ้นรูปแกวหลอมตาม
แบบที่กําหนด
ทําหนาที่
− ใหความรอนกับแกวเพื่อใหอยูในสภาพที่สามารถดัดงอได
โดยใชเปลวไฟจากกาซหรือ
เตาอบ และหมุนแกวใหไดรับความรอนอยางทั่วถึง
− เปาและงอหลอดแกวเพื่อใหไดรูปทรงของเครื่องมือวิทยาศาสตร เชน ขวดแกวคอยาวกน
ปองชนิดใชในหองทดลอง หลอดแกวคอยาวสําหรับกลั่น หลอดวัดและถายของเหลว
− เจียรและขัดเงาสิ่งของและชิ้นสวนที่ทําจากแกวเพื่อหาขอบกพรอง หรือจัดเตรียมพื้นผิวเพื่อ
ตกแตงและทําใหเรียบ รวมถึงขัดเงาบริเวณขอบทีย่ ังหยาบดวยเครื่องขัดกระดาษทราย
สายพานหรือจานขัดเงา
− ตรวจสอบแกวที่มีอยูห
 รือผลิตภัณฑที่ทาํ แลวเสร็จ พรอมทั้งทําเครื่องหมายหรือคัดผลิตภัณฑ
ออกถาพบวามีตําหนิ เชน จุด คราบ รอย มีปญหาเล็กนอย มีรอยกะเทาะ รอยขวน มี
รูปทรงหรือความเรียบรอยที่ยอมรับไมได
− อานชิ้นงานทีล
่ ูกคาสั่งซื้อเพื่อกําหนดรูปทรง ตําแหนง และจํานวนทีจ่ ะตัด
− ติดตามดูมาตรวัด ผลการดําเนินงานที่ไดจากคอมพิวเตอร และกลองวีดโ
ิ อ เพื่อตรวจสอบ
กระบวนการทํางานและทําการปรับปรุงถาจําเปน
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−

−
−

−
−

−
−

วางรูปแบบหรือภาพลงบนแกว วัดขนาด และวาดเสนที่ตองการจะตัด ทําการตัดตาม
โครงรางหรือรูปแบบที่ทําเครื่องหมายไวโดยใชเครื่องมือตัดแกว
ตั้งคา ใชงาน และปรับตั้งเครื่องตัดแกวที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอรหรือหุนยนต
ตรวจสอบ ชั่งน้ําหนัก และวัดขนาดผลิตภัณฑเพื่อยืนยันวาเปนไปตามรายละเอียดที่
กําหนด โดยใชเครื่องมือตางๆ เชน ไมโครมิเตอร คาลิเปอร แวนขยาย และไมบรรทัด
ควบคุมอุณหภูมิเตาอบในกระบวนการผลิตใหเหมาะสมตามชนิดของแกว
คัดลอกแบบกระจกสีจากขนาดเต็มออกมาทีละสวน แลววาดลงในกระดาษแสดงแบบ
โดยใชปากกาปลายแหลมเพือ่ คัดลอกลายภาพ
ใชปนพนสารละลายสีเงินลงบนแกวเพื่อใหไดพนื้ ผิวเปนกระจก
วางโครงรางการตัดและฝนแกวที่ใชในทางทัศนศาสตรหรือที่ใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ เพื่อ
ใหไดขนาดและน้ําหนักตามที่กําหนดสําหรับขึ้นรูปเลนสเปลา และสําหรับใชเปนหนาปด
นาฬิกา

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเปาแกว
− ชางตัดแกว
− ชางขัดเงาแกว
− ชางขัดฝากระจก
− ชางตกแตงแกว
ยกเวน
− ผูควบคุมเตาหลอมที่ใชในการผลิตแกว ไดจัดประเภทไวในรหัส 8181
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ชางเขียนเครื่องหมาย ชางลงสี ชางแกะสลัก และชางกัดลายแกว
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตกแตงสิ่งของที่ทําจากไม โลหะ สิ่งทอ แกว เซรามิก และวัสดุอื่นๆ
วางแผน ออกแบบโครงราง และลงสีตัวอักษร ภาพ อักษรยอ และลวดลายเพื่อทําปายหรือ
เครื่องหมาย รวมถึงแกะสลักและกัดลายเปนลวดลายประดับและลายดอกไมลงบนแกวหรือ
สิ่งของอื่นๆ
ทําหนาที่
− ลงสีดวยมือเพือ
่ ตกแตงวัตถุ เชน เครื่องปนดินเผา แกว กลองใสบุหรี่ ตะเกียง
− คัดลอกลายที่ใชในการประดับหรือตกแตงจากกระดาษลงบนสิ่งของ
− ผสมผสานและพัฒนาองคประกอบตางๆ เชน ลายเสน ชองวาง ภาพสามมิติ สี และ
มุมมองภาพ เพื่อใหเกิดผลงานอยางที่ตอ งการ เชน ภาพประกอบเพื่ออธิบายแนวคิด
ความรูสึก หรืออารมณ
− วางโครงรางและลงสีตัวอักษร ภาพ อักษรยอ และลวดลายเพื่อทําปายหรือเครื่องหมาย
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−

−

−

−

−

−

−
−

−

รางหรือคัดลอกลวดลายหรือตัวอักษรลงบนชิ้นงานหรือวัสดุสําหรับทําแบบราง เพื่อทํา
แบบรางหรือแผนลายฉลุ
เขียนแบบรางหรือตัวอักษรเพื่อลงสีชิ้นงาน เชน เครื่องหมาย เครื่องแกว เครื่องปน ดินเผา
หรือแผนสังกะสี
ใชซอฟแวรและเลือกอุปกรณเพื่อทําภาพแกะสลัก 3 มิติ เพื่อใชกับงานทําปายสัญลักษณ
ขนาดใหญ รวมถึงเครื่องหมายที่แกะสลักหรือฝงเลื่ยม
ออกแบบและจัดทําตัวอักษรแบบหนาตัดเรียบ หรือแบบมีเงาที่เกิดจากการใชไวนิล หรือ
แบบที่ตัดเรียบรอยพรอมใชงาน
เขียน ลงสี หรือจัดพิมพปายหรือบัตรเชิญในโอกาสตางๆ เพื่อใชจัดแสดงหรือเพื่อ
วัตถุประสงคอื่น
ตัดตัวอักษรและเครื่องหมายจากแผนผนังหรือกระดาษแข็งเพื่อใชในการจัดแสดง ดวยมือ
หรือเครื่องจักร เชน เลื่อยจิกซอรหรือเลื่อยสายพานที่ทํางานดวยไฟฟา
ตรวจสอบภาพราง แผนภาพ ตัวอยาง พิมพเขียว หรือรูปภาพ เพื่อตัดสินใจออกแบบ
งานกัดลาย ตัด แกะสลักลงบนชิ้นงาน
วัดและคํานวณขนาดของตัวอักษร ลวดลาย หรือแบบรางเพื่อแกะสลัก
แกะสลักและพิมพแบบราง งานออกแบบตกแตง งานแกะสลัก เครื่องหมายการคา
ตัวเลขหรือตัวหนังสือลงบนพื้นผิวสิ่งของทั้งชนิดแบนราบและโคงงอ ที่ทําจากวัสดุชนิด
ตางๆ เชน โลหะ แกว พลาสติก หรือเซรามิก
กัดลายชิ้นงานเพื่อการประดับตกแตง สัญลักษณ และรูปภาพอื่นๆ บนสิ่งของที่ทําจากแกว

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเจียระไนแกว
− ชางกัดลายแกวดวยน้ํากรด
− ชางเคลือบแกว
− ชางระบายสีเพื่อการประดับตกแตง
− ชางเขียนปายหรือเครื่องหมาย
ยกเวน
− ชางทาสีอาคาร สิ่งปลูกสราง ไดจัดประเภทไวในรหัส 7131
− ชางทําสียานพาหนะ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัส 7132
− ชางทาสีผลิตภัณฑ ไดจัดประเภทไวในรหัส 7132
− ผูควบคุมเครื่องจักรลงสีเครื่องเซรามิก ไดจัดประเภทไวในรหัส 8181
− ผูควบคุมเครื่องจักรลงสีเครื่องแกว ไดจด
ั ประเภทไวในรหัส 8181
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ชางงานหัตถกรรมไม เครื่องจักสาน และวัสดุที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชเทคนิคดั้งเดิม เชน การผึ่งและอบใหแหง การอัดน้ํายาเพื่อจัดเตรียมไม
ฟาง หวาย กก ดินเหนียว เปลือกหอย และวัสดุอื่นๆ ทําการแกะสลัก ขึ้นรูป ประกอบ ถักทอ
หรือลงสี และตกแตงสิ่งของตางๆ ทั้งที่ใชสวนบุคคลหรือใชในครัวเรือน หรือใชเพือ่ การประดับ
ตกแตง ชางสานตะกรา ชางทําแปรง และผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของทําการคัดเลือกและจัดเตรียม
วัสดุ เชน ขนแข็งของสัตว หนวดสัตว ไนลอน เสนใย และลวดเพื่อทําเฟอรนิเจอรสาน แปรง
และไมกวาด และเพื่อนําไปสานเปนตะกราชนิดตางๆ
ทําหนาที่
− จัดเตรียมวัตถุดิบ เชน ไม ฟาง หวาย กก เปลือกหอย หรือวัสดุที่คลายกัน
− แกะสลักลวดลายดอกไมหรือลวดลายศิลปอื่นๆ
ลงบนพื้นผิวไมเพื่อใชในการประดับ
ตกแตง
− แกะสลัก ประกอบ ถักทอ หรือลงสี และตกแตงสิ่งของตางๆ ทั้งที่ใชสวนบุคคลหรือใช
ในครัวเรือน เชน ชามสลัด ชอนทานอาหาร เขียง ถาด แจกัน เหยือก ตะกรา หมวก
ฟาง เสื่อฟาง และสิ่งของที่คลายกัน
− แกะสลัก ประกอบ ถักทอ หรือลงสี และตกแตงสิ่งของตางๆ เชน รูปปนและรูปสลัก
อื่นๆ ตัวหมากรุก และสิ่งของที่คลายกัน
− ทําเฟอรนิเจอรสานจากหวาย กก กิ่งตนหลิว และวัสดุที่คลายกันที่นาํ มาลอกเปลือกและ
ทําใหนิ่ม
− การทําตะกราชนิดตางๆ โดยการสานหวาย กก หลิว และวัสดุที่คลายกัน
− ขึ้นรูปฐานตะกราโดยนําหวาย ไมวีเนียร หรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเปนเสน/แถบมาสาน
กับวัสดุทใี่ ชทาํ เปนโครงที่มีลักษณะเปนทอน เชน หลิว
− แทรกวัสดุที่ใชทําเปนโครงตรงบริเวณขอบฐานโดยวางแทรกไวระหวางชวงตางๆ ของฐาน
จากนั้นจึงงอโครงใหตั้งขึ้นเพื่อเปนโครงสรางสําหรับดานขางของชิ้นงาน
− คัดเลือกและจัดเตรียมวัสดุทาํ แปรง เชน ขนแข็งของสัตว ไนลอน เสนใย และลวด และ
จัดวางวัสดุดังกลาวลงในฐานแปรง
− คัดเลือกและจัดเตรียมวัสดุ เชน ขาวฟางไมกวาด หนวดสัตว และเสนใย แลวนํามามัด
ติดกันเขากับดามไมหวาด
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางหัตถกรรมสานกก
− ชางหัตถกรรมงานไม
− ชางทําตะกรา
− ชางทําแปรง
− ชางทําเฟอรนิเจอรสาน
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ยกเวน
− ชางเครื่องจักรแปรรูปไม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7523
7318

ชางงานหัตถกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และวัสดุที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชเทคนิคและรูปแบบดั้งเดิมหรือพืน้ บานในการผลิตผาทอ ผาถักนิต ผาปก
ผาทอ เครื่องแตงกาย และสิง่ ของตางๆ เพื่อใชในครัวเรือน รวมถึง รองเทา กระเปาถือ และ
สิ่งของเครื่องใชอื่นๆ
ทําหนาที่
− ปนและยอมขนสัตว ฝาย และเสนใยอื่นดวยสารยอมสีธรรมชาติ
− ถักและทอลูกไม ถักนิต หรือปกเครื่องแตงกายและสิ่งของตางๆ เพื่อใชในครัวเรือน
− จัดเตรียมและยอมหนังสัตวดว
 ยสารยอมสีธรรมชาติ และทํารองเทาหรือกระเปาถือ เข็มขัด
และสิ่งของเครื่องใชอื่นๆ ดวยวิธีการดั้งเดิมหรือพื้นบาน
− ปนและกรอดายดวยมือ
− ดึงดายยืนเขาไปในเครื่องทอผาดวยมือ
− ทอสิ่งของตางๆ ดวยมือ เชน ผาผืนเรียบหรือผาลาย พรมประดับผนัง ลูกไม พรม หรือ
สิ่งทออื่นๆ
− ทําพรมโดยใชเทคนิคการผูกปม
− ถักนิตเครื่องแตงกายและสิ่งของอื่นๆ ดวยมือหรือเครื่องจักรที่ปฏิบัติงานดวยมือ
− ถักโครเชทหรือทําเปยดวยมือ
− ถักตาขายดวยมือ
− คัดคุณภาพและจัดประเภทเสนใยสิ่งทอธรรมชาติ
− ทําความสะอาดเสนใยขนสัตว
− ทําความสะอาดและตีปย
ุ เสนใยสิ่งทอ
39/
− ทําเสนใยใหเปนเสนสไลเวอร หวีและรวมเสนสไลเวอรใหเปนแผนมวนสไลเวอร หรือ
ทําเสนสไลเวอรเปนเสนใยที่ฟนไวสําหรับกรอ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางทอพรมดวยมือ
− ชางหัตกรรมเครื่องหนัง
− ชางหัตถกรรมสิ่งทอ
− ชางหวีเสนใยสิ่งทอ
− ชางดึงเสนใยสิ่งทอ

39/

เสนสไลเวอร เสนใยที่มีลักษณะเหยียดตรงคลายเสนเชือกที่ไมมีเกลียว
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−
−
−
−
−
−

ชางฟนเสนใยสิ่งทอ
ชางถักนิตดวยมือ
ชางปนดายหรือเสนใยดวยมือ
ชางใสดายในเครื่องทอผา
ชางทอพรม
ชางทอผา

ยกเวน
− ผูควบคุมเครื่องจักรหวีเสนใยสิ่งทอ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8151
− ผูควบคุมเครื่องจักรถักนิต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8152
− ผูควบคุมเครื่องจักรทอผา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8152
7319

ชางงานหัตถกรรม ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับงานหัตถกรรมโดยใชกรรมวิธแี บบดั้งเดิมซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น รวมถึง
งานหัตถกรรมโลหะที่ไมมีคา และหินโดยใชกรรมวิธีแบบดั้งเดิมหรือพืน้ บาน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางทําของเลนจากโลหะ
− ชางหัตถกรรมงานหิน
− ชางแกะสลักหิน

732

ชางงานพิมพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมกําหนดชนิดงานพิมพกอ นทําการพิมพ
ติดตัง้ และใชงาน
เครื่องพิมพ เขาเลมหนังสือและตกแตงงานพิมพ และจัดเตรียมลายฉลุ และใชอปุ กรณพิมพ
สกรีน
ทําหนาที่
− ใชกลองถายภาพและอุปกรณถายภาพอื่นๆ ในการผลิตสําเนาในรูปแบบของบทความลง
บนฟลม เพลต และอุปกรณแสดงผลดิจิทัล
− ใชเครื่องสกรีนดวยระบบคอมพิวเตอรในการแสกน
แยกสี และปรับแตงสีใหถูกตอง
ตกแตงภาพ และขั้นตอนอื่นๆ เพื่อโอนถายสําเนาไปไวบนแผนฟลมและเพือ่ ผลิตฟลม
สําหรับเพลต โม และอุปกรณแสดงผลดิจทิ ัล
− ติดตั้ง ใชงาน และควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใชในการเรียงพิมพ ถายสําเนา พิมพ และ
ตัด พับ เรียงลําดับหนา และเขาเลมวัสดุที่พิมพ
− ปฏิบัติงานเขาเลมและดูแลรักษาเครื่องจักรเปนประจํา
− จัดเตรียมภาพพิมพฉลุและใชอุปกรณพิมพสกรีน
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ชางเทคนิคงานกอนงานพิมพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิสจู นอักษร จัดรูปแบบ และจัดเรียงตัวหนังสือและภาพกราฟฟกใหอยู
ในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับใชในขั้นตอนการพิมพ และการนําเสนอผานสื่ออื่นๆ ที่สามารถ
มองเห็นทางสายตา
ทําหนาที่
− ใชกลองถายภาพและอุปกรณถายภาพอื่นๆ ผลิตสําเนาในรูปแบบของบทความลงบนฟลม
เพลต และอุปกรณแสดงผลดิจิทัล
− ใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อสรางภาพ ตัวอักษร แบบโครงราง และจัดวางหนาเพื่อพิมพและ
จัดแสดงผานสื่อที่สามารถมองเห็นทางสายตา
− ใชอุปกรณทําเพลตเพื่อทําสําเนาภาพจากแผนฟลมลงบนเพลต
อุปกรณแสดงผลดิจิทัล
และเครื่องพิมพ
− ใชเครื่องสกรีนดวยระบบคอมพิวเตอรในการแสกน
แยกสี และปรับแตงสีใหถูกตอง
ปกปด ออกแบบ ตกแตงภาพ และขั้นตอนอื่นๆ เพื่อโอนถายสําเนาไปไวบนแผนฟลม
และเพื่อผลิตฟลมสําหรับเพลต โม และอุปกรณแสดงผลดิจิทัล
40/
− ทําปรูฟดิจิทัล และปรูฟเคมีจากระบบดิจิทล
ั ฟลมเนกาทิฟ41/ และโพสิทิฟ42/
− ประเมินผลการพิสูจนอักษรงานพิมพ
ตรวจสอบและแกไขงานใหเปนไปตามคุณภาพที่
กําหนด
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางประกอบฟลม
− ชางจัดพิมพดว
 ยคอมพิวเตอร (Desktop publishing)
− ชางเทคนิคงานกอนงานพิมพอิเล็กทรอนิกส
− ชางทําเพลตงานพิมพสกรีน
− ชางทําแมพิมพงานพิมพ
− ชางเรียงพิมพ
− ชางสรางลายดวยแสง

40/

ทําปรูฟดิจิทัล (Digital Proofing) เปนขั้นตอนกอนการทําเปนแมพิมพจริง มักจะมีการทําตัวอยางงานพิมพขึ้นเพือ่ ตรวจดูรายละเอียดตางๆ ตลอดจน
สีสันวาถูกตองหรือไม การทําตัวอยางหรือปรูฟในขั้นนี้จะเปนการพิมพจากเครื่องพิมพคอมพิวเตอร หรือพริ้นเตอร โดยทั่วไปจะใช พริ้นเตอร
ระบบอิงคเจ็ท (Inkjet Printer) ขนาดใหญและพิมพตัวอยางงานไดขนาดกับการจัดวางหนาเหมือนบนแมพิมพจริง การทําปรูฟนี้จึงเรียกการทําปรูฟ
ดิจิทัล (Digital Proof) การทําปรูฟดิจิทัลจะประหยัดกวาการทําแมพิมพจริงแลวทําปรูฟจากแมพิมพ หากมีการแกไขก็ไมตองเสียคาใชจายมาก ใน
ปจจุบันสีสันบนปรูฟดิจิทัลใกลเคียงกับการพิมพบนเครื่องพิมพ มีงานจํานวนมากที่ทําแตปรูฟดิจิทัลโดยไมทําปรูฟจากแมพิมพและใชปรูฟดิจิทัล
ในการเปรียบเทียบสีสันเวลาพิมพงานจริง

41/

ฟลมเนกาทิฟ (negative films) เปนฟลมขาว-ดําที่ใชถายภาพโดยทั่วไป มีเยื่อไวแสงซึ่งใหสีตรงกันขามกับสีของวัตถุ หลังจากถายภาพไปแลว นํา
ฟลมไปผานกระบวนการลางฟลม ลักษณะของภาพจะเปนเนกาทิฟ คือ ขาวเปนดํา และดําเปนขาว เมื่อนําฟลมไปอัดขยายลงบนกระดาษอัดภาพ จะ
ไดภาพที่มีสีตรงกับความเปนจริงของวัตถุ

42/

ฟลมโพสิทิฟ (positive films) เปนฟลม ขาว-ดํา ที่ใชสําหรับ Copy จากฟลมเนกาทิฟใหเปนฟลมโพสิทิฟหรือสไลดขาว-ดํา
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ชางพิมพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งและใชงานเครื่องพิมพระบบดิจิทัล ระบบเลตเตอรเพรส ระบบลิโธ
กราฟก ระบบเฟลกโซกราฟฟ หนังสือพิมพ และสิ่งพิมพอื่นๆ
ทําหนาที่
− ติดตั้ง ปรับตั้ง และควบคุมดูแลเครื่องปอนสารตั้งตนทางเคมี ระบบการจายหมึก และ
เครื่องจักรงานพิมพที่ทําหนาที่อื่นๆ
− ผสมหมึกและสารละลายใหเปนไปตามมาตรฐาน และควบคุมการจายกระดาษและหมึกใน
ระหวางดําเนินการพิมพ
− ควบคุมดูแล ประเมิน และกําหนดเครื่องพิมพเพื่อตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพงานพิมพให
เปนตามการพิสูจนอักษรและหาการทํางานที่บกพรอง
− ผลิตงานพิมพชนิดตางๆ โดยใชระบบการพิมพพื้นนูน ระบบลิโธกราฟก ระบบเฟลกโซ
กราฟฟ และระบบกราวัวร และระบบการตกแตงงานพิมพในสายการผลิต
− จัดเตรียมเพลต ผายางสําหรับพิมพ และโมพิมพบนเครื่องพิมพระบบออฟเซตลิโธกราฟ
− ใสกระดาษเขาไปในเครื่อง
− ควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรและคุณภาพการพิมพ
− บํารุงรักษา ปรับแตง ซอม และทําความสะอาดเครื่องจักร
− ผลิตภาพพิมพดิจิทัล ถายโอน และแสดงผลภาพ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางพิมพดว
 ยเครื่องพิมพดิจทิ ัล
− ชางคุมเครื่องปอนกระดาษงานพิมพ
− ชางคุมเครื่องพิมพเฟลกโซกราฟฟ
− ชางคุมเครื่องพิมพกราวัวร
− ชางคุมเครื่องพิมพชนิดกระดาษแผนใหญ
− ชางพิมพสกรีน
− ชางคุมเครื่องพิมพสกรีน
− ชางคุมเครื่องพิมพขนาดเล็ก
− ชางพิมพบนสิง่ ทอ
− ชางคุมเครื่องพิมพระบบตอเนื่อง

7323

ชางตกแตงงานพิมพและเขาเลม
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการเขาเลมหนังสือและสิ่งพิมพอื่นๆ และตกแตงสิ่งพิมพดว ยมือหรือเครื่องจักร
ทําหนาที่
− ติดตั้งและควบคุมการทํางานของเครื่องอุปกรณเขาเลมและตกแตงงานพิมพ
− เขาเลมหนังสือทั้งหมดหรือบางสวน รวมถึงซอมแซมการเขาเลม

391
−
−

−

−
−

พับ เรียง และเย็บเลมหนังสือดวยเครื่องจักรหรือมือ
ใชเครื่องตัดกระดาษเพื่อตัดและตกแตงขอบกระดาษกอนพิมพและหลังพิมพ และตั้งคา
โปรแกรมใหกบั เครื่องชนิดทีค่ วบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ควบคุมระบบงานเพื่อจัดใสวัสดุสิ่งพิมพแทรกเขาไปในหนังสือพิมพ นิตยสาร และซอง
จดหมาย
ตกแตงงานพิมพใหสวยงามทั้งที่ทํางานดวยมือและระบบอัตโนมัติ
ใชอุปกรณทําสําเนาในรูปแบบภาพและสําเนาอิเล็กทรอนิกส

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานเขาเลมหนังสือ
− พนักงานเครื่องเรียงกระดาษ
− พนักงานเครื่องตัดกระดาษ
− พนักงานเครื่องปมฟอลย
− พนักงานเครื่องพับกระดาษ
− พนักงานเครื่องไสกาวเขาเลม
− พนักงานเย็บสันปกหนังสือ
− พนักงานเครื่องเขาเลมขนาดเล็ก
หมวดยอย 74 ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ปรับตั้ง และบํารุงรักษาระบบสายไฟฟา เครื่องจักรไฟฟา และ
เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ สายไฟและสายเคเบิลในการสงและจายกระแสไฟฟา รวมถึงอุปกรณและระบบอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว นใหญตองมีทกั ษะในระดับที่ 2 ตามระดับ
ทักษะของ ISCO
งานในหมวดใหญนี้เกิดจากการทํางานดวยมือ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนดวยแรงมือ และเครื่องมือ
อื่นๆ ที่นํามาใชเพื่อชวยผอนแรงและเวลาในการทํางาน รวมถึงเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดียิ่งขึน้
ผูปฏิบัติงานจะตองมีความเขาใจในทุกขั้นตอนของการกระบวนการผลิต รูจักวัสดุและเครื่องมือที่ใช รวมถึง
ลักษณะและวัตถุประสงคของผลิตภัณฑทไี่ ด
ทําหนาที่
− ติดตั้ง บํารุงรักษา ปรับตั้ง และปรับแตงระบบสายไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เครื่องจักร
และอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
− ตรวจสอบพิมพเขียว แผนภาพการเดินสายไฟ และรายละเอียดเพื่อกําหนดลําดับขัน
้ ตอน
และวิธีการปฏิบัติงาน
− ตรวจสอบและทดสอบระบบ อุปกรณ สายเคเบิล เครื่องจักรทั้งชนิดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เพื่อหาอันตราย ขอบกพรอง และสิ่งที่ตองการใหมกี ารปรับเปลี่ยนหรือซอมแซม
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ติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมสายสงไฟฟาและสายสื่อสารโทรคมนาคม
เชื่อมตอสายเคเบิลสําหรับไฟฟา โทรคมนาคม และรับสงขอมูล
บํารุงรักษา แกไขปญหา ปรับตั้ง ปรับแตง ทดสอบ และซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน
เครื่องจักรชนิดใชในงานพานิชยกรรมและในสํานักงาน เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส และ
ระบบควบคุม เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณสื่อสารขอมูล

ชางติดตัง้ และซอมอุปกรณไฟฟา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ปรับตั้ง บํารุงรักษา ระบบสายไฟฟาและอุปกรณที่เกีย่ วของ
เครื่องจักรไฟฟา และเครื่องใชไฟฟาอืน่ ๆ รวมถึงสายไฟและสายเคเบิลในการสงและจาย
กระแสไฟฟา
ทําหนาที่
− ติดตั้ง บํารุงรักษา ปรับตั้ง และปรับเปลี่ยนระบบสายไฟฟา เครื่องจักรและอุปกรณไฟฟา
− ตรวจสอบพิมพเขียว แผนผังการวางสายไฟฟา และรายละเอียดเพื่อกําหนดลําดับและ
วิธีการปฏิบัติงาน
− ตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟา อุปกรณไฟฟา สายไฟฟาและเครื่องจักรไฟฟา เพื่อหา
อันตราย ขอบกพรอง และสิง่ ที่ตองการใหมีการปรับเปลี่ยนหรือซอมแซม
− ติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมสายสงไฟฟา
− เชื่อมตอสายไฟฟา
7411

ชางเดินสายไฟภายในอาคารและอุปกรณไฟฟาที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมระบบสายไฟฟา และอุปกรณและสิ่งติดตั้ง
อาคารที่เกี่ยวของ
ทําหนาที่
− ติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมระบบสายไฟฟา และอุปกรณที่เกีย
่ วของในอาคารตางๆ เชน
โรงเรียน โรงพยาบาล สถานประกอบการ อาคารที่อยูอาศัย และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ
− ตรวจสอบพิมพเขียว แผนผังการวางสายไฟฟา และรายละเอียดเพื่อกําหนดลําดับและ
วิธีการปฏิบัติงาน
− วางผังแบบโครงรางและติดตั้งสายไฟฟา อุปกรณ และสิ่งติดตั้งตางๆ ตามรายละเอียดของ
งานและมาตรฐานที่เกีย่ วของ
− ตรวจสอบระบบไฟฟา อุปกรณไฟฟา และสวนประกอบไฟฟาเพื่อหาอันตราย ขอบกพรอง
และสิ่งที่ตองการใหมกี ารปรับเปลี่ยนหรือซอมแซม
− เลือก ตัด และเชื่อมตอสายไฟและสายเคเบิลเขากับขั้วตอสายไฟและขัว
้ ไฟฟา
− วัดและวางแบบรางจุดอางอิงที่ใชในการติดตั้ง
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กําหนดตําแหนงและติดตั้งแผงไฟฟา
ทดสอบความตอเนื่องของวงจรไฟฟา

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางไฟฟา
− ชางซอมไฟฟาประจําอาคาร
ยกเวน
− ชางปรับอุปกรณไฟฟา ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7412
− ชางเครื่องไฟฟา ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7412
− ชางติดตั้งสายไฟ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7413
7412

ชางเครื่องและชางปรับอุปกรณไฟฟา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับตั้ง ปรับเปลี่ยน ติดตั้ง และซอมเครื่องจักรไฟฟา และอุปกรณ
ควบคุมไฟฟาและอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ในอาคาร โรงงาน ยานยนต หองเครื่อง หรือสถานที่อื่นๆ
ทําหนาที่
− ปรับตั้ง ปรับเปลี่ยน และซอมเครื่องจักรและมอเตอรไฟฟาชนิดตางๆ เครื่องกําเนิดไฟฟา
สวิตชเกียรและอุปกรณควบคุมกระแสไฟฟา เครื่องมือไฟฟา หรือชิ้นสวนไฟฟาของบันได
เลื่อน และอุปกรณที่เกีย่ วของ
− ปรับตั้ง
ปรับเปลี่ยน และซอมชิ้นสวนทางไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาภายในครัวเรือน
เครื่องจักรอุตสาหกรรม และเครื่องใชอื่นๆ
− ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาทีไ
่ ดจากการผลิต
− ติดตั้ง เชื่อมตอ ทดสอบการใชงาน บํารุงรักษา และดัดแปลงอุปกรณไฟฟา ระบบ
สายไฟฟาและระบบควบคุม
− ออกแบบ ติดตั้ง บํารุงรักษา ใหบริการ และซอมลิฟตไฟฟาและไฮดรอลิกที่ใชขนสง
ผูโดยสารและสินคา บันไดเลื่อน ทางเลื่อนอัตโนมัติ และอุปกรณยกอื่นๆ
− เชื่อมตอระบบไฟฟาเขากับแหลงจายไฟ
− เปลี่ยนและซอมชิ้นสวนที่ชํารุด
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางพันไดนาโม
− ชางไฟฟายานยนต
− ชางปรับตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา
− ชางเครื่องไฟฟา
− ชางซอมลิฟต

394
ยกเวน
− ชางเครื่องอิเล็กทรอนิกส ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7421
− พนักงานประกอบอุปกรณไฟฟา ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8212
7413

ชางติดตัง้ และซอมสายสงกระแสไฟฟา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ซอม และเชือ่ มตอสายเคเบิลและอุปกรณที่เกีย่ วของในการสงและ
จายกระแสไฟฟา
ทําหนาที่
− ติดตั้งและซอมสายไฟและสายยึดเหนีย
่ วสายไฟตางๆ ที่พาดผานกลางอากาศและฝงใตดิน
− เชื่อมตอสายเคเบิลพาดผานกลางอากาศและฝงใตดน
ิ
− ปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนการทํางานดานความปลอดภัยอยางเครงครัด
เชน การ
ตรวจสอบอุปกรณเปนประจํา และการสรางแนวกั้นรอบบริเวณพื้นทีท่ ํางาน
− เปดสวิตชหรือติดอุปกรณตอไฟฟาลงดิน
เพื่อปองกันอันตรายจากระบบไฟฟาที่เกิดจาก
สายไฟฟาที่พนั กันหรือตกลงมา หรือเพื่ออํานวยความสะดวกในการซอมแซม
− ปนเสาหรือใชรถกระเชาเพื่อไปยังอุปกรณ
− หาอุปกรณที่ชาํ รุดเสียหาย เครื่องตัดกระแสไฟฟา ฟวส เครื่องปรับแรงดันไฟฟา หมอ
แปลงไฟฟา สวิตช รีเลย หรือสายไฟฟา โดยใชแผนผังการวางสายไฟฟาและเครื่องมือ
ทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเชื่อมตอสายเคเบิลไฟฟา
− ชางวางสายไฟฟา
ยกเวน
− ชางวางสายเคเบิลเพื่อการรับสงขอมูลและโทรคมนาคม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7422
− ชางวางสายโทรคมนาคม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7422

742

ชางติดตัง้ และซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับตั้ง บํารุงรักษา ปรับเปลี่ยน และซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน
เครื่องจักรที่ใชเพื่อการพาณิชยและในสํานักงาน และเครือ่ งมือและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส
ดําเนินการติดตั้ง ซอม และบํารุงรักษาอุปกรณโทรคมนาคม อุปกรณสงขอมูล เคเบิล เสา
อากาศ รวมถึงซอม ปรับตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
ทําหนาที่
− ตรวจสอบและทดสอบเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ และระบบควบคุมเพื่อหาขอผิดพลาด
− ปรับตั้ง ซอม และเปลี่ยนชิ้นสวนและสายไฟที่ชํารุดหรือเสียหาย และบํารุงรักษาเครื่องจักร
อุปกรณ และเครื่องมือ
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ติดตั้งเครื่องมือและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส
ปรับตั้งและปรับเปลี่ยนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
บํารุงรักษาและแกไขปญหา ปรับตั้ง ปรับเปลี่ยน ทดสอบ และซอมคอมพิวเตอร
อุปกรณสงขอมูล และอุปกรณตอพวง
ติดตั้ง บํารุงรักษา ซอม และหาขอบกพรองในการทํางานของระบบสื่อสารไมโครเวฟ
ระบบสงขอมูลทางไกล ระบบมัลติเพล็กซ ระบบดาวเทียม และระบบติดตอสื่อสารทาง
วิทยุและคลื่นแมเหล็กไฟฟาอื่นๆ
ใหคําปรึกษาและขอมูลดานเทคนิค รวมถึงเฝาติดตามการทํางานของเครือขายและอุปกรณ
โทรคมนาคม
ติดตั้ง เชื่อมตอ และซอมเคเบิลที่ใชสําหรับการสงขอมูลผานคอมพิวเตอร วิทยุ โทรศัพท
และโทรทัศน
ติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมเสาอากาศที่ใชเพื่อการติดตอสื่อสาร

ชางเครื่องและผูใหบริการดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง บํารุงรักษา ปรับตั้ง และซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน
เครื่องจักรที่ใชเพื่อการพาณิชยและในสํานักงาน และอุปกรณและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส
ทําหนาที่
− ตรวจสอบและทดสอบเครื่องจักร เครื่องมือ สวนประกอบ และอุปกรณ รวมถึงระบบ
ควบคุมอื่นๆ เพื่อหาขอผิดพลาด
− ปรับตั้ง ซอม และเปลี่ยนชิ้นสวนและสายไฟที่ชํารุดหรือเสียหาย และบํารุงรักษาเครื่องจักร
อุปกรณ และเครื่องมือ
− ประกอบ ทดสอบการทํางาน และปรับตัง้ อุปกรณ
− ติดตั้งอุปกรณและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส
− ประสานงานกับวิศวกร ชางเทคนิค และผูป
 ฏิบัติงานบํารุงรักษาอื่นๆ
− อานผลขอมูลการทดสอบเพือ
่ หาขอบกพรองในการทํางานและปญหาเนื่องจากประสิทธิภาพ
การทํางานของระบบ
− ติดตั้ง ปรับตั้ง ซอม หรือเปลี่ยนชิ้นสวนและระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดวยเครือ
่ งมือ
ที่ใชงานดวยมือ เครื่องไฟฟา หรือหัวแรงบัดกรี
− เชื่อมตอชิ้นสวนรวมเปนอุปกรณ เชน ระบบวิทยุ เครื่องมือ เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก
อินเวอรเตอร และระบบเติมเชื้อเพลิงในระหวางการบิน
− จัดทําบันทึกขอมูลงานบํารุงรักษาและซอมแซม
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− วิศวกรบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอากาศยาน
− ชางระบบอิเล็กทรอนิกสทางอากาศยาน
− ชางเครื่องเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ
− ชางเครื่องอิเล็กทรอนิกส
− ผูใหบริการดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
− ชางเทคนิคเครื่องถายเอกสาร
ยกเวน
− ชางเทคนิคความปลอดภัยดานการจราจรทางอากาศ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3155
7422

ชางติดตัง้ และผูใหบริการดานอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ซอม และบํารุงรักษาอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม อุปกรณสง
ขอมูล เคเบิล เสาอากาศ รวมถึงซอม ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
ทําหนาที่
− บํารุงรักษา แกไขปญหา ทดสอบ และซอมเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณสงขอมูล และ
อุปกรณตอพวง
− ติดตั้งและปรับตั้งฮารดแวรคอมพิวเตอร
− ติดตั้ง บํารุงรักษา ซอม และหาขอบกพรองในการทํางานของระบบสื่อสารไมโครเวฟ
ระบบสงขอมูลทางไกล ระบบมัลติเพล็กซ ระบบดาวเทียม และระบบติดตอสื่อสารทาง
วิทยุและคลื่นแมเหล็กไฟฟาอื่นๆ
− ใหคําปรึกษาและขอมูลดานเทคนิค รวมถึงเฝาติดตามการทํางานของเครือขายและอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคม
− ติดตั้งและซอมเคเบิลที่ใชสําหรับการสงขอมูลผานคอมพิวเตอร วิทยุ โทรศัพท และ
โทรทัศน
− เชื่อมตอสายเคเบิลที่ใชเพื่อการโทรคมนาคมและรับสงขอมูล รวมถึงการหุมปลอก
− ติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมเสาอากาศที่ใชเพื่อการติดตอสื่อสาร
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเทคนิคโทรคมนาคม
− ชางติดตั้งฮารดแวรคอมพิวเตอร
− ชางปรับอุปกรณคอมพิวเตอร
− ชางวางสายเคเบิลเพื่อการรับสงขอมูลและโทรคมนาคม
− ชางวางสายโทรคมนาคม
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ชางซอมอุปกรณโทรคมนาคม
ชางติดตั้งโทรศัพท

