


อีอีซี โมเดล
การพัฒนาทักษะบุคลากร
“สร้างคน ตรงความต้องการ
  มีงานทำา รายได้สูง”
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ขยายผล 16 วิทยาลัย
เสนอ Demand Driven Concept

เอกชนกำาหนดความต้องการ
ร่วมงานกับสถานศึกษา

คว
าม

เป
็นม

า
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ที่ต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ของโลก ทำาให้ภาคแรงงาน
พบปัญหาสำาคัญใน 3 มิติ คือ

25612561 25622562

“สร้างคนในระบบอาชีวะ 
ด้วยสัตหีบโมเดล”
(เอกชนร่วมจ่าย 100%)

สร้างหลักสูตรระยะสั้น
เฟ้นหาคนตรงความต้องการ

(รัฐ - เอกชนร่วมจ่าย 50%)

1.

2.

3.
แนวโน้มการโยกย้ายแรงงานสู่ภาคเกษตร

มีมากขึ้นจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
1. ความร่วมมือ 3 กระทรวง
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กระทรวงแรงงาน
ใน Demand Driven Concept

2. อีอีซี อนุมัติหลักสูตรระยะสั้นได้
3. ภาคเอกชนนำาค่าใช้จ่ายหักลดภาษีได้ 2.5 เท่า
4. ผลักดันผ่านงบบูรณาการ อีอีซี

กลุ่มคนตกงาน ขาดทักษะ
ทำาให้การกลับเข้าทำางานยากขึ้น 

ในขณะที่กลุ่มแรงงานวิชาชีพ ที่มีทักษะสูง
ยังขาดแคลน

กลุ่มแรงงาน ที่ขาดทักษะ
อาจฉุดรั้งการพัฒนาอุตสาหกรรม

เสนอความต้องการบุคลากร
475,000 อัตรา ใน 5 ปี
จำานวน 200 หลักสูตร

ที่เอกชนต้องการ

จุดเริ่มต้น อีอีซี โมเดล
สร้างคนตรงกับงาน

เกิดจุดเปลี่ยนสำาคัญ
ปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน สร้างงานคนไทย ให้ทันกระแสโลก
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พัฒนาบุคลากร เร่งเครื่องเต็มสูบ 3 ปี อีอีซี

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี
ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากรต้ังแต่เร่ิมต้ังสำานักงานฯ โดยท่ีผ่านมาได้ทำางาน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

จัดต้ังคณะทำางาน
ด้านการพัฒนาบุคลากร
โดยมีศูนย์ประสานงาน

ด้านการพัฒนาบุคลากรฯ
(Human Resources 

Development Center of 
EEC : EEC HDC)
เป็นผู้ประสานงาน

ขับเคล่ือน

ขับเคล่ือนอาชีวศึกษา
ร่วมกับสถาบันขงจ่ือ จัดต้ังคณะอนุกรรมการ

พัฒนาบุคลากร
ตามแนวทางอีอีซีโมเดล

ทำาแผนการศึกษาและงานวิจัย
ในพ้ืนท่ีอีอีซี เสนอต่อ กพอ.

เปิดสำานักงานคณะทำางาน
ประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
( EEC HDC )

ประเด็นหลักท่ีสำาคัญคือ เสนอการปรับแนวทางการพัฒนาบุคลากร
และเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม 

เพ่ือขับเคลื่อนการทำางานและจัดต้ัง
คณะทำางานพิจารณารับรอง
หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

ทักษะบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมข้ันสูง

พบว่า มีความต้องการบุคลากร
ท่ีมีทักษะ จำานวน 475,668 อัตรา

แบ่งเป็นความต้องการ
ในสายอาชีพ ร้อยละ 53 

และสายสามัญ ร้อยละ 47 

ปัญหาเด็กอาชีวะปัจจุบัน
จำาเป็นต้องปรับหลักสูตรใหม่
สถาบันขงจ่ือ จะร่วมพัฒนา
สร้างฝีมือแรงงาน ให้ตรง

ความต้องการตลาดในอีอีซี
- สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี -

โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน

Ti
m

el
in

e 25 
เมษายน 
2560

5 
เมษายน 
2561

10 
ตุลาคม 
2562

22 
พฤศจิกายน 

2560

7 
ตุลาคม 
2563

จัดทำาประมาณการ
ความต้องการบุคลากร

ในพ้ืนท่ีอีอีซี
ในระยะเวลา 5 ปี 
(2562 – 2566)

“
”
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เร่งขับเคลื่อน..ปรับแนวคิด 

การสร้าง
ความร่วมมือ

การพัฒนา
หลักสูตรใหม่

ยกระดับ
สายอาชีพ

Mindset 
และแรงจูงใจ

ผลิตคนตรงความต้องการ 
ปรับแนวคิด

ผลิตที่จำานวน
สู่ผลิต

ตรงความต้องการ

ปรับระบบการศึกษาที ่ผลิตบุคลากรไม่ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการส่งผลให้
เกิดปัญหาว่างงานและทักษะไม่ตรงความต้องการ 
(Skill Mismatch) ผลิตภาพแรงงานที่ลดลง

ปรับรูปแบบและเนื ้อหาของหลักสูตรที ่ล้าสมัย
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อิงกับ
ตำาราเรียน Textbook เป็นหลัก ไม่เห็นหน้างานจริง

ปรับอาชีวศึกษาท่ีเป็นตัวเลือกรองจากสายสามัญ/
รูปแบบการสอนท่ีล้าสมัย ครูไม่เก่ง/ขณะท่ีนายจ้าง
ยังมีความต้องการสูงแต่หาคนไม่ได้

