
 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง
 

 สายงาน                 เจาพนักงานสงเสริมการทองเทีย่ว 
 

 ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว  ซึ่งมี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมเผยแพรการทองเที่ยวของทองถิ่น การควบคุมบริการทองเที่ยว และ
จัดระเบียบธุรกิจการทองเที่ยวท้ังของทองถิ่นและหนวยงานอื่น  การตอนรับอํานวยความสะดวกจัดบริการนํา
เที่ยว  ดําเนินธุรกิจการทองเที่ยว  ใหคําแนะนํา  ความรูเผยแพรแหลงทองเที่ยวหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวในทองถิ่นใหเปนที่รูจักกันแพรหลายและปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 

 

 ชื่อและระดับของตําแหนง
  ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี้  คือ 

   เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 2 ระดับ 2 

   เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 3 ระดับ 3 

   เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 4 ระดับ 4 

   เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 5 ระดับ 5 

   เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 6 ระดับ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ชื่อตําแหนง   เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 2 

 หนาที่และความรับผิดชอบ
   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยวท่ีคอนขางยากภายใตการ 

กํากับตรวจสอบโดยใกลชิด  หรือตามคําสั่ง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัด  หรือละเอียดถี่
ถวนและปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากเกี่ยวกับการเผยแพรกิจกรรมและความรู  ตอนรับ  อํานวยความ
สะดวกและใหบริการตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยวของเทศบาลและเมืองพัทยา  เชน  เปนมัคคุเทศก  
จัดบริการนําเที่ยว  จัดทําโปรแกรมในการนําเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยว  ชวยจัดทํารายงานและสถิติการ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว  รวมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการทองเที่ยวตามเหตุการณ
และความจําเปนและปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 

 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  ทางบัญชี           พณิชย

การ  เลขานุการ  เทคนิคการตลาด  การขาย  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  การทองเที่ยว การโรงแรม 
ภาษาตางประเทศ  บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร  การจัดการ  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ  หรือทางอืน่ที่ ก.

อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี  พณิชยการ   

เลขานุการ  การตลาด  การขาย  การเงิน   การธนาคาร  การทองเที่ยว การโรงแรม  ภาษาตางประเทศ  
บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร  การจัดการ  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ  หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได   

 ความรูความสามารถที่ตองการ
   1.  มีความรูในงานสงเสริมการทองเที่ยวอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล  กฎหมายวาดวยระเบียบการ 

บริหารราชการแผนดิน  กฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่
ใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

3.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

   4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา 
   5.  มีความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
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 หนาที่และความรับผิดชอบ
   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูง 

นักหรือในฐานะผูชวยหัวหนางานซึ่งเปนตําแหนงท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ 

ไดระดับเดียวกันรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุมและสงเสริมการทองเทีย่ว  โดยควบคุมตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีจํานวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว   
โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีจํานวนหนึ่ง  หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและ
สงเสริมการทองเที่ยว  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีจํานวนหนึ่ง  หรอืปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยวท่ียากพอสมควร  ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง  และปฏิบัติ
หนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเกีย่วกับการควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว  โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายอยาง  เชน  การพิจารณาออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองตาง ๆ  เกี่ยวกับธุรกิจ
การทองเที่ยวซึง่เปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ  ตลอดจนนโยบายของเทศบาลและเมืองพัทยา  
เชน การจดทะเบียนการพิจารณาตอใบอนุญาตและแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต  ควบคุมการ
จัดทําทะเบียน  ควบคุม  ติดตาม  ใหผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑท่ีกําหนดไว  
ดําเนินการตาง ๆ  เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยว  เชน  เผยแพร  ใหคําแนะนํา  ความรู  ขาวสาร  ตอนรับ
อํานวยความสะดวก  ควบคุมการดําเนินการธุรกิจการทองเทีย่วของเทศบาลและเมืองพัทยา  สงเสริมการ
ทองเที่ยว ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการทองเที่ยวตามเหตุการณและความจําเปน  จัดทํารายงาน
สถิติความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยวเพื่อประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ยว  ติดตาม
ประสานงาน  ใหคําปรึกษาแนะนําและตอบปญหาเกี่ยวกับงานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยวแกผูสนใจ  
และหนวยงานตาง ๆ ให          คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  และปฏิบัติ
หนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ    นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน  
ควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ในฐานะผูชวยหัวหนางาน  ทําหนาท่ีชวยหัวหนางานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 2 และไดดํารง

ตําแหนงในระดับ 2 หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
สงเสริมการทองเที่ยว หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กําหนด 2 ป  ใหเพิ่มเปน  3 ป  
สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมการทองเทีย่ว 2 ขอ 1 

 

 

 

 

 