ยกเวน
− ชางเทคนิควิศวกรรมโทรคมนาคม ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3522
หมวดยอย 75 ผูแปรรูปอาหาร งานไม เครื่องแตงกาย และงานฝมืออื่นๆ และผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถนอมและแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรและประมงใหเปนอาหารและ
ผลิตภัณฑอื่นๆ ผลิตและซอมสินคาที่ทําจากไม สิ่งทอ ขนสัตว หนังฟอก หรือวัสดุอื่นๆ ผูประกอบอาชีพที่จัด
ประเภทไวในหมวดยอยนี้สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่ 2 ตามระดับทักษะของ ISCO
งานในหมวดใหญนี้เกิดจากการทํางานดวยมือ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนดวยแรงมือ และเครื่องมือ
อื่นๆ ที่นํามาใชเพื่อชวยผอนแรงและเวลาในการทํางาน รวมถึงเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดียิ่งขึน้
ผูปฏิบัติงานจะตองมีความเขาใจในทุกขั้นตอนของการกระบวนการผลิต รูจักวัสดุและเครื่องมือที่ใช รวมถึง
ลักษณะและวัตถุประสงคของผลิตภัณฑทไี่ ด
ทําหนาที่
− ถนอมและแปรรูปเนื้อสัตว สัตวน้ํา ธัญพืช ผลไม พืชผัก และวัสดุที่เกี่ยวของใหเปนอาหาร
และแปรูปใบยาสูบใหเปนผลิตภัณฑยาสูบ
− ชิมรสและจัดแบงคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม
− ถนอมและแปรรูปเสนใยธรรมชาติ หนังสัตว และขนสัตว
− ผลิตและซอมเฟอรนิเจอรและสินคาอื่นๆ ที่ทําจากไม
− จัดเตรียมหนังสัตวสําหรับนําไปใชงานตอไป
− ผลิตและซอมสิ่งทอ เครื่องแตงกาย หมวก รองเทา และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
751

ผูแปรรูปอาหารและผูปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฆาสัตว แปรรูปและจัดเตรียมเนื้อสัตวและสัตวน้ําและอาหารที่เกี่ยวของ
เพื่อการบริโภคของมนุษยและสัตว ทําขนมปงชนิดตางๆ ขนมเคก และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทํา
จากแปง แปรรูปและถนอมผลไม พืชผัก และอาหารที่เกี่ยวของ ชิมรสและจัดระดับชั้นคุณภาพ
ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดืม่ ชนิดตางๆ หรือจัดเตรียมยาสูบและผลิตผลิตภัณฑยาสูบ
ทําหนาที่
− ฆาสัตว
− แปรรูปและจัดเตรียมเนื้อสัตวและสัตวน้ํา และอาหารที่เกี่ยวของ
− ทําขนมปงชนิดตางๆ ขนมเคก และผลิตภัณฑที่ทําจากแปงตางๆ
− แปรรูปและถนอมผลไม พืชผัก และอาหารที่เกี่ยวของ
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7511

ชิมรสและจัดระดับชั้นคุณภาพผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มชนิดตางๆ
จัดเตรียมใบยาสูบและผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากใบยาสูบ
ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ

ผูฆาชําแหละเนื้อสัตวและสัตวน้ํา และผูจดั เตรียมอาหารที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฆาสัตว ทําความสะอาด ตัดและตกแตงเนื้อสัตวและสัตวน้ํา ถอดกระดูก
และจัดเตรียมอาหารที่เกี่ยวของ หรือถนอมเนื้อสัตว สัตวน้ํา และอาหารและผลิตภัณฑอาหาร
อื่นๆ โดยการทําใหแหง ดอง หรือรมควัน
ทําหนาที่
− ฆาสัตว ถลกหนัง และตัดแตงซากสัตว
− ถอดกระดูก ตด
ั และตกแตงเนื้อสัตวและสัตวน้ําเพื่อขายหรือแปรรูปในขั้นตอนตอไป
− จัดเตรียมสวนผสมและทําไสกรอกหรือผลิตภัณฑที่คลายกัน โดยใชเครื่องสับ ผสม และ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ
− ถนอมเนื้อสัตว สัตวน้ํา และอาหารอื่นๆ
− ใชหองอบควันหรือเตาอบเพื่อรมควันเนือ
้ สัตว สัตวน้ํา และอาหารอืน่ ๆ
− ปรุงหรือจัดเตรียมเนื้อสัตว สัตวน้ํา และอาหารที่เกี่ยวของ ดวยวิธีอื่นๆ เพื่อขาย
− ขายเนือ
้ สัตวและสัตวน้ําใหแกลูกคา รวมถึงบรรจุหีบหอ ชั่งน้ําหนัก และปดฉลากผลิตภัณฑ
และรับชําระเงิน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนฆาชําแหละเนื้อสัตว
− คนแลปลาเปนชิ้นสวนตางๆ
− คนขายปลา
ยกเวน
− เจาของรานคา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5221
− ผูควบคุมเครื่องจักรแปรรูปเนื้อสัตว ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8160
− ผูควบคุมเครื่องจักรแปรรูปสัตวน้ํา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8160

7512

ผูทําขนมปง ขนมเคก ขนมหวาน และลูกกวาด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําขนมปงชนิดตางๆ ขนมเคก และผลิตภัณฑที่ทําจากแปง รวมถึงขนม
หวานที่ทาํ จากช็อคโกแล็ตและน้ําตาลที่ทําดวยมือ
ทําหนาที่
− ทําขนมปง ขนมเคก บิสกิต เพสทรี พาย และผลิตภัณฑอน
ื่ ๆ ที่ทําจากแปง
− ทําขนมหวานดวยมือที่ทําโดยการผสมกันของน้ําตาล ช็อคโกแล็ต และสวนผสมอื่น โดย
ใชเครื่องมือที่ใชงานดวยมือและเครื่องจักรบางอยางรวมดวย
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ใสสวนผสมตามสัดสวนที่ชงั่ ตวงแลวลงในชามของเครื่องผสม เครื่องปน หรืออุปกรณที่
ใชในการทํา
ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดบิ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนด
เคลือบหนา โรยน้ําตาลไอซิ่ง หรือจัดวางสิ่งที่ใชแตงหนาอาหารอืน่ ๆ บนผิวหนาของ
ผลิตภัณฑขนมอบโดยใชไมพายหรือแปรง
ตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณและสถานที่กอนทําการผลิต
เพื่อใหเปนไปตาม
ขอกําหนดดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คอยเฝาดูอุณหภูมิของเตาอบและลักษณะของผลิตภัณฑเพื่อกําหนดเวลาในการอบ
ทําขนมปง เคกมวน เพสทรี และขนมหวานโดยการขึน้ รูป นําเขาเตาอบ ทําการอบ ยก
ออกจากเตาอบ นําออกจากภาชนะ และทิง้ ไวใหเย็น

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนทําขนมปง
− คนลูกกวาด
− คนทําขนมหวาน
− คนทําช็อคโกแล็ต
− คนทําเพสทรี
ยกเวน
− พอครัว/แมครัว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5120
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตขนมอบ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8160
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตขนมปง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8160
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตช็อคโกแล็ต ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8160
7513

ผูผลิตผลิตภัณฑนม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําเนย และชีสชนิดตางๆ ครีม หรือผลิตภัณฑนมอื่นๆ
ทําหนาที่
− ตมหรือทําการพาสเจอรไรซเพื่อฆาเชื้อโรคในนมเพื่อใหไดไขมันในนม
− แยกครีมออกจากนมและปนครีมใหเปนเนย
− เติมเชื้อที่เปนสตารทเตอร (starter) และสวนผสมอื่นๆ ลงในนม
− ทํานมใหขน
 เปนกอนเคิรดและใหความรอนไปจนกระทั่งแข็งตัวพอ จากนั้นแยกสวนที่
เปนของเหลวออกและวางเนยแข็งลงในแมพิมพเพื่อกดใหไดรูปทรงตามที่ตองการ
− ใสเกลือลงในเนยแข็ง
− วางและหมุนบล็อกเนยแข็งบนชั้นเพื่อเก็บรักษาเนยแข็ง
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ควบคุมดูแลคุณภาพผลิตภัณฑกอนบรรจุหบี หอ โดยการตรวจสอบ สุมตัวอยาง และ
ปรับเปลี่ยนวิธกี ารเก็บรักษาเมื่อจําเปน
บันทึกปริมาณสวนผสมที่ใช ผลการทดสอบ และเวลาที่ใชในการผลิต

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนทําเนย
− คนทําเนยแข็ง
ยกเวน
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑนม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8160
− ผูควบคุมเครื่องจักรแปรรูปนม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8160
7514

ผูถนอมผลไม พืชผัก และผูถ นอมอาหารที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแปรรูปหรือถนอมผลไม ถั่วที่มีเปลือกแข็ง (นัท) และอาหารทีเ่ กี่ยวของ
ดวยวิธีการตางๆ รวมถึง ปรุง ทําใหแหง ดอง หรือคั้นน้ําหรือสกัดเอาน้าํ มัน
ทําหนาที่
− คั้นน้ําจากผลไมชนิดตางๆ
− สกัดน้ํามันจากเมล็ดพืช ถั่วที่มีเปลือกแข็ง (นัท) หรือผลไมที่ใหน้ํามัน
− ถนอมผลไม พืชผัก และอาหารที่เกี่ยวของดวยการปรุง ใสเกลือ หรือทําใหแหง
43/
− ผสมและเติมสวนประกอบตางๆ เชน สารเพคติน
น้ําตาล และน้ําสมสายชู เพื่อชวย
ถนอมอาหารและชวยทําใหผวิ รูปลักษณ และรสชาดใหดขี ึ้น
− บรรจุอาหารที่ผานการถนอมลงโหล ขวดหรือภาชนะอืน
่ ๆ ที่ผานการสเตอรรีไล
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนถนอมผลไม
− คนทําแยม
− คนสกัดน้ํามันจากพืช
− คนดองผลไมและพืชผัก
− คนถนอมพืชผัก
ยกเวน
− ผูควบคุมเครื่องจักรบรรจุอาหารกระปอง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8160

43/

สารเพคติน เปนคารโบไฮเดรตที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูงพบในพืชและผลไมสุก

401
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ผูชิมรสและจัดระดับชั้นคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ชิมรส และจัดระดับชั้นคุณภาพผลิตภัณฑทางการเกษตร
อาหาร และเครื่องดื่มชนิดตางๆ
ทําหนาที่
− ตรวจสอบ ทดสอบ ชิมรส และดมกลิ่นทางการเกษตร อาหาร และเครือ
่ งดื่มชนิดตางๆ ใน
ขั้นตอนของการแปรรูป
− กําหนดคุณภาพและรสชาดทีล
่ ูกคายอมรับ และประมาณคุณคาของผลิตภัณฑและจัดระดับชั้น
คุณภาพใหอยูใ นระดับที่เหมาะสม
− ไมยอมรับอาหารที่ดอยคุณภาพหรือคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน
− บันทึกระดับชัน
้ ของคุณภาพและ/หรือหมายเลขกํากับบนปาย ใบรับสินคา หรือใบขาย
สินคา
− ชั่งน้ําหนักและตรวจวัดผลิตภัณฑ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูจัดแบงคุณภาพอาหาร
− ผูชิมรสอาหาร
− ผูชิมสุรา
− ผูชิมชา
− ผูชิมไวน
− ผูคัดคุณภาพผักและผลไม

7516

ผูเตรียมใบยาสูบและผลิตผลิตภัณฑยาสูบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมใบยาสูบและผลิตผลิตภัณฑยาสูบชนิดตางๆ
ทําหนาที่
− จัดแบงคุณภาพใบยาสูบตามชนิด คุณภาพ และแหลงเพาะปลูก
− ผสมใบยาสูบตามสูตรเพื่อใหไดรสชาติทแ
ี่ ตกตาง
− บรรจุใบยาสูบที่ยังคงความชืน
้ ลงในภาชนะสุญญากาศสําหรับแปรรูปตอไป
− เอาเสนกึ่งกลางใบและกานออกจากใบยาสูบ และฉีกใบยาสูบเปนชิ้นเล็กๆ
− ผลิตซิการ บุหรี่ ยานัตถุ และผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ดวยมือหรือเครื่องจักรที่ใชงานงาย
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนทําซิการ
− คนทําบุหรี่

402
−

คนคัดคุณภาพยาสูบ

ยกเวน
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตซิการ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8160
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตบุหรี่ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8160
752

ชางอัดน้ํายาและอบไม ชางทําเฟอรนิเจอรไม และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถนอมรักษา อัดน้ํายาและอบไม ทํา ตกแตง และซอมแซมเฟอรนิเจอรไม
ยานพาหนะทีท่ ําจากไม ผลิตภัณฑและสวนประกอบไมอื่นๆ ติดตั้ง ใชงาน และดูแลอุปกรณที่
ใชในการตกแตงและเก็บรักษาไม รวมถึงอุปกรณ เครื่องจักร และเครื่องมือกลทีใ่ ชสําหรับงานไม
ทําหนาที่
− ใชงานและดูแลอุปกรณอัดน้าํ ยาและอบไม และอุปกรณอื่นๆ เพื่อทําใหไมและผลิตภัณฑ
ไมใหแหง และถนอมรักษาผลิตภัณฑไมดวยการอัดน้ํายาเคมีและอาบผลิตภัณฑไมดว ย
น้ํายารักษาเนือ้ ไม
− ติดตั้งและใชเครื่องจักรสําหรับงานไมในการตัดและทําชิน
้ สวนและสวนประกอบใหเปน
รูปทรง
− ดูแบบแปลน ตรวจสอบขนาดของสิ่งของเพื่อประกอบชิ้นสวนตางๆ เขาดวยกันใหเปน
ผลิตภัณฑที่สมบูรณ รวมถึงตรวจสอบคุณภาพและการพอดีของชิน้ สวนที่ประกอบเขา
ดวยกันเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด
− ติดตั้งและปรับตั้งเครื่องจักรชนิดตางๆ เพื่อใหผูอื่นใชงาน
− ติดตั้ง ตั้งโปรแกรม ใชงาน และควบคุมดูแลเครื่องจักรสําหรับงานไมที่ใชในการทํา ซอม
หรือแตงสําเร็จชิ้นสวนเฟอรนิเจอร อุปกรณติดตั้ง และผลิตภัณฑไมอื่นๆ
− อานและทําความเขาใจลักษณะของงานหรือปฏิบัติงานตามคําสั่งงานที่เปนวาจา
7521

ชางอัดน้ํายาและอบไม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตกแตง เก็บรักษา อัดน้ํายาและอบไมและทอนซุงดวยมือหรือใชอุปกรณ
ในการอัดน้ํายาและอบไม เชน เตาเผาและถังบรรจุ
ทําหนาที่
− ใชงานและดูแลเตาเผา ถังบรรจุและอุปกรณอื่นๆ ในการทําไมใหแหง จัดเตรียมและอบ
ไม รวมถึงผลิตภัณฑไมอื่นๆ
ทําการถนอมรักษาผลิตภัณฑไมดวยการอัดน้ํายาเคมี
และอาบผลิตภัณฑไมดว ยน้าํ ยารักษาเนื้อไม
− ควบคุมดูแลอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน มาตรวัด และแผงไฟ เพื่อหาความเบี่ยงเบนจาก
มาตรฐานและใหแนใจวาไดปฏิบัติงานตามขอกําหนด
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−

−

−
−
−

−

ควบคุมวาลวเพื่อใหน้ํายาซึมเขารักษาเนื้อไมเรือ ดูแลความรอน ภาวะสุญญากาศ ความ
ดันไฮดรอลิกใหพอเหมาะ
ใชเครื่องปมสุญญากาศและปมแรงดันไฮดรอลิกที่มีความเคลื่อนไหวของอากาศและไอน้ํา
และอีดน้ํายาอัดและอบไมเขาไปยังรูของเนื้อไมเพื่อกระตุนกระบวนการอัดน้ํายาและอบไม
ชวยบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องจักรที่ใชในการทํางาน
ทําความสะอาด ใสสารหลอลื่น และปรับแตงอุปกรณ
ขนยายวัสดุและผลิตภัณฑเขา-ออกบริเวณสถานที่ทํางานดวยมือ หรือใชรถลาก รถเข็น
หรือรถยก
จัดทําและดูแลรายงานผลการทํางาน

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางควบคุมเตาอบไม
− ชางอบแผนไมบาง
− ชางอบไม
− ชางอัดน้ํายาและอบไม
ยกเวน
− ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8172
7522

ชางทําเฟอรนิเจอรไมและผูปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต ตกแตง และซอมเฟอรนิเจอร เกวียนและยานพาหนะอื่นๆ ที่ทําจาก
ไม ลอ ชิ้นสวน อุปกรณตดิ ตั้ง แบบจําลอง และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากไม โดยใชเครื่อง
อุปกรณตางๆ สําหรับงานไม เชน เครื่องจักร เครื่องมือกล และเครื่องมือเฉพาะชนิดใชงาน
ดวยมือ
ทําหนาที่
− ใชเครื่องจักรสําหรับงานไม เชน เลื่อยไฟฟา เครื่องไสชิด เครื่องเจาะรูเดือย และเครื่องแตง
รูปทรง โดยใชเครื่องมือกลในการตัดและทําชิ้นสวนและสวนประกอบใหเปนรูปทรง
− ดูแบบแปลน ตรวจสอบขนาดของสิ่งของเพื่อประกอบชิน
้ สวนตางๆ เขาดวยกัน หรือจัดทํา
ขอกําหนด รวมถึงตรวจสอบคุณภาพและการพอดีของชิ้นสวนที่ประกอบเขาดวยกันเพื่อ
ใหเปนไปตามขอกําหนด
− ตกแตงงานตอไมและยึดประกอบชิ้นสวนตางๆ
เขาดวยกันเพื่อใหเปนชิ้นงานที่สมบูรณ
ดวยกาวและอุปกรณจับยึด
และทําการเสริมความแข็งแรงในการเชื่อมตอไมดวยตะปู
ตะปูควง หรือสลักเกลียวอื่นๆ
− ทํา ปรับรูปแบบ และซอมสิ่งของตางๆ ที่ทําจากไม เชน ตู เฟอรนิเจอร ยานพาหนะ
แบบจําลองยอสวน อุปกรณกีฬา และชิ้นสวนหรือผลิตภัณฑอื่นๆ

404
−
−

ตกแตงเฟอรนเิ จอรและอุปกรณติดตั้งโดยการฝงไมดวยแผนไมบางและแกะสลักตามแบบ
แตงสําเร็จพื้นผิวของใชหรือเฟอรนิเจอรทที่ ําดวยไม

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางทําเครื่องเรือนไม
− ชางทําเกวียน
− ชางทําเฟอรนิเจอรไม
− ชางทําลอไม
− ชางทําแบบไม
ยกเวน
− ชางไม ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7115
− พนักงานประกอบผลิตภัณฑไมและผลิตภัณฑที่เกีย
่ วของ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ
8219
7523

ชางปรับตั้งและใชเครื่องจักรงานไม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับตั้ง ใชงาน และควบคุมดูแลเครื่องจักรสําหรับงานไมทั้งแบบ
อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ เชน เครื่องเลื่อย เครื่องไส เครื่องชิดไม เครื่องควาน เครื่องกลึง และ
เครื่องแกะสลักไม เพื่อทําหรือซอมชิ้นสวนที่ทําจากไมของเฟอรนิเจอร อุปกรณติดตั้ง และ
ผลิตภัณฑไมอนื่ ๆ
ทําหนาที่
− ติดตั้ง ตั้งโปรแกรม ใชงาน และควบคุมดูแลเครื่องจักรสําหรับงานไมที่ใชในการเลื่อย ไส
ควาน เจาะ ชิดไม ปม กลึง ขัด หรือแกะสลัก เพื่อทําหรือซอมชิ้นสวนที่ทําจากไมของ
เฟอรนิเจอร อุปกรณติดตั้ง และผลิตภัณฑไมอื่นๆ
− ใชเครื่องจักรสําหรับงานไมที่ปรับตั้งคาไวแลวเพื่อทําผลิตภัณฑไม เชน ที่แขวนเสื้อคลุม
มือจับไมถูพื้น ไมหนีบผา และผลิตภัณฑไมอื่นๆ
− เลือกใชมีด เลื่อย ใบมีด หัวตัด ลอ ดอกสวาน หรือสายพานใหเหมาะกับชิน
้ งาน การ
ทํางานของเครื่องจักร และลักษณะของผลิตภัณฑ
− ติดตั้งและปรับตั้งใบมีด หัวตัด ดอกสวานสําหรับควาน และสายพานขัด และใชเครื่องมือ
ที่ใชงานดวยมือและอุปกรณวัด
− ติดตั้งและปรับตั้งเครื่องจักรสําหรับงานไมชนิดตางๆ เพื่อใหผูอื่นใชงาน
− อานและทําความเขาใจลักษณะของงานหรือปฏิบัติงานตามคําสั่งงานที่เปนวาจา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเครื่องแกะสลักไม
− ชางเครื่องผลิตเฟอรนิเจอรไม
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−
−
−
−
−

ชางเลื่อยงานไมที่ตองการความละเอียดแมนยํา
ชางเครื่องจักรแปรรูปไม
ชางเครื่องกลึงงานไม
ชางปรับตั้งเครื่องจักรงานไม
ชางปรับตั้งและใชเครื่องจักรงานไม

ยกเวน
− พนักงานประกอบผลิตภัณฑไมและผลิตภัณฑที่เกีย
่ วของ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ
8219
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ชางตัดเย็บเสื้อผาเครื่องแตงกายและผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดเย็บ แกไขดัดแปลง และซอมแซมเสื้อผา ออกแบบและตัดเย็บเสื้อผา
เครื่องแตงกายที่ทําจากสิ่งทอและขนสัตว เครื่องหนัง หรือผลิตภัณฑขนสัตว ซอม ดัดแปลง
และตกแตงเสือ้ ผาเครื่องแตงกาย ถุงมือ และผลิตภัณฑสิ่งทออื่นๆ สรางแบบ (แพทเทิรน )
เสื้อผาเครื่องแตงกาย ติดตัง้ ซอม และเปลี่ยนเบาะเฟอรนิเจอร สิ่งติดตั้งถาวร เครื่องใชทาง
ศัลยศาสตรกระดูก และเครื่องตกแตงในยานยนต ตกแตง ขูด ฟอก ขัด และยอมสีหนังสัตวหรือ
ผิวของสัตว ดัดแปลงและซอมรองเทาและเครื่องหนัง
ทําหนาที่
− ตัดเย็บ แกไขดัดแปลง และซอมแซมเสื้อผา
− ออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผาตามสั่งจากสิ่งทอ หนังฟอก และวัสดุอื่นๆ หรือทําหมวก
หรือวิก
− แกไขปรับแตงรูปแบบเครื่องแตงกาย
− สรางแบบ (แพทเทิรน) ตนฉบับเพื่อใชในการผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย ผลิตภัณฑสิ่งทอ
อื่นๆ เครื่องหนัง หรือผลิตภัณฑขนสัตว
− เย็บและประกอบชิ้นสวนตางๆ เขาดวยกัน ชุน ซอม ดัดแปลง และตกแตงเครื่องแตงกาย
ถุงมือ และผลิตภัณฑอื่นๆ เชน สิ่งทอ ขนสัตว หนังฟอก และวัสดุอื่นๆ ทําและประกอบ
ใบเรือ กันสาดและผาใบกันน้ํา
− ติดตั้ง ซอม และเปลี่ยนเบาะเฟอรนิเจอร สิ่งติดตั้งถาวร เครื่องใชทางศัลยศาสตรกระดูก
เกาอี้ เบาะ และและเครื่องตกแตงในยานยนต ตูโดยสารรถไฟ เครื่องบิน เรือ และของที่
คลายกัน
− ตัดแตง ขูด ทําความสะอาด ฟอก ขัด และยอมสีหนังสัตวหรือผิวของสัตว เพือ
่ ใหได
หนังฟอกและขนสัตวแตงสําเร็จเพื่อใชทําเสื้อผาเครื่องแตงกายและผลิตภัณฑอื่นๆ
− ผลิต ดัดแปลง และซอมรองเทาทั่วไป รองเทาที่ทําขึ้นตามความตองการของลูกคา หรือ
รองเทาทางศัลยศาสตรกระดูก และรองเทาทั้งที่ทําจากหนังแทหรือหนังเทียม
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ชางตัดเย็บเสื้อผา ชางทําเสือ้ ผาขนสัตว และชางทําหมวก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบ ตัดเย็บ แกไขดัดแปลง และซอมแซมเสื้อผาที่สั่งตัด รวมถึง
การตัดเย็บเสื้อผาที่วัดตามขนาดของลูกคา เชน ชุดสูท ชุดเสื้อคลุมกันหนาว และชุดประโปรง
จากผาสิ่งทอ หนังฟอก ขนสัตวและวัสดุอื่นๆ ทําหมวกหรือวิกตามความตองการของลูกคาและ
ผูผลิตเสื้อผา
ทําหนาที่
− ตัดเย็บชุดเสื้อคลุมกันหนาว ชุดสูท กระโปรง เสื้อเชิ้ต เสื้อสตรี ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นใน
แบบรัดเอวและสะโพก หมวก วิก และเครือ่ งแตงกายที่คลายกันตามที่ลกู คาตองการ
− เลือกผาสิ่งทอ หนังฟอก หรือขนสัตวใหเขากับขนาด สี เนื้อผา และเหมาะสมกับคุณภาพ
ของเสื้อผา ตัดชิ้นสวนตามแบบและจัดวางชิ้นสวนตางลงบนแบบตามทีไ่ ดออกแบบไว
− แกไขแบบเครื่องแตงกาย เชน แกขากางเกงใหเล็กลง แกปกคอเสื้อใหแคบลง และเพิ่ม
แผนหนุนเพิ่มรูปทรงหรือเอาออก
− เลือกและดัดแปลงแบบใหเปนไปตามความตองการของลูกคาและผูผลิตเสื้อผา
− ตัดเย็บ แกไข ดัดแปลง และซอมแซมเสื้อผา ชุดกระโปรง ชุดคลุมกันหนาว และเครื่อง
แตงกายอื่นๆ ตามที่ลูกคาตองการ
− ตัดเย็บและการดูแลเครื่องแตงกายทีใ่ ชในการผลิตละคร โทรทัศน และภาพยนตร
− พับ บิดเปนเกลียว และพันวัสดุตางๆ เชน ผาซาตินหรือผาไหม หรือเย็บริบบิ้นหรือผาให
เปนดอกไมประดิษฐหรือโบวรอบศีรษะหรือปกหมวกเพื่อทําใหเปนรูปทรงตางๆ หรือเพื่อ
ตกแตงหมวก
− เย็บและประกอบวัสดุและเสนผมเขาดวยกันเพื่อทําวิก
− ปรับแตงสีผมเพื่อใหวิกมีความเปนธรรมชาติเหมือนผมจริง และจัดแตงผมใหเปนไปตาม
ทรงที่ตองการ และเย็บเสนผมรวมกันใหเปนวิก
− ตัดเย็บ แกไขดัดแปลง ปรับเปลี่ยน และซอมแซมเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตวและของที่
ทําจากขนสัตวอื่นๆ
− นําขนสัตวหรือหนังฟอกจากชุดเสื้อคลุมเกามาใชใหม ติดสิ่งทอดวยกาวเพื่อตกแตงชุดเสื้อ
คลุมขนสัตว และจัดแตงเครื่องแตงกายที่ทาํ จากขนสัตว
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางตัดเย็บเสื้อผา
− ชางทําเสื้อผาขนสัตว
− ชางทําหมวก
− ผูคัดคุณภาพหนังเฟอร
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ยกเวน
− ชางหัตถกรรมสิ่งทอ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7318
− ผูควบคุมเครื่องจักรเย็บผา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8153
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ชางสรางแบบและตัดวัสดุเพือ่ ผลิตเครื่องแตงกายและสิ่งของที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรางแบบเพื่อผลิตเครื่องแตงกาย และผลิตภัณฑอื่นๆที่ทําจากสิ่งทอ
หนัง หรือขนสัตว โดยทําเครื่องหมาย ตัด ทําใหเปนรูปทรง และตัดขอบสิ่งทอ หนัง และวัสดุ
อื่นๆ ตามแบบที่รางไวหรือตามรูปแบบทีก่ ําหนดในการผลิตเครื่องแตงกาย หมวกและหมวก
แกป ถุงมือและผลิตภัณฑอนื่ ๆ
ทําหนาที่
− สรางตนแบบเสื้อผาแตละขนาดโดยใชตาราง เครื่องมือรางแบบ เครื่องคอมพิวเตอร และ/
หรือเครื่องมือในการเกรดขนาด44/เครื่องแตงกาย
− สรางแบบรางหรือแบบชิ้นสวนตางๆ
สําหรับการออกแบบเสื้อผาพิเศษโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอรชว ยในการออกแบบ
− คํานวณขนาดของแบบใหเหมาะสมกับขนาดของเครื่องแตงกาย รวมถึงพิจารณาถึงความ
ยืดหยุนของวัสดุ
− วาดรายละเอียดลงบนสวนตางๆ ตามรางไว เพื่อแสดงสวนที่ตองประกอบติดกัน ตําแหนง
ที่ตองทํารอยจีบ กระเปา รังดุมบนเครื่องแตงกาย รอยเย็บที่ตกแตงบนสวนตางๆ ของ
รองเทา หรือรูสําหรับรอยเชือกบนผลิตภัณฑผาใบ โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรหรือเครื่องมือ
รางแบบ
− วางแมแบบหรือทําการวัดวัสดุเพื่อกําหนดจุดตัด หรือเพือ
่ ใหสิ้นเปลืองวัสดุนอยที่สดุ และ
ทําเครื่องหมายบนผาตามนัน้
− วาดแบบรางลงบนผาและตัดตัวอยางแบบ
− ทดสอบแบบโดยตัดเย็บเครื่องแตงกายตัวอยางและทดลองสวมเพื่อความพอดี
− วางแบบรางบนชั้นบนสุดของผาที่วางซอนกันและตัดผาตามแบบ โดยใชมีดไฟฟาหรือมีด
ธรรมดา หรืออุปกรณตัดผาที่ควบคุมดวยเครื่องคอมพิวเตอร
− ตัดผาหรือขนสัตวเพื่อทําชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องแตงกายและสิ่งของอื่นๆ ที่ทําจากขนสัตว
− ตัดแตงวัสดุที่เกินออกมาหรือการตัดเศษดายออกจากผลิตภัณฑสําเร็จรูป เชน ตัดสวน
ปลายที่ไมเรียบรอยของผลิตภัณฑสําเร็จรูป

44/

การเกรดขนาด (pattern grading) เปนการปรับยอ-ขยายแพทเทิรนอัตโนมัติ สามารถเลือกรูปแบบไดหลากหลาย เชน เกรดแบบกําหนดคา x และ y
เกรดแบบเพิ่มไซสเองอัตโนมัติ เกรดแบบไซสยอย (Size Tree) เกรดแบบกําหนดคาใน MS Excel หรือแมกระทั่งการเกรดแบบอิสระโดยกําหนด
ตําแหนงเอง (Drag and Drop) ทั้งหมดนี้เพื่อสนองตอบการทํางานที่หลากหลาย
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−

−

จัดวางหนังบนแทนเครื่องตัดในตําแหนงที่สามารถใชประโยชนจากหนังไดสูงสุด โดย
พิจารณาจากความหยาบของหนัง รอยตําหนิบนหนัง และรอยแตกลายบนหนัง
สรางแบบ ทําเครื่องหมาย และตัดวัสดุที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑอนื่ ๆ เชน ผาแตงบาน
ผลิตภัณฑผาใบ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางตัดวัสดุทําเครื่องแตงกาย
− ชางตัดวัสดุทําถุงมือ
− ชางสรางแบบเครื่องแตงกายและสิ่งของที่ทําจากขนสัตว
− ชางสรางแบบเครื่องแตงกาย
ยกเวน
− ผูควบคุมเครื่องจักรสรางแบบสิ่งทอ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8159
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ชางเย็บ ชางปก และผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเย็บชิน้ สวนตางๆ เขาดวยกัน ซอมแซม ดัดแปลง และตกแตงเสื้อผา
เครื่องแตงกาย ถุงมือ และผลิตภัณฑอนื่ ๆ ที่ทําจากสิ่งทอ ขนสัตว หนัง และวัสดุอื่นๆ รวมถึง
ทําผาใบเรือ ผาใบบังแดด และผาใบกันน้ํา ซึ่งทํางานดวยมือโดยใชเข็มและดาย แตอาจจะใช
จักรเย็บผาในบางชิ้นงาน
ทําหนาที่
− ซอมแซมเสื้อผาหรือเครื่องแตงกายที่ชํารุดดวยมือโดยใชเข็มและดายที่เขากัน
− เลาะตะเข็บออกจากเครื่องแตงกายโดยใชที่เจาะตะเข็บหรือใบมีด
− เลือกดายตามที่แบบกําหนดหรือตามสีของชิ้นสวนเครื่องแตงกาย หรือยอมดายใหสเี ขากัน
กับผาที่ชุน
− ปะรู เย็บรอยขาดและตะเข็บที่ขาด หรือชุนสวนที่ชํารุด โดยใชเข็มและดาย
− ผูกปมไวดานในของผาโดยใชตะขอ
− ตัดแตงดวยกรรไกรเพื่อใหสวนที่ซอมแซมกลมกลืนกับแบบของเสื้อผา
− เย็บลวดลายตกแตงดวยมือลงบนลายที่ประทับ พิมพ หรือลายฉลุลงบนผาโดยใชเข็มและ
ดายสี
− ปกลวดลายตกแตงที่ออกแบบลงบนเสื้อผาดวยมือหรือเครื่องจักรโดยใชเข็มและดายสี
− ทําหนังหรือวัสดุที่ทํารองเทาใหนุมดวยน้ําเพื่อใหพรอมสําหรับเย็บ
− เย็บหรือติดกาวเพื่อประดับตกแตงขอบบนสิ่งของ เชน หมวก หมวกแกป หรือหมวกสตรี
− เย็บรมติดกับโครงรมดวยมือ ผูกรมกับโครงตามแนวตะเข็บ และเย็บมุมที่สวนปลายของ
โครงรม และเย็บสายรัดรมดานนอกสําหรับใชถือเมื่อพับรม
− ทําและประกอบผาหนา ผาใบ และวัสดุทค
ี่ ลายกันเขากับใบเรือ ผาใบบังแดด ผาใบกันน้าํ
และเต็นท
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางปก
− ชางเย็บ
− ชางทํารม
ยกเวน
− ชางตัดเย็บเสื้อผา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7531
− ชางหัตถกรรมสิ่งทอ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7318
− ผูควบคุมเครื่องจักรเย็บผา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8153
7534

ชางหุมเบาะและผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ซอม และเปลี่ยนเบาะหุมเฟอรนิเจอร สิง่ ติดตั้งถาวร เครื่องใชทาง
ศัลยศาสตรกระดูก รวมถึงที่นั่ง เบาะ แผนดานบนของเบาะที่สามารถเปลี่ยนไดและที่ทําจากไวนิล
และเครื่องตกแตงอื่นๆ ที่ใชในยานยนต ตูโ ดยสารรถไฟ เครื่องบิน เรือ และของที่คลายกันที่ทํา
จากสิ่งทอ หนังฟอก หนังเทียม หรือวัสดุทใี่ ชหุมเบาะอื่นๆ รวมถึงการทําและซอมเบาะ ผานวม
และที่นอน
ทําหนาที่
− อธิบายรายละเอียดเกีย
่ วกับผาบุเฟอรนิเจอร สี รูปแบบใหแกลูกคา และเสนอคาใชจาย
โดยประมาณที่ใชในการหุมเบาะเฟอรนเิ จอรหรือสิ่งของอื่นๆ
− จัดทํารูปแบบเบาะจากภาพราง คําอธิบายของลูกคา หรือแบบพิมพเขียว
− วางโครงราง วัด และตัดวัสดุที่ใชทําเบาะตามแบบ แมแบบ ภาพราง หรือรายละเอียดที่
ออกแบบไว
− ติดตั้ง จัดเตรียม และผูกสปริง ใสแผนบุเบาะรอง และนําวัสดุมาหุมเพื่อติดเขากับโครง
เฟอรนิเจอร
− เย็บวัสดุทใี่ ชทาํ เบาะดวยมือเพื่อเย็บเบาะและประกอบชิน
้ สวนตางๆ เขาดวยกัน
− เย็บรอยฉีกหรือรอยขาดของวัสดุ หรือทําพูประดับโดยใชเข็มและดาย
− ตอก ติดกาว หรือเย็บอุปกรณประดับตกแตง หวง เกลียวหรือเชือกถัก กระดุม และ
เครื่องประดับตกแตงอื่นๆ เพื่อหุมหรือเปนกรอบของสิ่งที่นํามาหุมเบาะ
− วางโครงราง ตัด ทํา และติดตั้งเบาะในเครื่องบิน ยานยนต ตูโดยสารรถไฟ และเรือ
− ซอมหนังดิบทีใ่ ชหุมขาเทียม
− ซอมเฟอรนิเจอรโบราณโดยใชเครื่องมือตางๆ รวมถึงสกัดดวยสิ่ว คอนแมเหล็ก และเข็ม
ชนิดยาว
− ทํางานรวมกับนักออกแบบตกแตงภายในเพื่อตกแตงหองและเลือกผาตกแตงที่สอดคลองกัน
− ทําผานวม เบาะ และทีน
่ อน
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางทําฟูกที่นอน
− ชางหุมเบาะเฟอรนิเจอร
− ชางหุมเบาะยานยนต
− ชางหุมอุปกรณทางศัลยศาสตรกระดูก
ยกเวน
− ผูควบคุมเครื่องจักรเย็บผา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8153
7535

ชางตกแตงหนังสัตว ชางฟอกหนัง และชางถากหนังขูดขนสัตว
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแตง ขูด ทําความสะอาด ฟอก ขัด และยอมสีหนังสัตว เพื่อใหได
หนังฟอกและขนสัตวสําเร็จรูปสําหรับใชทําเครื่องแตงกายและผลิตภัณฑอื่นๆ
ทําหนาที่
− คัดแยกประเภทและคัดคุณภาพหนังสัตวตามสี เฉดสี ขนาด และความหนาแนน
− ขูดเศษเนื้อ ไขมัน หรือเนื้อเยือ
่ ออกจากหนังสัตวเพื่อทําความสะอาดและทําใหนุม
− เอาขนออกจากหนังสัตวที่แชในน้ําปูน
− จัดเตรียมหนังดิบโดยการดองดวยเกลือ
− กําจัดขนทีย
่ าวและหยาบออกจากหนังสัตว และจัดแตงขนใหยาวเทาๆ กัน
− ฟอกและตกแตงหนังสัตวเพือ
่ เพิ่มความเงางามและความสวยงาม หรือทําใหหนังสัตวดูเปน
ธรรมชาติ
− จัดเตรียมน้ํายาฟอก (สารสกัดจากเปลือกไม) และน้ํายาสมอไทยเพื่อใชในการดูแลรักษา
หนังสัตวหรือผิวของสัตว
− เปลี่ยนสภาพหนังดิบใหเปนหนังฟอกโดยใชน้ํายาฟอกหนัง
− ยอมสีขนสัตวเพื่อทําใหสีดูเปนธรรมชาติ
− กําจัดรอยยนและทําลวดลายบนหนังสัตวหรือผิวของหนังในขณะที่เปยก
− ตกแตงและยอมสีหนังฟอก
− ขึงและรีดหนังสัตวใหเรียบ
− ตกแตงหนังฟอกโดยใสนา้ํ ยาเคมีหรือน้ํามันเคลือบลงบนผิวหนาของหนังดวยแปรงและผึ่ง
ลมทิ้งไวใหแหง
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางถากหนังขูดขนสัตว
− ชางฟอกหนัง
− ชางยอมหนังสัตว
− ผูคัดคุณภาพหนังสัตว
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ยกเวน
− ผูควบคุมเครื่องจักรฟอกหนัง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8155
7536

ชางทํารองเทาและผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทํา แกไขดัดแปลง และซอมรองเทาทั่วไป รองเทาที่สั่งตัดตามความ
ตองการของลูกคา หรือรองเทาที่ใชทางศัลยศาสตรกระดูก และเครื่องหนังที่ทําจากหนังแทหรือ
หนังเทียม เชน กระเปาเดินทาง กระเปาถือ และเข็มขัด (ยกเวนเครื่องแตงกาย หมวก และถุงมือ
ที่ทําจากหนังฟอก) หรือมีสวนรวมในการผลิตรองเทาและสินคาที่เกีย่ วของ รวมถึงการตกแตง
หรือแตงสําเร็จรองเทา กระเปาเดินทาง กระเปาถือ และเข็มขัด
ทําหนาที่
− ทํา แกไขดัดแปลง และซอมรองเทาทั่วไปใหตรงตามความตองการของลูกคาแตละคน
− ทํา แกไขดัดแปลง และซอมรองเทาที่ใชทางศัลยศาสตรกระดูกหรือรองเทาที่ใชในการรักษา
ตามคําสั่งแพทย หรือดัดแปลงรองเทาเดิมที่มีอยูสําหรับผูที่มีปญหาเรื่องเทาและผูทมี่ ีความ
จําเปนพิเศษ
− ซอมเข็มขัด กระเปาเดินทาง กระเปาใสเงิน และผลิตภัณฑที่คลายกัน
− หลอปูนปลาสเตอรสําหรับขาหรือเทาที่มีความผิดปกติเพือ
่ จัดทําแบบราง
− จัดเตรียมแผนเสริม แผนรองสนเทา และวัสดุสําหรับเสริมความสูงใหเพิ่มขึ้นจากแบบหลอ
เทาของลูกคา
− ศึกษาแบบรางและรายละเอียดอื่นๆ ในการทํารองเทาตามความตองการของลูกคา
− ศึกษาใบสั่งงาน
และ/หรือปายชิ้นสวนรองเทาเพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับปริมาณงาน
รายละเอียดขอกําหนด และชนิดของวัสดุที่ใช
− ตรวจสอบพื้นผิว สี และความแข็งแรงของหนังใหมีคุณสมบัติตามความตองการ
− ตัด ขึ้นรูปชิ้นสวน และใสวต
ั ถุที่ใชบุรองในการผลิตเครื่องหนัง
− เย็บรอยขาดหรือปะรูเพื่อซอมสิ่งของตางๆ เชน กระเปาสตางค เข็มขัด รองเทา และ
กระเปาเดินทาง
− กําจัดหรือตรวจสอบรองเทา ชิ้นสวนรองเทา และแบบของงานวาเปนไปตามขอกําหนด
หรือไม เชน การปกปดรอยตะเข็บตางๆ ใหเรียบรอย
− ติดอุปกรณประดับหรือเครื่องตกแตงเพื่อตกแตงหรือปองกันผลิตภัณฑ
− ผลิตและซอมสิ่งของ เชน อานมาและเครือ
่ งเทียมสําหรับสัตว กระเปาเดินทาง กระเปาถือ
กระเปาเอกสาร กระเปาหนัง เข็มขัด และสิ่งของอื่นๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางซอมรองเทา
− ชางทําอานมา
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ชางทํารองเทา
ชางทํารองเทาที่ใชทางศัลยศาสตรกระดูก

ยกเวน
− ชางทําเสื้อผาขนสัตว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7531
− ชางทําหมวก ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7531
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตรองเทา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8156
754

ชางฝมืออื่นๆ และผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทํางานใตน้ําโดยใชเครื่องมือชวยหายใจใตน้ํา กําหนดตําแหนง ประกอบ
และจุดระเบิด ตรวจสอบและทดสอบวัตถุดิบ สวนประกอบและผลิตภัณฑที่ผลิต กําจัด
สิ่งมีชีวิตที่ไมตองการเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพืชผล อาคาร และสิ่งปลูกสราง
อื่นๆ รวมถึงชางฝมืออื่นๆ ที่ไมไดจัดประเภทไวในทีอ่ ื่นภายใตหมวดใหญ 7 (ชางฝมือและ
ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ)
ทําหนาที่
− สรางความมั่นใจดานการระวังรักษาความปลอดภัย
− ปฏิบัติงานใตน้ําตางๆ
− นําระเบิดไปวางใหในหลุมระเบิด
− ผสมสารเคมีตามวิธีการใช
− ปฏิบัติงานและติดตามดูแลอุปกรณที่ใชฉด
ี พนยาเพื่อกําจัดแมลงและสัตวศัตรูพืช
7541

ผูปฏิบัตงิ านใตน้ํา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทํางานใตน้ําเพื่อตรวจสอบ ติดตั้ง ซอม และเคลื่อนยายอุปกรณและ
โครงสราง อาจใชเครื่องชวยหายใจหรือไมก็ได ดําเนินการทดสอบหรือทดลอง จัดเตรียม
เครื่องมือและอุปกรณระเบิด ถายภาพสิ่งปลูกสรางหรือสิ่งมีชีวิตในน้ํา หรือคนหาสิ่งของหรือ
บุคคลที่สูญหาย
ทําหนาที่
− ทําการตรวจสอบดานความปลอดภัย เชน เฝาติดตามระดับความกวางและลึกในการดําน้ํา
และลงทะเบียนกับเจาหนาทีก่ อนที่จะเริ่มดําน้ํา
− ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณดําน้ํา เชน หมวกนิรภัย หนากาก ถังออกซิเจน ชุดดําน้ํา
ชุดสายรัดตัว และเครื่องมือวัดตางๆ
− ดําน้ําดวยความชวยเหลือของผูชวยดําน้ํา เชน ชวยสวมชุดดําน้ํา
− ทํางานใตน้ําเพื่อสรางหรือซอมสะพาน ทาเรือ และฐานรากของกําแพงทาเรือ
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ตรวจสอบสวนคาดวาจะเสียหายและซอมตัวเรือและสิ่งติดตั้งใตน้ําเล็กๆ นอยๆ
รายงานสภาพความเสียหายของเรือ
เคลื่อนยายสิ่งกีดขวางใตน้ํา
ขุดหลุมเพื่อวางระเบิดใตน้ํา
ปฏิบัติงานตางๆ ไดน้ําที่เกีย่ วของกับการชวยเหลือผูรอดชีวิตหรือคนหาผูที่สูญหาย
เก็บเปลือกหอย ฟองน้ํา และสัตวน้ําตางๆ
สื่อสารกับผูปฏิบัติงานอื่นๆ ที่อยูบนพื้นน้ําในขณะอยูใ ตนา้ํ โดยใชสายสัญญาณหรือโทรศัพท
รับทราบขอมูลที่เกี่ยวของการปฏิบัติงานใตน้ําและสภาพแวดลอม

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนเก็บหอยนางรม
− นักประดาน้ํากูภ
 ัย
− คนเก็บฟองน้ํา
− ผูปฏิบัติงานใตน้ํา
ยกเวน
− คนงมหาของใตน้ําเพื่อการดํารงชีพ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6340
7542

ผูปฏิบัตงิ านดานวัตถุระเบิดและผูปฏิบตั ิงานจุดระเบิด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงที่วางวัตถุระเบิด ประกอบระเบิด และจุดระเบิดใน
เหมืองแร เหมืองหิน และสถานที่รื้อถอน
ทําหนาที่
− สรางความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน การควบคุม จัดเก็บ และขนยาย
ระเบิดใหเปนไปตามขั้นตอนและกฎระเบียบ
− วางแผนและใหคําแนะนําในการจัดเตรียมรูปแบบ ความลึกและเสนผานศูนยกลางของหลุม
วางวัตถุระเบิด
− ตรวจสอบความลึกและความเรียบรอยของหลุมวางวัตถุระเบิด
− กําหนดคุณสมบัติและชนิดของระเบิดที่ใช
− นําวัตถุระเบิดไปวางในหลุมวางระเบิด
− ประกอบหรือควบคุมคนงานอื่นในการประกอบชนวนระเบิดโดยใชตัวจุดระเบิดและลํา
กลองดินระเบิด รวมถึงการตอสายไฟฟา ฟวส และสายชนวนระเบิดเขากับชนวนระเบิด
− ตอสายไฟฟา ฟวส และสายชนวนระเบิดเขากับชุดระเบิด ทดสอบวงจรไฟฟา และซอม
สวนที่ทํางานผิดปกติ และเชื่อมตอชุดระเบิดเขากับเครือ่ งจุดระเบิด
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−

−

−
−

บรรจุดินระเบิด กลบหลุมระเบิดดวยดิน ทราย และวัสดุอื่นๆ และอุดวัสดุเพื่อใหดิน
ระเบิดแนน
ตรวจสอบการทํางานของวัตถุระเบิดใหเปนไปอยางถูกตอง รวมถึงรายงานและจัดการกับ
ระเบิดที่ไมทํางาน
ประกาศแจงความปลอดภัยของพื้นที่ทั้งกอนและหลังการจุดระเบิด
เก็บรวบรวมและทําบันทึกการใชวัตถุระเบิดตามกฎหมายและขอบังคับ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาทีจ
่ ุดระเบิด
− เจาหนาทีจ
่ ุดระเบิดในเหมืองแรและเหมืองหิน
− เจาหนาทีว
่ างระเบิด
− เจาหนาทีด
่ านวัตถุระเบิด
− เจาหนาทีด
่ านวัตถุระเบิดในเหมืองแรและเหมืองหิน
ยกเวน
− หัวหนาคุมงานเหมืองแร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3121
− พนักงานขุดเจาะในเหมืองแร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8111
− ผูควบคุมเครื่องจักรขุดเจาะบอน้ํามันหรือกาซ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8113
− คนงานเหมืองแร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9311
− คนงานเหมืองหิน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9311
7543

ผูคัดคุณภาพและทดสอบผลิตภัณฑ (ยกเวนอาหารและเครื่องดื่ม)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ทดสอบ จัดประเภท สุมตัวอยาง และชั่งน้ําหนักวัตถุดิบ
สวนประกอบที่ใชในการผลิต และสินคาที่ไมใชอาหารที่ผลิตหรือขายเพื่อใหคุณภาพเปนไป
ตามมาตรฐานและเพื่อคนหาขอบกพรอง ชํารุด และสิ่งผิดปกติไมเปนไปตามขอกําหนด และ
เพื่อคัดแยกและจัดประเภทตามคุณภาพของผลิตภัณฑ
ทําหนาที่
− ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ ชิ้นสวน และวัตถุดบ
ิ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดและ
มาตรฐาน
− คัดคุณภาพและประเภทเสนใยสิ่งทอธรรมชาติสําหรับการปนและกรอ
− คัดผลิตภัณฑ วัสดุ และอุปกรณออก เมื่อพบวาไมเปนไปตามขอกําหนด
− วิเคราะหและทําความเขาใจพิมพเขียว ขอมูล คูมือ และเอกสารอื่นๆ เพื่อกําหนด
รายละเอียด ขั้นตอนการตรวจสอบและทดสอบ
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−

−

−

−

−

แจงหัวหนาคุมงานหรือบุคคลอื่นมีสวนเกี่ยวของกับปญหาดานการผลิต พรอมทั้งใหความ
ชวยเหลือในการแกไขปญหา
บันทึกขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบหรือทดสอบ เชน น้ําหนัก อุณหภูมิ คุณภาพ หรือ
ความชื้น และปริมาณ
ทําเครื่องหมายที่ผลิตภัณฑแสดงรายละเอียด เชน ระดับคุณภาพ และสถานะแสดงการ
ยอมรับหรือไมยอมรับผลิตภัณฑ
วัดขนาดของผลิตภัณฑโดยใชเครื่องมือ เชน ไมบรรทัด คาลิเปอร มาตรวัด หรือ
ไมโครมิเตอร
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดสอบและทําการคํานวณเทาที่จําเปนเพือ่ ใหไดผลลัพธของ
การทดสอบ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− เจาหนาทีต
่ รวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ (ยกเวนอาหารและเครื่องดื่ม)
− เจาหนาที่คด
ั คุณภาพผลิตภัณฑ (ยกเวนอาหารและเครื่องดื่ม)
− เจาหนาที่คด
ั แยกประเภทขนสัตว
ยกเวน
− ผูตรวจสอบดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3257
− ผูคัดคุณภาพผักและผลไม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7515
− ผูคัดคุณภาพหนังเฟอร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7531
− ผูคัดคุณภาพหนังสัตว ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7535
7544

ผูรมยาและกําจัดแมลงและสัตวศัตรูพชื
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชสารเคมีเพื่อกําจัดแมลง สัตวขนาดเล็ก พืชปา และสิ่งมีชีวิตที่ไมเปนที่
ตองการอื่นๆ เพื่อปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชผล อาคาร และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ รวมถึง
สภาพแวดลอมโดยรอบ และเพื่อปองกันความเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพ
ทําหนาที่
− ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลอุปกรณสําหรับฉีดพนแมลงและสัตวศัตรูพืช
− ผสมสารเคมีตามคําแนะนําการใชงาน
− ใชสารกําจัดแมลงและสัตวศัตรูพืชใหไดผลครอบคลุมทั่วพื้นที่
− ฉีดพนหรือใหสารเคมี หรือกาซพิษ และติดตั้งกับดักเพือ
่ กําจัดแมลงและศัตรูพืช เชน หนู
ปลวก และแมลงสาป
− ยก ผลัก และแกวงหัวฉีด สายยาง และทอเพื่อฉีดพนยาใหคลอบคลุมพื้นที่ที่ตองการ
− เติมน้ําหรือสารเคมีลงในถังฉีดพน
− ทําความสะอาดและบํารุงรักษาเครื่องจักรเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูรมยา
− ผูกําจัดแมลงและสัตวศัตรูพช
ื
− ผูกําจัดวัชพืช
ยกเวน
− เจาหนาที่ฉด
ี พนพืชผลทางอากาศ ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3153
7549

ชางฝมืออื่นๆ และผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชางฝมือและผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ ซึ่งไมไดจดั ประเภทไวในที่อื่นภายใต
หมวดใหญ 7 (ชางฝมือและผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ) เชน ผูปฏิบัติงานขึ้นรูป
เจียร ฝน และขัดเงาเลนสทใี่ ชในทางทัศนศาสตร
ทําหนาที่
− ใหความรอน ขึ้นรูป และปมกระจกใหเปนเลนสเปลา
− ฝนและขัดเงาเลนสเปลา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนจัดดอกไม
− ชางตัดแตงเลนสชนิดใชในทางทัศนศาสตร
− ชางขึ้นรูปเลนสชนิดใชในทางทัศนศาสตร
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หมวดใหญ 8

ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบตั ิงานดานการประกอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในงาน
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ณ จุดที่เครื่องจักรทํางานหรือโดยจากจุดอืน่
ปฏิบัติงานดานการบังคับหรือ
ขับเคลื่อนรถไฟ ยานยนต และเครื่องจักรและอุปกรณชนิดเคลื่อนที่ได รวมถึงปฏิบัติงานดานการประกอบชิ้นสวน
อุปกรณตามรายละเอียดคุณสมบัติหรือขั้นตอนที่กําหนด
งานในหมวดใหญนี้ตองใชประสบการณและความรูความเขาใจในการทํางานของเครื่องจักรและ
อุปกรณที่ใชในงานอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม รวมถึงความสามารถในการดูแลจัดการใหเครือ่ งจักรเดินเครื่อง
หรือทํางานได และสามารถปรับตัวใหเขากับนวัตกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ผูประกอบอาชีพที่
จัดประเภทไวในหมวดใหญนี้สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่ 2 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการทําเหมืองแรหรือ
อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อการแปรรูปโลหะ แร แกว เซรามิก ไม กระดาษ หรือสารเคมี
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิตสิ่งของที่ทําจาก
โลหะ แร สารเคมี ยาง พลาสติก ไม กระดาษ สิ่งทอ ขนสัตว หรือหนังฟอก รวมถึงการ
แปรรูปอาหารและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
− ขับเคลื่อนรถไฟและยานพาหนะ
− ขับเคลื่อนและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในงานอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมชนิดเคลื่อนที่ได
− ประกอบผลิตภัณฑจากชิน
้ สวนอุปกรณตามคุณสมบัติหรือขั้นตอนที่กาํ หนด
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
หมายเหตุ
− ผูควบคุมเครื่องจักรที่ทําหนาที่ควบคุมหลายกระบวนการหรือทําหนาทีแ
่ บบอัตโนมัติ ไดจดั
ประเภทไวในหมู 313 (ชางเทคนิคควบคุมกระบวนการ)
หมวดยอย 81 ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรชนิดติดตั้งประจําที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรโรงงาน และเครื่องจักร
และอุปกรณทใี่ ชในงานอุตสาหกรรมชนิดติดตั้งประจําที่ หรือชนิดเคลื่อนที่ไดแตตอ งไมใชเครื่องจักรที่เปนสวน
สําคัญของการปฏิบัติงาน
ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่ 2
ตามระดับทักษะของ ISCO
งานในหมวดยอยนี้ตองใชประสบการณและความรูความเขาใจในการทํางานของเครื่องจักรโรงงาน
เครื่องจักร หรืออุปกรณที่เขาไปควบคุมและติดตามดูการทํางาน สามารถดูแลจัดการใหเครื่องจักรเดินเครื่องหรือ
ทํางานได และสามารถปรับตัวใหเขากับนวัตกรรมหรือการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีของเครื่องจักรและอุปกรณ
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากขั้นเรื่อยๆ
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ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ติดตั้ง ควบคุม และติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรชนิดติดตั้ง
ประจําที่
− คนหาขอบกพรองในการทํางานและแกไขใหถูกตอง
− ตรวจสอบผลการทํางานเพือ
่ หาขอบกพรองและปรับเครื่องจักรใหตรงตามคุณสมบัติตาม
ขอกําหนด รวมถึงปรับตั้งคาเครื่องจักรใหถูกตอง
− บํารุงรักษา ซอม และทําความสะอาด
− ทําบันทึกขอมูลและดูแลบันทึกขอมูลการผลิต
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
หมายเหตุ
− ผูควบคุมเครื่องจักรที่ทําหนาที่ควบคุมหลายกระบวนการหรือทําหนาทีแ
่ บบอัตโนมัติ ไดจดั
ประเภทไวในหมู 313 (ชางเทคนิคควบคุมกระบวนการ)
811

ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานทําเหมืองและแปรรูปแร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรโรงงานและเครือ่ งจักร
รวมถึงเครื่องมือชนิดใชงานดวยมือเพื่อใชในการขุดหินและแรจากดิน แปรรูปแรและหิน ขุด
เจาะบอ ผลิตและแตงสําเร็จผลิตภัณฑซีเมนตและหิน ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมูนี้
สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่ 2 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ติดตั้ง ควบคุม และติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรที่ใชในการทํา
เหมืองแร และแปรรูปแร เชน แทนขุดเจาะ และเครื่องจักรและอุปกรณเสริม เครื่องจักรที่
ใชในเหมืองแรแบบตอเนื่อง และเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรที่ใชในการตัด การยอย
การบด การปม และการผสม
− ควบคุมเครื่องอุปกรณที่ใชทาํ ความสะอาด คัดแยก สกัด และผสม เพื่อกําจัดเศษและสิ่งที่
ไมตองการและนําแรกลับมาใชใหม
− ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑซีเมนต คอนกรีต หินเทียม และ
คอนกรีตสําเร็จรูปและหินสําเร็จรูป
− ติดตามดูประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร คนหาขอบกพรอง
ในการทํางาน และแกไขใหถูกตอง
− บํารุงรักษา ซอม และทําความสะอาดเครือ
่ งจักรโรงงาน
− ดูแลบันทึกขอมูลการผลิต
หมายเหตุ
− ผูควบคุมเครื่องจักรที่ทําหนาที่ควบคุมหลายกระบวนการหรือทําหนาทีแ
่ บบอัตโนมัติ ไดจดั
ประเภทไวในหมู 313 (ชางเทคนิคควบคุมกระบวนการ)

419
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ผูปฏิบัตงิ านในเหมืองแรและเหมืองหิน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรโรงงาน เครื่องจักร และเครื่องมือชนิดใชงานดวยมือที่
ใชในการขุดหรือสกัดหิน แหลงแรธาตุและแรอโลหะจากเหมืองแรและเหมืองหินทั้งที่อยูใตดนิ
และบนดิน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− กําหนดตําแหนง ควบคุม และติดตามดูประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องอุปกรณทใี่ ชใน
เหมืองแรทั้งทีอ่ ยูใตดนิ และบนดิน รวมถึงเครื่องจักรโรงงานแบบตอเนื่องในการทําเหมือง
แร การตัด และการขุด
− ติดตั้งและควบคุมอุปกรณขด
ุ เจาะในการทําเหมืองแรและเหมืองหินทั้งใตดินและบนดิน
− ควบคุมเครื่องจักรและใชเครื่องมือชนิดใชงานดวยมือหรือไฟฟาเพื่อเคลื่อนยายหิน
แร
ถานหิน และแหลงแรอื่นๆ
− จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณค้ํายันในบริเวณทํางานใตดน
ิ รวมถึงสลักยึดหิน
− ควบคุมเครื่องจักรเพื่อเปดเสนทาง ชองระบายอากาศ และทางเขาใหม
− ควบคุมเครื่องจักรโรงงานเสริม เชน ปมไลอากาศ น้ํา และโคลน
− บํารุงรักษาและซอมแซมเล็กๆ นอยๆ รวมถึงใสสารหลอลื่นและทําความสะอาดเครื่องจักร
โรงงาน เครื่องจักร และเครือ่ งมือ
− บันทึกรายละเอียดการปฏิบต
ั ิงานในระหวางการทํางาน
− เก็บรวบรวมตัวอยางแรเพื่อนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเครื่องจักรแบบตอเนื่องในเหมืองแร
− ผูควบคุมเครื่องจักรขุดเจาะในการทําเหมืองแร
− ผูควบคุมเครื่องจักรขนาดใหญในการทําเหมืองแร
− ผูควบคุมเครื่องยกขนาดใหญในเหมืองแร
− ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานในเหมืองแร
− ผูปฏิบัติงานในเหมืองแร
− ผูปฏิบัติงานในเหมืองหิน
− คนงานค้ํายันหลังคาในเหมืองแร
− พนักงานขุดเจาะดวยเครื่องจักรในเหมืองแร
ยกเวน
− หัวหนาคุมงานเหมืองแร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3121
− เจาหนาทีจ
่ ุดระเบิดในเหมืองแรและเหมืองหิน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7542
− เจาหนาที่ดานวัตถุระเบิดในเหมืองแรและเหมืองหิน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7542
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ผูควบคุมเครื่องจักรขุดเจาะบอน้ํามันหรือกาซ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8113
คนงานเหมืองแร ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9311
คนงานเหมืองหิน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9311

ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปแรและหิน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการ
แปรรูปหินและแร เพื่อใหไดผลิตภัณฑบริสุทธิ์สําหรับนําไปใชงานทันทีหรือนําไปแปรรูปตอ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ติดตั้งและควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรชนิดติดตั้งประจําที่ ที่ใชในการบด ยอย
ตัด เลื่อย และเฉือนหินและแรตามลักษณะของงาน
− กําหนดตําแหนงของกอนหินหรือแผนหินลงในเครื่องจักรเพื่อทําการเลื่อย ตัด และการ
ทํางานอยางอืน่ ตอไป
− ติดตามดูการไหลของหินและแรจากสายพานลําเลียงเขาสูเครื่องจักร
− ใชอุปกรณในการลาง คัดแยก ชะลาง ทําใหตกตะกอน กรอง สกัด และผสม เพื่อกําจัดเศษ
และของเสียออกจากแรและการนําแรกลับมาใชใหม
− ผสมแรธาตุดวยสารละลายเพือ
่ อํานวยความสะดวกในการแปรรูปตอไป
− คัดแยกหัวแรโลหะและหัวแรอื่นๆ
ออกจากสินแรและแหลงทับถมของตะกอนโดยการ
การทําขน การลอย การใชแรงถวงของโลก และ/หรือการแยกดวยแมเหล็กหรือไฟฟาสถิต
− เฝาสังเกตเครื่องมือวัด มาตรวัด และแผงควบคุม และปรับแตงวาลวและสวนควบคุมเพื่อ
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทํางานของอุปกรณ และคนหาขอบกพรองในการ
ทํางาน และบํารุงรักษาและซอมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร
− ตรวจสอบแรที่ผานการแปรรูปดวยสายตาหรือมือเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดและ
ตามคุณสมบัติของงาน
และอาจจะเก็บรวบรวมตัวอยางแรเพื่อนําไปวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการ
− บันทึกขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปในระหวางการทํางาน เชน ปริมาณ ชนิด และ
ขนาดของแรทผี่ ลิต
− จัดประเภท จัดเรียง เคลื่อนยายแรและหินที่ผานการแปรรูปแลวนําไปบรรจุหีบหอ เพื่อ
นําไปแปรรูปตอไปหรือเพื่อการขนสง
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนทําความสะอาดถานหิน
− คนยอยแรหรือหิน
− คนลอยแร
− คนรอนทอง

421
−
−

ผูควบคุมเครื่องจักรตัดหรือแปรรูปหิน
ผูควบคุมเครื่องจักรบดแร

ยกเวน
− ชางหิน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7113
− ชางตัดหิน ขัดเงาหิน แยกหินโดยใชมือหรือเครื่องมือที่ขบ
ั เคลื่อนดวยแรงมือ ไดจดั ประเภท
ไวในรหัสอาชีพ 7113
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตหินหลอ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8114
− ผูควบคุมเครื่องจักรขัดเงาหิน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8114
8113

ผูควบคุมเครื่องจักรขุดเจาะบอและผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง ประกอบ และควบคุมเครื่องจักรขุดเจาะบอและอุปกรณ
ที่เกี่ยวของ เพือ่ ขุดบอน้ํา ขุดแร ของเหลวและกาซ หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− รื้อถอน เคลื่อนยาย และประกอบแทนขุดเจาะและอุปกรณเสริม
− ประกอบและรื้อถอนทอ หัวทอกรุ และหัวเจาะ และเปลี่ยนอุปกรณที่ชํารุดเสียหาย
− ทําการควบคุมเพื่อลดหรือยกระดับของกานเจาะและทอกรุดานในและดานนอกบอ ปรับ
ความดันในบอและควบคุมความเร็วของเครื่องมือ
− จัดเตรียมของเหลวที่ใชหลอลื่นระหวางการเจาะ และตรวจสอบการทํางานของปมเพือ
่ ใหมี
ของเหลวไหลเวียนอยูใ นกานเจาะและบออยางเพียงพอ
− ติดตามดูมาตรวัดและเครื่องมือวัดอื่นๆ
และฟงเสียงการทํางานของอุปกรณเพื่อคนหา
ขอบกพรองในการทํางานและการทํางานที่ผิดปกติ และตัดสินใจเปลีย่ นเครื่องขุดเจาะหรือ
อุปกรณตามความจําเปน
− บํารุงรักษา ปรับแตง ซอม และทําความสะอาดแทนขุดเจาะ เครื่องชักรอก และเครื่องจักร
อื่นๆ
− ดูแลบันทึกการปฏิบัติงานของการขุดเจาะและการใหบริการ
− ควบคุมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อกําจัดฝุน
ตัดชิ้นสวนอุปกรณขดุ เจาะที่สูญหายหรือ
แตกหักออกจากหลุมหรือบอ
− ปดและผนึกบอที่ไมไดใชงาน
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเครื่องจักรเจาะควาน
− พนักงานเจาะควานบอ
− พนักงานขุดเจาะหลุมเพื่อการพัฒนาบอ
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พนักงานขุดเจาะแบบมุมเอียง
ผูควบคุมเครื่องขุดเจาะบอน้าํ มันหรือกาซ
ผูควบคุมเครื่องจักรขุดเจาะขนาดใหญ
ผูควบคุมปนจัน่ ที่ใชในงานขุดเจาะบอ
พนักงานประจําแทนขุดเจาะบอ45/
Toolpusher46/

ยกเวน
− เจาหนาทีจ
่ ุดระเบิดในเหมืองแรและเหมืองหิน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7542
− ผูปฏิบัติงานในเหมืองแร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8111
− ผูปฏิบัติงานในเหมืองหิน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8111
8114

ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑซีเมนต หิน และแรอื่นๆ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการผลิตและแตง
สําเร็จผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ทาํ จากคอนกรีต บิทูเมน และหิน และหลอหินเพื่อใชในการกอสราง
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมเครื่องจักรอัดรีด หลอแบบ ผสม ปม อัด บด และตัด ที่ใชในการผลิตและแตง
สําเร็จผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ทําจากคอนกรีตและหิน
− ควบคุมเครื่องจักรโรงงานทีใ่ ชในการผลิตซีเมนต ปูนขาว และปูนเม็ด รวมถึงการนํา
สวนผสมเขา-ออก และควบคุมอุปกรณที่ใชในการปอนวัตถุดิบอยางตอเนื่อง เชน ปม และ
สายพาน
− ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรที่ใชในการชั่งและผสมทราย กรวด ซีเมนต น้ํา
และสวนผสมอื่นๆ เพื่อทําคอนกรีต
− ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรที่ใชในการประกอบแบบหลอและใสสวนผสม
คอนกรีตและหินเทียมลงในแบบหลอ แกะปลอกออกจากแบบหลอและตกแตงพื้นผิวของ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป
−
ตัด บด เจาะ พนทราย และขัดเงาผลิตภัณฑคอนกรีตและบล็อกหิน แผนหิน และ
ผลิตภัณฑหนิ ตามขอกําหนดของงาน

45/

พนักงานประจําแทนขุดเจาะบอ (Derrickman ) เปนพนักงานบนแทนเจาะ มีหนาที่คอยจับสวนบนสุดของกานเจาะเมื่อเวลาดึงกานเจาะขึ้นจากหลุม
หรือเวลาหยอนกานเจาะลงหลุม และยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลปมหรืออุปกรณสําหรับการไหลเวียนของของเหลวที่ใชระหวางการเจาะ (ที่มา:
ศัพทนารู กลุมธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย)

46/

Toolpusher เปนตําแหนงลูกจางของบริษัทรับจางเหมาเจาะ (drilling contractor) มีหนาที่รับผิดชอบดูแลกลุมคนงานเจาะและแทนเจาะ ตําแหนงนี้
บางทีเรียก drilling rig foreman, supervisor หรือ rig superintendent (ที่มา: พจนานุกรมปโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน)
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−

−

−

−

−

ตรวจสอบแผนและรายละเอียดการผลิตเพื่อกําหนดและคัดเลือกวัสดุ สวนผสม ขั้นตอน
สวนประกอบ การติดตั้ง และการปรับตั้งเครื่องจักรอัดรีด หลอแบบ ผสม และอัด
ติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรในระหวางปฏิบัติงาน โดยดูจาก
เครื่องมือตางๆ เชน เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความดัน และปรับแตงสวนควบคุมและ
รายงานการทํางานที่ผิดปกติเมื่อจําเปน
เก็บรวบรวมและตรวจสอบตัวอยางของสวนผสมและผลิตภัณฑสําเร็จรูปใหเปนไปตาม
คุณสมบัติที่ตองการ และปรับตั้งเครื่องจักรใหสอดคลองกัน
ตรวจสอบและเก็บบันทึกขอมูลการผลิต รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับปริมาณ ขนาด และชนิด
ของวัสดุและสินคาที่ผลิต
จัดการและใหความชวยเหลือในการบํารุงรักษาและซอมเครื่องจักร

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตคอนกรีตหลอสําเร็จรูป
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตหินหลอสําเร็จรูป
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต
− ผูควบคุมเครื่องจักรขัดดวยผงเพชรชนิดใชในทางอุตสาหกรรม
− ผูควบคุมเครื่องจักรขัดหิน
− ผูควบคุมเครื่องจักรตกแตงผิวคอนกรีต
ยกเวน
− ชางตัดหินโดยใชมือหรือเครื่องมือชนิดขับเคลื่อนดวยแรงมือ
ไดจัดประเภทไวในรหัส
อาชีพ 7113
− ผูควบคุมเครื่องจักรแปรรูปหิน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8112
− ผูควบคุมเตาเผาอิฐและกระเบื้อง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8181
− ผูควบคุมเครื่องอัดรีดดิน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8181
− ผูควบคุมเตาเผาผลิตซีเมนต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8181
หมายเหตุ
− ตัวอยางผลิตภัณฑที่ผลิตโดยผูควบคุมเครื่องจักรผลิตภัณฑซีเมนต หิน และแรอื่นๆ ใน
หมูยอยนี้ รวมถึงคอนกรีตผสมที่ใชในงานวิศวกรรมโยธาและโครงการกอสราง แผนหิน
ปูพื้น อิฐบล็อก และกระเบื้องคอนกรีต เสารั้วคอนกรีต ชิน้ สวนทอแบบหลอและ
ฐานรองคูระบายน้ํา หมอนรถไฟคอนกรีต กําแพงและแผนผนัง/ที่กั้น สวนประกอบอาคาร
ทอรอยสายไฟ ทอปลองไฟและทอกําจัดฝุน วงลอสําหรับขัดถู และเฟอรนิเจอรชนิดใช
ภายนอกอาคาร

424
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ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปและตกแตงโลหะ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรโรงงานและเครือ่ งจักรที่
ใชเพื่อควบคุมการแปลงสภาพ แปรรูป และตกแตงสินแรและโลหะ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ติดตั้ง จัดเตรียม ปรับแตงเครื่องจักรการแปรรูปและแตงสําเร็จโลหะและสินแร
− ประสานและติดตามดูการทํางานของกระบวนการแปรรูปเพื่อการผลิตและตกแตงโลหะที่
ทําเปนพิเศษ
− ตรวจสอบอุปกรณที่ทํางานผิดปกติ ติดตามตรวจสอบจากมาตรวัด ดําเนินการทดสอบและ
บํารุงรักษาอุปกรณเปนประจํา
− ตรวจสอบ ทดสอบ และวิเคราะหผลิตภัณฑตัวอยาง
− บันทึกขอมูลและเขียนรายละเอียดขั้นตอนการผลิต
8121

ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปโลหะ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ติดตามดูการทํางาน ปรับแตง และบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณที่ทํางานเดี่ยว เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการแปรรูปและเปลี่ยนสภาพแรและทําให
โลหะบริสุทธิ์ เพิ่มความแข็ง มวน และขึ้นรูปโลหะ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ติดตั้ง จัดเตรียม ปรับแตงเครื่องจักรที่ใชในการแปรรูปแรและโลหะ เพื่อการแปรรูปแร
หรือโลหะทั้งหมดในขั้นตอนเดียว
− ควบคุมเครื่องจักรที่ทํางานเดี่ยวในการบด แยก กรอง ผสม รักษา เคลือบ มวน ทําให
บริสุทธิ์ หรือแปรรูปโลหะและแรดวยวิธีอื่น
− เฝาสังเกตมาตรวัด เครื่องวัด ผลที่ไดจากการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร จอแสดง
ภาพ และตัวผลิตภัณฑเพือ่ ใหการปฏิบตั ิงานของเปนไปอยางถูกตอง และตรวจสอบ
กระบวน การแปรรูปเฉพาะดาน
− ปรับแตงอุปกรณ วาลว ปม เครื่องควบคุม และอุปกรณแปรรูป
− ควบคุมการจัดเตรียม การวัด และการปอนวัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการแปรรูปที่เขาไปใน
เครื่องจักรโรงงาน
− ควบคุมกระบวนการเปด–ปด
แกปญหา และติดตามดูการทํางานของอุปกรณที่ใชใน
กระบวนการทํางานจากภายนอก
− ตรวจสอบอุปกรณที่ทํางานผิดปกติ ควบคุมดูแลมาตรวัด ดําเนินการทดสอบและบํารุง
รักษาอุปกรณเปนประจํา
− วิเคราะหผลิตภัณฑตัวอยาง ดําเนินการทดสอบ บันทึกขอมูล และเขียนรายละเอียดขั้นตอน
การผลิต