ปรับความคิดของแรงงานส่วนใหญ่ที ่มองว่า
การเรียนรู้หยุดแค่ในระบบการศึกษาขณะท่ีนายจ้าง
มองว่าการฝึกอบรมลูกจ้างเป็นค่าใช้จ่ายมากกว่า
เป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ (Human Capital)

สูก่ารสร ้างความร ่วมมือแบบเข ้มข ้นระหว ่างสถานศึกษา 
สถานประกอบการเอกชน และภาครัฐ ในการออกแบบหลักสูตร 
และร่วมสนับสนุนค่าฝึกอบรม ( Co-endorsement and Co-funding)

สู่รูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย โดยอาศัยองค์ความรู้จาก
สถานประกอบการ ได้ร่วมฝึกงาน เปิดโอกาสและประสบการณ์
ทํางานจริง (Work Integrated Learning)

สู่โรงเรียนอาชีวะท่ีแข่งขันได้และมีความยืดหยุ่น โดยเอกชนร่วมลงทุน
ในเครื่องจักรและอุปกรณ์การสอน ขณะเดียวกัน พัฒนาครูผู้สอน
ด้วยองค์ความรู้จากเอกชน

สู่การร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมจ่าย โดยอาศัยมาตรการแรงจูงใจ
ทางตรง > ช่วยเหลือค่าฝึกอบรมแก่เอกชนกึ่งหนึ่ง 
ทางอ้อม > ค่าฝึกอบรมเอกชนสามารถนําไปลดหย่อน
ภาษีได้ 2.5 เท่า

DEMAND DRIVENSUPPLY PUSH
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อีอีซี เดินหน้าพัฒนาบุคลากร เช่ือมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ผ่านประมาณการความต้องการบุคลากรในพ้ืนท่ีอีอีซี ระยะเวลา 5 ปี (2562 – 2566) *พบว่า 

แบ่งเป็น สายอาชีวศึกษา ร้อยละ 53 และสายสามัญ ร้อยละ 47

ร้อยละ

53
ความต้องการ

ร้อยละ

47
ความต้องการ

ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะในสาขาต่าง ๆ จำานวน 475,668 อัตรา

สายอาชีวศึกษา สายสามัญ

การประมาณความต้องการกำาลังคน
เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มุ่งผลิตบุคลากรไปในทิศทางเดียวกัน

อุตสาหกรรมการบิน
จำานวน 32,836 ตำาแหน่ง

อุตสาหกรรมดิจิทัล
จำานวน 116,222  ตำาแหน่ง

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
จำานวน 109,910  ตำาแหน่ง

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
จำานวน 58,228 ตำาแหน่ง

อุตสาหกรรมระบบราง
จำานวน 24,246 ตำาแหน่ง

อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต
จำานวน 53,738 ตำาแหน่ง

อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
จำานวน 14,630 ตำาแหน่ง

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
จำานวน 37,526 ตำาแหน่ง

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดี
จำานวน 16,920 ตำาแหน่ง

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
จำานวน 11,412 ตำาแหน่ง

- ภาครัฐ
- ภาคเอกชน
- สถาบันการศึกษา

*ประมาณการ ณ ปี 2562

ประมาณความต้องการ
กำาลังแรงงาน

เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ควบคุมปริมาณและคุณภาพ
ของผู้สำาเร็จการศึกษา

และแรงงานในแต่ละระดับ

4

6

อุตสาหกรรมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

14 15



2ความก้าวหน้าที่สำาคัญ
           ช่วงปี 2561-2563

16 17



จากแนวคิด สู่การทำางานต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม
การพัฒนาทักษะบุคลากรตามแนวทาง

อีอีซี โมเดล (EEC Model)
คว

าม
ก้า

วห
น้า

ที่ส
ำาค

ัญ
ช่ว

งป
ี 2

56
1-

25
63

การพัฒนาบุคลากรในพื้นที่อีอีซี ก้าวสู่การศึกษายุคใหม่ตามหลัก “Demand Driven”
ผลิตคนให้ตรงความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ผ่านความร่วมมือจากภาครัฐ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายหลักให้คนพื้นที่อีอีซี  

พัฒนาหลักสูตร
วางแผนกำาลังคนระยะยาว
(เอกชนจ่าย 100%)

ฝึกอบรมระยะสั้น
คนทำางานเพิ่มเติม ใช้งานทันที
รัฐ : เอกชน (50:50)เปลี่ยนจาก Supply Push เป็น Demand Driven (EEC Model) 

โดยเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในรูปแบบ ผู้ร่วมอบรม (Co-trainer)
และผู้ร่วมจ่าย (Co-payment) 

“ทักษะดี มีงานทำา รายได้ดี”

กลไกการพัฒนาทักษะบุคลากร ผลิตคนตรงตามความต้องการ 
จาก Supply Push เป็น Demand Driven ผ่านการฝึกอบรมระยะส้ัน

ความต้องการแรงงานกลุ่มต่างๆ

ช่างฝีมือมืออาชีพ วิศวกร นายช่างเทคนิค นักวิจัย วิทยาศาสตร์
 และผู้เชี่ยวชาญ

การพัฒนาทักษะบุคลากรตามแนวทาง

EEC Model แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

Type

  A
Type

  B

เอกชน Co-train
กับสถานศึกษา

เสนอหลักสูตร
ท่ีมีความพรอม

คณะทํางานพิจารณารับรองหลักสูตรฯ*ใหแนวทาง

Training Providers

สถานประกอบการ

หนวยงานท่ีดูแล
เร่ือง Incentive

ภาครัฐ 50 %

เอกชน 50 %

คาใชจายไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษี

อนุมัติ
ดําเนินการอบรม

เอกชนรวมจายแบบ
Co-payment

*คณะทำางานพิจารณารับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมขั้นสูง
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สํานักงานคณะทํางานประสานงาน
ด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

EEC HDC

คณะทํางาน
10 S - Curves

EIF
(EEC Industrial Forum)

EEC Net
(ศูนยเครือขายการพัฒนาบุคลากร)

คณะทํางานชุดพิเศษ
2 ชุด

มหาวิทยาลัยใน EEC
7 แหง

วิทยาลัยอาชีวะ
12+5

โรงเรียนพ้ืนฐาน
874 แหง

ทองเท่ียว

ทองเท่ียว

พาณิชยนาวี

พาณิชยนาวี

สนับสนุนสาขาขาดแคลน

• ม.บูรพา
• ม.ศรีปทุม
• มจพ.ระยอง

• กลุมภายใตกระทรวงศึกษา
• กลุมภายใตเมืองพัทยา

• กลุมสมาคมการศึกษาเอกชน

• มทร.ตอ.
• PIM

• มก.ศรีราชา
• มธ.พัทยา

สถาบัน Drone

10 กลุมอุตสาหกรรม + SMEs

ยานยนต
สมัยใหม

ยานยนต
สมัยใหม

เกษตรสมัยใหม
และเทคโนโลยี

ชีวภาพ

อากาศยาน ระบบราง

ระบบราง

Electronics
และDigital

> พัฒนาทักษะบุคลากร
 EEC Model

> พัฒนาการศึกษาพ้ืนฐาน
 และภาษา

> สรางเครือขาย
 ความรวมมือกับ
 อุตสาหกรรม และเครือขาย
 สถานศึกษา

> พัฒนาระบบนิเวศ
 การศึกษาใหม

> สนับสนุนการจัดการ
 กําลังคนในอุตสาหกรรม

> รวมพัฒนาการผลิต 4.0
 และ 5G

> สนับสนุนสงเสริม
 ศูนยเครือขายการเรียนรู

โลจิสติกส

โลจิสติกส

หุนยนตและ
AutomationMedical Hub

Automation

EEC HDC
ขับเคล่ือนความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง
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การพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย (EEC Model)

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในภาพรวม (Overall Competency Development)

 การพัฒนาบุคลากรระดับข้ันพ้ืนฐาน (ประถม,มัธยม) (Basic Education and Ecology) 

EEC Model Type
A

การสรางแรงจูงใจกับสถานประกอบการมารวมทํางานกับสถานศึกษาอยางใกลชิด และสนับสนุน
คาเทอมและคาใชจายระหวางเรียน (WORK INTEGRATED LEARNING)

พัฒนาแรงงานในสถานประกอบการเรงดวนเพ่ือตอบสนองความตองการทันที โดยหลักสูตร
ตองผานการรับรองจากคณะทํางานพิจารณารับรองหลักสูตรฯ*

การยกระดับระบบนิเวศ (ECOLOGY) ของการพัฒนาบุคลากรต้ังแตวัยเรียนในระดับพ้ืนฐาน
อาทิเชน

ทักษะดานการเช่ือมระดับสากล  อิเล็กทรอนิกส โดรน และแมคาทรอนิกส  

ทักษะดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน (SOFT SKILL) อาทิ การสรางทัศนคติ (MINDSET) สําหรับผูบริหารและครู

“ จบแลวมีงานทํา 
รายไดดี มีอนาคต ”

รฐัสนับสนุน
คาฝกอบรมไมเกิน 50%

คาใชจายฝกอบรม
หักลดหยอนภาษีได 2.5 เทา

รบัประกันการจางงาน
อยางนอย 1 ป 

ผานความรวมมือระหวาง
เอกชนและสถานศึกษา

ทักษะดานภาษาตางประเทศ 

Type
B

EEC Model

- คายวิทยาศาสตร
- คายการศึกษา

01

02

03

แนวทางการพัฒนาทักษะบุคลากร

และการศึกษาในพื้นที่ EEC

*คณะทำางานพิจารณารับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมขั้นสูง
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อีอีซี โมเดล
ต้นแบบการศึกษายุคใหม่ สร้างคนตรงกับงาน 
ปี 2561 - 2563 การพัฒนาบุคลากร ตามแนวทาง อีอีซี โมเดล ได้ดำาเนินการแล้ว 
จำานวน 8,392 คน โดยมีการอบรม 2 รูปแบบ ดังนี้

พัฒนาหลักสูตร
วางแผนกำาลังคนระยะยาว
(เอกชนจ่าย 100%)

EEC Model
Type  A
“เรียนฟรี มีงานทำา

รายได้สูง”

1.

รูปแบบ : สถานศึกษาและผู้ประกอบการ
  จัดการศึกษาร่วมกันอย่างใกล้ชิด 

อาทิเช่น
สาขาวิชาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก
สาขาวิชาอุตสาหกรรมยานยนต์
แห่งอนาคต
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก

อาทิเช่น
สาขาวิชาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
สาขาวิชาอุตสาหกรรมยานยนต์
แห่งอนาคต
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

อาทิเช่น
สาขาวิชาอุตสาหกรรม
พาณิชยนาวี
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
สาขาวิชาอุตสาหกรรมยานยนต์
แห่งอนาคต
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค)

ผลิตบุคลากรพร้อมใช้งาน เริ่มตั้งแต่พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร ให้ตรงความต้องการของผู้ประกอบการ
สนับสนุนวิทยากร เครื่องมืออุปกรณ์ การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ และรับเข้าทำางานด้วย
อัตราเงินเดือนที่สูงกว่ามาตรฐานของคนจบใหม่ในสาขาวิชานั้น ๆ โดยผู้เรียนไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน และ
ค่าใช้จ่ายในระหว่างที่เข้าโครงการ

ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาในอีอีซี ระดับอุดมศึกษา จำานวน 7 แห่ง อาชีวศึกษา 12 แห่ง 
ตามรูปแบบ ดังนี้

ขณะนี้ คณะทำางานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) 
เร่งผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ประกอบการอีกหลายราย เพ่ือให้การดำาเนินงาน
สำาเร็จตามแผนที่วางไว้

ร่วมพัฒนาทักษะบุคลากร จำานวน 4,660 คน แบ่งเป็น

สถาบัน
อุดมศึกษา
จำานวน 120 คน

สถาบัน
อาชีวศึกษา
จำานวน 3,471 คน

สถาบัน
เอกชน

จำานวน 1,069 คน
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ฝึกอบรมระยะสั้น
คนทำางานเพิ่มเติม ใช้งานทันที
รัฐ : เอกชน (50:50)

EEC Model
Type  B

“ผลิตคนในระยะเร่งด่วน  
จบมามีงานทำา”  

2.

ท้ังน้ี หลักสูตรจะต้องผ่านการรับรองจากคณะทำางาน
พิจารณารับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม
ขั้นสูง โดยมีหลักเกณฑ์สำาคัญสำาหรับการรับรอง
หลักสูตร ดังนี้

ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ประกอบการ
ตัวอย่างบางส่วน

ประเภทอุตสาหกรรม ผูประกอบการ สถานศึกษา
ยานยนตสมัยใหม สถาบันอุดมศึกษาใน EEC 4 แหง 

และสถาบันอาชีวศึกษา 7 แหง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

สถาบันอุดมศึกษาใน EEC 4 แหง 
และสถาบันอาชีวศึกษา 7 แหง

หุนยนต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา

กลุมอุตสาหกรรมบลูเทคซิต้ี
(บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ (มหาชน) จํากัด ฯลฯ

บริษัท พนัส แอสแซมบลีย จํากัด

บริษัท ซีเนียร แอโรสเปซ จํากัด

กลุมอุตสาหกรรม MICE และกลุมอุตสาหกรรม SPA

บริษัท ไทยอีสเทอรน กรุป  โฮลด้ิง จํากัด

บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามคอมเพรสเซอร อุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท มอสโทริ จํากัด มหาวิทยาลัยบูรพา

โลจิสติกส

การบิน

ทองเท่ียวกลุมรายไดดี

เทคโนโลยีชีวภาพ
เช้ือเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

เช้ือเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ
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4 หลักเกณฑ์สำาคัญสำาหรับการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของ อีอีซี 

เป็นหลักสูตรที่จัดทำาเพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูง

เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ
จากสถานประกอบการ ในการพัฒนา
บุคลากรให้ตรงตามความต้องการฯ

มีข้อตกลงกับสถานประกอบการ
ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะได้เข้าทำางาน
เป็นเวลา 1 ปี

01
02

03

04
สิทธิประโยชน์ : 
เอกชนที่สนับสนุนงบประมาณ
การฝึกอบรม สามารถนำาหลักฐาน
ไปประกอบการหักภาษีเงินได้จาก
กรมสรรพากรรวม 2.5 เท่า 

ในกรณีท่ีผู้ประกอบการน้ันได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ
และได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่แล้ว ให้นำาค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวไปรวมในวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จำานวน 2 เท่า

เฉพาะผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีของ EEC จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล ตามมาตรการการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ
ที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง
จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไม่เกินร้อยละ 50 
จากอีอีซี ทั้งนี้ส่วนที่ผู้ประกอบการจ่ายไปนั้นจะสามารถนำาไป
หักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 2.5 เท่า

หมายเหตุ
• ทั้งนี้โปรดศึกษาพระราชกฤษฎีกา และประกาศหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด
• เอกสารเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ https://www.eeco.or.th/th/eec-model

สิทธิประโยชน์ เอกชนที่สนับสนุนงบประมาณ
การฝึกอบรม EEC Model

1.

2.
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EEC Model Type B
อนุมัติแล้ว 93 หลักสูตร ผ่านฝึกอบรม 3,732 คน

ปัจจุบันหลักสูตรระยะส้ันท่ีผ่านการพิจารณา และรับรอง
หลักสูตรจาก คณะทำางานพิจารณารับรองหลักสูตรฯ
แล้ว จำานวน 93 หลักสูตร รวมบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรมแล้ว 3,732 คน อาทิเช่น 
• อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
  54 หลักสูตร อบรมแล้ว 212 คน 
• อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 
  25 หลักสูตร อบรมแล้ว 3,520 คน
• อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
  4 หลักสูตร

แต่ละหลักสูตรระยะส้ันท่ีได้รับการอนุมัติจะแสดงให้เห็น
รายชื่อสถานประกอบการเอกชนและสถานศึกษา
ที่ร่วมขอเสนอ อาทิ หลักสูตรหุ่นยนต์ นำาเสนอโดย 
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ
มทร. ตะวันออก หรือหลักสูตรยานยนต์แห่งอนาคต
นำาเสนอโดย บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ  จำากัด (มหาชน)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น

ในการน้ี จำานวนช่ัวโมงและค่าฝึกอบรมจะแตกต่างกันไป
ตามแต่ละอุตสาหกรรม ท้ังน้ี จำานวนช่ัวโมงเฉล่ียของ
หลักสูตรระยะส้ันอยู่ท่ีประมาณ 19 ช่ัวโมงต่อหลักสูตร
และค่าฝึกอบรมเฉล่ียอยู่ท่ี 7,000 บาท/คน/หลักสูตร

