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นั ก เ ขี ย น 

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

นั ก แ ป ลนั ก อ อ ก แ บ บ 
ภ า พ ป ร ะ ก อ บ

นั ก พิ สู จ น์ อั ก ษ รนั ก อ อ ก แ บ บ ก ร า ฟิ ก
ห นั ง สื อ แ ล ะ ส่ิ ง พิ ม พ์

องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์

โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
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ขั้นตอนการรับสมัครและทดสอบ

booklet 5th copy.indd   3 7/25/2559 BE   9:36 PM



booklet 5th copy.indd   4 7/25/2559 BE   9:36 PM



5

booklet 5th copy.indd   5 7/25/2559 BE   9:36 PM



booklet 5th copy.indd   6 7/25/2559 BE   9:36 PM



7

booklet 5th copy.indd   7 7/25/2559 BE   9:36 PM



booklet 5th copy.indd   8 7/25/2559 BE   9:36 PM



9

booklet 5th copy.indd   9 7/25/2559 BE   9:36 PM



booklet 5th copy.indd   10 7/25/2559 BE   9:36 PM



11

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ ์
6 อาชีพสำาคัญ ผู้ผลักดันมาตรฐานการผลิตหนังสือ

ปัจจัยสำาคัญของการส่งเสริมธุรกิจหนังสือให้อยู่ยืนยงได้ คือต้องมีผู้อ่านหนังสือ การที่ผู้อ่านจะ
ตัดสินใจซื้อหนังสือ นอกจากความมุ่งหวังจะได้ประโยชน์จากสาระความรู้ หรือได้ความเพลิดเพลินจาก
อรรถรสของหนังสือเล่มนั้นแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อาทิ ภาพประกอบ รูปเล่ม รวมไปถึงราคา ในปัจจุบัน 
หนังสือมีคู่แข่งคือสื่ออื่น ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ การผลิตหนังสือจึงต้องมีมาตรฐานและความแม่นยำา
ทางการตลาดมากยิ่งขึ้น

เริ่มตั้งแต่คุณภาพการผลิต
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการพัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
กำาหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ โดยในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อสร้างระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้เป็น
บรรทัดฐานในการกำาหนดมาตรฐานความสามารถของบุคคล  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นท่ียอมรับในระดับสากล

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ เป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนาวงการหนังสือ
ประเทศไทยให้ก้าวหน้า ทัดเทียมกับนานาประเทศ เนื่องจากเป็นการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหนังสือเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพด้านทักษะอาชีพและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
พัฒนารูปแบบและเนื้อหา ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จัดทำาโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์  ใน 6 สาขาอาชีพของการผลิตหนังสือ ได้แก่ อาชีพนักเขียน  อาชีพ
นักแปล อาชีพบรรณาธิการ อาชีพนักออกแบบภาพประกอบฯ อาชีพนักพิสูจน์อักษร และอาชีพนัก
ออกแบบกราฟิกฯ โดยมีกรอบมาตรฐานอาชีพและระดับคุณวุฒิวิชาชีพดังนี้ 

อาชีพนักเขียน มีระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 4 ระดับคือ ชั้น 4, 5, 6, และ 7
อาชีพนักแปล มีระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 3 ระดับคือ ชั้น 4, 5, และ 6
อาชีพบรรณาธิการ มีระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 4 ระดับคือ ชั้น 3, 4, 5, และ 6
อาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ ์มีระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 4 ระดับ คือ ชั้น 3, 4, 5, 6
อาชีพนักออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ มีระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 3 ระดับ คือชั้น 3, 4  และ 5   
อาชีพนักพิสูจน์อักษร มีระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 3 ระดับคือ ชั้น 3, 4 และ 5

การมีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์
ดีอย่างไร ?