425
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเครื่องจักรเทโลหะ
− ผูควบคุมเครื่องจักรรีดโลหะ
− ผูควบคุมเครื่องจักรอบชุบโลหะดวยความรอน
− ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานอัดรีดโลหะ
ยกเวน
− ชางเทคนิคควบคุมเตาเผา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3135
− ชางหลอควบคุมเตาเผาสวนกลาง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3135
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องรีดโลหะ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3135
− ผูควบคุมเครื่องจักรเคลือบผิวโลหะ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8122
8122

ผูควบคุมเครื่องจักรตกแตง ชุบ และเคลือบผิวโลหะ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของอุปกรณที่ใชในการตกแตง ชุบ และ
เคลือบผิววัสดุหรือชิ้นสวนทีเ่ ปนโลหะ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติปองกันการกัดกรอนและรอยถลอก
เพื่อใชในงานตกแตง หรือเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการนําไฟฟาหรือความเปนแมเหล็กใหแกโลหะ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของอุปกรณที่ใชในการทําความสะอาดสิ่งของที่ทําจาก
โลหะเพื่อเตรียมสําหรับนําไปผานการชุบโลหะดวยไฟฟา ชุบดวยสังกะสี เคลือบวานิช
หรือกระบวนการที่คลายกัน
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องชุบโลหะดวยไฟฟา
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องชุบโลหะดวยวิธีจุมรอนที่ใชในการเคลือบ
ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการเคลือบลวดดวยโลหะที่ไมใช
เหล็กแบบอัตโนมัติ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของอุปกรณที่ใชในการฉีดโลหะเหลวหรือสารอื่นๆ บนผิว
ผลิตภัณฑโลหะเพื่อเคลือบผิวปองกันหรือตกแตง หรือเพื่อซอมพื้นผิวที่ชํารุดหรือเสียหาย
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของอุปกรณที่ใชในการเพิ่มคุณสมบัตก
ิ ันสนิมใหกับโลหะ
ดวยการใชสารเคมีหรือความรอน
− ตรวจสอบความหนาของโลหะเคลือบอยูชน
ั้ นอกโดยใชไมโครมิเตอร ปากกาสองขาโคง
สําหรับวัดเสนผาศูนยกลาง หรืออุปกรณอื่นๆ รวมถึงบันทึกขอมูลและเขียนรายละเอียด
ขั้นตอนการผลิต
− จัดเตรียมและผสมสารเคลือบผิวโลหะตามสูตรหรือตามที่กําหนด

426
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเครื่องจักรเคลือบผิวโลหะ
− ผูควบคุมเครื่องจักรตกแตงโลหะ
− ผูควบคุมเครื่องจักรชุบโลหะ
− ผูควบคุมเครื่องจักรขัดเงาโลหะ
ยกเวน
− ชางเทคนิคควบคุมกระบวนการแปรรูปโลหะ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3135
− ชางทําสียานพาหนะ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7132
813

ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑเคมีและผลิตภัณฑดา นการถายภาพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่แปรรูปสารเคมีและ
สวนประกอบอื่นๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เครื่องประเทืองโฉม วัตถุระเบิด และ
ผลิตภัณฑดานการถายภาพหรือผลิตภัณฑทางเคมีอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการปน ผสม บรรจุ และ
แปรรูปสารเคมีและผลิตภัณฑทางเคมีอื่นๆ เพื่อคุณสมบัติตามที่ตองการสําหรับนําไปใช
ในการผลิตทางดานอุตสาหกรรมตอไป หรือเพื่อนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑขั้นสุดทาย
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
8131

ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑเคมี
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรทีใ่ ชในการปน ผสม แปรรูป
และการบรรจุผลิตภัณฑเคมีตางๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ติดตั้ง เปด ควบคุม ปรับแตง และปดเครือ
่ งจักรและเครื่องจักรโรงงาน
− ติดตามดูกระบวนการผลิตและการเคลื่อนยายผลิตภัณฑใหเปนไปอยางปลอดภัย
− ติดตามดูมิเตอร มาตรวัด และเครื่องมืออิเล็คทรอนิคส เชน เครื่องผสม กาตมน้ํา เครื่อง
ปน เครื่องเปาแหง เครื่องทําใหเปนแผนแบน เครื่องใสแคปซูล เครื่องทําใหเปนเม็ด
เล็กๆ และเครือ่ งจักรที่ใชเคลือบ
− วัด ชั่งน้ําหนัก และใสสารเคมีเปนสวนประกอบตามสูตรที่กําหนด
− นําตัวอยางไปทําการทดสอบทางเคมีและทางกายภาพ และบันทึกขอมูลการผลิต
− ซอมและทําความสะอาดเครื่องจักรและเครื่องจักรโรงงานเล็กๆ นอยๆ

427
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมและเครื่องประเทืองโฉม
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตเทียน
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑวัตถุระเบิด
ยกเวน
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3133
− ชางเทคนิคควบคุมเครื่องกลั่นน้ํามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ
ไดจัดประเภทไวใน
รหัสอาชีพ 3134
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ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑดา นการถายภาพ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของอุปกรณที่ใชในการผลิตฟลมและ
กระดาษที่ใชสําหรับการถายภาพ และอุปกรณที่ใชในการลางฟลมและการอัดหรือพิมพภาพถาย
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของอุปกรณที่ใชในการผลิตฟลมและกระดาษที่ใชสาํ หรับ
การถายภาพ
− ควบคุม ติดตามดูการทํางาน
และทดสอบอุปกรณที่ใชในการลางและการอัดหรือพิมพ
ภาพถาย และดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน
− เตรียมฟลมเพือ
่ ลางในหองมืด
− ตรวจสอบภาพ ฟลม ภาพที่พิมพออกมา และทําการปรับตั้งคาในอุปกรณเครือ
่ งพิมพ
เพื่อใหไดสี ความสวาง ความแตกตางระหวางสีและแสง จํานวน ขนาด และประเภท
ของการพิมพที่ตองการ
− ปรับตั้งคาและควบคุมเครื่องลางฟลมอัตโนมัติ
− ใชอุปกรณแปลงฟลมเปนวีดโ
ี อเทปหรือสื่ออิเล็คทรอนิคสอื่นๆ
− ปฏิบัติงานในหนาที่ที่เกีย
่ วของกับกระบวนการถายภาพ
− ใชอุปกรณอัตโนมัติ (ในรานคาปลีก) เพื่อลางฟลมสี อัดหรือพิมพภาพ และทําภาพสไลด
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ชางเทคนิคในหองมืดสําหรับลางรูป
− เจาหนาที่ลางรูป
− เจาหนาที่อด
ั หรือพิมพภาพ
− ผูควบคุมเครื่องลางฟลม
− ผูควบคุมเครื่องขยายภาพ
− ผูควบคุมเครื่องจักรที่เกีย
่ วของกับการถายภาพ

428
เจาหนาที่ลางฟลมสี
− เจาหนาที่อด
ั ขยายภาพ
− เจาหนาทีพ
่ ิมพภาพ
ยกเวน
− ชางภาพ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3431
−
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ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑยาง พลาสติก และกระดาษ
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรทีใ่ ชในการนวดและผสมยาง
และยางคอมเปานด47/
และผลิตชิ้นสวนและผลิตภัณฑตางๆ
จากยางธรรมชาติและยาง
สังเคราะหและพลาสติก หรือผลิตผลิตภัณฑกระดาษจากกระดาษ กระดาษแข็ง และวัสดุที่
คลายกัน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการนวดและผสมยางและยางคอมเปานด
และผลิตชิ้นสวนและผลิตภัณฑตางๆ จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะหและพลาสติก
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑกระดาษ
− ตรวจสอบผลลัพธเพื่อคนหาขอบกพรองและปรับใหตรงตามคุณสมบัติที่ตองการ และ
ปรับแตงเครื่องจักรใหสอดคลองกัน
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ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑยาง
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรทีใ่ ชในการนวดและผสมยาง
และยางคอมเปานด และผลิตชิ้นสวนและผลิตภัณฑตางๆ จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห
และพลาสติก เชน รองเทาทีไ่ ดจากการหลอ ของใชในครัวเรือน วัสดุที่เปนฉนวน ชิ้นสวนทาง
อุตสาหกรรม หรือยางรถยนต
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการนวดและผสมยางและยางคอม
เปานดสําหรับแปรรูปตอไป
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการผลิตยางแผนหรือสิ่งทอที่ทําจาก
ยางโดยกระบวนการรีดขึน้ รูป
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการอัดรีดขึ้นรูปยางคอมเปานดหรือ
การขึ้นรูปยางวัลคาไนซดวยการหลอ

47/

ยางคอมเปานด (Compound Rubber) เปนการนํายางสังเคราะหตางๆ ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักมาผสมกับเคมีภัณฑตางๆ ที่สําคัญ โดยสวนประกอบตางๆ
จะถูกผสมกันในเครื่องผสมยางตามสัดสวนและเวลามาตรฐานที่กําหนด จากนั้นจะรีดยางที่ผสมสารเคมีเรียบรอยแลวใหเปนยางแผนบางๆ เรียกวา
ยางคอมเปานด
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−

−
−

ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรทีใ่ ชในการขึ้นรูปยางรถยนต ทําใหยางคงรูป
และทําการหลอหรือขึ้นรูปยางรถยนตที่ใชแลวขึ้นใหม
ตรวจสอบผลการทํางานเพือ่ คนหาขอบกพรองและปรับใหตรงตามคุณสมบัติที่ตองการ
หาจุดบกพรองและซอมยางที่เสียหายหรือบกพรองดวยการทําใหยางคงรูปหรือ
กระบวนการอืน่

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานผลิตผลิตภัณฑยาง
− ผูควบคุมเครื่องจักรอัดฉีดยาง
− ผูควบคุมเครื่องจักรผสมยาง
− พนักงานหลอยาง
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑยาง
− พนักงานทํายางรถยนต
− พนักงานซอมยางรถยนต
− พนักงานทําใหยางคงรูป
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ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการนวดและผสม
สวนผสมเพื่อใหไดวัสดุพลาสติกและเพื่อผลิตชิ้นสวนและของใชที่ทําจากพลาสติก
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการนวดและผสมสวนผสม เพื่อให
ไดวัสดุพลาสติก
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการขึ้นรูปวัสดุพลาสติกดวยการหลอ
แบบ อัดรีด เปา ตัด และวิธีการอื่นๆ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการผลิตแผนพลาสติก
และวัสดุที่
อาบซึมดวยพลาสติก หรือไฟเบอรกลาส
− หุมลวด เคเบิล เสนใยแกวนําแสงดวยพลาสติก
− ตรวจสอบผลลัพธเพื่อหาขอบกพรองและปรับใหตรงตามคุณสมบัติที่ตองการ
− รีไซเคิลเศษหรือขยะพลาสติกใหสามารถกลับมาใชใหม
− ผลิตตาเทียมและแผนคอนแทคเลนส ทําและซอมกรอบแวนตาและชิ้นสวนของเครื่องใช
ทางศัลยศาสตรกระดูกที่ทําจากพลาสติก
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนทําเรือพลาสติก
− ผูควบคุมเครื่องจักรเปาขวดพลาสติก

430
−
−
−
−
−
−
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เจาหนาที่อดั พลาสติกใหเปนแผน
ผูควบคุมเครื่องจักรอัดรีดพลาสติก
ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
พนักงานดึงเสนใยแกว
ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตเคเบิลที่ทําจากพลาสติก
พนักงานเครื่องหลอพลาสติก

ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑกระดาษ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการผลิตกลอง
ซอง ถุง และสินคาอื่นๆ ที่ทําจากกระดาษ กระดาษแข็ง และวัสดุที่คลายกัน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรทีใ่ ชในการทากาวกระดาษติดกับกระดาษแข็ง
ตัดตามความยาวที่ตองการ หรือตัดและพับกระดาษแข็งใหเปนกลอง
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรกดประทับที่ใชในการขึ้นรูปแกวน้ําหรือ
บรรจุภัณฑอนื่ ๆ ที่ทําจากกระดาษ กระดาษแข็ง
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการตัด พับ และทากาวบนกระดาษ
เพื่อทําซองและถุงกระดาษ หรือทําถุงจากวัสดุที่คลายกัน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑกระดาษแข็ง
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตซองจดหมายและถุงกระดาษ
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตกลองกระดาษ
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑกระดาษ
− คนหลอชิ้นงานเปเปอรเมเชต

815

ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑสงิ่ ทอ ขนสัตว และหนังฟอก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรชนิดตางๆ ที่ใชในการจัด
เตรียมเสนใย เสนดาย หนังฟอก ขนสัตว รวมถึงการผลิต แกไขดัดแปลง และซอมรองเทา
เครื่องแตงกาย และการผลิตหรือซักแหงสิง่ ทอ หรือของที่ทําจากขนสัตว และหนังฟอก
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรทอผาและเครื่องจักรถักนิตเพื่อผลิตเสนดาย
หรือเสนใยใหเปนผลิตภัณฑผาทอ ผาไมทอ และผาถักนิต
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการจัดเตรียมเสนใย และปน กรอ
บิดเกลียว และมวนเสนใยและเสนดายจากเสนใยธรรมชาติ
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−

−

−

−
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ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรเย็บผาเพื่อเย็บ ซอม ปะชุน และปรับปรุง
สิ่งทอ ขนสัตว เครื่องแตงกายที่ทําจากใยสังเคราะหหรือหนังฟอก หรือปกลวดลายตกแตง
ที่ออกแบบไวบนเครื่องแตงกายหรือวัสดุอนื่ ๆ
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการฟอก การยืดและหด การยอม
และรักษาเสนใย เสนดาย เสือ้ ผา หรือการซักแหงเครื่องแตงกาย ขนสัตว พรม
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรตางๆ ที่ใชในการจัดเตรียมหนังฟอกหรือ
รักษาขนสัตวหรือหนังสัตวที่มีขน
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการผลิต แกไขดัดแปลง และซอม
รองเทาทั่วไป รองเทาที่สั่งตัดตามความความตองการของลูกคา หรือรองเทาที่ใชทาง
ศัลยศาสตรกระดูก และเครื่องหนัง เชน กระเปาเดินทาง กระเปาเอกสาร กระเปาถือ

ผูควบคุมเครื่องจักรจัดเตรียมเสนใย ปน และกรอเสนใย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการจัดเตรียมเสนใย
และปน กรอ บิดเกลียว และขดเสนดายจากเสนใยธรรมชาติ รวมถึงบิดเกลียวเสนดายยืนตั้งแต
สองเสนขึ้นไปเขาดวยกันเพื่อทําใหเปนเสนดายเดี่ยวทีแ่ ข็งแรงขึ้น เรียบขึ้น สม่ําเสมอ และมี
น้ําหนักยิ่งขึ้น และการทําสิ่งทอใหมีความเหนียวและกันน้ํา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการฉีกเศษผาใหมีสภาพเปนเสนใย
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการทําความสะอาดและเปลี่ยนสภาพ
เศษเสนดายใหเปนปุย
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการผสมเสนใยสิ่งทอใหทั่วถึง
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรทีใ่ ชในการทําความสะอาดและตีเสนใยสิ่งทอ
ใหเปนปุย เครื่องจักรที่ใชในการเปลี่ยนรูปปุยของเสนใยใหเปนเสนสไลเวอร เครื่องจักรที่
ใชในการหวีเสนใยใหเปนสไลเวอรสําหรับรีดปุยครั้งแรก
เครื่องจักรที่ใชในการรวม
เสนสไลเวอรใหเปนแผนมวนสไลเวอรหรือการรวมแผนมวนสไลเวอรใหเปนแผนมวนรีด
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องรีดปุยที่มีชุดรีดปุยหลายชุด แตละชุดจะทําการรวม
เสนสไลเวอรใหเปนเสนเดียวที่มีน้ําหนักและความหนาใกลเคียงกันกับเสนสไลเวอรเดิม
48/
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการปนเสนดายจากเสนโรฟวิ่ง
เครื่องจักรที่ใชในการกรอเสนดายตั้งแตสองเสนขึ้นไปใสหลอดดาย เครื่องจักรที่ใชใน
การบิดเกลียวเสนดายตั้งแตสองเสนขึ้นไปเขาดวยกันใหเปนเสนดายเดี่ยวเพื่อเพิ่มความ
แข็งแรง ความเรียบ และ/หรือมีรูปแบบเดียวกัน หรือกรอเสนดายจากหลอดหนึง่ ไปอีก
หลอดหนึ่ง

48/

เสนโรฟวิ่ง คือ เสนดายที่ผา นการดึงเพิ่มเติมเพือ่ จัดเสนใยใหมีการเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นและขึ้นเกลียวนิดหนอยเพือ่ เพิ่มแรงยึดระหวาง
เสนใย
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−

−

−

−
−
−

ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องปนดายที่ทําการดึงและบิดเกลียวเสนโรฟวิง่
หรือเสนสไลเวอรใหเปนเสนดาย
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการรีดเสนสไลเวอรที่ไดจากเครื่อง
รีดปุยใหเปนเกลียวหลวม
กะปริมาณสวนผสมตางๆ เชน สตารช ไข เรซิน สบู และน้ําที่ใชในการเพิ่มความแข็งและ
ตกแตงเสื้อผาและเสนดาย และทําการตมสวนผสมตางๆ ใหเดือดจนกลายเปนไอในเวลาที่
กําหนด
นําสิ่งทอมาผานกระบวนการดวยสารเคมีเพื่อใหมีคณ
ุ สมบัติกันน้ํา
ทําความสะอาดลูกกลิ้งและกระบอกสูบของเครื่องสางใยเพื่อกําจัดเศษขน
ปฏิบัติงานและเคลือบผิวซ้ําบนลูกกลิ้งโลหะของเครื่องปนดาย ลูกกลิง้ หนามของเครื่องหวี
และเครื่องขัดดวยการหุมยางหรือหนังใหม

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเครื่องจักรจัดเตรียมเสนใย
− ผูควบคุมเครื่องจักรปนดาย
− ผูควบคุมเครื่องจักรปนเกลียวเสนดาย
− ผูควบคุมเครื่องจักรกรอเสนดาย
− ผูควบคุมเครื่องจักรหวีเสนใย
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ผูควบคุมเครื่องจักรทอผาและเครื่องจักรถักนิต
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ควบคุม และติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรทอผาและ
เครื่องจักรถักนิตที่ใชในการทอเสนใยและเสนดายใหเปนผลิตภัณฑผาทอ ผลิตภัณฑผาไมถัก
ไมทอ และผลิตภัณฑผาถักนิต เชน เสื้อผา ผาลูกไม พรม เชือก สิ่งทอที่ใชในอุตสาหกรรม
เสื้อชั้นใน และเครื่องแตงกายที่ไดจากการถักนิต หรือการเย็บและปกสิ่งทอ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ติดตั้งและเปดแบตเตอรรี่ของเครื่องจักรถักนิตชนิดเย็บอัตโนมัติที่ใชในการถักเครื่องแตง
กายตามรูปแบบและการออกแบบที่ตองการ
− รอยเสนดายและเสนใยผานตัวนํา เข็ม และลูกกลิ้งของเครื่องจักรที่ใชในการทอ ถักนิต
หรือกระบวนการอื่นๆ
49/
− ดูแลการทํางานของเครื่องทอผาอัตโนมัติที่ใชในการทอเสนดายพิเศษ
เสนพุง และเสน
ยืนในเวลาเดียวกัน เพื่อผลิตพรมและสิ่งปูพื้นดวยลวดลายที่หลากสีสนั
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องทอผาที่เสนดายหรือเสนดายตีเกลียวใหสอด
ประสานกันดวยระยะหางทีส่ ม่ําเสมอจนมีลักษณะเหมือนตาขาย

49/

เสนดายพิเศษ คือ เสนดายที่เปนขนสามารถถักใหผามีลวดลายไดโดยการเลือกถักของเข็ม
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ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรหลายฝเข็มอัตโนมัติในการปกลวดลายวัสดุ
หรือในการเย็บตามความยาวของวัสดุทวี่ างซอนหลายๆ ชั้น เพื่อผลิตสินคาชนิดใชสนาม
ผานวมหรือผาคลุมที่นอน
ดูแลการทํางานของเครื่องถักนิตวงกลมดวยระบบควบคุมตามแบบรางอัตโนมัติเพื่อใชใน
การถักถุงเทาแบบไรตะเข็บ
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรถักนิตในการถักถุงเทาเพื่อใหไดรูปทรงตาม
เทาและขา
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรถักนิตในการถักถุงเทาชนิดหุมสนเทาและ
นิ้วเทาทั้งทีแ่ ยกนิ้วหรือหุมทัง้ หมดที่ตัดจากผายืด
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการเย็บรอยเปดนิ้วเทาของถุงเทา
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรถักนิตในการถักลูกไม เครื่องตกแตง ฯลฯ
ตามแบบสําเร็จหรือการออกแบบที่ตองการ
ตรวจสอบเครื่องทอผาเพื่อหาสาเหตุติดขัดในการทอ เชน เสนพุงบิดงอ ตัวควบคุมชํารุด
หรือเครื่องจักรบกพรอง
ซอมและเปลี่ยนเข็มและสวนประกอบอื่นๆ ที่แตกหักหรือชํารุด
ทําความสะอาด หยอดน้ํามัน และใสสารหลอลื่นในเครือ่ งจักร โดยใชทอเปาลม น้าํ ยาทํา
ความสะอาด ผาเช็ด กาหยอดน้ํามัน และ/หรือกระบอกฉีดจาระบี

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเครื่องจักรถักนิต
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตตาขาย
− ผูควบคุมเครื่องจักรทอผา
− ผูควบคุมเครื่องจักรทอพรม
ยกเวน
− ชางถักนิต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7318
− ชางทอพรม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7318
− ชางทอเสื้อผา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7318
8153

ผูควบคุมเครื่องจักรเย็บผา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการเย็บสิ่งทอ ขนสัตว
เครื่องแตงกายที่ทําจากหนังเทียมหรือหนังแท รวมถึงเครื่องจักรที่ใชในการซอม ชุน และ
ปรับปรุงใหม หรือการปกลวดลายตกแตงบนเครื่องแตงกายหรือวัสดุอื่นๆ รวมถึงควบคุมการ
ทํางานเครื่องจักรที่ใชในการทํารังดุมและเครื่องจักรที่ใชในการเจาะตาไก เจาะรู เย็บขอบรอบรู
ติดกระดุม และซอมตาไกของเครื่องแตงกาย

434
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรเย็บผาในการตัดเย็บเครื่องแตงกาย
เชน
ประกอบชิ้นสวน เสริมความแข็งแรง ตอตะเข็บหรือตกแตงเครื่องแตงกายและชิน้ สวนของ
เครื่องแตงกาย
− ติดกระดุม ตะขอ ซิป หรือของอื่นๆ เขากับสิ่งทอ โดยใชเครื่องจับยึดชวยในการทํางาน
− ดูแลการทํางานของเครื่องจักรเย็บผากึ่งอัตโนมัติแบบหลายฝเข็มที่ควบคุมโดยอุปกรณ
ควบคุมรูปแบบการปกลวดลายตางๆ ลงบนเครื่องแตงกาย
− ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการประกอบชิ้นสวน เสริมความแข็งแรง หรือ
ตกแตงวัสดุหรือสิ่งของอื่นๆ แบบอัตโนมัติ
− ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรเย็บแผนหนังสัตวที่มีขนประกอบเขาดวยกันใหไดขนาด
และรูปทรงที่ตองการ และเย็บหนังสัตวตดิ ลงบนสวนของเครื่องแตงกาย
− ควบคุมการทํางานของเครื่องเย็บเพื่อใชในการเย็บสวนตางๆ
ของหนังเพื่อประกอบเปน
เครื่องแตงกาย กระเปาถือ ถุงมือที่ทําจากหนังฟอก หรือสิ่งอื่นที่คลายกัน
− ควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักรเพื่อตรวจดูปญหา เชน รอยเย็บชํารุด ดายขาด หรือ
การทํางานผิดพลาดของเครื่องจักร
− บํารุงรักษาเครื่องอุปกรณ เชน การเปลี่ยนเข็ม
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเครื่องจักรเย็บผา
− ผูควบคุมเครื่องจักร ปกลวดลาย
ยกเวน
− ชางทําเสื้อผาขนสัตว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ7531
− ชางตัดเย็บเสื้อผา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7531
− ชางปก ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7533
− ชางเย็บ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7533
− ชางหัตถกรรมสิ่งทอ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7318
8154

ผูควบคุมเครื่องจักรฟอก ยอม และทําความสะอาดเสนใย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการฟอก ยืดหรือ
หด ยอม และดูแลรักษาเสนใย เสนดาย หรือเสื้อผา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− เปดใชงานและควบคุมเครื่องจักรและเครือ
่ งอุปกรณที่ใชในการฟอก ยอม หรือที่ใชใน
การดําเนินการและแตงสําเร็จเสนใย เสนดาย และ/หรือสินคาสิ่งทออื่นๆ
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ดูแลการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการยืดหรือหดเสื้อผาที่ไดจากการทอหรือถักนิตเพื่อ
กําหนดขนาดหรือความแนนหนาในการทอโดยการขัดกันของเสนใย
ดูแลการทํางานเครื่องจักรอัตโนมัติชนิดตางๆ ที่ใชในการหวีหรือสาง และขัดขนสัตว
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการดูแลรักษาผาไหมเพื่อใหอยูใ น
รูปทรงและมีน้ําหนัก
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการเคลือบสิ่งทอใหมีคุณสมบัติกันน้ํา
การยอมสิ่งของเพื่อเปลี่ยนสีหรือปรับสภาพสีใหเหมือนเดิม
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการยืดหรือเพิ่มความเงา
หรือ
เครื่องจักรชนิดอื่นๆ ที่ใชในการแตงสําเร็จสิ่งทอ
ดูแลการทํางานและควบคุมเครื่องอุปกรณที่ใชในการรมควันและกําจัดสิ่งแปลกปลอม
ออกจากขนสัตว
ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการหวี เปาแหง และขัดขนสัตว ทําความสะอาด
ฆาเชื้อโรค และทําใหขนนกหรือผาหมฟู
พิมพคําสั่งการทํางานเพื่อตั้งโปรแกรมใหกบั อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
สังเกตดูหนาจอแสดงผล แผงควบคุม เครื่องอุปกรณ และนําเสื้อผาเขาหรือออกตาม
ขั้นตอนเพื่อทําสัญลักษณถาอุปกรณทํางานไดถูกตอง
ทําความสะอาดตัวกรองของเครื่องจักรและการใสสารหลอลื่นในอุปกรณ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเครื่องจักรฟอกสิ่งทอ
− ผูควบคุมเครื่องจักรยอมสิ่งทอ
ยกเวน
− ชางพิมพบนสิง่ ทอ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7322
− ผูควบคุมเครื่องจักรซักรีด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8157
− คนงานซักผาดวยมือ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9121
− คนงานรีดผาดวยมือ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9121
8155

ผูควบคุมเครื่องจักรจัดเตรียมขนสัตวและหนังฟอก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรตางๆ ที่ใชในการจัดเตรียม
หนังฟอกหรือขนสัตวหรือหนังสัตวที่ยังมีขนติด รวมถึงการตัดแตง ขูด ทําความสะอาด ฟอก
ขัด และยอมหนังสัตวเพื่อทําหนังฟอกและขนสัตวแตงสําเร็จ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการกําจัดเนื้อและไขมันออกจาก
หนังสัตวเพื่อทําความสะอาดและทําใหนมุ กอนผานกระบวนการ
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−

−

−

−

−

−

−

−

−
−

ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการกําจัดขนทีห่ ยาบและยาวออก
จากหนังสัตว จัดแตงขนใหมีความยาวเทากันและยอมสี การยืดและรัดแตงขนสัตวใหเรียบ
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการกําจัดรากผมที่หนังกําพรา เซลล
เม็ดสี และน้ํายาจากการหมักเกลือออกจากหนัง
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการปรับความหนาของหนังสัตวให
มีขนาดเทากัน
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการขัดหรือเพิ่มความหยาบใหกบั
หนังสัตวเพื่อตกแตงตามตองการ
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการกําจัดขนสัตวที่ตกคางออกจาก
ผิวของสัตว หรือเนื้อและขนออกจากหนังสัตว
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการผาหนังออกเปน 2 แผนหรือ
มากกวา หรือผาเพื่อใหหนังมีความหนาเทากัน
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการแปรสภาพหนังสัตวและผิวของ
สัตวในสารละลายใหเปนหนังฟอก
รักษาผิวของหนังฟอกดวยน้าํ มัน และควบคุมเครื่องจักรที่ใชในการขัดมันเพื่อเพิ่มความเงา
ใหกับหนังฟอก
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการยอมสีหนังฟอก
บํารุงรักษาและซอมถังบรรจุและเครื่องจักรอื่นๆ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเครื่องจักรกําจัดขนหนังสัตว
− ผูควบคุมเครื่องจักรยอมสีหนังฟอก
− ผูควบคุมเครื่องจักรฟอกหนัง
ยกเวน
− ชางยอมหนังสัตว ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7535
− ชางฟอกหนัง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7535
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ผูควบคุมเครื่องจักรทํารองเทาและเครื่องจักรที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรผลิตและซอมแซมรองเทา
มาตรฐานทั่วไปหรือที่สั่งทําพิเศษ กระเปาถือ และของใชอื่นๆ ที่ทําจากหนังฟอกเปนหลัก
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการสรางแบบและตัดชิ้นสวนรองเทา
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรทีใ่ ชในการเย็บชิ้นสวนของรองเทาเขาดวยกัน
หรือตัดขอบ ขัดเงา หรือติดอุปกรณประดับและทําการแตงสําเร็จรองเทา

437
−

ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ
เข็มขัด และของใชอื่นๆ รวมถึงสิ่งของอื่นๆ เชน อานมา บังเหียนหรือเครื่องเทียมลาก

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตรองเทา
ยกเวน
− ชางหัตถกรรมเครื่องหนัง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7318
− ชางทํารองเทา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7536
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ผูควบคุมเครื่องจักรดานการซักรีด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการซักผา ซักแหง รีดผา และดูแล
รักษาผาในสถานประกอบการซักรีดผาและซักแหง
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− คัดแยกผาที่จะทําความสะอาดตามประเภทของสี ผา และวิธีการดูแลทําความสะอาด
− นําผาที่คัดแยกแลวใสลงในภาชนะและจัดสงไปตามสายพานเพื่อสงไปยังสวนงานสําหรับ
ซอมและทําความสะอาด
− ตรวจดูและกําจัดรอยเปอนจากเสื้อผา เปลี่ยนกระดุมใหม รวมถึงซอมแซมเล็กๆ นอยๆ
− ใสผาเขาหรือนําผาออกจากเครื่องซักผา เครื่องเปาแหง และเครื่องปนแหง
− เติมสารทําความสะอาดผาและลงแปงใหผาแข็ง
− ทําผาใหเรียบและนําไปเขาเครื่องทําความสะอาดและเครื่องรีดผา
− คอยหยุดและเดินเครื่องจักรเพื่อคลายไมใหผาพันกัน ทําผาใหเรียบรอย และขยับผาไปมา
− จัดวางผาลงบนชั้นและแขวนเพื่อนําไปสงและจัดเก็บ
− บรรจุหีบหอและเตรียมจัดสง
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเครื่องจักรซักแหง
− ผูควบคุมเครื่องจักรซักรีด
− ผูควบคุมเครื่องจักรรีดผา
− ผูควบคุมเครื่องจักรซักผา
ยกเวน
− คนงานซักผาดวยมือ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9121
− คนงานรีดผาดวยมือ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9121

438
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ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑสงิ่ ทอ ขนสัตว และหนังฟอก ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานที่เกีย่ วของซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่นในหมู 815 (ผูควบเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ
สิ่งทอ ขนสัตว และหนังฟอก) โดยปฏิบัติงานเกีย่ วกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของ
เครื่องจักรที่ใชในการผลิตหมวก เต็นท ที่นอน หรือสิ่งของอื่นๆ เชน เปยหรือเครื่องตกแตงอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการขึ้นรูปทรงและผลิตหมวกที่ทํา
จากวัสดุอนื่ ทีน่ อกเหนือจากสิ่งทอ ขนสัตว หรือหนังฟอก
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการผลิตสิ่งของตางๆ เชน เปยหรือ
เครื่องตกแตงอื่นๆ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรทีใ่ ชในการพับเสื้อผาใหมีความยาวตามขนาด
ที่กําหนดไว
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการกรอดาย ดายเกลียว ใหเปนกอน
กลมเพื่อเตรียมไวสําหรับการขนสงหรือเพื่อใชในการแปรรูปตอไป
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการวัดขนาดชิน
้ สวนของหนังฟอก
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตเปย
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตหมวก
− ผูควบคุมเครื่องจักรสรางแบบ (pattern)
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตเต็นท

816
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ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑอาหารและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ควบคุม และติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการฆาสัตว
ชําแหละซากสัตว เครื่องจักรที่ใชในการอบ แชแข็ง ใหความรอน บด ผสม ปน และ
กระบวนการทําอาหาร เครื่องดื่ม และใบยาสูบอื่นๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในกักขัง ทําใหสลบ ฆา และตัดแตง
ซากเนื้อสัตวและสัตวน้ําตามมาตรฐาน
− ติดตั้ง ควบคุม และติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรและเตาอบที่ใชในการผสม อบ และ
จัดเตรียมผลิตภัณฑขนมหวานที่ทําจากขนมปงและแปง
− ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการบด ผสม ละลาย ปรุง และหมักธัญพืชและ
ผลไมเพื่อผลิตเบียร ไวน เครือ่ งดื่มแอลกอฮอลลที่ทําจากมอลต สุรา น้ําสมสายชู ยีสต และ
ผลิตภัณฑที่เกีย่ วของ
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−

−

−

−

ดูแลอุปกรณทใี่ ชในการทําแยม ลูกกวาด เนยแข็ง เนยแข็งชนิดปรุงแตง มาการรีน น้ําเชื่อม
น้ําแข็ง พาสตา ไอศกรีม ซอส ช็อคโกแล็ต แปงขาวโพด/สตารชจากขาวโพด ไขมันและ
เด็กซทรินที่กนิ ได
ควบคุมการทํางานของอุปกรณที่ทําใหอาหารและของเหลวที่ใชในการแปรรูปอาหารใหมี
สภาพเย็น รอน แหง ยาง ลวก ฆาเชื้อดวยความรอนสูง(พาสเจอรไรส) แชเย็นจนแข็ง ทํา
ใหระเหย และทําใหเขมขน
คั้น บด ผสม และคัดแยกอาหารและของเหลวดวยอุปกรณที่ใชในการปน คั้น รอน บด
และกรอง
แปรรูปใบยาสูบดวยเครื่องจักรที่ใชในการทําบุหรี่ ซิการ ยาเสน และผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตขนมอบ
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตขนมปง
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตช็อคโกแล็ต
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตซิการ
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตบุหรี่
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑนม
− ผูควบคุมเครื่องจักรแปรรูปสัตวน้ํา
− ผูควบคุมเครื่องจักรแปรรูปเนื้อสัตว
− ผูควบคุมเครื่องจักรแปรรูปนม
− ผูควบคุมเครื่องจักรบรรจุอาหารกระปอง
ยกเวน
− ผูควบคุมเครื่องจักรบรรจุขวด ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8183
817

ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไมและผลิตกระดาษ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรเพื่อใชในการเลื่อยไม ตัด
แผนไมอัดวีเนียร และทําแผนไมอัดพลายวูด และผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ รวมถึงใชใน
การผลิตไม เยือ่ กระดาษและกระดาษสําหรับนําไปใชตอไป
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตรวจสอบไมและไมแปรรูปที่ตัดไวหยาบๆ เพื่อกําหนดขนาด สภาพ และคุณลักษณะอื่นๆ
เพื่อเลือกตัดทอนไมที่ดีที่สุด หรือปฏิบัติงานอุปกรณอัตโนมัติเพื่อนําไมผานเครือ่ งตรวจ
ดวยแสงเลเซอรเพื่อใชในการกําหนดแบบไมที่ตัดเพื่อใหไดผลิตผลและผลกําไรสูงสุด
− จัดประเภท จัดเรียง และวางไมและทอนไมบนสายพานและเครื่องกลึงจากรถบรรทุกเพื่อ
แปรรูปใหเปนชิ้นไม แผนไมอัด และเยื่อกระดาษ

440
−

−

−

−

−
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ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องคัด เครื่องฟอก หมอตมเยือ่ ถังผสม เครื่องลาง
และเครือ่ งจักรและอุปกรณทใี่ ชในการแปรรูปเยื่อกระดาษอื่นๆ เพื่อทําการแปรรูปเซลลูโลส
อยางนอย 1 ขัน้ ตอนหรือมากกวา
ควบคุมและติดตามเครื่องจักรและอุปกรณในการแปรรูปสําหรับทําและแตงสําเร็จกระดาษ
ใหแหง ทําใหเรียบและเงา ทําเปนแผนบาง เคลือบ ตัดตามแนวยาว ตัดริม เปาแหง
หรือขั้นตอนอืน่ ๆ ในการทําและแตงสําเร็จกระดาษ
เฝาสังเกตแผงควบคุม มาตรวัด เครื่องชี้วัดระดับ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อคนหาการทํางาน
ที่บกพรองของเครื่องจักรและอุปกรณ และเพื่อใหแนใจวาขั้นตอนตางๆ เปนไปตามที่
กําหนด
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการอัดแผนไมอดั พลายวูดและ
เครื่องจักรสําหรับตัดแผนไมอัดวีเนียร
ขนยายผลิตภัณฑไมผานการแปรรูปแลวไปยังบริเวณพืน้ ที่ปฏิบัติงาน

ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรแปรรูปไม เยื่อกระดาษ
และวัสดุเซลลูโลสอื่นๆ ในการผลิตเยื่อกระดาษ และเพื่อการผลิตกระดาษชนิดเคลือบและแตง
สําเร็จ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประสานและควบคุมดูแล เครื่องคัด เครื่องลาง เครื่องหมัก ถังผสม และอุปกรณที่ใชใน
การแปรรูปเยือ่ กระดาษอื่นๆ
จากแผงควบคุมอัตโนมัติในหองควบคุมสวนกลางเพื่อ
ควบคุมการแปรรูปไม เศษไม กระดาษรีไซเคิล และวัสดุเซลลูโลสอื่นๆ
− ควบคุมและติดตามเครื่องจักรและอุปกรณในการแปรรูปสําหรับทําและแตงสําเร็จกระดาษ
ใหแหง ทําใหเรียบและเงา ทําเปนแผนบาง เคลือบ ตัดตามแนวยาว ตัดริม เปาแหง
หรือขั้นตอนอืน่ ๆ ในการทําและแตงสําเร็จกระดาษ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องคัด เครื่องฟอก หมอตมเยื่อ ถังผสม เครื่องลาง
และเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการแปรรูปเยื่อกระดาษอื่นๆ เพื่อทําการแปรรูปเซลลูโลส
อยางนอย 1 ขัน้ ตอนหรือมากกวา
− ควบคุมการเปด–ปดเครื่องจักรและอุปกรณ และเฝาสังเกตแผงควบคุม มาตรวัด เครื่องชี้วัด
ระดับ เครื่องมืออื่นๆ เพื่อคนหาการทํางานที่บกพรองของเครื่องจักรและอุปกรณ และ
เพื่อใหแนใจวากระบวนการขั้นตอนตางๆ เปนไปตามที่กาํ หนด
− ติดตอสื่อสารกับชางเทคนิคควบคุมกระบวนการใหทําการปรับเปลี่ยนขั้นตอน เปด หรือ
ปดเครื่องจักรและอุปกรณถา ตองการ
− วิเคราะหการแสดงผลและตัวอยางทดสอบผลิตภัณฑ และปรับแตงกระบวนการผลิตเยื่อ
กระดาษและอุปกรณตามตองการ
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ขึ้นรูปกระดาษ จัดกระดาษใหตรงตามตําแหนง มวนกระดาษดวยรอกใสมวนกระดาษ
ตรวจดูกระดาษดวยสายตาเพื่อหารอยยับ รอยขาด สีทผี่ ิดเพี้ยน ริว้ ลาย และขอผิดพลาด
อื่นๆ เพื่อทําการแกไข
จดบันทึกและดูแลรายงานการผลิต

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเครื่องจักรทําเยื่อกระดาษและกระดาษใหเรียบและเงา
− ผูควบคุมเครื่องจักรบดยอยเยื่อกระดาษและกระดาษ
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตเยื่อกระดาษใหม
− ผูควบคุมเครื่องจักรทําเยื่อกระดาษและกระดาษใหเปนแผน
ยกเวน
− ชางเทคนิคควบคุมโรงบดเยือ
่ กระดาษ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3139
− ชางเทคนิคควบคุมการผลิตเยื่อกระดาษ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3139
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ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม
อัตโนมัติเพื่อเลื่อยใหเปนไมแปรรูปที่ตัดไวหยาบๆ การตัดแผนไมอดั การผลิตแผนไมอัดวีเนียร
แผนไมอัดพลายวูด และพารติเคิลบอรด และการจัดเตรียมไมเพื่อใชงานอื่นตอไป
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ตรวจสอบไมและไมแปรรูปที่ตัดไวหยาบๆ เพื่อกําหนดขนาด สภาพ และคุณสมบัติ และ
คุณลักษณะอืน่ ๆ เพื่อเลือกตัดทอนไมทดี่ ีที่สุด หรือใชอุปกรณอัตโนมัติเพื่อนําไมผาน
เครื่องตรวจดวยแสงเลเซอรในการกําหนดแบบไมที่จะตัดเพื่อใหไดผลผลิตและกําไรสูงสุด
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของระบบปอนไมเขาเครือ
่ งจักรและระบบสายพานลําเลียง
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของอุปกรณเลื่อยไม เลื่อยหลายใบพัด และเครือ
่ งเลื่อย
ตางๆ เพื่อตัดใหเปนทอนไม ทอนกลม เอียง เปนแผนบาง แผนหนา หรือเปนซีก และ
ลบขอบทอนไมที่หยาบออกเพื่อไดไมที่ตกแตงแลวตามขนาดตางๆ รวมถึงเลื่อยหรือตัด
แบงกระเบื้องไมแบบชิงเกิลและแบบเชก
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการอัดแผนไมอด
ั พลายวูดและ
เครื่องจักรสําหรับตัดแผนไมอัดวีเนียร
− ทําความสะอาดและใสสารหลอลื่นอุปกรณโรงเลื่อย
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเครื่องเลื่อยวงเดือน
− ผูควบคุมเครื่องจักรตัดทอนไม
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ผูควบคุมเครื่องจักรอัดแผนไมอัดพลายวูด
ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานเลื่อย
ผูควบคุมเครื่องจักรไสไมสําหรับโรงเลื่อย
ผูควบคุมเครื่องจักรตกแตงไมสําหรับโรงเลื่อย
ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม
ผูควบคุมเครื่องไสแผนไมบาง

ยกเวน
− ชางอบแผนไมบาง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7521
− ชางบมอบไมและอัดน้ํายาไม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7521
− ชางเครื่องจักรแปรรูปไม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7523
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ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรอื่นๆ ชนิดติดตั้งประจําที่
ปฏิบัติงานที่เกีย่ วของซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่นในหมวดยอย 81 (ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงาน
และเครือ่ งจักรชนิดติดตัง้ ประจําที)่ โดยปฏิบัติงานเกีย่ วกับการควบคุมเครื่องจักรทีใ่ ชในการผลิต
แผนซิลิกอนและเชื่อมตอสายเคเบิลและเชือก
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมเตาเผา เครื่องจักร และอุปกรณทใี่ ชในการผลิตแกว เซรามิก เครื่องพอรชเลน อิฐ
และกระเบื้อง
− ใชเตาหลอม เตาเผา หรือเครื่องจักรที่ใชตกแตงแกวและเซรามิก
− บํารุงรักษาและควบคุมการทํางานของเครื่องจักรไอน้ํา
หมอน้ํา เครื่องกังหัน และ
อุปกรณเสริมชนิดติดตั้งประจําที่
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการชั่งน้ําหนัก บรรจุหีบหอ และ
ติดฉลากผลิตภัณฑ หรือบรรจุผลิตภัณฑลงในภาชนะ
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ผูปฏิบัตงิ านเครื่องจักรโรงงานผลิตแกวและเซรามิก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูเตาเผา เตาหลอม และเครื่องจักรอุปกรณตางๆ ที่
ใชในการผลิตแกว เซรามิก พอรชเลน กระเบื้อง หรืออิฐ ทําหนาที่ควบคุมเครื่องจักรที่ทําให
แกวและเซรามิกออนตัว เย็นลง แข็งตัว หรือเพื่อประดับตกแตง
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและติดตามดูเตาหลอมที่ใชในการผลิตแกว
โดยการทําใหละลายและผสม
สวนประกอบตางๆ เขาดวยกัน
− ดูแลอุปกรณฉด
ี พนน้ํายาทั้งรอนและเย็นเพือ่ เคลือบผิวหนาเครื่องแกวใหแข็งขึ้น
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ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรบีบอัดหรือเปาแกวที่หลอมแลวใหเปน
รูปแบบหรือรูปรางภาชนะตางๆ เชน ขวด เหยือก และแกวสําหรับเครื่องดื่มตางๆ
ใชมือกดเพื่อขึ้นรูปแกวใหเปนรูปทรงตามตองการ
ควบคุมเตาเผาเพื่อแปรรูปแกวที่หลอมแลวใหเปนกระจกแผนเรียบ
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรโรงงานผลิตกระจกแผนเรียบ
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรแตงสําเร็จแกว เชน ฝน เจาะ พนขัดดวย
ทราย เจียรปลี (เจียรเปนมุมเอียง) ตกแตง ลางหรือขัดแกวและผลิตภัณฑแกว
ตั้งคาและควบคุมเครื่องจักรบีบอัดเพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑเซรามิกจากดินเหนียว
ควบคุมเครื่องจักรเพื่อผสมดินกับน้ําและนวดใหอยูใ นลักษณะที่ยดื หยุน ไมแข็งหรือเหลว
จนเกินไป ซึง่ เหมาะสําหรับนําไปผลิตผลิตภัณฑเซรามิก
ควบคุมเตาเผาเพื่ออบเครื่องปนดินเผา เครื่องพอรชเลน อิฐ และกระเบื้อง
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการเคลือบหรือขัดถู
ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรดึงแกวทีห่ ลอมแลวใหอยูในรูปเสนใยยาว
ไฟเบอรกลาส
ตรวจดูผลิตภัณฑที่ทําแลวเสร็จเพื่อหารอยแยก กะเทาะ แตก มีขอบกพรองในเรือ่ งของสี
และเรื่องอื่นๆ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเตาเผาอิฐ
− ผูควบคุมเตาเผาผลิตซีเมนต
− ผูควบคุมเครื่องจักรผสมดินเหนียว
− ผูควบคุมเครื่องจักรอัดรีดดิน
− ผูควบคุมเตาหลอมที่ใชในการผลิตแกว
− ผูควบคุมเครื่องจักรเปาแกว
− ผูควบคุมเครื่องจักรผสมแกว
− ผูควบคุมเครื่องจักรลงสีแกว
− ผูควบคุมเตาเผาเครื่องปนดินเผาและเครื่องพอรชเลน
− ผูควบคุมเครื่องจักรลงสีเซรามิก
− ผูควบคุมเตาเผากระเบื้อง
ยกเวน
− ชางหลออิฐและกระเบื้อง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7314
− ชางเปาแกว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7315
− ชางตัดแกว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7315
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ผูปฏิบัตงิ านเครื่องจักรไอน้ําและหมอน้ํา (boiler)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบํารุงรักษาและควบคุมการทํางานของเครื่องจักรไอน้ํา หมอน้าํ เครื่อง
กังหัน และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับผลิตพลังงานและบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ เพื่อใชใน
เชิงพาณิชย อุตสาหกรรม อาคารสถาบัน สถานที่ทํางาน เรือบรรทุกสินคาหรือเรือชนิด
ขับเคลื่อนไดในตัว
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุม ทําความสะอาด ใสสารหลอลื่น และติดตามดูการทํางานเครื่องจักรไอน้ํา หมอน้ํา
เครื่องกังหัน และอุปกรณเสริม เชน ปม คอมเพรสเซอรและอุปกรณเครื่องปรับอากาศเพื่อ
จายไอน้ําและพลังงานใหกบั อาคาร เรือเดินสมุทร หรือเครื่องมือสําหรับอัดลม รวมถึง
การบํารุงรักษา
− วิเคราะหและบันทึกผลที่ไดจากเครื่องมือ แกปญหา และซอมแซมเล็กๆ นอยๆ เพื่อปองกัน
อุปกรณและระบบขัดของ
− ติดตามดูการทํางานและตรวจสอบสมรรถนะการทํางานของอุปกรณเพื่อประสิทธิภาพใน
การทํางานและรักษาระดับน้าํ รอน สารเคมี และน้ํามันในหมอน้ําใหอยูใ นระดับที่ตองการ
− เติมถานหินดวยมือหรืออุปกรณเติมถานหิน และหมอน้ํารอนชนิดใชกาซหรือน้ํามันเปน
เชิงเพลิงโดยใชเครื่องเติมกาซหรือเครื่องปมน้ํามัน
− ทดสอบคุณภาพของน้ําในหมอน้ํา หรือจัดใหมีการทดสอบ ปรับแตง และดําเนินการแกไข
ใหถูกตองเมื่อจําเปน เชน เติมสารเคมีเขาไปในเครื่องจักรเพื่อปองกันสนิมและตะกอนที่
อาจกอใหเกิดความเสียหาย
− ติดตามดูการทํางานของเครื่องยนต เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชเปนเครื่องมือวัดของเรือ
บันทึกคาตัวแปร และรายงานเหตุการณผดิ ปกติใหวิศวกรประจําเรือ
− ใชงานและบํารุงรักษาปมและวาลวทีใ่ ชกก
ั เก็บของเหลว
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานดูแลหมอน้ํา
− พนักงานหมอน้ําประจําเรือ
− วิศวกรดูแลหมอน้ํา เครื่องกังหันไอน้ํา
− ผูควบคุมเครื่องจักรไอน้ํา
− พนักงานควบคุมเตาไฟหมอน้ํา
ยกเวน
− วิศวกรประจําเรือ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3151
− ชางปรับเครื่องยนตชนิดติดตั้งประจําที่ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7233
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ผูปฏิบัตงิ านเครื่องจักรที่ใชในการหอและบรรจุผลิตภัณฑ การบรรจุขวด และการติดฉลาก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการชั่งน้ําหนัก หอ
ของ และติดฉลากผลิตภัณฑตางๆ หรือเติมผลิตภัณฑลงในภาชนะตางๆ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการชั่งน้ําหนัก หอของ ผนึก และ
บรรจุหีบหอผลิตภัณฑตางๆ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการเติมและผนึกผลิตภัณฑลงใน
หลอด ขวด กระปอง กลอง ถุง และภาชนะอื่นๆ เชน อาหาร เครื่องดื่ม สี น้ํามัน
และโลชั่น
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการติดกาวหรือวิธีการอื่นๆ ในการติด
ฉลากผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และภาชนะตางๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเครื่องจักรบรรจุขวด
− ผูควบคุมเครื่องจักรติดฉลาก
− ผูควบคุมเครื่องจักรบรรจุผลิตภัณฑ
− ผูควบคุมเครื่องจักรหอผลิตภัณฑ
ยกเวน
− คนงานหอผลิตภัณฑดว
 ยมือ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9321

8189

ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรอืน่ ๆ ชนิดติดตัง้ ประจําที่ ซึง่ มิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานที่เกีย่ วของซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่นในหมวดยอย 81 (ผูควบคุมเครื่องจักร
โรงงานและเครื่องจักรชนิดติดตั้งประจําที่) โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการทํางานของ
เครื่องจักรที่ใชในการผลิตชิปที่ทําจากซิลิกอนและฟน ตอสายเคเบิลและเชือก
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมเครื่องจักรผลิตชิปที่ทําจากซิลิกอน
− ผูควบคุมเครื่องจักรฟนตอสายเคเบิลและเชือก

หมวดยอย 82 ผูปฏิบัตงิ านดานการประกอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบชิ้นสวนหรือสวนประกอบตางๆ เปนอุปกรณยอย ผลิตภัณฑ
และเครื่องอุปกรณ ตามขั้นตอนที่กําหนด ผลิตภัณฑที่ถูกประกอบขึ้นอาจจะถูกสงจากคนงานหนึง่ ไปยังคนตอไป
ตามสายการผลิต ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว นใหญตองมีทกั ษะในระดับที่ 2 ตามระดับ
ทักษะของ ISCO
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ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประกอบชิ้นสวนของผลิตภัณฑและอุปกรณชนิดตางๆ ตามขั้นตอนที่กาํ หนด
− ตรวจสอบลําดับขั้นตอน รายละเอียดตางๆ แผนผังและแผนภาพการทํางาน เพื่อระบุวัสดุ
ที่ตองใชและประกอบใหตรงตามวิธีการที่กําหนด
− บันทึกขอมูลการผลิตและการปฏิบัติงานลงในแบบฟอรมที่กําหนด
− ตรวจสอบและทดสอบชิ้นสวน การประกอบ การติดตั้งสายไฟ และวงจรตางๆ ใหถก
ู ตอง
− คัดสวนประกอบและชิ้นสวนที่บกพรองออก
821

ผูปฏิบัตงิ านดานการประกอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบชิ้นสวนหรือสวนประกอบตางๆ เปนอุปกรณยอย ผลิตภัณฑ
และเครื่องอุปกรณ ตามขัน้ ตอนที่กําหนด ผลิตภัณฑทถี่ ูกประกอบขึน้ อาจจะถูกสงจากคนงาน
หนึ่งไปยังคนตอไปตามสายการผลิต
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประกอบชิ้นสวนใหเปนผลิตภัณฑและอุปกรณตางๆ ตามขั้นตอนที่กาํ หนดไวอยางถูกตอง
แมนยํา
− ทบทวนคําสั่งงาน รายละเอียดคุณสมบัติ แผนภาพ และแบบวาด เพื่อกําหนดวัสดุทจ
ี่ ําเปน
และขั้นตอนในการประกอบ
− บันทึกขอมูลการผลิตและการปฏิบัติงานในแบบฟอรมพิเศษ
− ตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณของชิ้นสวนและสวนประกอบ ติดตั้งสายไฟ และ
แผงวงจร
− คัดสวนประกอบและชิ้นสวนที่บกพรองออก
8211

ผูประกอบเครื่องจักรกล
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบชิ้นสวนของเครื่องจักรกล เชน เครื่องยนต ยานยนต เครื่อง
กังหัน และอากาศยาน ตามขั้นตอนที่กําหนด
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประกอบและติดตั้งชิน
้ สวนหรืออุปกรณตางๆ ใหเปนอุปกรณยอ ย เครื่องจักรกล เครื่องยนต
และยานยนตสําเร็จรูป
− ทบทวนคําสั่งงาน รายละเอียดคุณสมบัติ แผนภาพ และแบบวาด เพื่อกําหนดวัสดุทจ
ี่ ําเปน
และขั้นตอนในการประกอบ
− บันทึกขอมูลการผลิตและการปฏิบัติงานในแบบฟอรมพิเศษ
− ตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณของชิ้นสวนและสวนประกอบ
− คัดสวนประกอบและชิ้นสวนที่บกพรองออก
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานประกอบกระปุกเกียร
− พนักงานประกอบเครื่องยนต
− พนักงานประกอบเครื่องจักรกล
− พนักงานประกอบยานยนต
− พนักงานติดตัง้ เครื่องยนต
− พนักงานประกอบอากาศยาน
− พนักงานประกอบเครื่องกังหัน
ยกเวน
− ชางยนต ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7231
− พนักงานประกอบอุปกรณเครื่องจักรกลไฟฟา ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8212
− พนักงานประกอบจักรยาน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8219
8212

ผูประกอบอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบหรือดัดแปลงชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกสตามขั้นตอนทีไ่ ดกําหนดไวแนนอน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประกอบชิ้นสวนตางๆ ของระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และวางตําแหนง จัดเรียง และ
ยึดสวนประกอบตางๆ เขาดวยกันเปนอุปกรณยอย หรือโครง โดยใชเครื่องมือชนิดใชงาน
ดวยมือหรือใชกําลังขับเคลื่อน เครื่องบัดกรี และเครื่องเชือ่ มขนาดเล็ก
− ทบทวนคําสั่งงาน รายละเอียดคุณสมบัติ แผนภาพ และแบบวาด เพื่อกําหนดวัสดุทจ
ี่ ําเปน
และขั้นตอนในการประกอบ
− บันทึกขอมูลการผลิตและการปฏิบัติงานในแบบฟอรมพิเศษ
− ควบคุมเครื่องจักรพันขดลวดสําหรับพันขดลวดอุปกรณและสวนประกอบไฟฟา เชน ตัว
ตานทาน หมอแปลงไฟฟา ขดลวดอารเมเจอร มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา
− ตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณของชิ้นสวนและสวนประกอบ ติดตั้งสายไฟ และ
แผงวงจร และคัดสวนประกอบและชิ้นสวนที่บกพรองออก
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานประกอบขดลวดอารมาเจอร
− พนักงานประกอบอุปกรณไฟฟา
− พนักงานประกอบอุปกรณเครื่องจักรกลไฟฟา
− พนักงานประกอบอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
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−
−
−

พนักงานกัดลายแผนวงจรพิมพ
พนักงานประกอบโทรศัพท
พนักงานประกอบโทรทัศน

ยกเวน
− ชางทําเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแมนยํา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7311
− ชางเครือ
่ งและผูใหบริการดานอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7421
8219

ผูปฏิบัตงิ านดานการประกอบ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบผลิตภัณฑตางๆ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ไฟฟา และเครื่องจักรกล

ตามขั้นตอนที่กําหนด

ทีน่ อกเหนือจาก

ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ประกอบชิ้นสวนตางๆ ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และวางตําแหนง จัดเรียง และยึด
สวนประกอบตางๆ เขาดวยกันเปนอุปกรณยอย หรือโครง โดยใชเครื่องมือชนิดใชงาน
ดวยมือหรือใชกําลังขับเคลื่อน เครื่องบัดกรี และเครื่องเชือ่ มขนาดเล็ก
− ทบทวนคําสั่งงาน รายละเอียดคุณสมบัติ แผนภาพ และแบบวาด เพื่อกําหนดวัสดุทจ
ี่ ําเปน
และขั้นตอนในการประกอบ
− บันทึกขอมูลการผลิตและการปฏิบัติงานในแบบฟอรมพิเศษ
− ตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณของชิ้นสวนและสวนประกอบ
− คัดสวนประกอบและชิ้นสวนที่บกพรองออก
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานประกอบอาวุธยุทธภัณฑ
− พนักงานประกอบจักรยาน
− พนักงานประกอบกลอง
− พนักงานประกอบประตู
− พนักงานประกอบกรอบแวนตา
− พนักงานตกแตงเฟอรนิเจอรไม
− พนักงานประกอบเครื่องเพชรพลอย
− พนักงานประกอบมีด
− พนักงานประกอบเครื่องหนัง
− พนักงานประกอบกระเปาเดินทาง
− พนักงานประกอบผลิตภัณฑโลหะ (ยกเวนเครื่องจักรกล)
− พนักงานประกอบผลิตภัณฑกระดาษแข็ง
− พนักงานประกอบปากกาและดินสอ

449
−
−
−
−
−
−
−

พนักงานประกอบผลิตภัณฑพลาสติก
พนักงานประกอบของเลนพลาสติก
พนักงานประกอบผลิตภัณฑยาง
พนักงานประกอบฉากกั้น มูล ี่
พนักงานประกอบผลิตภัณฑสิ่งทอ
พนักงานประกอบกระติกเก็บความรอน
พนักงานประกอบผลิตภัณฑไมและผลิตภัณฑที่เกีย่ วของ

หมวดยอย 83 ผูขับยานยนตและผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนที่ได
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับและดูแลรถไฟและยานยนต หรือขับ ควบคุมและติดตามดูการทํางาน
ของเครื่องจักรและอุปกรณทใี่ ชในงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม หรือปฏิบัติหนาที่เกีย่ วกับการเดินเรือหรือ
ยานพาหนะทางน้ําอื่นๆ ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว นใหญตองมีทักษะในระดับที่ 2 ตาม
ระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ขับและดูแลรถไฟและยานยนต
− ขับ ควบคุม และติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในงานอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม
− ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเดินเรือหรือยานพาหนะทางน้ําอื่นๆ
831

ผูขับหัวรถจักรและผูปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับหรือชวยขับหัวรถจักรเพื่อขนสงผูโดยสารและสินคา ปฏิบัติงานและ
ดูแลความปลอดภัยใหกับขบวนรถไฟในระหวางการเดินทาง ใชสัญญาณเพื่อควบคุมการจราจร
ของรถไฟ สลับเปลี่ยนตูรถไฟและจัดขบวนรถไฟในลานจอด จัดขบวนรถไฟเพื่อการลากจูง
ในเหมืองและควบคุมการเคลื่อนที่ของรถไฟ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ขับหรือชวยขับรถไฟ ใหสัญญาณรถไฟ สลับเปลี่ยนตูรถไฟและจัดขบวนรถไฟในลานจอด
จัดขบวนรถไฟเพื่อการลากจูงในเหมืองและควบคุมการเคลื่อนที่ของรถไฟ
8311

ผูขับหัวรถจักร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับหรือชวยขับหัวรถจักรเพื่อการขนสงผูโดยสารและสินคา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ขับหรือชวยขับหัวรถจักรพลังงานไอน้ํา ไฟฟา หรือดีเซลไฟฟา
− ขับรถไฟใตดน
ิ หรือรถไฟลอยฟาเพื่อขนสงผูโดยสาร
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−

ขับหัวรถจักรลากจูงตูบรรทุกในอุโมงคใตดินหรือบนดินในเหมืองแรหรือเหมืองหิน
ตรวจดูอันตรายบริเวณรางรถไฟ โดยสังเกตจากสัญญาณและเครื่องชี้วัดตางๆ
ใชอุปกรณตดิ ตอสื่อสารเพื่อสื่อสารกับพนักงานรถไฟและผูควบคุมการจราจรเพื่อใหแนใจ
ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยใหสัมพันธกับตารางเวลาเดินรถไฟ
ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานขับหัวรถจักร
− พนักงานขับรถไฟฟา
− พนักงานขับรถไฟ
ยกเวน
− พนักงานขับรถราง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8331
8312

พนักงานหามลอรถไฟ พนักงานสงสัญญาณรถไฟ และพนักงานสับเปลี่ยนรถไฟ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและดูแลความปลอดภัยใหกับขบวนรถไฟในระหวางการเดินทาง
ใชสัญญาณเพือ่ ควบคุมการจราจรของรถไฟ สลับเปลี่ยนตูรถไฟและจัดขบวนรถไฟในลานจอด
จัดขบวนรถไฟเพื่อการขนสงในเหมืองและควบคุมการเคลื่อนที่ของรถไฟ
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ปฏิบัติงานและดูแลความปลอดภัยใหกับขบวนรถไฟในระหวางการเดินทาง
− ควบคุมการจราจรทางรถไฟบริเวณชวงรางตัดผาน โดยการใชสัญญาณและปุมควบคุมตางๆ
จากแผงควบคุมหรือหอสัญญาณ
− สลับเปลี่ยนตูรถไฟและจัดเรียงขบวนรถไฟในลานจอด
และการจัดขบวนรถไฟเพื่อการ
บรรทุกสิ่งของขึ้น-ลง
− จัดขบวนรถไฟเพื่อการขนสงโดยหัวรถจักรหรือเคเบิล
พรอมทั้งควบคุมการเคลื่อนที่ไป
ตามเสนทางการขนสงในเหมืองแรหรือเหมืองหิน
− ควบคุมดูแลระบบและอุปกรณรถไฟ เชน ระบบปรับอากาศและระบบทําความรอน เบรค
และทอเบรคกอนออกเดินทาง
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานหามลอรถไฟ
− พนักงานสับเปลี่ยนรางรถไฟ
− พนักงานสงสัญญาณรถไฟ

451
832

ผูขับรถยนต รถตู และรถจักรยานยนต
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับขีแ่ ละดูแลรถจักรยานยนต รถสามลอเครื่อง รถยนต หรือรถตูเพื่อการ
ขนสงผูโดยสาร วัสดุ หรือสินคา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ขับขี่และดูแลรถจักรยานยนต รถสามลอเครื่อง รถยนต หรือรถตูเพื่อการขนสงผูโดยสาร
วัสดุ หรือสินคา
8321

ผูขับขี่รถจักรยานยนต
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับขีแ่ ละดูแลรถจักรยานยนตหรือ
ผูโดยสาร วัสดุ หรือสินคา

รถสามลอเครื่องเพื่อการขนสง

ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ขับขี่และดูแลรถจักรยานยนตหรือรถสามลอเครื่องเพื่อการขนสงผูโดยสาร วัสดุ หรือสินคา
− ปฏิบัติตามกฎระเบียบและสัญญาณจราจร
− ลางและทําความสะอาดยานพาหนะ รวมถึงบํารุงรักษาและซอมแซมเล็กๆ นอยๆ
− ทําบันทึกการเดินทาง
− สงขาวสาร
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนขับขี่รถจักรยานยนตสงเอกสาร/สินคา
− คนขับขี่รถจักรยานยนต
− คนขับขี่รถสามลอเครื่อง
ยกเวน
− คนขับขี่รถจักรยาน/รถสามลอ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9331
8322

ผูขับรถยนต รถแท็กซี่ และรถตู
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับและดูแลรถยนตรถตู และรถบรรทุกขนาดเล็กเพื่อการขนสงผูโดยสาร
ไปรษณียภัณฑ หรือสินคา
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ขับและดูแลรถยนต รถตู หรือรถแท็กซี่
− ขับและดูแลรถยนต รถตู หรือรถบรรทุกขนาดเล็กเพื่อขนสงไปรษณียภัณฑหรือสินคา
− ชวยเหลือผูโดยสารถือประเปา/สัมภาระ
− เก็บคาโดยสาร คานําสง หรือเอกสารรับรองการนําสง
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−
−
−

ใชอุปกรณโทรคมนาคมเพื่อบอกตําแหนงและเดินทางไปตามเสนทางทีศ่ ูนยควบคุมกําหนด
ตัดสินใจเลือกเสนทางที่เหมาะสมที่สุด
ชวยเหลือผูโดยสารที่ประสบปญหาทางรางกายและใชอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การขึ้น-ลง

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนขับรถยนต
− คนขับรถแท็กซี่
− คนขับรถตู
ยกเวน
− คนขับขี่รถสามลอเครื่อง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8321
− คนขับรถโดยสารประจําทาง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8331
− คนขับรถบรรทุกขนาดใหญ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8332
− คนถีบรถสามลอ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9331
− คนลากรถ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9331
− คนขับยานพาหนะทีใ่ ชสัตวลากเทียม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชี 9332
833

ผูขับรถบรรทุกขนาดใหญและรถโดยสารประจําทาง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับและดูแลรถบรรทุกขนาดใหญ รถโดยสาร หรือรถรางที่วิ่งบนถนน
เพื่อการขนสงสินคา ของเหลว วัสดุหนัก ไปรษณียภัณฑ หรือผูโดยสาร
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ขับและดูแลรถบรรทุกขนาดใหญ รถโดยสาร หรือรถรางที่วิ่งบนถนนเพื่อการขนสงสินคา
ของเหลว วัสดุหนัก ไปรษณียภัณฑ หรือผูโดยสาร
8331

ผูขับรถโดยสารและรถราง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและดูแลรถโดยสาร
ผูโดยสาร ไปรษณียภัณฑ หรือสินคา

หรือรถรางที่วิ่งบนถนนเพื่อการขนสง

ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ขับเคลื่อนและดูแลรถโดยสาร
โทรลเลยบัส50/ หรือรถโคชเพื่อการขนสงผูโดยสาร
ไปรษณียภัณฑ หรือสินคาในบริเวณทองถิ่นหรือระยะทางไกล
− ขับเคลื่อนและดูแลรถรางที่วิ่งบนถนนเพื่อการขนสงผูโดยสาร
50/

โทรลเลยบัส (trolly bus) คือ รถไฟฟาที่ไมมีรางแตมีสาลี่ (คันเหล็กติดอยูบนหลังคารถราง ปลายมีลูกรอกยันอยูกับสายไฟฟา เพื่อเปนทางใหไฟเขา
เครื่องรถ)
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เปดและปดประตูกอนหรือหลังที่ผูโดยสารขึ้นหรือลงยานพาหนะ
ชวยเหลือผูโดยสารถือประเปา/สัมภาระ
ควบคุมแสงสวาง ความรอน และการระบายอากาศบนรถประจําทางและรถราง
ปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อใหแนใจในความปลอดภัย
เก็บคาโดยสารหรือควบคุมดูแลตั๋วผูโดยสาร

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนขับรถโดยสารประจําทาง
− คนขับรถราง
− คนขับรถโคช
8332

ผูขับรถบรรทุกขนาดใหญ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและดูแลรถบรรทุกขนาดใหญเพื่อการขนสงสินคา ของเหลว
วัสดุหนัก ไมวาในระยะทางใกลหรือไกลก็ตาม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ขับเคลื่อนและดูแลรถบรรทุกขนาดใหญ เชน รถบรรทุกขนาดใหญไมวาจะมีเครื่องพวง
หรือไมก็ตาม หรือรถบรรทุกที่ใชเพื่อการขนสงสินคา ของเหลว วัสดุหนัก ไมวาใน
ระยะทางใกลหรือไกลก็ตาม
− ตัดสินใจเลือกเสนทางที่เหมาะสมที่สุด
− รับประกันวาสินคาไดรับการจัดเก็บและปกคลุมอยางปลอดภัยเพื่อปองกันการสูญหายและ
เสียหาย
− ชวยยกสินคาขึน
้ -ลงโดยใชอุปกรณชวยยกหรือเท
− บํารุงรักษายานพาหนะเล็กๆ นอยๆ และจัดใหมีการบํารุงรักษาและซอมแซมครั้งใหญ
− ประมาณคาน้ําหนักเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดเรื่องของน้ําหนัก และเพื่อความปลอดภัย
ในการกระจายน้ําหนัก
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนขับรถบรรทุกขนาดใหญ
− คนขับรถบรรทุกขยะขนาดใหญ
− คนขับรถผสมคอนกรีต
− คนขับรถพวง
ยกเวน
− คนขับรถตู ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8322
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ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนที่ได
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อน ดูแล ควบคุม และติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรหรือ
อุปกรณที่มีเครื่องยนตเพื่อใชงานเฉพาะอยางเพื่อใชในการเก็บกวาดและจัดเตรียมพื้นที่ รวมถึง
ใชในการขุด เคลื่อนที่ และเกลี่ยพื้นดิน หิน และวัสดุที่คลายกัน และยกหรือเคลื่อนยายวัตถุ
หนัก
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− จัดเตรียมและจัดวางตําแหนงเครื่องจักรโรงงานเพื่อปฏิบัติงาน
− ปรับแตงความเร็ว ความสูง และความลึกของการใชเครื่องจักร
− ขับเคลื่อนและควบคุมการทํางานเครื่องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนที่ได
− ใชอุปกรณจับยึดเพื่อยก หมุน และถอนตนไม ทอนซุง ดิน และวัตถุหรือสิ่งของหนักอื่นๆ
− ควบคุมและดูการทํางานของการยกรถบรรทุกหรือปนจัน
่ ชนิดติดตั้งประจําที่หรือ
เคลื่อนยายไดในการกอสราง การขนสง และการจัดเก็บสินคา
− บริการดูแลเครื่องจักรและซอมแซมเล็กๆ นอยๆ
8341

ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนที่ไดที่ใชในดานการเกษตรและปาไม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับ ดูแล ควบคุม และติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ
โรงงานชนิดเคลื่อนที่ไดที่มเี ครื่องยนตเพือ่ ใชในงานเฉพาะอยาง เพือ่ ใชในดานการเกษตรและ
ปาไม
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ขับและควบคุมรถแทรกเตอรฉุดลากและเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนไดในตัวชนิดใชในทาง
การเกษตร เพื่อปรับพื้นทีใ่ หเรียบและทําการหวานเมล็ด ใสปุย เพาะปลูก และเก็บเกี่ยว
ผลผลิต
− ขับและควบคุมรถแทรกเตอรฉุดลากและเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนไดในตัวชนิดใชในทางการ
ปาไม เพื่อเก็บกวาดพื้นที่ ตนไม ผลผลิต และขนตนไมและไมซุง หรือดําเนินงานทางดาน
ปาไมอื่นๆ
− จัดเตรียมและวางตําแหนงเครื่องจักรโรงงานเพื่อปฏิบัติงาน
− ปรับแตงความเร็ว ความสูง และความลึกของเครื่องจักร
− ใชเครื่องจักรโรงงานเพื่อจับ ยก และตัดตนไม
− ใชอุปกรณจับยึดเพื่อยก หมุน และถอนตนไม ทอนซุง และควบคุมเครื่องจักรโรงงานอื่นๆ
ที่ชวยสนับสนุนการทํางาน เชน เครื่องยอยเศษไม และเครื่องผาซุง
− ใสตนไมที่ตัดโคนแลวเขาไปในเครื่องแปรรูปเพื่อทําตัดกิ่ง กาน หรือแขนงของตนไมออก
และตัดใหเปนทอนซุง จากนัน้ นําทอนซุงทีไ่ ดไปเก็บไวในคลังและนําไปใสรถบรรทุก
− บริการดูแลเครื่องจักรและซอมแซมเล็กๆ นอยๆ
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานเก็บเกี่ยวดวยเครื่องจักร
− ผูควบคุมเครื่องจักรในการทําปาไม
− พนักงานขับรถขนยายซุงออกจากปา
− พนักงานขับรถแทรกเตอร
− พนักงานคุมเครื่องตัดตนไม
ยกเวน
− พนักงานขับรถแทรกเตอรเกลี่ยดิน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8342
8342

ผูควบคุมเครื่องจักรขนยายดินและหิน และเครื่องจักรโรงงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขุด เกลี่ย ปรับระดับ บด และอัดดิน หิน หรือวัสดุที่คลายกัน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการขุดที่มีอุปกรณสําหรับตัก เชน
พลั่ว กระเชาตักดิน ตะกราตักดินที่สามารถเคลื่อนยายได เพื่อขุดและเคลื่อนยายดิน หิน
ทราย กรวด หรือวัสดุที่คลายกัน
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการขุดคูเพื่อวางทอระบายสิ่งปฏิกูล
ทอระบายน้ําเสีย ทอน้ํา ทอน้ํามัน ทอกาซ หรือทอที่คลายกัน
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ติดตั้งทีก
่ วาดลักษณะใบมีดรูปทรงโคง
เพื่อใชในการเคลื่อนยาย เกลี่ย และปรับระดับดิน ทราย หิมะ และวัสดุอื่นๆ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของอุปกรณที่ใชในการขนยายทราย กรวด และโคลนขึ้น
จากใตน้ํา
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชตอกเสาเข็มไม คอนกรีต หรือเหล็กลง
ในดิน
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของรถบดถนนหรือบดชัน
้ ตางๆ ในการบดอัดและทับผิว
ใหเรียบในการทําถนน ทางเดิน และงานกอสรางที่คลายกัน
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในการเกลี่ยและปรับพื้นคอนกรีตหรือ
บิทูมินัสหรือน้ํามันดินใหเรียบในการกอสรางถนนหรือพื้นผิวที่คลายกัน
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานขับรถปรับดิน/บลูโดเซอร
− พนักงานขับรถแทรกเตอรเกลี่ยดิน
− พนักงานรถขุดดิน
− ผูควบคุมเครื่องตอกเสาเข็ม
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−
−
−
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พนักงานขับรถบดถนน
ผูควบคุมรถตักชนิดเทหนา
ผูควบคุมเครื่องกวาดหิมะ