 

ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 2  แลว
จะตอง 
  1.  มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

  2.  มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
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 หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรอืใน ฐานะผูชวย

หัวหนางาน  ซึ่งเปนตําแหนงที่มีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงาน
ควบคุมและสงเสริมการทองเทีย่ว  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับการควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว  โดยปฏิบัติ

หนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดําเนินการตาง ๆ  เพี่อเปนการสงเสริมการทองเท่ียว  เชน  เผยแพร  
ใหคําแนะนําความรู  ขาวสาร  ตอนรับ  อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว  สงเสริมบริการทองเที่ยว  การ
ควบคุมธุรกิจ  การทองเที่ยว  เปนตน  โดยควบคุมใหการดําเนินการตาง ๆ     เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับตลอดจนนโยบายของทองถิ่น   ใหความชวยเหลือและแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ  ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี
และในฐานะหัวหนางาน นอกจากปฏิบัติงาน     ดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน  
วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุมตรวจสอบ     ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และ
แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน 

 ในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกียวของ 
ในฐานะผูชวยหัวหนางาน  ทําหนาท่ีชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงาน สงเสริมการทองเที่ยว 2  และได

ดํารงตําแหนงในระดับ 3  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
สงเสริมการทองเที่ยวหรอืงานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงาน สงเสริมการทองเที่ยว 2  และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 2 หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานสงเสริมการทองเที่ยวหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กําหนด  4  ป  ใหเพิ่มเปน 5 ป  
สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการทองเที่ยว 2 ขอ 1 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเขนเดียวกบัเจาพนักงานการทองเที่ยว 3 แลวจะตอง 

   1.  มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ  ของหนวยงานที่สังกัด 

  2.  มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา แนะนํา  และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุง  การปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

   3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
   4.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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 หนาที่และความรับผิดชอบ
   ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึง่มีหนาท่ีความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผูขวยหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาท่ีความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานเทียบได ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุมและสงเสริมการ
ทองเที่ยว  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวน
พอสมควร  หรอืปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยวยากมาก  โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับ
ตรวจสอบและปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการควบคุมการทองเที่ยว  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยางเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยวใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ  ตลอดจนนโยบาย
ของทองถิ่น  ดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยว  เชน  เผยแพร  ใหคําแนะนําความรู  ขาวสาร ตอนรับ  อํานวย
ความสะดวกแกนักทองเที่ยว  สงเสริมการทองเที่ยว  การควบคุมธุรกิจทองเที่ยว  เปนตน   ศึกษาวิ เคราะห
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสงเสริมการทองเที่ยว  การดําเนินการตาง ๆ  เพื่อปองกันและแกไขปญหาที่
จะเปนอุปสรรคตอการสงเสริมการทองเที่ยว  ตลอดจนแกไข  ระเบียบที่เกี่ยวของ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ   เกี่ ยวกับงานใน
หนา ท่ีและในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลวยังทําหนา ท่ีติดตอ
 ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  ปรับปรุงแกไข  ติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่
เกี่ยวของ 
  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาท่ีชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 2 และไดดํารง

ตําแหนงในระดับ 4  หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป   โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
สงเสริมการทองเที่ยว หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรอืท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตอง ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานสงเสริมการทองเทีย่ว  หรอืงานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 4 แลว จะตอง 

   1.  มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
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 หนาที่และความรับผิดชอบ
   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมากหรอืในฐานะผูขวยหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุมและสงเสริมการทองเทีย่ว  โดยควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยวยากมาก  โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบและปฏิบัติ

หนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการควบคุมการทองเที่ยว  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยางเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยวใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ  ตลอดจนนโยบาย
ของทองถิ่น  ดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยว  เชน  เผยแพร  ใหคําแนะนําความรู  ขาวสาร ตอนรับ  อํานวย
ความสะดวกแกนักทองเที่ยว  สงเสริมการทองเที่ยว  การควบคุมธุรกิจทองเที่ยว  เปนตน   ศึกษาวิ เคราะห
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสงเสริมการทองเที่ยว  การดําเนินการตาง ๆ  เพื่อปองกัน และแกไขปญหา
ท่ีจะเปนอุปสรรคตอการสงเสริมการทองเที่ยว  ตลอดจน แกไข  ระเบียบท่ีเกี่ยวของ  ฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ   เกี่ยวกับ
งานในหนาท่ีและในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล
และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาท่ีชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 2 และ ได 

ดํารงตําแหนงในระดับ 5  หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป   โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
สงเสริมการทองเที่ยว  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 2 และ ได 
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตอง ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานสงเสริมการทองเทีย่ว  หรอืงานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 

 ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 5 แลว จะตอง 

   1.  มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 