ผู้ประกอบการ - เจ้าของสำานักพิมพ์
 1. ได้คนทำางานที่มีคุณภาพ ทำางานได้ตรงตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ รู้ระบบงานดี จึงลดความ
เสี่ยงของการรับบุคลากรที่อาจจะทำางานไม่ได้ตามเป้าหมาย ทำาให้งานเสียหายได้
 2. ช่วยให้ตัดสินใจง่ายข้ึนในการรับบุคคลเข้าทำางาน หากผู้สมัครงานมีใบรับรองความสามารถ ท่ี
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องค์กรรับรองออกให้ รวมถึงการใช้ใบรับรองเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือนได้ด้วย
 3. ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานในอาชีพนั้นมาแล้ว จึงมีประสบการณ์
และได้รับการอบรมความรู้ในวิชาชีพนั้น ๆ เพิ่มเติม ก่อนการทดสอบเพื่อขอใบรับรอง

ผู้ปฏิบัติงาน – ลูกจ้างประจำา อาชีพอิสระ
 1. โอกาสในการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและสมรรถนะที่ผ่านการรับรอง 
 2. ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ เพื่อสอบเลื่อน
ระดับคุณวุฒิ
 3. มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพได้รับประกาศการรับรองภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และประกาศเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงสามารถ
ยืนยันสถานะท้ัง 6 อาชีพได้อย่างชัดเจน

ภาครัฐ - ประชาชาติ
 1. ประเทศชาติมีผู้ประกอบอาชีพทำาหนังสือที่มีคุณภาพระดับสากล เป็นการพัฒนาโดยรวม
ของธุรกิจหนังสือในประเทศไทย
 2. คนทำาหนังสือมีจริยธรรม และสร้างหนังสือคุณภาพที่เหมาะสมกับผู้อ่าน (มีผลงานวิจัยที่
สรุปว่าสื่อที่ไม่มีคุณภาพทำาให้เกิดวิกฤตชาติ)
 3. การรับรองอาชีพของบุคลากรในธุรกิจหนังสือและส่ิงพิมพ์ ทำาให้มีเกณฑ์เทียบเคียงกับ
ประเทศอื่นได้ เป็นการเตรียมพร้อมเปิดเสรี AEC กรณีเคลื่อนย้ายแรงงานและกำาลังคน
 4. มาตรฐานวิชาชีพจะเป็นแนวทางการจัดและพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง วิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำาหนังสือ ไปจนถึงวิชาที่ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริม 
การเผยแพร่และการใช้หนังสือดีมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาประชาชน สังคม และประเทศชาติ

ความน่าเชื่อถือของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
การสร้างมาตรฐานอาชีพฯ ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ได้แก่ การถอดประสบการณ์ ระดม
สมอง พูดคุย หารือ โดยมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานอาชีพฯ  และ/ หรือ
สอนวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม คณะกรรมการจัดทำามาตรฐานอาชีพฯ ได้ทำางานร่วม
กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพทั้ง 6 อาชีพ จำานวนกว่า 40 คน ที่เรียกกันว่า “คณะ
วิจัย” ทุกคนมาร่วมกันร่างเอกสารมาตรฐานฯ จากนั้น ได้จัดประชาพิเคราะห์ และเชิญบุคคลในวงการ
อาชีพมาทดลองใช้แบบทดสอบมาตรฐาน เพ่ือประเมินเครื่องมือที่ใช้ทดสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต่อจากนั้น ม ีคณะกรรมการรับรอง อีก 12 คน ทำาหน้าท่ีเหมือนคุณครูตรวจการบ้าน มาตรวจโดย
ละเอียดแล้วรับรองอีกครั้ง การรับรองครั้งนี้ต้องเป็นเอกฉันท ์จึงจะประกาศใช้เป็นมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพได้ 

เมื่อโลกปัจจุบันไร้พรมแดน การค้าเสรีเกิดขึ้น โดยเฉพาะการเปิด AEC การเคลื่อนย้ายกำาลังคนในการ
ทำางานจำาเป็นต้องมีมาตรฐานกำาหนดและชี้วัด ทั้งในด้านคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพคือส่ิงท่ีทุกประเทศเร่ิมจัดทำาข้ึนเพ่ือเป็นเกณฑ์เทียบเคียงและใช้ร่วมกัน 

ปัจจุบัน มีหลายประเทศได้จัดทำามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในธุรกิจหนังสือและสิ่ง
พิมพ์แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย อาชีพนักแปลและล่าม / ออสเตรเลีย 
อเมริกา สิงคโปร์ อาชีพนักวาดภาพประกอบ / แคนาดา และออสเตรเลีย อาชีพบรรณาธิการ / 
มาเลเซีย แคนาดา และออสเตรเลีย อาชีพนักออกแบบกราฟิก / อังกฤษ อาชีพนักพิสูจน์อักษร
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รู้จักสมาคมและชมรมวิชาชีพในธุรกิจหนังสือและส่ิงพิมพ์ 