ผูควบคุมปนจัน่ รอกยก และเครื่องจักรโรงงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของปนจั่นและอุปกรณสําหรับยกและ
ชักรอกอื่นๆ ทั้งชนิดติดตั้งประจําที่และเคลื่อนยายได
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของปนจัน
่ ทั้งชนิดติดตัง้ ประจําที่และเคลื่อนยายไดโดย
ควบคุมแขนปน จั่นใหเคลื่อนไหวขึ้น-ลง เพื่อยก เคลื่อนยาย หรือจัดวางอุปกรณและวัสดุ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของอุปกรณชักรอกเพื่อขนยายคนงานและวัสดุขน
ึ้ -ลง ณ
สถานที่กอสรางหรือในเหมือง
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของลิฟตสําหรับพาขึ้นเขาและอุปกรณที่คลายกัน
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรที่ใชลากเรือเฟอรรี่หรือเรือทองแบนบรรทุก
สินคา ผูโดยสาร และยานพาหนะขามฟากทางน้ําในระยะทางสั้นๆ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของเครื่องจักรเปด-ปดสะพานเพื่อการสัญจรทั้งทางบกและ
ทางน้ํา
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของปนจัน
่ ที่มีอุปกรณสําหรับใชในการขุด ทําการขุดลอก
ทางน้ําและพืน้ ที่อื่นๆ
− ควบคุมปนจั่นที่ติดกับเรือหรือเรือทองแบนในการยก ขนยาย และจัดวางอุปกรณและวัสดุ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูควบคุมปนจัน
่
− ผูควบคุมรถราง
− ผูควบคุมรถเคเบิล
− ผูควบคุมรถฟนนิคูลา
− ผูควบคุมอุปกรณชักรอก
− ผูควบคุมรถขนถายแรและหินจากเหมือง
− ผูควบคุมสกีลิฟต
− ผูควบคุมปนจัน
่ ชนิดเคลื่อนที่ได
− ผูควบคุมการเปด-ปดคลองหรือทาเรือ
− ผูควบคุมการเปด-ปดสะพาน
− ผูควบคุมลิฟตขนสงวัสดุ

457
ผูควบคุมรถกระเชา
− ผูควบคุมปนจัน
่ ยกรถยนต หัวรถจักร รถไฟ
− ผูควบคุมเครื่องยกชนิดใชในการกอสราง
− ผูควบคุมการเปด-ปดประตูน้ํา
ยกเวน
− ผูควบคุมปนจัน
่ ที่ใชในงานขุดเจาะบอ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8113
−
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ผูควบคุมรถยกสินคา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการทํางานของรถยกหรืออุปกรณขนยายที่คลายกัน
ในการขนสง ยก และวางพัลเลตพรอมทั้งสินคาซอนกันเปนชั้น
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− ควบคุมและติดตามดูการทํางานของรถยกหรืออุปกรณการขนยายที่คลายกันในการยกของ
ขึ้น-ลง ขนสง ยก และวางพัลเลตพรอมทั้งสินคาซอนกันเปนชัน้ ที่สถานีขนสง ทาเรือ
คลังสินคา โรงงาน และสถานประกอบการอื่นๆ
− จัดวางตําแหนงอุปกรณยกไวดานลาง ดานบน หรือรอบๆ บริเวณทีต
่ องการจะยกพัลเลต
ไมรอง และกลอง และดูแลความปลอดภัยของวัสดุหรือผลิตภัณฑเพื่อทําการขนสงไปยัง
บริเวณทีก่ ําหนด
− ตรวจสอบอุปกรณเพื่อหาสิ่งที่ชํารุดและเสียหาย
− บํารุงรักษายานพาหนะและอุปกรณเปนประจํา
− ทําบันทึกการเดินเครื่องและการหยุดทํางานของยานพาหนะ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนขับรถยก/รถฟอรคลิฟท
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ลูกเรือบนเรือและผูปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานบนดาดฟาเรือและหนาที่ที่คลายกันบนเรือและยานพาหนะอื่นๆ ที่คลายกัน
ทําหนาที่เกี่ยวกับ
− เฝาระวังเหตุการณในทะเล รวมถึงในขณะที่เขาหรือออกจากทาเรือหรือทางน้ําแคบอื่นๆ
− บังคับพวงมาลัยตามคําสั่ง
− จัดการกับเชือกและลวด รวมถึงอุปกรณในการจอดเรือ
− ดูแลและใชอป
ุ กรณเรือ เกียรยกของ สายโยงเสากระโดงเรือ อุปกรณชูชีพ และอุปกรณ
ดับเพลิงในบางกรณี
− ทําความสะอาดดาดฟาและตัวเรือ ขัดสี ทาสี และดูแลรักษาอื่นๆ เทาที่จําเปน
− ชัก ขึง และเก็บเกียรขนยกสินคาและใบเรือ/สายโยงเสากระโดงเรือ
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− หัวหนากลาสีเรือ/สรั่งเรือ
− คนขับเรือเฟอรรี่
− คนขับเรือลาก
− กลาสีเรือ
− ผูควบคุมแพขนานยนต
− ลูกเรือบนเรือ
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หมวดใหญ 9

ผูประกอบอาชีพงานพื้นฐาน

ปฏิบัติงานประจําวันงายๆ ที่ใชแรงกายเปนหลัก หากมีการใชเครื่องมือก็จะเปนเครื่องมือชนิด
ใชมือถือ ผูประกอบอาชีพทีจ่ ัดประเภทไวในหมวดใหญนี้สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่ 1 ตามระดับทักษะของ
ISCO
ทําหนาที่
− ทําความสะอาด เติมสิ่งของเครื่องใชใหเพียงพอตอการใชงาน และปฏิบัติงานงายๆ ในการ
ดูแลอพารทเมนต ที่พักอาศัย หองครัว โรงแรม สํานักงาน และสิ่งกอสรางอื่นๆ
− ลางรถและเช็ดกระจก
− ชวยงานในครัวและปฏิบัติงานงายๆ ในการประกอบอาหาร
− รับสงขาวสารหรือสินคา
− ขนกระเปาเดินทางและสัมภาระ รวมถึงสินคา
− เติมสินคาในเครื่องขายสินคาอัตโนมัติใหเพียงพอสําหรับจําหนาย
− อานคาและตั้งคาเริ่มตนมิเตอร
− เก็บและคัดแยกขยะ
− กวาดถนนและสถานที่อื่นๆ ที่คลายกัน
− ปฏิบัติงานงายๆ ดานการเกษตร ประมง ลาสัตวหรือดักสัตว เหมืองแร กอสราง และ
การผลิต รวมถึงการคัดแยกผลิตภัณฑ
− บรรจุผลิตภัณฑลงหีบหอหรือแกะผลิตภัณฑออกจากหีบหอดวยมือ และจัดวางบนชัน
้ วาง
− ใหบริการตางๆ ตามถนน
− ขับเคลื่อนยานพาหนะโดยใชมือหรือเทาเพือ
่ ขนสงสินคาหรือผูโดยสาร
− ขับเคลื่อนยานพาหนะและเครื่องจักรตางๆ ที่ลากจูงโดยสัตว
− ควบคุมการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่นๆ
หมวดยอย 91 คนงานและผูช ว ยทําความสะอาด
ปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย โรงแรม สํานักงาน โรงพยาบาล และสถานประกอบการอื่นๆ
รวมถึงเครื่องบิน ตูโดยสารในขบวนรถไฟ รถราง และยานพาหนะอื่นๆ ที่คลายกัน เพื่อทําความสะอาดภายใน
สถานที่ดังกลาว รวมถึงการซักผาและรีดผาดวยมือ ผูประกอบอาชีพทีจ่ ัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สวนใหญตอง
มีทักษะในระดับที่ 1 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่
− ทําความสะอาดโดยการปดกวาดหรือดูดฝุน
 ลาง และขัดพื้น เฟอรนเิ จอร และสิ่งติดตั้ง
อื่นๆ
− ดูแลผาปูที่นอนและทําเตียง
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ชวยจัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดหองครัว
ลางและทําความสะอาดรถยนตและกระจก
ซักหรือรีดผาดวยมือ

คนงานและผูช ว ยทําความสะอาดที่พักอาศัย โรงแรม และสํานักงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกวาด ดูดฝุน ลาง ขัด ดูแลสิ่งของเครื่องใชในครัวเรือนที่ทําดวยผา
ซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับใชในครัวเรือน ปฏิบัติงานตางๆ เพื่อรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยภายในโรงแรม สํานักงาน และสถานประกอบการอื่นๆ รวมถึงเครื่องบิน
รถไฟ รถประจําทาง และยานพาหนะที่คลายกัน
ทําหนาที่
− ทําความสะอาดโดยการปดกวาดหรือดูดฝุน
 ลาง และขัดพื้น เฟอรนิเจอร และสิ่งของ
อื่นๆ ในโรงแรม สํานักงาน และสถานประกอบการอื่นๆ
− ทําเตียง เตรียมผาเช็ดตัว สบู และของใชอื่นๆ
− ชวยจัดเตรียมอาหารและลางจาน
− ทําความสะอาด ฆาเชื้อโรค และขจัดกลิ่นในครัว หองอาบน้ํา และหองสุขา
9111

คนงานและผูช ว ยทําความสะอาดที่พักอาศัย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกวาด ดูดฝุน ลาง และถูพื้น ดูแลสิ่งของเครื่องใชในครัวเรือนที่ทําจากผา
ซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับใชในครัวเรือน จัดเตรียมอาหาร เสิรฟอาหาร และทํางานอื่นๆ ภายในที่
พักอาศัย
ทําหนาที่
− ทําความสะอาดโดยการปดกวาด ดูดฝุน ขัด และลางพื้นและเฟอรนิเจอร หรือทําความ
สะอาดหนาตางและสิ่งติดตั้งอื่นๆ
− ซัก รีด และซอมแซมสิ่งของเครื่องใชที่ทําจากผาและสิ่งทออื่นๆ
− ลางจาน
− ชวยเตรียมอาหาร ปรุง และเสิรฟทั้งอาหารและของวาง
− ซื้ออาหารและสิ่งของอื่นๆ สําหรับใชในครัวเรือน
− ทําความสะอาด ฆาเชื้อโรค และขจัดกลิ่นในครัว หองอาบน้ํา และหองสุขา
− ทําความสะอาดหนาตางและพื้นผิวกระจกอื่นๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนทํางานบานทั่วไป
− คนทําความสะอาดที่พก
ั อาศัย
− คนงานชวยทําความสะอาดทีพ
่ ักอาศัย
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ยกเวน
− พนักงานดูแลงานบาน/แมบาน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5152
− คนงานทําความสะอาดในโรงแรม ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9112
− คนงานซักรีดเสื้อผาดวยมือ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9121
− คนงานกวาดถนน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9613
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คนงาน และผูช วยทําความสะอาดสํานักงาน โรงแรม และสถานประกอบการอื่นๆ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําความสะอาดเพื่อรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ภายในโรงแรม สํานักงาน และสถานประกอบการอื่นๆ รวมถึงเครื่องบิน รถไฟ รถประจําทาง
และยานพาหนะที่คลายกัน
ทําหนาที่
− ทําความสะอาดโดยการปดกวาดหรือดูดฝุน
 ลาง และขัดพื้น เฟอรนิเจอร และสิง่ ติดตั้ง
อื่นๆ ในอาคาร รถยนตโดยสาร รถโดยสารประจําทาง รถราง รถไฟ และเครื่องบิน
− ทําเตียง ทําความสะอาดหองน้ํา เตรียมผาเช็ดตัว สบู และของใชอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
− ทําความสะอาดหองครัวและชวยงานทั่วไปในครัว รวมถึงลางจาน
− เก็บขยะ เทขยะ และนําขยะไปวางบริเวณที่จัดไวเพื่อทําการขนยายตอไป
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนงานทําความสะอาดเครื่องบิน
− คนงานทําความสะอาดโรงแรม
− คนงานทําความสะอาดหองน้ํา
− คนงานทําความสะอาดอาคารสํานักงาน
ยกเวน
− พนักงานดูแลงานบาน ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 5152
− แมบานในที่พก
ั อาศัย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5152
− พนักงานดูแลความเรียบรอยของอาคารสถานที่ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5153
− คนงานและผูช
 วยทําความสะอาดที่พกั อาศัย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9111
− ผูชวยงานครัว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9412
− คนงานลางจานดวยมือ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9412
− คนงานทําความสะอาดและชวยงานเฉพาะในครัวและงานจัดเตรียมอาหาร ไดจัดประเภท
ไวในรหัสอาชีพ 9412
− คนกวาดถนน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9613
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คนงานทําความสะอาดยานพานะ หนาตาง เสื้อผา และผูปฏิบัตงิ านทําความสะอาดดวยมืออื่นๆ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําความสะอาดหนาตาง ตูแสดงสินคา และงานทําความสะอาดพื้นผิว
อื่นๆ ของอาคารหรือยานพาหนะ รวมถึงการซักรีดหรือซักแหงสิ่งของเครื่องใชที่ทําจากผา และ
สิ่งทออื่นๆ ดวยมือ
ทําหนาที่
− ทําความสะอาด ลาง และขัดเงารถยนต
− ลางหนาตางหรือพื้นผิวกระจกอื่นๆ ดวยน้าํ หรือน้ํายาทําความสะอาด ทําใหแหง และขัดเงา
− ซักและรีดสิ่งของเครื่องใชที่ทําจากผา เสื้อผา สิ่งทอ และสิ่งของที่คลายกันดวยมือในราน
ซักรีดหรือสถานประกอบการอื่นๆ
− ทําความสะอาดเสื้อผา สิ่งทอ เครื่องหนัง และสิ่งของอื่นๆ ดวยมือรวมกับน้ํายาเคมี ในราน
ซักแหงหรือสถานประกอบการอื่นๆ
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คนงานซักรีดเสื้อผาดวยมือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซัก รีด หรือซักแหงเสื้อผา สิ่งของเครื่องใชที่ทําจากผา และสิ่งทออื่นๆ
ดวยมือ
ทําหนาที่
− ซักและรีดสิ่งของเครื่องใชที่ทําจากผา เสื้อผา สิ่งทอ และสิ่งของที่คลายกันดวยมือ ในราน
ซักรีดหรือสถานประกอบการอื่นๆ
− ทําความสะอาดเสื้อผา สิ่งทอ เครื่องหนัง และสิ่งของเครื่องใชที่คลายกันดวยมือรวมกับ
น้ํายาเคมี ในรานซักแหงหรือสถานประกอบการอื่นๆ
− เปลี่ยนกระดุมและทําการซอมแซมเล็กๆ นอยๆ
− จัดวางสิ่งของบนชั้นหรือแขวนไวเพื่อนําไปจัดสงและจัดเก็บตอไป
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนงานซักแหงดวยมือ
− คนงานซักผาดวยมือ
− คนงานรีดผาดวยมือ
ยกเวน
− ผูควบคุมเครื่องจักรซักแหง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8157
− ผูควบคุมเครื่องจักรรีดผา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8157
− ผูควบคุมเครื่องจักรซักผา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8157
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คนงานทําความสะอาดยานพาหนะ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลาง ทําความสะอาด และขัดเงายานพาหนะ
ทําหนาที่
− ทําความสะอาด ลาง และขัดเงารถยนตและยานพาหนะอื่นๆ ดวยมือหรือเครื่องจักรชนิด
ใชงานดวยมือ
− ดูดฝุนภายในยานพาหนะ รวมถึงซักแหงพรมและเบาะ
− ใชน้ํายาทําความสะอาดเพื่อกําจัดคราบและรอยเปอนทั้งภายนอกและภายในยานพาหนะ
− ลางยางและซีล
่ อ รวมถึงทํายางใหดําและเปนเงา
− ลางและขัดเงากระจกยานพาหนะ
− ทิ้งขยะและทําความสะอาดสวนตางๆ ในยานพาหนะ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนงานลางยานพาหนะดวยมือ
− คนงานลางและทําความสะอาดรถยนต

9123

คนงานทําความสะอาดหนาตาง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลางและขัดเงาหนาตาง และพื้นผิวกระจกอื่นๆ
ทําหนาที่
− ลางหนาตางหรือพื้นผิวกระจกอื่นๆ ดวยน้าํ หรือน้ํายาอื่นๆ รวมถึงทําใหแหงและขัดเงา
− ใชบันได นั่งรานแขวน ที่นั่งแบบแขวน รถบรรทุกกระเชาไฮดรอลิค และอุปกรณอื่นๆ
เพื่อความสะดวกในการทําความสะอาดหนาตางอาคารที่มีหลายชั้น
− เลือกเครื่องมือในการทําความสะอาดหรือขัดเงาที่เหมาะสม
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนงานทําความสะอาดหนาตาง
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คนงานทําความสะอาดอื่นๆ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําความสะอาดซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เชน การทําความสะอาด
พื้นผิว วัสดุ และสิ่งของ เชน พรม กําแพง สระวายน้าํ และหอหลอเย็น โดยใชอปุ กรณและ
สารเคมีเฉพาะในการทําความสะอาด
ทําหนาที่
− ทําความสะอาดพรมและเฟอรนิเจอรนวม โดยใชเครื่องทําความสะอาดและอุปกรณอื่นๆ ที่
ตองใชรวมกัน
− เลือกและใชสารทําความสะอาดเพื่อกําจัดรอยเปอนที่พรม
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−

−

−

ดูแลรักษาพรมดวยน้ํายาปองกันการซึมผานของคราบ และยาดับกลิน่ และปองกันสัตว
รบกวน เชน หนู แมลง ฯลฯ
ทําความสะอาดกําแพงหิน พื้นผิวโลหะ และพื้นผิวใตขอบหลังคาโดยเครื่องฉีดน้าํ แรงดัน
สูงและตัวทําละลาย
ใชสารเคมีและเครื่องมือทําความสะอาดชนิดแรงดันสูงเพื่อกําจัดสารอินทรียที่มีในน้าํ และ
ระบบกรองน้ํา และใชเครื่องดูดฝุนแบบเปยกและอุปกรณการดูดอืน่ ๆ เพื่อกําจัดคราบน้ํา
สิ่งสกปรก และสิ่งสะสมอื่นๆ ออกจากสระวายน้ํา สวนประกอบของหอหลอเย็น และทอ
ระบายน้ํา

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนงานทําความสะอาดพรม
− คนงานทําความสะอาดหอหลอเย็น
− คนทําความสะอาดภาพวาดบนกําแพง
− คนงานทําความสะอาดสระวายน้ํา
หมวดยอย 92 คนงานดานการเกษตร ประมง และปาไม
ปฏิบัติงานที่เปนงานงายๆ ที่ทําเปนประจําเกี่ยวกับการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว การเตรียมพื้นที่
สําหรับเพาะปลูก และการบํารุงรักษาสวนและสวนสาธารณะ และการใชประโยชนจากปาและการอนุรักษปาไม
รวมถึงการทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สวนใหญตองมีทักษะ
ในระดับที่ 1 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่
− ขุด คราด และเซาะดวยเครื่องมือที่ใชงานดวยมือ
− ขนยายอุปกรณเครื่องใช พืชผลทางการเกษตร และวัสดุสิ่งของอื่นๆ พรอมทั้งนําไปจัดวาง
ใหเรียบรอย
− รดน้ํา ตัดแตง กําจัดวัชพืช และบํารุงรักษาพืชผักดวยมือหรือเครื่องมือชนิดใชงานดวยมือ
− เพาะปลูก เก็บเกี่ยว และจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรดวยมือ
− ใหอาหาร น้ํา และทําความสะอาดสัตวและโรงเลี้ยงสัตว
− ดูแลและรายงานสภาพของปศุสัตว
− จัดเตรียมและใชอุปกรณดักจับปลา เชน แห เบ็ด และเครื่องมือประมงอื่นๆ
− คัดแยกขนาด ประเภท จัดรวมเปนกลุมและบรรจุผลผลิตลงในบรรจุภณ
ั ฑ
− ซอมแซมสิ่งติดตั้ง อาคาร ราง และรั้ว เล็กๆ นอยๆ

465
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คนงานดานการเกษตร ประมง และปาไม
ปฏิบัติงานที่เปนงานงายๆ ประจําวันเกี่ยวกับการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว การเตรียมพื้นที่
สําหรับเพาะปลูก และการบํารุงรักษาสวนและสวนสาธารณะ และการใชประโยชนจากปาและ
การอนุรักษปาไม และการทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ทําหนาที่
− ขุด คราด และเซาะ ดวยเครื่องมือชนิดใชงานดวยมือ
− ขนยายอุปกรณเครื่องใช พืชผลทางการเกษตร และวัสดุสิ่งของอื่นๆ พรอมทั้งนําไปจัดวาง
ใหเรียบรอย
− รดน้ํา ตัดแตง กําจัดวัชพืช และบํารุงรักษาพืชผักดวยมือหรือเครื่องมือชนิดใชงานดวยมือ
− เพาะปลูก เก็บเกี่ยว เก็บและจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรดวยมือ
− ใหอาหาร น้ํา และทําความสะอาดสัตวและโรงเลี้ยงสัตว
− ดูแลและรายงานสภาพของปศุสัตว
− จัดเตรียมและใชอุปกรณดักจับปลา เชน แห เบ็ด และเครื่องมือประมงอื่นๆ
− คัดแยกขนาด ประเภท จัดรวมเปนกลุมและบรรจุผลผลิตลงในบรรจุภณ
ั ฑ
− ซอมแซมสิ่งติดตั้ง อาคาร ทอ และรั้ว เล็กๆ นอยๆ
หมายเหตุ
− คนงานที่ทําการเกษตรเพื่อดํารงชีพ ปฏิบัติงานที่เปนงานงายๆ ที่ทําเปนประจําซึ่งโดยปกติ
แลวจะทํางานภายใตการกํากับของบุคคลอื่น ไดจัดไวในหมู 921 (คนงานดานการเกษตร
ประมง และปาไม) สําหรับคนงานเกษตรซึ่งมีหนาที่หลักในการตักน้าํ และเก็บฟน ใหจัด
ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9624 (คนตักน้ําและเก็บฟน)
9211

คนงานปลูกพืชผัก
ปฏิบัติงานที่เปนงานงายๆ ที่ทําเปนประจํา ในการปลูกพืชผัก เชน ผลไม ถั่ว ธัญพืช และผักใน
ฟารม
ทําหนาที่
− ขุดเซาะรองน้าํ เพื่อทําความสะอาดหรือเพือ
่ วัตถุประสงคอื่นๆ
− ขนยายอุปกรณเครื่องใช พืชผลทางการเกษตร และวัสดุสิ่งของอื่นๆ
− กวาด โยน และเรียงกองฟางขาว หญาแหง และวัสดุที่คลายกัน
− รดน้ํา ตัดแตง กําจัดวัชพืช และบํารุงรักษาพืชผักดวยมือหรือเครื่องมือชนิดใชงานดวยมือ
− เก็บผลไม ถั่ว พืชผัก และธัญพืชอื่นๆ
− ปลูกและเก็บเกี่ยวพืชไรดว
 ยมือ เชน ขาว
− คัดแยกขนาด ประเภท จัดรวมเปนกลุม และบรรจุผลผลิตลงในบรรจุภณ
ั ฑ
− ซอมแซมสิ่งติดตั้ง อาคาร ทอ และรั้ว เล็กๆ นอยๆ

466
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนงานไรออย
− คนงานเก็บผลไม
− คนงานทํานาขาว
− คนงานเก็บผัก
− คนงานปลูกพืชไร/พืชผัก
ยกเวน
− คนงานมีฝมือดานการเกษตร (พืชไร) ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6111
− คนงานกอสรางอาคาร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9313
− คนเก็บฟน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9624
− คนตักน้ํา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9624
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คนงานเลี้ยงสัตว
ปฏิบัติงานที่เปนงานงายๆ ที่ทําเปนประจําในฟารมเลี้ยงสัตว รวมถึงสัตวปก และแมลง
ทําหนาที่
− ขุดเซาะรองน้าํ เพื่อทําความสะอาดหรือเพือ
่ วัตถุประสงคอื่นๆ
− ขนยายอุปกรณเครื่องใช พืชผลทางการเกษตร และวัสดุสิ่งของอื่นๆ
− ใหอาหาร น้ํา และทําความสะอาดสัตวและโรงเลี้ยงสัตว
− ดูแลและรายงานสภาพของปศุสัตว
51/
− ชวยงานดานการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว
− ชวยตอนฝูงสัตว แยกปศุสต
ั วเพื่อขนยายไปยังโรงรีดนม โรงตัดขน หรือโรงฆาสัตว และ
ไปยังทุงหญาเลี้ยงสัตว
− เก็บไขและนําไปไวในเครื่องฟกไข
− กวาด โยน และเรียงกองฟางขาว หญาแหง และวัสดุที่คลายกันเพื่อใชเปนอาหารสัตวหรือ
ที่นอนสัตว
− คัดแยกขนาด ประเภท และบรรจุผลผลิตลงในบรรจุภณ
ั ฑ
− ซอมแซมสิ่งติดตั้ง อาคาร อุปกรณและรั้ว เล็กๆ นอยๆ

51/

สวัสดิภาพของสัตว (Animal Welfare) สวัสดิภาพของสัตวเกี่ยวของกับความเปนอยูที่ดีทางดานรางกายและจิตใจของสัตวและเกีย่ วของกับการ
พิจารณาวิธีการวิวัฒนาการของสัตว และสภาพแวดลอมตามธรรมชาติของสัตวทั้งหลาย เปนการบรรยายถึงสภาพของสัตวและผลกระทบอันเกิด
จากการดูแลหรือการปฏิบัติตอสัตวอยางไมถูกตอง (ที่มา : ปฏิญญาสากลวาดวยสวัสดิภาพสัตว (Universal Declaration on Animal Welfare หรือ
UDAW))

467
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนงานในฟารมปศุสัตว
ยกเวน
− คนเลี้ยงแกะ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6121
− คนงานมีฝมือดานการเลี้ยงสัตว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6121
− คนตอนฝูงสัตว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6121
− คนเก็บฟน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9624
− คนตักน้ํา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9624
9213

คนงานปลูกพืชรวมกับเลี้ยงสัตว
ปฏิบัติงานที่เปนงานงายๆ ที่ทําเปนประจําในฟารมปลูกพืชรวมกับเลี้ยงสัตว
ทําหนาที่
− ขุดเซาะรองน้าํ เพื่อทําความสะอาดหรือเพือ
่ วัตถุประสงคอื่นๆ
− ขนยายพืชผลทางการเกษตรและวัสดุอน
ื่ ๆ
− กวาด โยน และเรียงกองฟางขาว หญาแหง และวัสดุที่คลายกัน
− รดน้ํา ตัดแตง กําจัดวัชพืช และบํารุงรักษาพืชผักดวยมือหรือเครื่องมือที่ใชงานดวยมือ
− เก็บผลไม ไมผลที่มีเปลือกแข็ง (นัท) พืชผัก และธัญพืชอื่นๆ รวมถึงเก็บไข
− ปลูกและเก็บเกี่ยวพืชไร (เชน ขาว) ดวยมือ
− ใหอาหาร น้ํา และทําความสะอาดสัตวและโรงเลี้ยงสัตว
− ดูแลและรายงานสภาพของปศุสัตว
− ชวยตอนฝูงสัตว แยกปศุสต
ั วเพื่อขนยายไปยังโรงรีดนม โรงตัดขน หรือโรงฆาสัตว และ
ไปยังทุงหญาเลี้ยงสัตว
− คัดแยกขนาด ประเภท จัดรวมเปนกลุมและบรรจุผลผลิตลงในบรรจุภณ
ั ฑ
− ซอมแซมสิ่งติดตั้ง อาคาร อุปกรณและรั้ว เล็กๆ นอยๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนงานปลูกพืชรวมกับเลี้ยงสัตว
ยกเวน
− คนงานมีฝมือดานการปลูกพืชรวมกับเลี้ยงสัตว ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 6130
− คนเก็บฟน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9624
− คนตักน้ํา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9624

468
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คนงานปลูกพืชสวนและไมดอกไมประดับ
ปฏิบัติงานที่เปนงานงายๆ ที่ทําเปนประจํา เกีย่ วกับการปลูกและบํารุงรักษาตนไม พุมไม
ดอกไม และพืชอื่นๆ ในสวนสาธารณะและสวนสวนบุคคล การเพาะหนอ หัว เมล็ด หรือการ
ปลูกผักและดอกไมโดยปลูกใหมีความหนาแนนมากกวาปกติ
ทําหนาที่
− ขนถายของขึ้น–ลง รวมถึงเคลื่อนยายไมดอกไมประดับ พันธุไม และอุปกรณ
− เตรียมสถานที่ในสวนหรือแปลงโดยใชเครื่องมือชนิดใชงานดวยมือและเครื่องจักรอยางงาย
− ชวยปลูกและยายไมดอก ไมพุม ตนไม และหญาสนาม
− บํารุงรักษาดวยการรดน้ํา กําจัดวัชพืช และตัดหญา
− ทําความสะอาดสวนและเก็บขยะ
− ชวยนําเมล็ด หนอ และกิ่งตอนไปขยายพันธุ ปลูก และเอาลงกระถาง
− ดูแลตนไมดวยการรดน้ําและกําจัดวัชพืชดวยมือ
− เก็บและบรรจุไมดอกไมประดับและพันธุไ
 มเพื่อจําหนายและขนสง
− ซอมแซมสิ่งติดตั้ง อาคาร อุปกรณและรั้ว เล็กๆ นอยๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนงานทําสวน
− คนงานปลูกไมดอกไมประดับ
− คนงานตัดหญาสนาม
− คนงานเพาะชําพันธุไม
ยกเวน
− คนปลูกตนไมขาย ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 6113
− นักออกแบบตกแตงสวน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ6113
− ผูคุมงานจัดสวนดูแลสวน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6113
− คนงานปลูกพืชไร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9211

9215

คนงานปาไม
ปฏิบัติงานที่เปนงานงายๆ ที่ทําเปนประจําเกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษาปาไมธรรมชาติหรือ
สวนปา และการทําไม การตัดโคนตนไม และการเลื่อยไม
ทําหนาที่
− ขุดหลุมเพื่อปลูกตนไม
− จัดวางและขนทอนไมและทอนซุง
− ถางไมเตี้ยที่ขน
ึ้ ตามดินในหมูไมปายืนตน และตัดสางขยายระยะในขณะที่ตนไมยังออน

469
−
−
−

−
−

เฝาระวังการเกิดไฟไหมในปา
ตัดกิ่งไมใหญและยอดของตนไมออก ตัดกิ่งไมยอย แลวเลื่อยลําตนใหเปนทอนซุง
ใชงานและบํารุงรักษาเลื่อยมือหรือเครื่องเลื่อยชนิดใชมอื ถือ ที่ใชสําหรับตัดตนไม ตัดลํา
ตนและกิ่งไมใหเปนทอน
เก็บเมล็ดพันธุไ มและเพาะพันธุกลาไม
ซอมแซมและดูแลทางเดินในปา สิ่งกอสราง สิ่งอํานวยความสะดวก และอุปกรณเล็กๆ นอยๆ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนตัดไม
− คนงานปาไม
− คนปลูกตนไมในปา
ยกเวน
− คนงานมีฝมือดานการปาไม ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6210
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คนงานประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ปฏิบัติงานที่เปนงานงายๆ ที่ทําเปนประจําเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง ดักจับสัตวน้ําและอาหารทะเล
ในฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการทําประมงน้ําจืด ประมงชายฝงทะเล และประมงทะเลน้ําลึก
ทําหนาที่
− ทําความสะอาดพื้นดินใตทะเล และใหอาหารสัตวน้ําและโมลลุสกที่เพาะเลี้ยงไว
− เก็บสาหรายทะเล มอสทะเล หอยตลับ และโมลลุสกอื่นๆ
− จัดเตรียมแห เบ็ด อุปกรณดก
ั จับปลา และเครื่องมือประมงอื่นๆ
− ใชเครื่องมือทําประมงเพื่อจับสัตวน้ําและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในทะเล
− ทําความสะอาด คัดแยกประเภท และบรรจุสัตวน้ําและอาหารทะเลในน้ําแข็งและเกลือ
และจัดเก็บไวในหองเย็น
− ทําความสะอาดพื้นดาดฟาเรือและหองเย็นเก็บสัตวน้ํา
− ถือเชือกผูกเรือในขณะจอดเรือ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนงานเพาะเลีย
้ งสัตวน้ํา
− คนงานประมง
ยกเวน
− เกษตรกรเลีย
้ งปลา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6221
− กัปตันเรือประมงชายฝง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6222
− ชาวประมงชายฝงทะเล ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6222
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ชาวประมงน้ําจืด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6222
ชาวประมงทะเลน้ําลึก ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 6223
กัปตันเรือลากอวน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6223

หมวดยอย 93 คนงานเหมืองแร การกอสราง การผลิต และการขนสง
ปฏิบัติงานที่เปนงานงายๆ ที่ทําเปนประจําในเหมืองแร เหมืองหิน การกอสรางและบํารุงรักษา
ถนน เขื่อน งานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ และงานกอสรางอาคาร/สิ่งปลูกสราง การผลิต การขนสง และคลังสินคา
รวมถึงขับเคลื่อนยานพาหนะและเครื่องจักรตางๆ ชนิดใชกําลังคนและโดยสัตวลากจูง ผูประกอบอาชีพทีจ่ ัด
ประเภทไวในหมวดยอยนี้สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่ 1 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่
− ขุดหลุมและเกลี่ยวัสดุ ทราย ดิน และกรวดที่ขุดขึ้นมาไดดวยเครื่องมือชนิดใชมือถือ
− คัดแยก ขนถายของขึ้น–ลง จัดวาง และจัดเก็บวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑ สิง่ ของ
เครื่องใช กระเปาเดินทาง และสินคาดวยมือ
− ทําความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ และสถานที่ทํางาน
− หอและแกะหีบหอวัสดุและผลิตภัณฑ และเติมสินคาลงในภาชนะและชั้นวางดวยมือ
− ขับเคลื่อนยานพาหนะและเครื่องจักรตาง ๆ ชนิดใชกําลังคนและโดยสัตวลากจูง
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คนงานเหมืองแรและการกอสราง
คนงานเหมืองแรและการกอสราง ปฏิบัติงานที่เปนงานงายๆ ที่ทําเปนประจําเกี่ยวกับการทํา
เหมืองแร เหมืองหิน การกอสรางและบํารุงรักษาถนน เขื่อน งานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ และงาน
กอสรางอาคาร/สิ่งปลูกสราง
ทําหนาที่
− ขุดและถมหลุมและรองดวยเครื่องมือชนิดใชมือถือ
− ตักและเกลี่ยวัสดุ ทราย ดิน และกรวดที่ขด
ุ ได
− คัดแยก ขนถายของขึ้น–ลง จัดวาง และจัดเก็บเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ พรอมทั้งขนยาย
ไปยังสถานทีท่ ํางาน
− ทําความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ และสถานที่ทํางาน และเคลื่อนยายสิ่งกีดขวาง
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คนงานเหมืองแรและเหมืองหิน
ปฏิบัติงานที่เปนงานงายๆ ที่ทําเปนประจําเกี่ยวกับการทําเหมืองแรและเหมืองหิน
ทําหนาที่
− ชวยเหลือผูปฏิบัติงานในเหมืองแรและเหมืองหินในการบํารุงรักษาและติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณทใี่ ชในการทําเหมืองแรและเหมืองหิน
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ประกอบและรื้อถอนอุปกรณทําเหมืองแร
ขนยายอุปกรณค้ํายันอุโมงคออกหลังจากเลิกใชงานในเหมืองแรและเหมืองหิน
ขนยายสิ่งที่คาดวาจะเปนอันตรายออกจากพื้นที่ทํางานในเหมืองแรและเหมืองหิน
ขนยายเศษ ของเสีย และวัสดุอุปกรณทสี่ ามารถใชงานไดออกจากพื้นที่ทํางานหลังจากได
แรที่ขุดออกมาแลว และเก็บกวาดเศษหินและวัสดุทกี่ ระจายออกมา
ทําความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ ถนน และเสนทางขนสง
คัดแยก ขนถายของขึ้น– ลง จัดวาง และจัดเก็บเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณที่ใชโดยคนงาน
เหมืองอื่นๆ

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนทดสอบตัวอยางถานหิน
− คนงานเหมืองแร
− คนงานเหมืองหิน
ยกเวน
− ผูควบคุมเครื่องจักรขุดเจาะในการทําเหมืองแร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8111
− ผูปฏิบัติงานในเหมืองแร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8111
− ผูควบคุมเครื่องจักรขนาดใหญในการทําเหมืองแร ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8111
− ผูปฏิบัติงานในเหมืองหิน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8111
− ผูควบคุมเครื่องจักรขุดเจาะบอน้ํามันหรือกาซ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8113
− ผูควบคุมเครื่องจักรขุดเจาะขนาดใหญ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8113
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คนงานกอสรางและบํารุงรักษาถนน เขื่อน และงานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ที่คลายกัน
ปฏิบัติงานที่เปนงานงายๆ ที่ทําเปนประจําเกี่ยวกับการกอสรางและบํารุงรักษาถนน เขื่อน และ
งานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ที่คลายกัน
ทําหนาที่
− ขุดและถมหลุมและคูดว
 ยเครื่องมือชนิดใชมือถือ
− ตักและเกลี่ยกรวดและวัสดุที่คลายกัน
− ตกแตงและตัดกอนหินและพืน
้ ผิวคอนกรีตและบิทูเมนโดยใชเครื่องหัวเจาะกระแทกชนิด
ใชมือถือ
− ขนวัสดุและอุปกรณกอสรางขึ้น-ลง รวมถึงเศษวัสดุทข
ี่ ุดขึ้นมา พรอมทั้งขนยายไปยัง
บริเวณสถานที่กอสรางโดยใชรถเข็นชนิดลอเดียวและรถเข็นดวยมือ
− ทําความสะอาดสถานที่ทํางานและเคลื่อนยายสิ่งกีดขวาง

472
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนงานกอสรางงานวิศวกรรมโยธา เชน ถนน เขื่อน และงานกอสรางอื่นๆ ที่คลายกัน
− คนงานซอมบํารุงเขื่อน ประตูน้ํา ทํานบ ทาเรือ
− คนงานขนดิน
9313

คนงานกอสรางอาคาร สิง่ ปลูกสราง
ปฏิบัติงานที่เปนงานงายๆ ที่ทําเปนประจําเกี่ยวกับการกอสรางและรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสราง
ทําหนาที่
− ทําความสะอาดอิฐที่ใชแลว รวมถึงปฏิบัติงานทั่วไปอืน
่ ๆ บริเวณสถานที่รื้อถอน
− ผสม เท และเกลี่ยวัสดุ เชน คอนกรีต ปูนปลาสเตอรและปูนขาว
− ขุดและถมหลุมและคูดว
 ยเครื่องมือชนิดใชมือถือ
− เกลี่ยทราย ดิน และวัสดุที่คลายกัน
− ขนถายวัสดุและอุปกรณกอสราง วัสดุที่ขุดขึ้นมา และอุปกรณขึ้น-ลง พรอมทั้งขนยายไป
สงในบริเวณสถานที่กอสรางโดยใช รถเข็นชนิดลอเดียว บุงกี๋ และรถเข็นดวยมือ
− ทําความสะอาดสถานที่ทํางานและเคลื่อนยายสิ่งกีดขวาง
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูชวยชางกออิฐ
− คนงานกอสรางอาคาร/สิ่งปลูกสราง
− คนงานรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง
− คนงานแบกของในสถานที่กอสราง
ยกเวน
− ชางกอสรางที่อยูอาศัย ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 7111
− ชางกออิฐในการกอสราง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7112
− ชางรื้อถอนอาคาร ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 7119
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คนงานดานการผลิต
ปฏิบัติงานตางๆ ดานการผลิตที่ทํางานดวยมือที่เปนงานงายๆ ที่ตองทําเปนประจํา คอยชวยงาน
ผูควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ
ทําหนาที่
− บรรจุวัสดุและผลิตภัณฑตางๆ ดวยมือ
− บรรจุวัสดุหรือผลิตภัณฑลงในขวด กลอง ถุง และบรรจุภัณฑอื่นๆดวยมือ
− ติดฉลากผลิตภัณฑและบรรจุภณ
ั ฑดว ยมือ
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ขนสินคาขึ้น-ลงหรือชวยผูโดยสารในการขึ้น-ลงยานพาหนะ
ลําเลียงสินคา วัสดุ อุปกรณไปยังบริเวณพืน้ ที่ทํางาน
ทําความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมือ
คัดแยกผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนดวยมือ
ประกอบชิ้นสวนงายๆ ดวยมือ

คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชั่งน้ําหนัก บรรจุหบี หอ และติดฉลากวัสดุและผลิตภัณฑดวยมือ
ทําหนาที่
− ชั่งน้ําหนัก หอ ผนึก และบรรจุวัสดุและผลิตภัณฑอื่นๆ ดวยมือ
− บรรจุผลิตภัณฑลงในขวด กระปอง กลอง ถุง และบรรจุภัณฑอื่นๆดวยมือ
− ติดฉลากผลิตภัณฑ หีบหอ และบรรจุภณ
ั ฑอื่นๆ ดวยมือ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนงานติดฉลากผลิตภัณฑดวยมือ
− คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ
− คนงานหอผลิตภัณฑดว
 ยมือ
ยกเวน
− ผูควบคุมเครื่องจักรติดฉลาก ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8183
− ผูควบคุมเครื่องจักรบรรจุผลิตภัณฑ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8183
− ผูควบคุมเครื่องจักรหอผลิตภัณฑ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8183
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คนงานดานการผลิต ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
มีหนาที่คอยชวยงานผูควบคุมและผูปฏิบัติงานเครื่องจักร และปฏิบัติงานดานการผลิตดวยมือที่
เปนงานงายๆ ที่ตองทําเปนประจํา (ยกเวนงานบรรจุผลิตภัณฑและติดฉลาก)
ทําหนาที่
− ลําเลียงสินคา วัสดุ อุปกรณ และสิ่งของอื่นๆ ไปยังบริเวณพืน
้ ที่ทํางาน และเคลื่อนยาย
ชิ้นงานที่ทําเสร็จแลว
− ขนถายของขึ้น–ลงจากยานพาหนะ รถบรรทุก และรถเข็น
− ทําความสะอาดพื้นที่บริเวณเครื่องจักร ทําความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมือ
− คัดแยกประเภทผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนดวยมือ
− ประกอบชิ้นสวนแบบงายๆ ดวยมือ

474
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนงานคัดแยกขวด
− คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติงานดวยมือ
− คนงานขนยายวัสดุสิ่งของ
− คนงานจัดเรียงวัสดุสิ่งของ
ยกเวน
− พนักงานประกอบอุปกรณไฟฟา ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8212
− พนักงานประกอบอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8212
− พนักงานประกอบผลิตภัณฑยาง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8219
− พนักงานประกอบเครื่องหนัง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8219
− คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9321
933

คนงานดานการขนสงและสถานที่เก็บสินคา
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการขับเคลื่อนยานพาหนะชนิดมีลอหรือยานพาหนะที่คลายกัน และขับเคลื่อน
ยานพาหนะทีล่ ากจูงโดยสัตวเพื่อขนสงสินคาหรือผูโดยสาร ขับเคลื่อนเครื่องจักรที่ทํางานโดย
ใชแรงงานสัตว ยกสินคาและสัมภาระ และจัดเก็บสินคาลงบนชั้น
ทําหนาที่
− ขับเคลื่อนยานพาหนะชนิดมีลอหรือยานพาหนะที่คลายกันเพื่อขนสงสินคาหรือผูโดยสาร
− ขับเคลื่อนยานพาหนะที่ลากจูงโดยสัตวเพือ
่ ขนสงสินคาหรือผูโดยสาร
− ขับเคลื่อนเครื่องจักรที่ทํางานโดยใชแรงงานสัตว
− ยกสินคาดวยมือ จัดเก็บสินคาลงบนชั้นและพื้นที่จด
ั วางสินคาในคลังสินคา
9331

คนงานขับเคลือ่ นยานพาหนะโดยใชมือหรือเทา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยานพาหนะชนิดมีลอ รถเข็น หรือยานพาหนะที่คลายกันเพื่อ
ขนสงสินคาหรือผูโดยสาร
ทําหนาที่
− ขนสินคาขึ้น-ลงหรือชวยผูโดยสารในการขึ้น–ลงยานพาหนะ
− ขับเคลื่อนยานพาหนะไปตามทิศทางที่ตองการตามกฎจราจร รวมถึงกฎอื่นๆ
− ตรวจดูชน
ิ้ สวนยานพาหนะเพื่อหาสวนที่ชาํ รุดและเสียหาย
− บํารุงรักษายานพาหนะ ซอมแซมเล็กๆ นอยๆ และติดตัง้ อะไหลทดแทน
− เก็บคาโดยสารหรือคาบริการ

475
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนถีบรถสามลอ
− คนเข็นของ
− คนลากรถ
− คนขี่รถจักรยาน
ยกเวน
− นักแขงรถจักรยาน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3421
− คนขับขี่รถจักรยานยนต ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8321
9332

คนงานขับเคลือ่ นยานพาหนะและเครื่องจักรตาง ๆ ที่ลากจูงโดยสัตว
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยานพาหนะที่ลากจูงโดยสัตวเพื่อขนสงสินคาหรือผูโดยสาร
ขับเคลื่อนเครื่องจักรโดยใชแรงงานสัตว ซึ่งโดยทั่วไปมักดําเนินการในฟารม
ทําหนาที่
− ใสเครื่องเทียมลากใหกับสัตวและนําไปเทียมไวกับยานพาหนะหรือเครื่องจักร
− ขนสินคาขึ้น-ลงหรือชวยผูโดยสารในการขึ้น–ลงยานพาหนะ
− บังคับควบคุมสัตวใหไปตามทิศทางที่ตองการตามกฎจราจร รวมถึงกฎอื่นๆ
− เก็บคาโดยสารหรือคาบริการ
− บังคับควบคุมสัตวใหลากรถขนแร/หินในเหมืองแรหรือเหมืองหิน
− บังคับควบคุมสัตวไปเทียมเขากับเครื่องจักรชนิดใชในฟารมหรือเครื่องจักรอื่นๆ
− บังคับควบคุมชางใหทํางาน
− บํารุงรักษายานพาหนะหรือเครื่องจักร ซอมแซมเล็กๆ นอยๆ และติดตั้งอะไหลทดแทน
− ดูแลและใหอาหารสัตว
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนขับยานพาหนะทีใ่ ชสัตวลากเทียม
− คนควบคุมขบวนสัตว
− ควาญชาง
ยกเวน
− จอกกี้ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3421
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คนงานขนถายสินคา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุหีบหอสินคา การเคลื่อนยายสินคา การขนถายสินคาขึ้น–ลง เชน
เฟอรนิเจอร และของใชอื่นๆ ในครัวเรือน การขนสินคาขึ้น-ลงจากเรือ อากาศยาน และการ
ขนสงอื่นๆ หรือขนยายและจัดวางสินคาในคลังสินคา
ทําหนาที่
− บรรจุหีบหอเฟอรนิเจอร เครื่องจักร เครื่องใช และสิ่งของอื่นๆ ชนิดใชในสํานักงานหรือ
ในครัวเรือน เพื่อขนสงจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
− ขนยายสินคาเพื่อขนถายขึ้น–ลงจากรถตู รถบรรทุก ตูรถไฟ เรือ หรืออากาศยาน
− ขนถายสินคาขึ้น-ลง เชน ธัญพืช ถานหิน ทราย หีบหอ และสิ่งของอื่นๆ โดยวางสินคา
บนสายพานลําเลียง ทอ และอุปกรณขนถายอื่นๆ
− เชื่อมตอทอระหวางชายฝงที่มีการติดตั้งทอเขากับถังบรรจุของเรือ เรือบรรทุกหรือเรืออื่นๆ
เพื่อทําการขนถายน้ํามัน กาซเหลว และของเหลวอื่นๆ
− ขนยายและจัดวางสินคาในคลังสินคาและสถานประกอบการที่คลายกัน
− คัดแยกสินคากอนที่ทําการขนถายขึ้น–ลง
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนงานขนถายสินคา
− คนงานขนถายหีบหอ
− คนงานขนถายสินคาในคลัง
ยกเวน
− ผูควบคุมปนจัน
่ ไดจดั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8343
− ผูควบคุมรถยกสินคา ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8344
− พนักงานยกกระเปาเดินทางและสัมภาระ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9621
− พนักงานยกกระเปาของโรงแรม ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9621

9334

คนงานเติมสินคาบนชั้นวาง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดวางสินคาลงบนชั้นและบริเวณพื้นทีจ่ ัดแสดงสินคา ดูแลสถานที่เก็บ
สินคาใหสะอาดและเปนระเบียบทั้งในซุปเปอรมารเก็ต รวมถึงรานคาสงและปลีกอื่นๆ
ทําหนาที่
− จัดวางสินคาใหเปนระเบียบลงในกลองหรือบนชั้น และจัดวางซอนกันเปนกองบนพื้น
− เติมสินคาลงบนชั้นโดยจัดวางสินคาที่จะหมดอายุกอนไวที่ดานหนาของชั้น
− นําสินคาที่หมดอายุออกจากชั้น
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−
−
−
−
−

ดูแลใหมกี ารจัดวางสินคาไปตามชั้นวางในที่ตางๆ ที่จัดไว
บันทึกสินคาทีข่ ายออกและไปนําสินคาที่ตองการออกมาจากสถานที่เก็บสินคา
จัดหาสินคาจากชั้นวางหรือหองเก็บสินคาใหกับลูกคา
บอกทางลูกคาไปยังตําแหนงที่มีสิ่งของที่ลูกคาตองการ
รับ เปด แกะหีบหอ และตรวจดูความเสียหายของสินคาที่ไดจากผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนงานเติมสินคาในสถานที่เก็บสินคา
− คนงานขนสินคาในสถานที่เก็บสินคา
หมวดยอย 94 ผูชวยประกอบอาหาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมและประกอบอาหารหรือเครื่องดื่มชนิดกึ่งสําเร็จรูปไดเปนบาง
ชนิดตามที่ลูกคาสั่ง ทําความสะอาดโตะ ทําความสะอาดพื้นที่ครัว และลางจาน ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไว
ในหมวดยอยนี้สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่ 1 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่
− จัดเตรียมอาหารและเครื่องดืม
่ อยางงายหรือกึ่งสําเร็จรูป เชน แซนดวิช พิซซา ปลาชุปเกล็ด
ขนมปงทอดกับมันฝรั่งทอด สลัด และกาแฟ
− ลาง หั่น ตวง และผสมอาหารสําหรับประกอบอาหาร
− ใชอุปกรณประกอบอาหาร เชน ตะแกรงยาง ไมโครเวฟ และกระทะทอดกนลึก
− ทําความสะอาดครัว พื้นทีจ
่ ัดเตรียมอาหาร และพื้นที่บริเวณที่ใหบริการ
− ทําความสะอาดชุดเครื่องครัวและของใชทว
ั่ ไปที่ใชในครัวและภัตตาคาร
941

ผูชวยประกอบอาหาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมและประกอบอาหารและเครื่องดื่มชนิดกึ่งสําเร็จรูปไดเปนบาง
ชนิดตามที่ลูกคาสั่ง ทําความสะอาดโตะ ทําความสะอาดพื้นที่ครัว และลางจาน
ทําหนาที่
− จัดเตรียมอาหารและเครื่องดืม
่ อยางงายหรือกึ่งสําเร็จรูป เชน แซนดวิช พิซซา ปลาชุปเกล็ด
ขนมปงทอดกับมันฝรั่งทอด สลัด และกาแฟ
− ลาง หั่น ตวง และผสมอาหารสําหรับประกอบอาหาร
− ใชอุปกรณประกอบอาหาร เชน ตะแกรงยาง ไมโครเวฟ และกระทะทอดกนลึก
− ทําความสะอาดครัว พื้นทีจ
่ ัดเตรียมอาหาร และพื้นที่บริเวณที่ใหบริการ
− ทําความสะอาดชุดเครื่องครัวและของใชทว
ั่ ไปที่ใชในครัวและภัตตาคาร
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ผูประกอบอาหารจานดวน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมและประกอบอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไมหลากหลายชนิดมากนัก
ซึ่งเปนการเตรียมอาหารอยางงายและมีสว นผสมไมกี่ชนิด โดยไดรับคําสั่งซื้ออาหารจากลูกคา
และใหบริการที่เคานเตอรหรือโตะ
ทําหนาที่
− จัดเตรียมอาหารและเครื่องดืม
่ อยางงายหรือกึ่งสําเร็จรูป เชน แซนดวิช พิซซา ปลาชุปเกล็ด
ขนมปงทอดกับมันฝรั่งทอด สลัด และกาแฟ
− ลาง หั่น ตวง และผสมอาหารสําหรับประกอบอาหาร
− ใชอุปกรณประกอบอาหารชนิดทําครั้งเดียวแลวไดอาหารปริมาณมาก เชน ตะแกรงยาง
ไมโครเวฟ และกระทะทอดกนลึกหรือกระทะแบน
− อุนอาหารชนิดกึ่งสําเร็จรูป
− ทําความสะอาดพื้นที่จด
ั เตรียมอาหาร พื้นทีค่ รัว และชุดเครื่องครัว
− รับคําสั่งและใหบริการอาหารและเครื่องดืม
่ ทั้งรับประทานในสถานที่แบบจานดวนและ
นําไปรับประทานนอกสถานที่
− สั่งซื้อและดูแลการจัดสงสวนผสมของอาหารจานดวน
− ดูแลมาตรฐานดานสุขอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัยในบริเวณพืน
้ ที่ทํางาน
− ตรวจดูวาอาหารที่ทําครบถวนทั้งปริมาณและคุณภาพตามที่ตองการ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− ผูประกอบอาหารจานดวน/ฟาสฟูด
− คนทําแฮมเบอเกอร
− คนทําพิซซา
− ผูประกอบอาหารตามสั่งแบบจานดวน
ยกเวน
− หัวหนาพอครัว/ แมครัว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3434
− พอครัว/แมครัว ไดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5120
− พนักงานเคานเตอรบริการอาหาร ไดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5246
หมายเหตุ
− ถางานที่ทําประกอบดวยงานประกอบอาหารงายๆ
รวมถึงงานบริการลูกคา เชน รับคํา
สั่งซื้อ เสริฟอาหารใหกับลูกคา คํานวณและรับชําระเงิน เปนตน ใหจัดประเภทไวในรหัส
อาชีพ 5246 (พนักงานเคานเตอรบริการอาหาร) นอกจากวา งานบริการลูกคาเปนเพียง
สวนประกอบเล็กนอยของงาน แตทํางานดานการประกอบอาหารมากกวา ใหจัดประเภท
ไวในรหัสอาชีพนี้
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ผูชวยงานครัว
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําความสะอาดโตะ ทําความสะอาดพื้นที่ในหองครัว ลางจาน จัดเตรียม
สวนผสม และปฏิบัติงานตางๆ เพื่อชวยเหลือผูที่ทําหนาทีป่ ระกอบอาหารและเครื่องดืม่
ทําหนาที่
− ทําความสะอาดหองครัว พืน
้ ที่ประกอบอาหาร และพืน้ ทีใ่ หบริการ
− ชวยเหลือพอครัว/แมครัวและหัวหนาพอครัว/แมครัวในการประกอบอาหาร โดยการลาง
ปอกเปลือก สับ หั่น ตวง และผสมสวนผสมเขาดวยกัน
− จัดเตรียมจานใหพรอมสําหรับใหบริการ
− แกะหอ ตรวจสอบ ขนยาย ชั่งน้ําหนัก และจัดเก็บวัตถุดบ
ิ และอุปกรณไวในตูเย็น ตูก ับขาว
และพื้นทีจ่ ัดเก็บอื่นๆ
− ลางจานและชุดเครื่องครัว พรอมทั้งนําไปเก็บเขาที่
− จัดเตรียมอาหาร รวมถึงปรุง อุนใหรอน และทําอาหารใหสุกอยางงายๆ
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนงานลางจานดวยมือ
− ผูชวยงานครัว
− คนงานชวยงานครัว
− คนงานชวยยกของในครัว
− เจาหนาที่โรงครัว
ยกเวน
− พอครัว/แมครัว ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5120
− ผูประกอบอาหารจานดวน/ฟาสฟูด ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9411

หมวดยอย 95 ผูขายสินคาและใหบริการตามถนนและสถานที่ที่คลายกัน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขายสินคา (ยกเวนอาหารที่บริโภคไดทันที) และการใหบริการตางๆ
ตามถนนและสถานที่สาธารณะ เชน สถานีตางๆ ผูประกอบอาชีพทีจ่ ัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สวนใหญตองมี
ทักษะในระดับที่ 1 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่
− ซื้อหรือทําสินคาตางๆ มาจําหนาย
− ขนถายสินคาขึ้น–ลงเพื่อจําหนายและขนสงสินคา
− จัดหาวัตถุดิบที่จําเปนในการใหบริการ
− ชักชวนลูกคาตามถนนเพื่อนําเสนอขายสินคาหรือบริการ
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9510

ทําความสะอาดและขัดรองเทา
ทําความสะอาดและขัดกระจกรถยนต
ทําธุระเล็กๆ นอยๆ ตามที่ลูกคาตองการ
ชวยคนขับรถหาที่จอดรถและดูแลความปลอดภัยของรถยนต
แจกใบปลิวและหนังสือพิมพฟรี
รับชําระเงินในจุดที่จําหนาย

ผูใหบริการตามถนนและสถานที่ที่คลายกัน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการตางๆ ตามถนนและสถานที่สาธารณะ รวมถึงการทําความสะอาด
รองเทา เช็ดหนาตางรถยนต ทําธุระเล็กๆ นอยๆ ตามที่ลูกคาตองการ แจกใบปลิว เฝาของ
ใหบริการฉุกเฉินอื่นๆ บนถนน
ทําหนาที่
− จัดหาวัตถุดิบที่จําเปนในการใหบริการ
− ชักชวนลูกคาตามถนนเพื่อนําเสนอบริการ
− ทําความสะอาดและขัดเงารองเทา
− ทําความสะอาดและขัดหนาตางรถยนต
− ทําธุระเล็กๆ นอยๆ ตามที่ลูกคาตองการ
− ชวยคนขับรถเพื่อหาที่จอดรถและดูแลความปลอดภัยของรถยนต
− แจกใบปลิวและหนังสือพิมพฟรี
− รับชําระเงินในจุดที่จําหนาย
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนรับทําธุระเล็กๆ นอยๆ ตามที่ลูกคาตองการ
− คนขัดรองเทา
− คนงานทําความสะอาดหนาตางรถยนต
− คนเฝารถยนต/รับฝากรถยนต
− คนแจกใบปลิว
− คนแจกหนังสือพิมพฟรี
ยกเวน
− พนักงานบริการหนาลานสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5245
− คนสงหนังสือพิมพและใบปลิว ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9621

481
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9520

ผูจําหนายสินคาตามถนน (ยกเวนอาหารพรอมบริโภค)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขายสินคา (ยกเวนอาหารพรอมบริโภค) ซึ่งโดยทั่วไปสินคาที่ขายจะมี
ไมคอยหลากหลายชนิด ทําการขายอยูบริเวณขางถนนและสถานที่สาธารณะ เชน ตามสถานี
ตางๆ โรงละคร โรงภาพยนตร เปนตน
ทําหนาที่
− ซื้อหรือไดรับสินคาเพื่อนํามาจําหนาย หรือสินคาอาจไดจากการผลิตเองอยางงายๆ
− ขนถายสินคาเขา–ออกจากตะกรา ถาด กระเปา รถเข็น รถจักรยาน รถบรรทุก หรือ
ยานพาหนะอื่นๆ เพื่อนําสินคาไปจําหนายตามถนนหรือสถานที่สาธารณะ เชน สถานี
โรงภาพยนตร
− จัดวางสินคาหรือรองขายสินคาเพื่อดึงความสนใจของลูกคา
− ชักชวนลูกคาเปาหมายตามถนน หรือเดินไปตามบานเพื่อเสนอสินคา
− รับชําระเงินในจุดจําหนาย
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนหาบของเรขาย
− คนเรขายของ
− คนขายหนังสือพิมพตามถนน
ยกเวน
− ผูจําหนายสินคาในตลาด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5211
− ผูจําหนายสินคาตามแผงลอย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5211
− ผูจําหนายอาหารตามถนน ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5212
− คนแจกหนังสือพิมพฟรี ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9510
หมายเหตุ
− ผูจําหนายอาหารสด (เชน ผลไม ผัก ผลิตภัณฑเนื้อสัตวและนม) ที่ไมใชอาหารพรอม
บริโภค ที่แผงตามถนนและตลาด ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5211 (ผูจําหนายสินคา
ตามแผงลอยและตลาด)
− ผูจําหนายอาหารพรอมบริโภคที่แผงตามถนนและตลาด
ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ
5246 (พนักงานเคานเตอรบริการอาหาร)
− ผูจําหนายอาหารและเครื่องดืม
่ พรอมบริโภคตามถนนและสถานที่สาธารณะ โดยใชรถเข็น
รถบรรทุก ถาดหรือตะกรา ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 5212 (ผูจําหนายอาหารตามถนน)
− ผูจําหนายสินคาที่ไมใชอาหาร (แตรวมถึงอาหารชนิดไมเนาเสียงายที่บรรจุหีบหอแลว เชน
ลูกกวาด) ตามถนนและสถานที่สาธารณะ โดยใชรถเข็น รถบรรทุก ถาดหรือตะกรา ไดจัด
ประเภทไวในรหัสอาชีพ 9520 (ผูขายสินคาตามขางถนน (ยกเวนอาหารพรอมบริโภค))
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หมวดยอย 96 ผูปฏิบัตงิ านดานขยะและผูป ระกอบอาชีพงานพื้นฐานอื่นๆ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ แปรรูป และรีไซเคิลขยะจากอาคาร สนาม ถนน และสถานที่
สาธารณะอื่นๆ หรือดูแลความสะอาดและความเรียบรอยของถนนและสถานทีส่ าธารณะอื่นๆ นําสงขาวสาร
หีบหอสิ่งของ หรือรับจางทํางานทั่วไปในครัวเรือนสวนบุคคลหรือสถานประกอบการ ผูประกอบอาชีพทีจ่ ัด
ประเภทไวในหมวดยอยนี้สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่ 1 ตามระดับทักษะของ ISCO
ทําหนาที่
− เก็บรวบรวมและขนถายขยะขึ้น–ลง
− กวาดถนน สวนสาธารณะ และสถานที่สาธารณะอื่นๆ
− ผาหรือตัดฟน
− เก็บและนําฟน หีบหอสิ่งของ กระเปาเดินทาง สัมภาระ และขาวสารไปสง
− ปดฝุนจากพรมและทํางานรับจางทั่วไปอืน
่ ๆ
961

ผูปฏิบัตงิ านดานขยะ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บขยะ นําขยะมาแปรรูป และนําขยะทีไ่ ดจากอาคาร สวน ถนน และ
สถานที่สาธารณะอื่นๆ มาคัดแยกเพื่อแปรรูปและนําไปเขากระบวนการรีไซเคิลตอไป รวมถึง
ดูแลความสะอาดของถนนและสถานที่สาธารณะอื่นๆ
ทําหนาที่
− เก็บรวบรวมและขนถายขยะขึ้น-ลง
− กวาดถนน สวนสาธารณะ และสถานที่สาธารณะอื่นๆ
− นําขยะ เชน กระดาษ แกว พลาสติก หรืออลูมิเนียม มาคัดแยกเพื่อนําไปเขากระบวนการ
รีไซเคิลตอไป
− คนกวาดถนนและผูใชแรงงานที่เกีย
่ วของ
9611

คนเก็บขยะและวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บและขนยายขยะและวัสดุอนื่ ๆ ที่ไดจากอาคาร สวน ถนน และ
สถานที่อื่นๆ มาคัดแยกเพื่อนําไปเขากระบวนการรีไซเคิลตอไป
ทําหนาที่
− เก็บขยะและวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดใสในถังขยะ รถบรรทุกขยะทัว
่ ไป และ
รถบรรทุกขยะรีไซเคิล
− อยูทายรถบรรทุกขยะทัว
่ ไปและรถบรรทุกขยะรีไซเคิล
− ยกถังขยะเทลงในรถบรรทุกขยะ รวมถึงถังบรรจุขนาดใหญ
− ขนขยะลงจากรถบรรทุกขยะทั่วไปและรถบรรทุกขยะรีไซเคิล

483
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนงานเก็บขยะ
− คนงานเทขยะ
ยกเวน
− คนขับรถบรรทุกขยะขนาดใหญ ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 8332
− คนเก็บขยะหรือของเกาขาย ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9612
9612

คนงานคัดแยกขยะ
ดําเนินการระบุชนิดขยะ เก็บ และคัดแยกประเภทขยะเพื่อคัดเลือกขยะที่สามารถนําไปรีไซเคิล
ได ซึ่งขยะดังกลาวอาจไดมาจากสถานที่ทงิ้ ขยะ จากสถานประกอบการรีไซเคิล หรือจากใน
อาคาร ถนน และสถานที่สาธารณะอื่นๆ
ทําหนาที่
− หาและเก็บขยะรีไซเคิลจากสถานที่ทิ้งขยะ บานพักอาศัย อาคารพาณิชย และโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือจากสถานที่สาธารณะ เชน ถนน
− คัดแยกกระดาษ แกว พลาสติก อลูมิเนียม หรือวัสดุอน
ื่ ๆ ที่สามารถรีไซเคิลออกไปตาม
ชนิดของวัสดุ
− จัดวางสิ่งของหรือวัสดุรีไซเคิลในพื้นที่หรือบรรจุภัณฑทก
ี่ ําหนดไวเพื่อนําไปจัดเก็บหรือ
ขนสงตอไปในภายหลัง
− ระบุชนิดและคัดแยกรายการสิ่งของ เชน เฟอรนิเจอร อุปกรณ เครื่องจักร หรือ
สวนประกอบอื่นๆ ที่สามารถนํามาซอมแซมหรือยังใชงานไดแยกออกมาตางหาก
− ขายวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่ยังใชงานได
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนแยกขยะรีไซเคิล
− คนขายขยะรีไซเคิล
− คนเก็บขยะหรือของเกาขาย
− คนคุยหาขยะขาย
ยกเวน
− คนเก็บขยะ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9611
− คนกวาดขยะ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9613
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คนกวาดถนนและผูใชแรงงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกวาดและทําความสะอาดถนน สวนสาธารณะ สนามบิน สถานี และ
สถานที่สาธารณะอื่นๆ
ทําหนาที่
− กวาดถนน สวนสาธารณะ สนามบิน สถานี และสถานที่สาธารณะที่คลายกัน
− ตักหิมะ
− ปดฝุนออกจากพรมโดยใชไมตีพรม
− กําจัดขยะ ใบไม และหิมะออกจากถนนและพื้นสนาม
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนกวาดสวนสาธารณะ
− คนกวาดถนน
− คนกวาดขยะ
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ผูประกอบอาชีพงานพื้นฐานอื่นๆ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับสงขาวสารและหีบหอสิ่งของ
บํารุงรักษาและซอมแซมงานงายๆ
เก็บเงินและนําสินคาไปเติมไวในเครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติ อานคามาตรวัด ตักน้ําและเก็บ
ฟน เก็บและออกบัตรหรือตัว๋ สําหรับจอดรถหรือตามงานตางๆ
ทําหนาที่
− ผาฟน ตักน้ํา และเก็บฟน
− ทําความสะอาดและซอมแซมอาคาร พื้นสนาม และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
− รับสงขาวสาร หีบหอสิ่งของ และสิ่งของอื่นๆ ภายในหรือระหวางสถานประกอบการหรือ
สถานที่อื่น
− เดินหนังสือ
− ออกตั๋วและบัตรอนุญาต
− คํานวณคาจอดรถ
− เติมสินคาในเครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติ และเก็บเงินจากตูเก็บเงิน
− อานมาตรวัดไฟฟา กาซ หรือน้ําและบันทึกคาการใช
9621

พนักงานรับสงขาวสาร หีบหอสิ่งของ และสัมภาระ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับสงขาวสาร หีบหอสิ่งของ และสิ่งของอื่นๆ ภายในหรือระหวาง
สถานประกอบการ ไปยังที่พักอาศัย และสถานที่อื่นๆ หรือขนกระเปาเดินทางและสัมภาระ
โดยเฉพาะในโรงแรม สถานี และสนามบิน
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ทําหนาที่
− รับสงขาวสาร หีบหอสิ่งของ และสิ่งของอื่นๆ ภายในสถานประกอบการหรือระหวาง
สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นๆ
− เดินหนังสือ
− จัดสงสินคาตางๆ เขา- ออกบริษัท สถานประกอบการ รานคา ครัวเรือน และสถานที่อื่นๆ
− ขนและจัดสงกระเปาเดินทางและสัมภาระที่โรงแรม สถานี สนามบิน และสถานที่อื่นๆ
− รับกระเปาเดินทางและสัมภาระ พรอมทั้งทําเครื่องหมายและตรวจสอบความครบถวน
− วางแผนและติดตามเสนทางการขนสงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
− คัดแยกประเภทสิ่งของที่จะสงตามเสนทางการจัดสง
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนสงหนังสือพิมพ
− พนักงานรับสงขาวสาร
− พนักงานยกกระเปาเดินทางและสัมภาระ
− พนักงานยกกระเปาโรงแรม
− คนเดินหนังสือ
ยกเวน
− คนสงจดหมาย ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 4412
− บุรุษไปรษณีย ไดจด
ั ประเภทไวในรหัสอาชีพ 4412
9622

คนงานรับจางทั่วไป
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทําความสะอาด ทาสี และดูแลรักษาอาคาร สนาม และสิ่งอํานวยความ
สะดวก และปฏิบัติงานซอมแซมงายๆ
ทําหนาที่
− ซอมหนาตาง ฉาก ประตู รั้ว ตะแกรงยาง โตะปกนิก ชั้นวางของ ตู และสิ่งของอื่นๆ ที่
แตกหักเสียหาย
− เปลี่ยนสวนทีเ่ สีย เชน หลอดไฟฟา
− ซอมและทาสีพื้นผิวภายในและภายนอก เชน กําแพง เพดาน และรัว
้
− ปรับแกประตูและหนาตาง
− เปลี่ยนกอกน้ํา
− ติดตั้งราวมือจับหรือที่จับยึด
− ขนถายถานหินหรือไม
และนําไปเก็บไวที่หองใตดินของครัวเรือนสวนบุคคลหรือ
สถานประกอบการ
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ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนงานรับจางทั่วไป
− ชางซอมเล็กๆ นอยๆ
− คนชวยงานในโรงแรม
9623

คนจดมาตรวัดและเก็บเงินจากเครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเติมสินคาและเก็บเงินจากเครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติ หรือจากมาตรวัด
จอดรถ และจากกลองเก็บเหรียญอื่นๆ หรือทําการจดมาตรวัดไฟฟา กาซ หรือน้ํา
ทําหนาที่
− เติมสินคาใสลงในที่เก็บสินคาของเครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติ
และเก็บเงินจากตูเก็บ
ภายในเครื่อง
− เก็บเงินจากมาตรวัดจอดรถและกลองเก็บเหรียญที่คลายกัน
− อานและบันทึกคาการใชไฟฟา กาซ หรือน้ําจากมาตรวัด
− เก็บบันทึกรายงานจํานวนสินคาที่ขายและจํานวนเงินทีไ
่ ดรับ
− ไปอานคามิเตอรตามเสนทางที่กําหนด
− ตรวจสอบมิเตอรในกรณีที่มค
ี าการใชงานผิดปกติ และบันทึกเหตุผลที่เปนไปไดสําหรับ
คาที่ผิดปกติ
− ตรวจสอบมาตรวัดที่เชื่อมตอโดยไมไดรับอนุญาต ชํารุด และเสียหาย เชน สวนที่ปด
 ผนึก
ไดรับความเสียหายหรือแตก
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนเก็บเงินจากเครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติ
− คนจดมาตรวัด

9624

คนตักน้าํ และเก็บฟน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตักน้ําและเก็บฟน และนําไปสงดวยการเดินหรือใชรถเข็นชนิดมือลาก
หรือสัตวลาก
ทําหนาที่
− ตัดและเก็บไมจากปาเพื่อนําไปขายในตลาด นําไปใชเปนเชื้อเพลิง หรือใชเองในครัวเรือน
− เขาปาหรือทุงหญาเพื่อเก็บเศษไมแหงที่รว
 มตามพื้นและนํามากองรวมกัน
− ตัดกิ่งไมและลําตนของตนไมที่ผุหรือเปราะโดยใชขวานหรือเลื่อยมือ
− ผูกไมรวมกันเปนมัดและแบกหรือขนยายดวยรถเข็นไปทีต
่ ลาดเพื่อขาย หรือไปที่หมูบาน
หรือครัวเรือนเพื่อนําไปใช
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−
−

−

ตักน้ําจากบอน้ํา แมน้ํา หรือสระน้ํา ฯลฯ เพื่อใชในครัวเรือน
เก็บน้ําไวในถุงหนัง ถัง หรือบรรจุภัณฑอนื่ ๆ ทั้งที่ไดจากกอกน้ํา สระน้ํา หรือบอน้ํา และ
ขนน้ําสงไปยังสถานที่ทํางาน ที่อยูอาศัยของลูกคา หรือนําไปบริโภคในครัวเรือนเพื่อดื่ม
ทําความสะอาดทอน้ําและจัดเก็บน้ําในแทงก

ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− คนเก็บฟน
− คนตักน้ํา
9629

ผูประกอบอาชีพงานพื้นฐานอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกบัตรและเก็บบัตรจอดรถหรือบัตรผาน
จัดหาของใชสวนบุคคล
ใหแกลูกคาในหองฝากเก็บเสื้อคลุม และใหความชวยเหลือแกลูกคาในงานมหรสพตางๆ
ทําหนาที่
− ขายและเก็บตัว
๋ หรือบัตรจากลูกคาในงานมหรสพตางๆ หรือเก็บหางตัว๋ จากลูกคา
− ตรวจตัว
๋ หรือบัตรเพื่อตรวจดูความถูกตองตามเกณฑที่กาํ หนด เชน พิจารณาจากสีหรือวัน
หมดอายุ
− แนะนําลูกคาเกี่ยวกับทางออก หรือใหคําแนะนําหรือความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
− บอกทางลูกคาไปหองน้ํา เคานเตอรบริการอาหารและเครือ
่ งดื่ม และจุดโทรศัพท
− บอกทางไปทีจ
่ อดรถใหกับคนขับ
− ตรวจตราบริเวณที่จอดรถเพือ
่ ปองกันความเสียหายและการโจรกรรมที่อาจเกิดขึน้ กับ
ยานพาหนะของลูกคา
− คํานวณคาจอดรถและเก็บคาธรรมเนียมจากลูกคา
− จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในหองแตงตัว พืน
้ ทีใ่ นตูล็อคเกอร หรือตูเสื้อผาใหแก
ลูกคาในสถานบริการดานกีฬาหรือสปา
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พนักงานพาลูกคาไปยังทีน
่ ั่ง
− พนักงานประจําลานจอดรถ
− พนักงานดูแลบริเวณจัดงาน
− พนักงานประจําหองรับฝากเสื้อคลุม
− พนักงานเก็บตัว
๋
ยกเวน
− พนักงานนํารถไปจอดในทีจ
่ อดรถ ไดจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 8322
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489
หมวดใหญ 0

ทหาร

ปฏิบัติงานทุกอยางที่เปนงานของสมาชิกทหารตองปฏิบัติ โดยที่สมาชิกทหารคือ บุคคลที่ทํา
หนาที่รับใชชาติในกองทัพตางๆ ทั้งนี้รวมถึงกองกําลังสนับสนุนตางๆ ไมวาจะโดยสมัครใจหรือจากการบังคับ
และบุคคลที่ไมสามารถที่จะไดรับการจางงานจากพลเรือนโดยอิสระและอยูภายใตกฎระเบียบขอบังคับของ
กองทัพ รวมถึงสมาชิกทั่วไปในกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ และการบริการดานการทหารอื่นๆ
รวมถึงทหารเกณฑทเี่ ขารับการฝกอบรมหรือเขามาทําหนาที่เฉพาะในชวงเวลาอื่นๆ
ยกเวน
− ลูกจางพลเรือนของหนวยงานราชการที่มีหนาที่เกีย
่ วของกับการปองกันประเทศ
− ตํารวจ (นอกเหนือจากสารวัตรทหาร)
− ผูตรวจการของกรมศุลกากรและสมาชิกของหนวยงานราชการที่ประจําอยูตามชายแดน
หรือหนวยงานราชการพลเรือนติดอาวุธอืน่ ๆ
หมวดยอย 01 ทหารชั้นสัญญาบัตร
011

0110

ทหารชั้นสัญญาบัตร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปนผูน ําและผูจัดการหนวยงานตางๆ ในองคการ และ/หรือปฏิบัติงานที่
คลายกันกับงานของพลเรือนภายนอกกองกําลังทหาร รวมถึงสมาชิกทั้งหมดของทหารที่มียศ
รอยตรี (หรือเทียบเทา) หรือสูงกวา ผูประกอบอาชีพทีจ่ ัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว นใหญ
ตองมีทักษะในระดับที่ 4 ตามระดับทักษะของ ISCO
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− นายทหารชัน
้ สัญญาบัตร
− พลเอก
− พลอากาศจัตวา
− จอมพลอากาศ
− นายพลจัตวา (กองทัพบก)
− นักเรียนนายรอยทหาร
− นักบิน (กองทัพอากาศ)
− รอยเอก (กองทัพบก)
− นาวาอากาศเอก (กองทัพอากาศ)
− นาวาเอก (กองทัพเรือ)
− พันเอก (กองทัพบก)
− ผูบัญชาการกองเรือ
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

นาวาอากาศโท
พลอากาศจัตวา
พลเอก (กองทัพบก)
นาวาอากาศตรี
รอยโท (กองทัพบก)
รอยตรี (กองทัพบก)
เรือเอก (กองทัพเรือ)
เรืออากาศเอก
พันตรี (กองทัพบก)
จอมพล
วาที่เรือตรี
เรืออากาศโท
เรือตรี (กองทัพเรือ)

ยกเวน
− ลูกจางพลเรือนของหนวยงานราชการที่มีหนาที่เกีย
่ วของกับการปองกันประเทศ
− ตํารวจ (นอกเหนือจากสารวัตรทหาร)
− ผูตรวจการของกรมศุลกากรและสมาชิกของหนวยงานราชการที่ประจําอยูตามชายแดน
หรือหนวยงานราชการพลเรือนติดอาวุธอืน่ ๆ
หมวดยอย 02 ทหารชั้นประทวน
021

0210

ทหารชั้นประทวน
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎระเบียบของกองทัพและควบคุมกิจกรรมตางๆ ในกองกําลังที่มอบหมาย
งานใหกับนายทหารในระดับยศอื่นๆ
และ/หรือปฏิบัติงานที่คลายกันกับงานของพลเรือน
ภายนอกกองกําลังทหาร รวมถึงสมาชิกทั้งหมดของทหารที่มียศสิบเอก พันจา และสิบตรี ผู
ประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้สว นใหญตองมีทักษะในระดับที่ 2 ตามระดับ
ทักษะของ ISCO
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พันจาเรือ (กองทัพเรือ)
− พันจาอากาศ
− สิบเอก (กองทัพบก)
− จาสิบเอก
− พันจา
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ยกเวน
− ลูกจางพลเรือนของหนวยงานราชการที่มีหนาที่เกีย
่ วของกับการปองกันประเทศ
− ตํารวจ (นอกเหนือจากสารวัตรทหาร)
− ผูตรวจการของกรมศุลกากรและสมาชิกของหนวยงานราชการที่ประจําอยูตามชายแดน
หรือหนวยงานราชการพลเรือนติดอาวุธอืน่ ๆ
หมวด 03

ทหารยศอื่นๆ

031

ทหารยศอื่นๆ

0310

ทหารยศอื่นๆ ไดแกทหารเกณฑและที่ไมใชทหารเกณฑอื่นๆ (ยกเวนนายทหารชัน้ สัญญาบัตร
และนายทหารชั้นประทวน) โดยปฏิบัติงานเฉพาะอยางในกองทัพ และ/หรือปฏิบัติงานที่
คลายกันกับงานของพลเรือนภายนอกกองกําลังทหาร
ผูประกอบอาชีพที่จัดประเภทไวใน
หมวดยอยนี้สวนใหญตองมีทักษะในระดับที่ 1 ตามระดับทักษะของ ISCO
ตัวอยางอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ไดแก
− พลทหารอากาศ
− พลทหารทายเรือ/สรั่งเรือ
− พลทหารปนใหญ
− พลทหารราบ
− ทหารพลรม
− พลทหารปนยาว
− พลทหารเรือ
ยกเวน
− ลูกจางพลเรือนของหนวยงานราชการที่มีหนาที่เกีย
่ วของกับการปองกันประเทศ
− ตํารวจ (นอกเหนือจากสารวัตรทหาร)
− ผูตรวจการของกรมศุลกากรและสมาชิกของหนวยงานราชการที่ประจําอยูตามชายแดน
หรือหนวยงานราชการพลเรือนติดอาวุธอืน่ ๆ

492

ฎ

ภาคผนวก ก.
ตารางเปรียบเทียบการจัดประเภท ISCO-88 กับ ISCO-08

ฏ

ตารางเปรียบเทียบการจัดประเภท ISCO-88 กับ ISCO-08
ISCO-88 ISCO-08
คําอธิบายเพิ่มเติม
1110
1111
1120
1112
1130
1113
1141
1114
1142
1114
1143
1114
1210
1120
1221
1311
1221
1312
1222
1321
1222
1322
1223
1323
1223
3123
1224
1420
1225
1411
1225
1412 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานภัตตาคารและโรงแรม
1226
1324 ผูจ ัดการที่ทําการไปรษณีย สถานีรถไฟ ดานการขนสง การจัดเก็บ และการกระจายสินคา
1226
1330 ผูจ ัดการดานโทรคมนาคม
1227
1219
1227
1346
1228
1219 ผูจ ัดการดานการบริการอาคารและความสะอาด
1229
1213
1229
1219
1229
1341
1229
1342
1229
1343
1229
1344
1229
1345
1229
1349

496
ISCO-88 ISCO-08
คําอธิบายเพิ่มเติม
1229
1439
1229
2654
1231
1211
1231
1219 ผูจัดการดานการบริหารจัดการ
1232
1212
1233
1221
1234
1222
1235
1324
1236
1330
1237
1223
1239
1213 ผูจ ัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ
1311
6111
1311
6112
1311
6113
1311
6114
1311
6121
1311
6122
1311
6130
1312
1321
1312
1322 ผูจ ัดการดานธุรกิจการทําเหมืองแรและเหมืองหินขนาดเล็ก
1313
1323
1314
1420
1314
5221
1315
1411
1315
1412
1316
1324
1316
1330
1317
1211 ผูจ ัดการดานการบัญชีหรือการบริการที่คลายกัน
1317
1212 ผูจ ัดการดานทรัพยากรบุคคลและการสรรหาบุคคล
1317
1219
1317
1221 ผูจ ัดการดานการตลาด

497
ISCO-88 ISCO-08
คําอธิบายเพิ่มเติม
1317
1222 ผูจัดการดานโฆษณาและประชาสัมพันธ
1317
1330 ผูจ ัดการบริษทั คอมพิวเตอรและโทรคมนาคมขนาดเล็ก
1317
1346
1318
1219 ผูจ ัดการบริษทั รับเหมาทําความสะอาด
1319
1223 ผูจ ัดการบริษทั วิจัยและพัฒนา
1319
1341
1319
1342
1319
1343
1319
1344
1319
1345
1319
1349
1319
1431
1319
1439
2111
2111
2112
2112
2113
2113
2113
2262 เภสัชกรอุตสาหกรรม นักเคมีเภสัชกรรม
2114
2114
2121
2120
2122
2120
2131
2511
2131
2512
2131
2513
2131
2519
2131
2521
2131
2522
2131
2523
2131
2529
2132
2513
2132
2514
2132
2519
2132
2529

498
ISCO-88 ISCO-08
คําอธิบายเพิ่มเติม
2139
2513
2139
2519
2139
2529
2139
3513
2141
2161
2141
2162
2141
2164
2142
2142
2143
2151
2144
2152
2144
2153
2145
2144
2146
2145
2147
2146
2148
2165
2149
2141
2149
2143
2149
2149
2211
2131
2211
2133
2212
2131 นักพยาธิวิทยาในพืช เจาหนาที่ปรุงยา
2212
2212 นักพยาธิวิทยาในมนุษย นักพยาธิวิทยาดานเนื้อเยื่อ แพทยที่ศึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติ
ของตอมไรทอ นักจุลกายวิภาควิทยาที่เกีย่ วกับประสาท นักสรีรวิทยา นักพิษวิทยา
นักระบาดวิทยา นักกายวิภาค นักชีวเคมี นักชีวฟสิกส
2212
2250 พยาธิสัตวแพทย
2213
2132
2221
2211
2221
2212
2222
2261
2223
2250
2224
2262

499
ISCO-88 ISCO-08
คําอธิบายเพิ่มเติม
2229
2263
2229
2269
2230
1342 หัวหนางานพยาบาล
2230
1343 หัวหนางานพยาบาลในสถานพยาบาลดูแลและบริบาลผูสูงอายุ
2230
2221
2230
2222
2230
3221
2230
3222
2310
2310
2310
2320
2320
2320
2320
2330
2331
2341
2332
2342
2340
2352
2351
2351
2352
2351
2359
2353
2359
2354
2359
2355
2359
2356
2359
2359
2411
2411
2411
2412
2412
2263
2412
2423
2412
2424
2419
2412
2419
2413
2419
2421
2419
2422
2419
2431

500
ISCO-88 ISCO-08
2419
2432
2419
3339 ตัวแทนสิทธิบัตร
2421
2611
2422
2612
2429
2619
2431
2621
2432
2622
2441
2631
2442
2632
2443
2633
2444
2643
2445
2634
2446
2635
2451
2641
2451
2642
2452
2651
2453
2652
2454
2653
2455
2654
2455
2655
2460
2636
3111
3111
3112
3112
3113
3113
3114
3114
3114
3522
3115
3115
3116
3116
3117
3117
3118
3118
3119
3119

คําอธิบายเพิ่มเติม

501
ISCO-88 ISCO-08
คําอธิบายเพิ่มเติม
3121
3512
3121
3513
3121
3514
3122
3511
3122
3514
3123
3139
3131
3431
3131
3521
3132
3521
3132
3522 ผูปฏิบัติการอุปกรณโทรคมนาคม
3133
3211
3141
3151
3142
3152
3143
3153
3144
3154
3145
3155
3151
3112 เจาหนาทีต่ รวจสอบสถานที่เกิดไฟไหม
3151
3359
3152
2263
3152
3113 เจาหนาทีต่ รวจสอบคุณภาพ (ผลิตภัณฑไฟฟา)
3152
3114 เจาหนาทีต่ รวจสอบคุณภาพ (ผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกส)
3152
3115 เจาหนาทีต่ รวจสอบยานยนต เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเครื่องจักรและ
ความปลอดภัย
3152
3117 เจาหนาทีต่ รวจสอบเหมืองแร (ดานความปลอดภัย)
3152
3257
3152
7543 เจาหนาทีต่ รวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ (ใน ISCO-88 ผูตรวจสอบผลิตภัณฑอาจถูก
จัดไวในรหัสอาชีพเดียวกันกับผูผลิตสินคาชนิดนั้น)
3211
3141
3211
3212
3212
3142
3212
3143

502
ISCO-88 ISCO-08
คําอธิบายเพิ่มเติม
3213
2132
3221
2240
3221
3253
3221
3256
3222
2263
3222
3257
3223
2265
3224
2267
3224
3254
3225
3251
3226
2264
3226
2269 นักบําบัดโรคเทา
3226
3255
3226
3259
3227
3240
3228
3213
3229
2230 แพทยทใี่ หการบําบัดแบบโฮมีโอพาธี
3229
2266
3229
2267 เจาหนาทีว่ ัดสายตา
3229
2269
3229
3259
3231
3221
3232
3222
3241
2230
3241
3230
3242
5169
3310
2341
3320
2342
3330
2352
3340
2353
3340
2355
3340
2356

503
ISCO-88 ISCO-08
คําอธิบายเพิ่มเติม
3340
2359
3340
3153 ผูฝกสอนการบิน
3340
3423 ผูฝ กสอนพายเรือ
3340
3435
3340
5165
3411
2412
3411
3311
3412
3321
3413
3334
3414
3339 ผูว างแผนจัดการและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว
3414
4221
3415
2433
3415
2434
3415
3322
3416
3323
3417
3315
3417
3339 พนักงานขายทอดตลาด
3419
3312 แมวา 3312 จะสอดคลองกับ 3419 ทั้งหมด แตอาจจะมีบางอาชีพใน 2413 ที่สามารถ
จัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3419 ได
3421
3324
3422
3331
3423
3333
3429
3339
3431
3341
3431
3342
3431
3343
3431
3344
3432
3411
3432
4312 เสมียน/เจาหนาที่การประกันภัย
3433
3313
3434
3313 ผูชวยนักบัญชี

504
ISCO-88 ISCO-08
คําอธิบายเพิ่มเติม
3434
3314
3439
3332
3439
3343 เลขานุการผูบริหารของหัวหนาคณะรัฐบาลและคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
อยางเปนทางการ
3439
3359 เจาหนาที่บริหารดานกงสุล
3439
3433 ชางเทคนิคดูแลหองสมุด
3441
3351
3442
3352
3443
3353
3444
3354
3449
3359
3450
3355
3450
3411 นักสืบเอกชน
3460
3412
3471
2163
3471
2166
3471
3432
3471
3433
3471
7316 ชางสัก
3472
2642 ผูสัมภาษณทางโทรทัศน/วิทยุ
3472
2656
3473
2652
3473
2653
3474
2659
3475
3421
3475
3422
3475
3423
3480
3413
4111
3341
4111
4131
4112
3341

505
ISCO-88 ISCO-08
4112
4131
4113
4132
4114
3341
4114
4132
4115
3341
4115
3341
4115
3342
4115
3344
4115
4120
4121
3341
4121
4311
4121
4313
4122
3341
4122
4312
4131
3341
4131
4321
4132
3341
4132
4322
4133
3341
4133
4323
4141
3341
4141
4411
4141
4415
4142
3341
4142
4412
4143
3252
4143
3341
4143
4413
4144
3341
4144
4414
4190
3341

คําอธิบายเพิ่มเติม

506
ISCO-88 ISCO-08
คําอธิบายเพิ่มเติม
4190
4110
4190
4227
4190
4416
4190
4419
4211
4211 เสมียนรับฝาก- ถอนเงินของธนาคาร
4211
4212 เจามือรับแทงมา
4211
5230
4212
4211
4213
4212
4214
4213
4215
4214
4221
4221
4222
3341
4222
4222
4222
4224
4222
4225
4222
4226
4222
4229
4223
3341
4223
4223
5111
5111
5112
5112
5113
5113
5121
5151
5121
5152
5122
3434
5122
5120
5122
9411
5123
5131
5123
5132
5131
5311

507
ISCO-88 ISCO-08
คําอธิบายเพิ่มเติม
5131
5312
5132
3258
5132
5321
5132
5329 เจาหนาที่โรงพยาบาลทีไ่ มมีความรูทางการแพทย (เชน คนขนสงผูปว ย) ผูชวยถายภาพ
ทางการแพทย ผูชวยทันตแพทย
5133
5322
5139
5164 ผูชวยสัตวแพทย
5139
5329
5141
5141
5141
5142
5142
5162
5143
5163
5149
5169
5151
5161
5152
5161
5161
5411
5162
5412
5163
5413
5169
5414
5169
5419
5210
5241
5220
5222
5220
5223
5220
5242
5220
5245
5220
5246
5220
5249 พนักงานขายรถยนต พนักงานขายเรือ
5230
5211
5230
5246
6111
6111
6112
6112
6113
6113

508
ISCO-88 ISCO-08
คําอธิบายเพิ่มเติม
6113
9214 แมวาคนงานปลูกพืชสวนจะถูกจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9211 ใน ISCO-88 แต
ไมไดอางถึงโดยเฉพาะ ดังนัน้ คนงานปลูกพืชสวนและไมดอกไมประดับใน 9214 ก็
สามารถจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6113 ได
6114
6114
6121
6121
6122
6122
6123
6123
6124
6121
6124
6122
6124
6123
6129
5164
6129
6129
6130
6130
6141
6210
6142
6210
6151
6221
6152
6222
6152
7541 ผูปฏิบัติงานใตน้ําเพื่อเก็บฟองน้ํา ไขมุก และผลิตภัณฑสัตวน้ําอื่นๆ
6153
6223
6154
6224
6210
6310
6210
6320
6210
6330
6210
6340
7111
3121
7111
8111
7112
7542
7113
7113
7121
7111
7122
7112
7122
7113
7123
7114

509
ISCO-88 ISCO-08
คําอธิบายเพิ่มเติม
7124
7115
7129
3123
7129
7111 ชางกอสรางที่อยูอาศัยที่ไมใชวัสดุพื้นบาน
7129
7119
7131
7121
7132
7122
7133
7123
7134
7124
7135
7125
7136
7126
7136
7127
7137
7411
7141
7131
7142
7132
7143
7133
7143
7544
7211
7211
7212
7212
7213
7213
7214
7214
7215
7215
7216
7541
7221
7221
7222
7222
7223
7223
7224
7224
7231
7231
7231
7234
7232
7232
7233
7127
7233
7233
7241
7412

510
ISCO-88 ISCO-08
คําอธิบายเพิ่มเติม
7242
7421
7242
7422
7243
7421
7243
7422
7244
7422
7245
7413
7245
7422
7311
3214
7311
7311
7312
7312
7313
7313
7321
7314
7322
7315
7322
7549 ผูปฏิบัติงานขึ้นรูป เจียร ฝน และขัดเงาเลนสที่ใชในทางทัศนศาสตร
7323
7316
7324
7316
7331
7317
7331
7319
7332
7318
7341
7321
7341
7322 ชางพิมพ ชางปรับตั้งเครื่องพิมพ
7342
7321
7343
7321
7344
8132
7345
7323
7346
7322
7411
7511
7412
7512
7413
7513
7414
7514
7415
7515

511
ISCO-88 ISCO-08
คําอธิบายเพิ่มเติม
7416
7516
7421
7521
7422
7522
7423
7523
7424
7317
7431
7318
7432
7318
7432
8152 ชางปรับตั้งเครื่องจักรทอผาและเครื่องจักรถักนิต
7433
7531
7434
7531
7435
7532
7436
7533
7437
7534
7441
7535
7442
7536
8111
3121
8111
8111
8112
8112
8113
8113
8121
3135
8121
8121
8122
3135
8122
8121
8123
3135
8123
8121
8124
3135
8124
8121
8131
8181
8139
8181
8141
8172
8142
3139

512
ISCO-88 ISCO-08
คําอธิบายเพิ่มเติม
8142
8171
8143
3139
8143
8171
8151
8131
8152
3133
8152
8131
8153
3133
8153
8131
8154
3133
8154
8131
8155
3134
8155
8131 ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรโรงกลั่นปโตรเลียมและกาซ
8159
3133
8159
8131
8161
3131
8162
8182
8163
3132
8171
3122
8171
3139
8172
3122
8172
3139
8211
3122 หัวหนาคุมงานทุกอาชีพที่จดั ประเภทไวในหมวดยอย 82 ใน ISCO-88 จะถูกจัด
ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3122
8211
7223
8212
8114
8221
3122
8221
8131
8222
3122
8222
8131
8223
3122
8223
8122
8224
3122

513
ISCO-88 ISCO-08
8224
8132
8229
3122
8229
8131
8231
3122
8231
8141
8232
3122
8232
3122
8232
3122
8232
8142
8240
3122
8240
7523
8251
3122
8251
7322
8252
3122
8252
7323
8253
3122
8253
8143
8261
3122
8261
8151
8262
3122
8262
8152
8263
3122
8263
8153
8264
3122
8264
8154
8264
8157
8265
3122
8265
8155
8266
3122
8266
8156
8269
3122

คําอธิบายเพิ่มเติม

514
ISCO-88 ISCO-08
8269
8159
8271
3122
8271
8160
8272
3122
8272
8160
8273
3122
8273
8160
8274
3122
8274
8160
8275
3122
8275
8160
8276
3122
8276
8160
8277
3122
8277
8160
8278
3122
8278
8160
8279
3122
8279
8160
8281
3122
8281
8211
8282
3122
8282
8212
8283
3122
8283
8212
8284
3122
8284
8219
8285
3122
8285
8219
8286
3122
8286
8219
8290
3122

คําอธิบายเพิ่มเติม

515
ISCO-88 ISCO-08
คําอธิบายเพิ่มเติม
8290
8183
8290
8189
8290
8219
8311
8311
8312
8312
8321
8321
8322
8322
8323
8331
8324
8332
8331
8341
8332
8342
8333
8343
8334
8344
8340
8350
9111
5212
9112
9520
9113
5243
9113
5244
9120
9510
9131
9111
9132
9112
9132
9412
9133
9121
9141
5153
9142
9122
9142
9123
9142
9129
9151
9621
9152
5414
9152
9621 พนักงานขนกระเปาเดินทางและสัมภาระในโรงแรม
9152
9629
9153
9623

516
ISCO-88 ISCO-08
9161
9611
9161
9612
9162
9613
9162
9622
9162
9624
9211
9211
9211
9212
9211
9213
9211
9214
9212
9215
9213
9216
9311
9311
9312
9312
9313
9313
9321
9329
9321
9612 คนงานคัดแยกขวด
9322
9321
9322
9329
9331
9331
9332
9332
9333
9333
9333
9334
0110
0110
0110
0210
0110
0310

คําอธิบายเพิ่มเติม

ฐ

ภาคผนวก ข.
ตารางเปรียบเทียบการจัดประเภท ISCO-08 กับ ISCO-88

ฑ

ตารางเปรียบเทียบการจัดประเภท ISCO-08 กับ ISCO-88
ISCO-08 ISCO-88
คําอธิบายเพิ่มเติม
1111
1110
1112
1120
1113
1130
1114
1141
1114
1142
1114
1143
1120
1210
1211
1231
1211
1317 ผูจัดการดานการบัญชีหรือการบริการที่คลายกัน
1212
1232
1212
1317 ผูจ ัดการดานทรัพยากรบุคคลและการสรรหาบุคคล
1213
1229
1213
1239 ผูจ ัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ
1219
1227
1219
1228 ผูจ ัดการดานการบริการอาคารและความสะอาด
1219
1229
1219
1231 ผูจ ัดการดานการบริหารจัดการ
1219
1317
1219
1318 ผูจ ัดการบริษทั รับเหมาทําความสะอาด
1221
1233
1221
1317 ผูจ ัดการดานการตลาด
1222
1234
1222
1317 ผูจ ัดการดานโฆษณาและประชาสัมพันธ
1223
1237
1223
1319 ผูจ ัดการบริษทั วิจัยและพัฒนา
1311
1221
1312
1221
1321
1222
1321
1312

520
ISCO-08 ISCO-88
คําอธิบายเพิ่มเติม
1322
1222
1322
1312 ผูจัดการดานธุรกิจการทําเหมืองแรและเหมืองหินขนาดเล็ก
1323
1223
1323
1313
1324
1226 ผูจ ัดการที่ทําการไปรษณีย สถานีรถไฟ ดานการขนสง การจัดเก็บ และการกระจายสินคา
1324
1235
1324
1316
1330
1226 ผูจ ัดการดานโทรคมนาคม
1330
1236
1330
1316
1330
1317 ผูจ ัดการบริษทั คอมพิวเตอรและโทรคมนาคมขนาดเล็ก
1341
1229
1341
1319
1342
1229
1342
1319
1342
2230 หัวหนางานพยาบาล
1343
1229
1343
1319
1343
2230 หัวหนางานพยาบาลในสถานพยาบาลดูแลและบริบาลผูสูงอายุ
1344
1229
1344
1319
1345
1229
1345
1319
1346
1227
1346
1317
1349
1229
1349
1319
1411
1225
1411
1315
1412
1225 ผูจัดการฝายผลิตและดําเนินงานดานภัตตาคารและโรงแรม
1412
1315

521
ISCO-08 ISCO-88
คําอธิบายเพิ่มเติม
1420
1224
1420
1314
1431
1319
1439
1229
1439
1319
2111
2111
2112
2112
2113
2113
2114
2114
2120
2121
2120
2122
2131
2211
2131
2212 นักพยาธิวิทยาในพืช เจาหนาที่ปรุงยา
2132
2213
2132
3213
2133
2211
2141
2149
2142
2142
2143
2149
2144
2145
2145
2146
2146
2147
2149
2149
2151
2143
2152
2144
2153
2144
2161
2141
2162
2141
2163
3471
2164
2141
2165
2148
2166
3471

522
ISCO-08 ISCO-88
คําอธิบายเพิ่มเติม
2211
2221
2212
2212 นักพยาธิวิทยาในมนุษย นักพยาธิวิทยาดานเนื้อเยื่อ แพทยที่ศึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติ
ของตอมไรทอ นักจุลกายวิภาควิทยาที่เกีย่ วกับประสาท นักสรีรวิทยา นักพิษวิทยา
นักระบาดวิทยา นักกายวิภาค นักชีวเคมี นักชีวฟสิกส
2212
2221
2221
2230
2222
2230
2230
3229 แพทยทใี่ หการบําบัดแบบโฮมีโอพาธี
2230
3241
2240
3221
2250
2212 พยาธิสัตวแพทย
2250
2223
2261
2222
2262
2113 เภสัชกรอุตสาหกรรม นักเคมีเภสัชกรรม
2262
2224
2263
2229
2263
2412
2263
3152
2263
3222
2264
3226
2265
3223
2266
3229
2267
3224
2267
3229 เจาหนาทีว่ ัดสายตา
2269
2229
2269
3226 นักบําบัดโรคเทา
2269
3229
2310
2310
2320
2310
2320
2320
2330
2320

523
ISCO-08 ISCO-88
2341
2331
2341
3310
2342
2332
2342
3320
2351
2351
2351
2352
2352
2340
2352
3330
2353
2359
2353
3340
2354
2359
2355
2359
2355
3340
2356
2359
2356
3340
2359
2359
2359
3340
2411
2411
2412
2411
2412
2419
2412
3411
2413
2419
2421
2419
2422
2419
2423
2412
2424
2412
2431
2419
2432
2419
2433
3415
2434
3415
2511
2131
2512
2131

คําอธิบายเพิ่มเติม

524
ISCO-08 ISCO-88
2513
2131
2513
2132
2513
2139
2514
2132
2519
2131
2519
2132
2519
2139
2521
2131
2522
2131
2523
2131
2529
2131
2529
2132
2529
2139
2611
2421
2612
2422
2619
2429
2621
2431
2622
2432
2631
2441
2632
2442
2633
2443
2634
2445
2635
2446
2636
2460
2641
2451
2642
2451
2642
3472 ผูสัมภาษณทางโทรทัศน/วิทยุ
2643
2444
2651
2452
2652
2453
2652
3473

คําอธิบายเพิ่มเติม

525
ISCO-08 ISCO-88
คําอธิบายเพิ่มเติม
2653
2454
2653
3473
2654
1229
2654
2455
2655
2455
2656
3472
2659
3474
3111
3111
3112
3112
3112
3151 เจาหนาทีต่ รวจสอบสถานที่เกิดไฟไหม
3113
3113
3113
3152 เจาหนาทีต่ รวจสอบคุณภาพ (ผลิตภัณฑไฟฟา)
3114
3114
3114
3152 เจาหนาทีต่ รวจสอบคุณภาพ (ผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกส)
3115
3115
3115
3152 เจาหนาทีต่ รวจสอบยานยนต เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเครื่องจักรและ
ความปลอดภัย
3116
3116
3117
3117
3117
3152 เจาหนาทีต่ รวจสอบเหมืองแร (ดานความปลอดภัย)
3118
3118
3119
3119
3121
7111
3121
8111
3122
8171
3122
8172
3122
8211 หัวหนาคุมงานทุกอาชีพที่จดั ประเภทไวในหมวดยอย 82 ใน ISCO-88 จะถูกจัด
ประเภทไวในรหัสอาชีพ 3122
3122
8221
3122
8222
3122
8223
3122
8224

526
ISCO-08 ISCO-88
3122
8229
3122
8231
3122
8232
3122
8232
3122
8232
3122
8240
3122
8251
3122
8252
3122
8253
3122
8261
3122
8262
3122
8263
3122
8264
3122
8265
3122
8266
3122
8269
3122
8271
3122
8272
3122
8273
3122
8274
3122
8275
3122
8276
3122
8277
3122
8278
3122
8279
3122
8281
3122
8282
3122
8283
3122
8284
3122
8285
3122
8286
3122
8290

คําอธิบายเพิ่มเติม

527
ISCO-08 ISCO-88
3123
1223
3123
7129
3131
8161
3132
8163
3133
8152
3133
8153
3133
8154
3133
8159
3134
8155
3135
8121
3135
8122
3135
8123
3135
8124
3139
3123
3139
8142
3139
8143
3139
8171
3139
8172
3141
3211
3142
3212
3143
3212
3151
3141
3152
3142
3153
3143
3153
3340 ผูฝกสอนการบิน
3154
3144
3155
3145
3211
3133
3212
3211
3213
3228
3214
7311

คําอธิบายเพิ่มเติม

528
ISCO-08 ISCO-88
คําอธิบายเพิ่มเติม
3221
2230
3221
3231
3222
2230
3222
3232
3230
3241
3240
3227
3251
3225
3252
4143
3253
3221
3254
3224
3255
3226
3256
3221
3257
3152
3257
3222
3258
5132
3259
3226
3259
3229
3311
3411
3312
3419 แมวา 3312 จะสอดคลองกับ 3419 ทั้งหมด แตอาจจะมีบางอาชีพใน 2413 ที่สามารถ
จัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 3419 ได
3313
3433
3313
3434 ผูชวยนักบัญชี
3314
3434
3315
3417
3321
3412
3322
3415
3323
3416
3324
3421
3331
3422
3332
3439
3333
3423
3334
3413

529
ISCO-08 ISCO-88
คําอธิบายเพิ่มเติม
3339
2419 ตัวแทนสิทธิบัตร
3339
3414 ผูวางแผนจัดการและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว
3339
3417 พนักงานขายทอดตลาด
3339
3429
3341
3431
3341
4111
3341
4112
3341
4114
3341
4115
3341
4115
3341
4121
3341
4122
3341
4131
3341
4132
3341
4133
3341
4141
3341
4142
3341
4143
3341
4144
3341
4190
3341
4222
3341
4223
3342
3431
3342
4115
3343
3431
3343
3439 เลขานุการผูบ ริหารของหัวหนาคณะรัฐบาลและคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
อยางเปนทางการ
3344
3431
3344
4115
3351
3441
3352
3442
3353
3443

530
ISCO-08 ISCO-88
คําอธิบายเพิ่มเติม
3354
3444
3355
3450
3359
3151
3359
3439 เจาหนาที่บริหารดานกงสุล
3359
3449
3411
3432
3411
3450 นักสืบเอกชน
3412
3460
3413
3480
3421
3475
3422
3475
3423
3340 ผูฝกสอนพายเรือ
3423
3475
3431
3131
3432
3471
3433
3439 ชางเทคนิคดูแลหองสมุด
3433
3471
3434
5122
3435
3340
3511
3122
3512
3121
3513
2139
3513
3121
3514
3121
3514
3122
3521
3131
3521
3132
3522
3114
3522
3132 ผูปฏิบตั ิการอุปกรณโทรคมนาคม
4110
4190
4120
4115

531
ISCO-08 ISCO-88
คําอธิบายเพิ่มเติม
4131
4111
4131
4112
4132
4113
4132
4114
4211
4211 เสมียนรับฝาก- ถอนเงินของธนาคาร
4211
4212
4212
4211 เจามือรับแทงมา
4212
4213
4213
4214
4214
4215
4221
3414
4221
4221
4222
4222
4223
4223
4224
4222
4225
4222
4226
4222
4227
4190
4229
4222
4311
4121
4312
3432 เสมียน/เจาหนาที่การประกันภัย
4312
4122
4313
4121
4321
4131
4322
4132
4323
4133
4411
4141
4412
4142
4413
4143
4414
4144
4415
4141

532
ISCO-08 ISCO-88
4416
4190
4419
4190
5111
5111
5112
5112
5113
5113
5120
5122
5131
5123
5132
5123
5141
5141
5142
5141
5151
5121
5152
5121
5153
9141
5161
5151
5161
5152
5162
5142
5163
5143
5164
5139 ผูชวยสัตวแพทย
5164
6129
5165
3340
5169
3242
5169
5149
5211
5230
5212
9111
5221
1314
5222
5220
5223
5220
5230
4211
5241
5210
5242
5220
5243
9113

คําอธิบายเพิ่มเติม

533
ISCO-08 ISCO-88
คําอธิบายเพิ่มเติม
5244
9113
5245
5220
5246
5220
5246
5230
5249
5220 พนักงานขายรถยนต พนักงานขายเรือ
5311
5131
5312
5131
5321
5132
5322
5133
5329
5132 เจาหนาที่โรงพยาบาลทีไ่ มมีความรูทางการแพทย (เชน คนขนสงผูปว ย) ผูชวยถายภาพ
ทางการแพทย ผูชวยทันตแพทย
5329
5139
5411
5161
5412
5162
5413
5163
5414
5169
5414
9152
5419
5169
6111
1311
6111
6111
6112
1311
6112
6112
6113
1311
6113
6113
6114
1311
6114
6114
6121
1311
6121
6121
6121
6124
6122
1311
6122
6122
6122
6124

534
ISCO-08 ISCO-88
คําอธิบายเพิ่มเติม
6123
6123
6123
6124
6129
6129
6130
1311
6130
6130
6210
6141
6210
6142
6221
6151
6222
6152
6223
6153
6224
6154
6310
6210
6320
6210
6330
6210
6340
6210
7111
7121
7111
7129 ชางกอสรางที่อยูอาศัยที่ไมใชวัสดุพื้นบาน
7112
7122
7113
7113
7113
7122
7114
7123
7115
7124
7119
7129
7121
7131
7122
7132
7123
7133
7124
7134
7125
7135
7126
7136
7127
7136
7127
7233

535
ISCO-08 ISCO-88
7131
7141
7132
7142
7133
7143
7211
7211
7212
7212
7213
7213
7214
7214
7215
7215
7221
7221
7222
7222
7223
7223
7223
8211
7224
7224
7231
7231
7232
7232
7233
7233
7234
7231
7311
7311
7312
7312
7313
7313
7314
7321
7315
7322
7316
3471 ชางสัก
7316
7323
7316
7324
7317
7331
7317
7424
7318
7332
7318
7431
7318
7432
7319
7331

คําอธิบายเพิ่มเติม

536
ISCO-08 ISCO-88
คําอธิบายเพิ่มเติม
7321
7341
7321
7342
7321
7343
7322
7341 ชางพิมพ ชางปรับตั้งเครื่องพิมพ
7322
7346
7322
8251
7323
7345
7323
8252
7411
7137
7412
7241
7413
7245
7421
7242
7421
7243
7422
7242
7422
7243
7422
7244
7422
7245
7511
7411
7512
7412
7513
7413
7514
7414
7515
7415
7516
7416
7521
7421
7522
7422
7523
7423
7523
8240
7531
7433
7531
7434
7532
7435
7533
7436
7534
7437

537
ISCO-08 ISCO-88
คําอธิบายเพิ่มเติม
7535
7441
7536
7442
7541
6152 ผูปฏิบัติงานใตน้ําเพื่อเก็บฟองน้ํา ไขมุก และผลิตภัณฑสัตวน้ําอื่นๆ
7541
7216
7542
7112
7543
3152 เจาหนาทีต่ รวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ (ใน ISCO-88 ผูตรวจสอบผลิตภัณฑอาจถูก
จัดไวในรหัสอาชีพเดียวกันกับผูผลิตสินคาชนิดนั้น)
7544
7143
7549
7322 ผูปฏิบัติงานขึ้นรูป เจียร ฝน และขัดเงาเลนสที่ใชในทางทัศนศาสตร
8111
7111
8111
8111
8112
8112
8113
8113
8114
8212
8121
8121
8121
8122
8121
8123
8121
8124
8122
8223
8131
8151
8131
8152
8131
8153
8131
8154
8131
8155 ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรโรงกลั่นปโตรเลียมและกาซ
8131
8159
8131
8221
8131
8222
8131
8229
8132
7344
8132
8224
8141
8231

538
ISCO-08 ISCO-88
คําอธิบายเพิ่มเติม
8142
8232
8143
8253
8151
8261
8152
7432 ชางปรับตั้งเครื่องจักรทอผาและเครื่องจักรถักนิต
8152
8262
8153
8263
8154
8264
8155
8265
8156
8266
8157
8264
8159
8269
8160
8271
8160
8272
8160
8273
8160
8274
8160
8275
8160
8276
8160
8277
8160
8278
8160
8279
8171
8142
8171
8143
8172
8141
8181
8131
8181
8139
8182
8162
8183
8290
8189
8290
8211
8281
8212
8282
8212
8283

539
ISCO-08 ISCO-88
คําอธิบายเพิ่มเติม
8219
8284
8219
8285
8219
8286
8219
8290
8311
8311
8312
8312
8321
8321
8322
8322
8331
8323
8332
8324
8341
8331
8342
8332
8343
8333
8344
8334
8350
8340
9111
9131
9112
9132
9121
9133
9122
9142
9123
9142
9129
9142
9211
9211
9212
9211
9213
9211
9214
6113 แมวาคนงานปลูกพืชสวนจะถูกจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 9211 ใน ISCO-88 แต
ไมไดอางถึงโดยเฉพาะ ดังนัน้ คนงานปลูกพืชสวนและไมดอกไมประดับใน 9214 ก็
สามารถจัดประเภทไวในรหัสอาชีพ 6113 ได
9214
9211
9215
9212
9216
9213
9311
9311

540
ISCO-08 ISCO-88
คําอธิบายเพิ่มเติม
9312
9312
9313
9313
9321
9322
9329
9321
9329
9322
9331
9331
9332
9332
9333
9333
9334
9333
9411
5122
9412
9132
9510
9120
9520
9112
9611
9161
9612
9161
9612
9321 คนงานคัดแยกขวด
9613
9162
9621
9151
9621
9152 พนักงานขนกระเปาเดินทางและสัมภาระในโรงแรม
9622
9162
9623
9153
9624
9162
9629
9152
0110
0110
0210
0110
0310
0110

ซ

