
อาชีพแนะนำสำหรับคนอาชีวะ 

ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor) : EEC

จำแนกตามความต้องการแรงงานกลุ่ม

อาชีวศึกษาของอุตสาหกรรมใน EEC

กองส่งเสริมการมีงานทำ
เมษายน 2561



ความต้องการแรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรมใน EEC

ชลบุรี

ระยอง

ฉะเชิงเทรา

ที่มา : ศูนย์ประสานงาน EEC (Eastern Economic Corridor) 

ยานยนต์และชิ้นส่วน 

ท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 

อุตสาหกรรมการผลิต 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 

ก่อสร้าง

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นวัตกรรมทางอาหาร เกษตรแปรรูป เทคโนโลยีชีวภาพ 

ยานยนต์และชิ้นส่วน 

หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 

พลังงานไฟฟ้า

นวัตกรรมทางอาหาร เกษตรแปรรูป เทคโนโลยีชีวภาพ 

ยานยนต์และชิ้นส่วน 

อุตสาหกรรมวัสดุ 

ธุรกิจค้าปลีก/บริหารธุรกิจการค้า 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 



อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 1

ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล  

      (Mechanical Engineering Technicians ) : 3115  

ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องยานยนต์                 

(Motor Vehicle Mechanics and Fitters) : 7231 

ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องอากาศยาน               

(Aircraft Engine Mechanics and Fitters) : 7232  

ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการประกอบชิ้นส่วน           

(Automated – Assembly – Line Operators) : 8171

วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกล 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างซ่อมบำรุง 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคเครื่องกล 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคการผลิต 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเขียนแบบเครื่องกล 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาผลิตเครื่องจักรกล

 อาชีพแนะนำ

สาขาวิชา        

ที่สอดคล้องกับ

อาชีพแนะนำ



อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ 

การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 2

ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม                  

(General manager, hotel) : 1315.30  

ผู้ให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและผู้จัด        

นำเที่ยว (Travel Consultants and 

Organisers) : 3414 

มัคคุเทศก์ (Travel Guides) : 5113 

ล่าม (Interpreter) : 2444.20 

วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สาขาการโรงแรม 

วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สาขาการท่องเที่ยว 

วิชาพาณิชยกรรม                 

สาขาภาษาต่างประเทศ 

วิชาบริหารธุรกิจ                

สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

 อาชีพแนะนำ

สาขาวิชา        

ที่สอดคล้องกับ

อาชีพแนะนำ



อุตสาหกรรมการผลิต 3

ผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านการผลิต (Production 

and Operations Department Managers in 

Manufacturing) : 1222  

ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุมประสิทธิภาพ             

(อุตสาหกรรมการผลิต) (Technician , efficiency 

industrial engineering) : 3119.20  

ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต                                         

(Technician , production engineering) : 3119.40  

ช่างซ่อมและปรับแต่งเครื่องจักรกลทางอุตสาหกรรมการผลิต 

(Mechanic, industrial process machinery) : 7233.50  

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง (Food and Related Products Machine 

Operators) : 827 

 อาชีพแนะนำ

สาขาวิชา        

ที่สอดคล้องกับ

อาชีพแนะนำ

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคการผลิต 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคการผลิต 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเขียนแบบเครื่องกล 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาผลิตเครื่องจักรกล



นักออกแบบและวิคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
(Computer Systems Designers and Analysts) : 2131 

ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า                               

(Electrical Engineering Technicians ) : 3113 

ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

(Electronics and Telecommunications Engineering 

Technicians ) : 3114

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

และอุปกรณ์โทรคมนาคม 4

วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟกำลัง 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาโทรคมนาคม 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

 อาชีพแนะนำ

สาขาวิชา        

ที่สอดคล้องกับ

อาชีพแนะนำ



อุตสาหกรรมก่อสร้าง 5

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง                                                    

(Department manager, construction) : 1223.20  

ช่างเทคนิควิศวกรรมโยธา (ก่อสร้าง)                                           

(Civil engineering technician , construction) : 3112.20  

ช่างเขียนแบบ (Draughts persons) : 3118 

ช่างก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างด้วยวัสดุพื้นบ้าน                        

(Builders, Traditional Materials) : 7121  

ช่างก่ออิฐและปูนแผ่นหิน                                             

(Bricklayers and Stonemasons) : 7122  

ช่างปูนคอนกรีตและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (Concrete Placers, 

Concrete Finishers and Related Workers) :7123

 อาชีพแนะนำ

สาขาวิชา        

ที่สอดคล้องกับ

อาชีพแนะนำ

วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างก่อสร้าง 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรม 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างก่อสร้าง 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาโยธา 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม



อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์    

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6

ช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (ปิโตรเลียมและก๊าซ)   

(Chemical engineering technician petroleum and 

natural gas) : 3116.15 

ช่างเทคนิควิศวกรรมปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติ               

(Petroleum engineering technician) : 3117.20  

ผู้ควบคุมเครื่องกลั่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ  

(Petroleum- and Natural – Gas – Refining – Plant 

Operators) : 8155 

ผู้ควบคุมเครื่องแยกน้ำมันดิบ ; ผู้แยกน้ำมันดิบ                           

(Crude oil treater qurator) : 8153.50 

 อาชีพแนะนำ

สาขาวิชา        

ที่สอดคล้องกับ

อาชีพแนะนำ

วิชาอุตสาหกรรม สาขาปิโตรเคมี 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเคมีอุตสาหกรรม



อุุตสาหกรรมนวัตกรรมทางอาหาร 

เกษตรแปรรูป เทคโนโลยีชีวภาพ 7

ผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านเกษตรกรรม การล่าสัตว์ 

การป่าไม้ และการประมง (Production and Operations 

Department Managers in Agriculture, Hunting, 

Forestry and Fishing) 1221  

ผู้คุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร 3152.60 

ช่างซ่อมและปรับแต่งเครื่องจักรกล (เครื่องจักรทาง

เกษตรกรรม) (Mechanic, agricultural machinery) 

7233.40  

ผู้ควบคุมเครื่องจักรลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง (Food and Related Products Machine 

Operators) : 827 

 อาชีพแนะนำ

สาขาวิชา        

ที่สอดคล้องกับ

อาชีพแนะนำ

วิชาเกษตรกรรม สาขาเกษตรอุตสาหกรรม 

วิชาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  

วิชาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 

วิชาคหกรรม สาขาอาหารและโภชนาการ 

วิชาคหกรรม สาขาคหกรรมศาสตร์ 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างซ่อมบำรุง 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเมคคาทรอนิกส ์

วิชาเกษตรกรรม สาขาช่างกลเกษตร 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์



อุตสาหกรรมหุ่นยนต์                    

เพื่อการอุตสาหกรรม 8

ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์                                 

(Robot controller , technician) : 3123.20  

ผู้ควบคุมหุ่นยนต์ (Robot operator) : 8172.20  

ช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์                       

(Mechatronic engineering technician) :3115.60  

ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

engineering technician) : 3114.10 

 อาชีพแนะนำ

สาขาวิชา        

ที่สอดคล้องกับ

อาชีพแนะนำ

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเมคคาทรอนิกส์ 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคเครื่องกล 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ 

วิชาอุตสหกรรม สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า



อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า 9
ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า                                           

Electrical engineering technician) : 3113.10  

ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง                                     

(Electrical engineering technician , electric power) : 3113.20  

ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องมือวัดและควบคุม (Electrical 

engineering technician , Instrument and control) : 3113.30 

ช่างไฟฟ้าทั่วไป (Electrician,general) : 7137.10  

ผู้ควบวบคุมเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้า; พนักงานประจําห้องควบคุม 

(ผลิตกระแสไฟฟ้า) (Electric power operator) : 8161.20  

ผู้ควบคุมสถานีผลิตไฟฟ้า (พลังงานน้ำ);พนักงานเครื่องกังหัน (ผลิต

กระแสไฟฟ้า) (Hydroelectric power plant operator) : 8161.30  

ผู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า; พนักงานประจําสถานีจ่ายไฟ 

(Controller electric distribution station) : 8161.70 

 อาชีพแนะนำ

สาขาวิชา        

ที่สอดคล้องกับ

อาชีพแนะนำ

วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคพลังงาน



อุตสาหกรรมวัสดุ 10
 อาชีพแนะนำ

สาขาวิชา        

ที่สอดคล้องกับ

อาชีพแนะนำ

ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล  

      ( Mechanical Engineering Technicians ) : 3115  

ช่างเทคนิควิศวกรรมโลหะ                                                     

(Metallurgical engineering technician) : 3117.30  

ช่างเทคนิคโลหกรรม (Metallurgical technician) : 3117.40  

ช่างทำแบบหล่อโลหะและช่างทำแกนแบบหล่อโลหะอื่นๆ 7211.90  

ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ (Welders and Flamecutters) : 7212 

ช่างเตรียมและติดตั้งโครงสร้างโลหะ                                            

(Structural-Metal Preparers and Erectors) : 7214 

ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก                                          

(Plastic – Products Machine Operators) : 8232 

ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรผลิตผลิตภัณฑ์ยาง                                               

(Rubber – Products Machine Operators) : 8231  

ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ซีเมนต์และแร่อื่นๆ                   

(Cement and Other Mineral Products Machine Operators) : 8212  

ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะต่าง ๆ                             

(Machine – Tool Operators) : 8211 

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ไม้                                            

(Wood – Products machine Operators) : 8240

วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกล 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างซ่อมบำรุง 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างเชื่อมโลหะ 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคเครื่องกล 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคการผลิต 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคุตสาหกรรม 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคโลหะ 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคขึ้นรูปพลาสติก 

วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยียาง



ธุรกิจค้าปลีก/บริหารธุรกิจการค้า 11

ผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านการค้าส่งและค้าปลีก 

(Production and Operations Department Managers in 

Wholesale and Retail Trade) : 1224 

ผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านบริการธุรกิจ (Production 

and Operations Department Managers in Business 

Services) : 1227  

นักบัญชี ( Accountants ) : 2411  

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและงานอาชีพ                

( Personal and Careers Professionals ) : 2412 

นักวิเคราะห์การตลาด (Marketing analyst) : 2419.40  

นักการตลาด (Market Officer) : 2419.60 

 อาชีพแนะนำ

สาขาวิชา        

ที่สอดคล้องกับ

อาชีพแนะนำ

วิชาพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก 

วิชาพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี 

วิชาพาณิชยกรรม สาขาการตลาด 

วิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

วิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 

วิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

วิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 

วิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

วิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด