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 
The Writers’ Association of Thailand

นักเขียน  คือคนที่ทำ างานเ ขียนทุก
ประเภท ไม่ว่าจะเป็นนวนิยาย เรื่องสั้น 
สารคดี บทกวี บทความ บทสัมภาษณ์ 
บทวิจารณ์ หรือตำาราวิชาการ ฯลฯ ใน
ธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ มีนักเขียน
อยู่ไม่น้อย แต่ละคนสร้างผลงานแตก
ต่างกันไป แต่ละคนมีแนวการเขียนและ
ความสามารถเฉพาะตัว ทั้งนักเขียน
และนักอ่านต่างก็ประเมินกันไปตาม
ความคิดเห็นของแต่ละคน ที่ผ่านมา ไม่
เคยมีเครื่องมือวัดที่เป็นระบบจริงจัง  
โครงการจัดทำามาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจ
หนังสือและสิ่งพิมพ์ กำาลังสร้างเครื่อง
มือที่ว่านี้ขึ้นมานั่นเอง

สมาคมนักเขียน ฯ ก่อต้ังเม่ือ พ.ศ. 
2511 ดำาเนินกิจกรรมมาเป็นเวลากว่า 
48 ปี นายกสมาคมคนปัจจุบัน คือ 
นายบูรพา อารัมภีร

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิก
และติดตามข่าวสารสมาคมฯ ได้ที่ face-
book.com/thaiwriterassociation/

สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
The Translators and Interpreters 

Association of Thailand

นักแปล คือผู้สร้างความเข้าใจระหว่าง
คนต่างภาษา วัฒนธรรม และความเชื่อ 
มีความสำาคัญอย่างยิ่งในทุกยุคสมัย 
มีหน้าที่แปลงานไม่เพียงจากภาษาหนึ่ง
ไปสู่อีกภาษาหนึ่ง แต่ต้องแปลให้ครบ
ถ้วน ทั้งความหมายตรง ความหมาย
แฝง รวมทั้งบริบททางวัฒนธรรมและ
ความเชื่อ งานนี้จึงท้าทายผู้เรียนภาษา
ต่างประเทศ และผู้รู้ภาษาไทยที่แปลงาน
จากภาษาอื่นเป็นภาษาไทย การแปล
เป็นงานสร้างสรรค์ ทว่าไม่เสริมเติม
แต่งจนผิดเพี้ยนจากต้นฉบับ นักแปลใช้
ทั้งศาสตร์และศิลป์หลายสาขา  จึงเป็น
อาชีพที่ต้องมีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้รับ
สารได้อ่านงานแปลเปี่ยมคุณภาพและ

คุณประโยชน์

สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย 
ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2538 นายกสมาคมคน
ปัจจุบัน คือ ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำายอด

มรรคผล 

สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ  และติดตาม
ข่าวสารได้ที่ www.thaitiat.org
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สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย 
Thai Graphic Designers 

Association

การออกแบบกราฟิกหนังสือและ
สิ่งพิมพ์  เป็นวิชาชีพที่จำ า เป็นต้อง
อาศัยทักษะการสื่อสารขั้นสูง อาศัย
กระบวนการถ่ายทอดความคิด การนำา
เสนอ การวางแผนที่เป็นระบบ อีกทั้ง
ยังต้องเข้าใจเร่ืองการบริหารจัดการ
เนื้อหา รูปเล่ม การจัดวางรูปแบบ  ภาพ
ประกอบและตัวอักษร การจัดลำาดับ
ภาพ เพื่อสนับสนุนการสื่อสารเนื้อหา
ให้มีประสิทธิภาพ และได้ผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการสร้ างสรรค์
หนังสือเล่มนั้นๆ รวมถึงการเตรียมงาน
พิมพ์ได้โดยใช้ทักษะเฉพาะทางโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความถูกต้อง
ในงานพิมพ์ รวมไปถึงการแก้ปัญหา
ทางเทคนิคทางการพิมพ์เบื้องต้นได้

สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย ก่อ
ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547 ดำาเนินกิจกรรมมา
เป็นเวลากว่า 12 ปี นายกสมาคมคน
ปัจจุบัน คือ นายโอภาส ลิมปิอังคนันต์

สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ และติดตาม
ข่าวสารได้ท่ี เว็บไซต์ www.thaiga.or.th/

ชมรมบรรณาธิการไทย
Thailand Editors Association

บรรณาธิการ คือ ผู้คัดสรรและคัด
กรองต้นฉบับ เป็นผู้วางแนวคิดและขับ
เคลื่อนกระบวนการทำาหนังสือร่วมกับ
นักเขียน นักแปล นักวาดภาพประกอบ 
นักออกแบบ และนักพิสูจน์อักษร จน
สำาเร็จเป็นรูปเล่มอย่างมีคุณภาพตรง
ตามความต้องการ ตลอดจนการวาง
กลยุทธ์เพื่อให้หนังสือเข้าถึงกลุ่มผู้อ่าน
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น
วิชาชีพบรรณาธิการสู่ ร ะดับสากล 
บรรณาธิการอาชีพจึงได้จัดตั้ง ชมรม
บรรณาธิการไทย โดยมีสมาชิกผู้ก่อ
ตั้งจากทั่วประเทศประมาณ 150 คน มี
การประชุมสามัญครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2559 โดยมี นายวิทยา 
ร่ำารวย เป็นประธานชมรมฯ

สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ ได้ที่ อีเมล  
thailandeditors@gmail.com 

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook.com/
editorsthai/ 
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นักพิสูจน์อักษร

งานพิสูจน์อักษรเป็นกระบวนการตรวจสอบการใช้
ภาษา  อาทิ การสะกดคำา ให้ถูกต้องตามต้นฉบับ และ
ตรงตามหลักไวยากรณ์ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ  น่า
เช่ือถือ และเพื่อให้ผู้เขียนกับผู้อ่านสื่อสารกันอย่างถูก
ต้องชัดเจน นักพิสูจน์อักษรจึงต้องยึดหลักความถูก
ต้อง มีความรู้ด้านภาษา มีนิสัยช่างสังเกต ละเอียด
รอบคอบ ตลอดจนมีทักษะการสืบค้นแหล่งอ้างอิง เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องได้

นักออกแบบภาพประกอบหนังสือ
และสิ่งพิมพ์  เป็นผู้มีความรู้ความ
สามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ 
และเทคโนโลยี ในการออกแบบภาพ
ประกอบหนังสือ นิตยสาร วารสาร หรือ
หนังสือพิมพ์ ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
ของหนังสือ  กลุ่มเป้าหมาย สื่อสิ่งพิมพ์
แต่ละประเภทจะใช้ภาพสื่อสารแนวคิด
และเนื้อหาตามความต้องการของผู้ว่า
จ้าง โดยทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งได้กำาหนด
อย่างรอบคอบโดยนักออกแบบภาพ
ประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ ที่มีความ
รู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการ  
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพนี้ 
ให้มีมาตรฐานสากลต่อไป

 

ชมรมนักออกแบบภาพประกอบไทย
Thai Illustrator Club

อาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือ
และสิ่งพิมพ์ เป็นหนึ่งในวิชาชีพธุรกิจ
หนังสือและสิ่งพิมพ์ อยู่ ในโครงการ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
ธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ และได้ดำาเนิน
การจัดตั้ง 

ชมรมนักออกแบบภาพประกอบไทย 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดยนาง
สาวชนิศา ชงัดเวช หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเลือกเป็น
ประธานชมรมฯ
 
สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ และติดตาม
ข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ facebook.com/
ThaiIllustratorClub/

booklet 5th copy.indd   15 7/25/2559 BE   9:36 PM



สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี
ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือ

และสิ่งพิมพ์ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ 83/159 ซอยงามวงศ์วาน 47 (ชินเขต 2) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพ ฯ 10210

โทรศัพท ์ 0-2954-9560-4
โทรสาร 0-2954-9565-6   

Email: info@pubat.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ 83/159 ซอยงามวงศ์วาน 47 (ชินเขต 2)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210

โทรศัพท ์ 0-2954-9560-4
โทรสาร 0-2954-9565-6   
Email: info@pubat.or.th
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