หนวยงานและ
บริษัทท่ีรับรอง

งบประมาณ
ตอคน

ช่ัวโมงอบรม
เฉล่ีย

บริษัท ออโต 
ไดแด็กติก จํากัด

บริษัท ไทย แอรโรสเปซ 
อินดัสทรีส จํากัด

บริษัท พนัส 
แอสแซมบลีย จํากัด

บริษัท สยามโตโยตา
อุตสาหกรรม จํากัด

บริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียร่ิง
คอนซัลแตนส จํากัด

16 ช่ัวโมง 19 ช่ัวโมง 25 ช่ัวโมง 38 ช่ัวโมง 23 ช่ัวโมง 32 ช่ัวโมง

7,500 บาท 3,800 บาท 37,000 บาท 6,000 บาท 4,200 บาท 10,000 บาท

หุ่นยนต์ ระบบรางโลจิสติกส์การบิน
อิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ
ยานยนต์

แห่งอนาคต

54 หลักสูตร 1 หลักสูตร5 หลักสูตร4 หลักสูตร 4 หลักสูตร25 หลักสูตร

*ข้อมูล ณ เมษายน 2564
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การฝึกอบรม EEC Model 2561 - 2563

ดำาเนินการแล้ว 8,392 คน

ยานยนตแหงอนาคต
จํานวน 3,520 คน

หุนยนต
จํานวน 212 คน

อ่ืนๆ

อ่ืนๆหุนยนต
จํานวน 302 คน

อิเล็กทรอนิกส
จํานวน 565 คน พาณิชยนาวี

จํานวน 669 คน
ทองเท่ียว

236 คน

โลจิสติกส
163 คน

การบิน
11 คน

อ่ืนๆ
จํานวน 1,203 คน

ยานยนตแหงอนาคต
จํานวน 1,511 คน

Type  A Type  B
จำานวน 4,660 คน จำานวน 3,732 คน

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในภาพรวม (Overall Competency Development) จำานวน 40,246 คน
การพัฒนาบุคลากรระดับข้ันพ้ืนฐาน (ประถม,มัธยม) (Basic Education and Ecology) จำานวน 34,402 คน
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4 หลักเกณฑ์สำาคัญสำาหรับการเป็นศูนย์เครือข่ายความร่วมมือฯ

มีความร่วมมือชัดเจน
ระหว่างสถาบันการศึกษา
กับการฝึกอบรม
ภาคอุตสาหกรรมนั้น ๆ มีความร่วมมือกับภาคเอกชน ทั้งในระยะสั้น - ยาว

และให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมสถานศึกษาที่เป็นเครือข่าย
การพัฒนาความรู้ทักษะจากศูนย์ฯ ต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น

เป็นศูนย์ท่ีใช้งบลงทุนภาครัฐเพียงแค่ 1-2 ปี
หลังจากนั้นต้องบริหารจัดการด้วยตนเอง
ตามแนวทางของแต่ละศูนย์ และความร่วมมือ
ของภาคอุตสาหกรรมต่อไป

มีทิศทางชัดเจนว่าจะยกระดับการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

01
02

03

04

ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ

(EEC Automation Park)

หนึ่งในกลไกสําคัญการพัฒนาทักษะบุคลากรในพื้นที่อีอีซี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ
การมีศูนย์เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และโครงการสนับสนุนในมิติต่าง ๆ

*ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือฯ EEC Automation Park 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรไทยด้วยระบบอัตโนมัติ รองรับอุตสาหกรรม 4.0
ความร่วมมือในรูปแบบเอกชนให้เคร่ืองมือ - สถาบันการศึกษาให้พ้ืนท่ี (บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอร่ี ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จำากัด)
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กลไกการพัฒนาบุคลากรในพ้ืนท่ี EEC เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

มี 11 ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือฯ และ 4 โครงการสนับสนุน ในการดำาเนินการ

อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

อุตสาหกรรมยานยนต์
แห่งอนาคต

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบิน

ศูนย์เครือข่าย 
อุตสาหกรรมดิจิทัล
(Depa, ม. ศรีปทุม)

ศูนย์เครือข่าย
ยานยนต์แห่งอนาคต
(มจพ. ระยอง)

การสนับสนุนด้านทักษะภาษา
EEC-CLIL* Promotion Center (ม.บูรพา.; งบ 65)
*CLIL คือ Content and Language Integrated Learning

ศูนย์เครือข่าย 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(มจพ ระยอง, ม. บูรพา)

ศูนย์เครือข่ายการบิน
(สบพ, ม. เกษตร ศรีราชา)
สถาบันโดรน
(ม. บูรพา, มทศ, GISDA, 
ม.เกษตรศรีราชา; งบ 65)

ศูนย์เครือข่าย
โลจิสติกส์ดิจิทัล
(มทร. ตะวันออก; งบ 64)

EEC Automation Park
(ม. บูรพา, FIBO; งบ 63)
EEC Mechatronic Center
(มทร. ตะวันออก; งบ 65)

โครงการสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรในภาพรวม

อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรม
พาณิชยนาวี

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
กลุ่มรายได้ดี

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 
และเทคโนโลยีชีวภาพ

ศูนย์เครือข่ายระบบราง
(มทร. ธัญบุรี; งบ 64)
ศูนย์เทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(ม. บูรพา)
ศูนย์ฝึกระบบราง
(ว. เทคนิคชลบุรี; งบ 63)

การพัฒนาวิชาชีพขาดแคลน
Cutting and Welding
ศูนย์เทคโนโลยีการเชื่อม

ระบบธนาคารหน่วยกิต
และการจัดการศึกษา
แบบเฉพาะเจาะจงใน อีอีซี
(ม.บูรพา, มจธ.; งบ 65)

ระบบฐานข้อมูลด้านแรงงาน
Labor Database Center
(สกพอ.; งบ 65)

ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือฯ 
ที่ได้รับงบประมาณแล้ว

โครงการที่ของบประมาณ ปี 65

ศูนย์เครือข่ายพาณิชย์นาวี
(ม. เกษตร ศรีราชา; งบ 63)

ศูนย์เครือข่าย อาหาร เกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ
(ม. บูรพา)

ศูนย์เครือข่าย
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
(ม. บูรพา; งบ 64)

ศูนย์เครือข่าย
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(ม. บูรพา)

*ข้อมูล ณ 8 มีนาคม 256436 37



ผลักดันศูนย์เครือข่ายความร่วมมือฯ

ต้นแบบพัฒนาทักษะบุคลากร ในอีอีซี

ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือฯ (EEC Industry Networking Center) โดยมี สกพอ. ร่วมส่งเสริมผลักดันผ่านการทำานโยบาย
ในรูปแบบใหม่ (Policy Sandbox) ในขณะนี้ดำาเนินการจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว 6 ศูนย์ ได้แก่

EEC NET Automation
ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา
บุคลากร สำาหรับเทคโนโลยีอัตโนมัติ 4.0 
(Automation Park) 
มหาวิทยาลัยบูรพา

EEC NET Maritime
ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา
บุคลากรสำาหรับอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา 

EEC NET Rail System 
ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา
บุคลากร สำาหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ระบบราง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

EEC NET Tourism 
ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา 
บุคลากร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

EEC NET Logistics
ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา
บุคลากร สำาหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก        

EEC NET Electric Vehicle 
ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา
บุคลากร สำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ระยอง

1.

3.

5.

2.

4.

6.

3 กระทรวง 12 หนวยงาน

สถานประกอบการเอกชนเขารวม

11 ศูนยเครือขายความรวมมือฯ

377 แหง

EEC Automation Park
EEC Mechatronic Center 
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ระดับอาชีวะ ระดับอุดมศึกษา

277 แหง

ขับเคลื่อนความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน
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ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมมือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรใน อีอีซี ทุกภาคส่วน

ผลักดันแนวทางจัดต้ัง ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา
ใน อีอีซี (Excellent Center) พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน
ให้กับนักเรียนได้ตรงตามจุด เรียนจบสามารถเข้าทำางาน
ได้ทันที พร้อมสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพ 
ตลอดจนแนะแนวการศึกษาต่อตามความสามารถของผู้เรียน 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับการอาชีวศึกษาครั้งใหญ่ใน อีอีซี

ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษาในพื้นที่อีอีซี
(Excellent Center) จำานวน 5 แห่ง
1. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
 (ด้านศูนย์ยานยนต์สมัยใหม่)
2. วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม
 (ด้านศูนย์ดิจิทัลและหุ่นยนต์)
3. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
 (ด้านศูนย์ระบบรางและ Logistic)
4. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
 (ด้านศูนย์ Aviation และการท่องเท่ียว)
5. วิทยาลัยเทคนิคระยอง
 (ด้านศูนย์ Automation & Robotic)

กระทรวงศึกษาธิการ

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผลักดันสถาบันอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก จำานวน
12 สถาบัน ท่ีมีกำาลังการผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
ชั้นสูง (ปวส.) รวมปีละ 8,200 คน ตั้งเป้า ปี 2566 เป็น 
EEC Model Type A อย่างน้อย 2,000 คนหรือร้อยละ 30
ของผู้สำาเร็จการศึกษา ปวส. โดยปัจจุบันได้ดำาเนินการแล้ว
กว่า 1,500 คน

ขยายจำานวนนักศึกษาที่เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
(Short Course) รัฐเอกชนร่วมจ่าย 50:50 ให้ได้ 20,000 คน

ขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษากับเน้ือหา
(Content and Language Integrated Learning - CLIL)
กับการเรียนการสอนกลุ่มอาชีวศึกษา ซึ่งผู้สอนในสาขา
วิชาชีพต่าง ๆ จะต้องนำาภาษาอังกฤษไปสอดแทรก
ในการจัดการเรียน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เฉพาะทางได้อย่างคล่องแคล่ว

กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวทาง Demand Driven โดยร่วมกันจัดการศึกษา
ในรูปแบบ EEC Model และความร่วมมือในการส่งเสริม
การจัดสหกิจศึกษา และการทำางานให้สามารถพัฒนา
บุคลากรได้ตรงความต้องการของผู้ประกอบการทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ

กำาหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนสถานศึกษา ท่ีจัดการศึกษา
ตามแนวทางดังกล่าวและให้สิทธิประโยชน์แก่ภาคเอกชน
ที่ร่วมสนับสนุนการผลิตบุคลากร

ขยายผลกำาหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตอบสนอง
ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างตรงตามความต้องการ
ซ่ึง สป.อว. จะเร่งขยายจำานวนหลักสูตร CWIE ตามแนวทาง
EEC Model Type A เพ่ือรองรับความต้องการบุคลากร
ของ EEC ให้ได้ 100,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี

ขยายความร่วมมือในการจัดทำาฐานข้อมูลบุคลากร
และร่วมจัดกิจกรรมจัดการงาน EEC Jobs and Skills Expo
ในพื้นที่อีอีซี

หน่วยฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในอีอีซี
อาทิเช่น สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิต
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ ท่ีทำางานร่วมกับภาคเอกชนมากข้ึน
ทั้งการฝึกอบรม Re-skill, Up-skill และ New-skill ใน
หลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งสร้างหลักสูตรอบรมระยะส้ัน
และเป็นแกนนำาประสานภาคอุตสาหกรรมเช่ือมต่อการศึกษา
นอกจากนี้ยังมีฝึกอบรมเพิ่มทักษะแรงงาน โดยเฉพาะ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ขยายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี ผ่านการ
ประสานงานคณะกรรมการประสานความร่วมมือกับ 
ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาเพื ่อพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

กระทรวงแรงงาน
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การจัดทำาฐานข้อมูลแรงงานรายบุคคล

การพัฒนาทักษะบุคลากร EEC Model

01 02 03
ฐานขอมูลฝกอบรมรายบุคคล การติดตามประเมินผล

และออกแบบนโยบาย
การจับคูตําแหนงงาน/การฝกอบรม

- สํานักงานประกันสังคม
- กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
- กระทรวง อว. 
- กรมการจัดหางาน 

Job Platform
Talent pool
Microcredential

Skill Matching

ฐานขอมูล
ฝกอบรม

แรงงานใน 
EEC

Labor
Demand

- ลดปญหา Skill Mismatch
  และการขาดแคลนแรงงานทักษะสูง
- เอ้ือใหเกิดการจางงาน
   และโครงการฝกอบรม
- สงเสริมการยกระดับทักษะในอนาคต
  ตอภาพรวมของประเทศ

ฐานขอมูลแรงงานอ่ืนๆ 

ขอมูลสวนตัว

ขอมูลการทํางาน

ขอมูลการศึกษาและฝกอบรม

ขอมูลฝกอบรมของ 
EEC model

เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก / ช่ือ / 
นามสกุล / วันเกิด / เพศ / สัญชาติ /
ท่ีอยูและชองทางติดตอ

ช่ือสถานประกอบการ/ประเภทธุรกิจ/ 
ท่ีอยู/ ตําแหนง /คาจาง

ระดับวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/GPA
สถานศึกษา/ช่ือใบประกาศ/
สถาบันฝกอบรม/ วันท่ีประกาศ

ช่ือหลักสูตร / รุน / ทักษะท่ีไดรับ
/ อุตสาหกรรมเปาหมาย  / คาใชจาย / 
ช่ัวโมง

สแกนเข้าเว็บไซต์

www.อีอีซีมีงานทำา.com
แพลตฟอร์มการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลฝึกอบรมของอีอีซี
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3การดำาเนินการระยะต่อไป
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งบ
บูร

ณ
าก

าร

รัฐ-เอกชน รวมจาย (50%-50%) (Type B)

รักษาการจางงาน + เพ่ิมทักษะ
อุตสาหกรรมยานยนต (โควิดรอบแรก)

รักษาการจางงาน + เพ่ิมทักษะ
อุตสาหกรรมยานยนต (โควิดรอบสอง)
เพ่ิมทักษะอุตสาหกรรมทองเท่ียว
EEC Local Wisdom Tourism

เงิ
นกู

โค
วิด

กอ
งทุ

นอี
อีซี

รวมท้ังหมด 70,542 คน

ดําเนินการแลว 8,392 คน เปาหมายท่ีจะดําเนินการ

4,660 1,000 11,180
3,732 12,130 25,520

8,392 25,450

44,000

36,700

9,500

1,120

1,700

อบรมเพ่ิมเติม
เน่ืองจากโควิด 
12,320 คน

รวมถึงการประสานการจัดต้ังศูนยฝกอบรมดานดิจิทัลกับหนวยงานพันธมิตรอ่ืนๆ
อาทิเชน Huawei / VM ware / HP ( 3 ป: 2564-2566)

การฝกอบรม EEC Model
*2561 - 2563 2564 2565

ขอมูล ณ 8 มีนาคม 2564

ไมนอยกวาเอกชนจาย 100% (Type A)

การดำาเนินการระยะต่อไป
อีอีซี รุก พัฒนาทักษะบุคลากร ตั้งเป้าปี 2566
ผลิตคนถึง 1 แสนคน

กา
รด

ำาเ
นิน

กา
รร

ะย
ะต

่อไ
ป

การฝึกอบรมระยะส้ัน “อีอีซี โมเดล”

ต้ังเป้าหมายในปี 2561 - 2566 เพ่ิมอย่างน้อย 100,000 คน

*คำาขอ งปม. ปี 65

โดยปี 2564 มีการฝึกอบรมแล้วกว่าจำานวน 20,000 - 30,000 คน  
และขยายผลไปยังนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3 - 4 ให้เก็บสะสมการฝึกอบรมระยะสั้นเป็น Credit Bank  

อนาคตการพัฒนาทักษะบุคลากร 
จะสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาค ความต้องการลงทุนเทคโนโลยีการผลิตและบริการ ความต้องการ
ของภาคเอกชน ตลอดจนการขยายตัวของการพัฒนาอีอีซี ด้วย
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รวมมือกระทรวงศึกษาธิการ รวมมือกับสถานประกอบการเอกชน

ประสานกับกระทรวง อว. ประสานกับกระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

ขยายผลความร่วมมือการพัฒนาทักษะบุคลากร
ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ

• ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวทาง Demand 
Driven โดยร่วมกันจัดการศึกษาในรูปแบบ EEC Model และ ความร่วมมือ
ในการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำางาน
(Cooperative Work Integrated Education : CWIE) ให้สามารถพัฒนา
กำาลังคนได้ตรงความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
• สนับสนุนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามแนวทางดังกล่าว และให้สิทธิประโยชน์
แก่เอกชนที่ร่วมผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นการจูงใจเป็นพิเศษ
• ขยายจำานวนหลักสูตร CWIE ตามแนวทาง EEC Model Type A เพ่ือรองรับ
ความต้องการบุคลากรของ อีอีซี ให้ได้ 100,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี 

สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถานประกอบการเอกชน

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

• หน่วยฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานใน อีอีซี 
เช่น สถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิต
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ Manufacturing Automation and 
Robotics Academy : MARA) ทำางานร่วมกับภาคเอกชน
ให้มากข้ึน ท้ังการฝึกอบรม Re-skill Up-skill New-skill 
ในหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course)
• กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างหลักสูตร อบรมระยะส้ัน
(Short Course) ประสานภาคอุตสาหกรรมเชื ่อมต่อ
การศึกษา และฝึกอบรมเพิ่มทักษะแรงงาน โดยเฉพาะ
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19

• ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนจัดต้ังการฝึกอบรม
ให้กับพนักงานและแรงงานทั่วไปโดยอาศัย องค์ความรู้
และเทคโนโลยีสมัยใหม่จากสถานประกอบการ ในรูปแบบ
โรงเรียนในโรงงาน
• ตัวอย่างความสำาเร็จที่ผ่านมา อาทิ ประสานให้มี
การจัดต้ัง ARAI Academy ของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
จำากัด (มหาชน) เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้าน Robotic และ
Automation ความร่วมมือกับสถานประกอบการเอกชน
• เชื่อมโยงหน่วยฝึกอบรมของเอกชนทำางานร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายด้านการพัฒนากำาลังคนของแต่ละอุตสาหกรรม

• ผลักดันสถาบันอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก จำานวน
12 สถาบัน ซึ่งมีกำาลังการผลิตนักศึกษา ปวส. รวมปีละ 
8,200 คน เป็นรูปแบบ EEC Model Type A 
• ขยายจำานวนนักศึกษาที่เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
(Short Course) 
• ขยายผลการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษากับเนื้อหา 
(Content and Language Integrated Learning – CLIL)
กับการเรียนการสอนกลุ่มอาชีวศึกษา นำาภาษาอังกฤษ
ไปสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ เน้นให้ผู้้เรียนรู้จักและ
ใช้คำาศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีพบในวิชาชีพ และสามารถใช้ได้
อย่างคล่องแคล่ว
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ยกระดับทักษะบุคลากร
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาตรฐานสากล

ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา
ประเทศออสเตรีย

5G + Network 
CISCO + MAVENIR
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ICT + 5G 
Huawei ASEAN

Academy (Thailand) 
EEC Branch
ประเทศจีน 

E-commerce
Alibaba.com

ประเทศจีน

EEC

 ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จุดเริ ่มต้นจาก สัตหีบโมเดล ภายใต้ความร่วมมือ ไทย-ออสเตรีย
รัฐร่วมเอกชน ผลักดันสู่สถานศึกษาร่วมมือกับสถานประกอบการ

 ขยายผลสู่การจัดทำา MOU เพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสมัยใหม่
ตามมาตรฐานสากล ร่วมกับหน่วยงานชั้นนำาระดับโลก อาทิเช่น
 • หลักสูตร IOT, Automation, Ecosystem ร่วมกับ Mitsubishi Electric
  & Automation Park 
 • หลักสูตร 5G, ICT และ Digital ภายใต้ EEC-Huawei ASEAN Academy
  (Thailand) 
 • หลักสูตร 5G ระบบเครือข่าย (Network) และซอฟต์แวร์ ร่วมกับกลุ่ม 
  Cisco & Mavenir & 5GCT & PlanetComm 
 • หลักสูตรด้านยานยนต์สมัยใหม่กับกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ และกลุ่มผู้ผลิต
  ช้ินส่วนยานยนต์ 8 ค่ายใหญ่ ท้ังจากค่าย ญ่ีปุ่น จีน ยุโรป อาทิ Toyota,
  Honda, Isuzu, Nissan, Ford, Mitsubishi Motors, Great Wall
  Motors เป็นต้น 

 นอกจากนี้ อยู่ในระหว่างเจรจากรอบความร่วมมือเพิ่มเติม
 • หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) ร่วมกับ Great Wall Motors
 • หลักสูตรแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ร่วมกับ Evlomo 
 • หลักสูตร Automation 4.0 ร่วมกับ SNC Former 
 • หลักสูตร E-commerce ร่วมกับ Alibaba 
 • หลักสูตรการออกแบบ (Design) และการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
  (Tourism & Hotel) ร่วมกับสถาบัน Vocational Training Council
  (VTC) Honk Kong เป็นต้น

 ตลอดจนเตรียมการขยายกรอบความร่วมมือในหลายมิติระดับสถาบัน 
เช่น ร่วมมือกับสมาคม AOTS ประเทศญี่ปุ ่น WIFI ประเทศออสเตรีย
และสถาบัน Fraunhofer Academy ประเทศเยอรมนี เป็นต้น

Type A,B
EEC Model

กับหน่วยงานต่างประเทศ

ข้อมูล ณ เมษายน 2564
หมายเหตุ: AOTS (The Association for 
Overseas Technical Cooperation and 
Sustainable Partnerships) ประเทศญ่ีปุ่น
และ Great Wall ประเทศจีน อยู่ในขั้นตอน
การประสานกรอบความร่วมมือ

4.0 Ecosystem
Mitsubishi Electric

ประเทศญี่ปุ่น
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การทํางานรวมกับ
หนวยงาน

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงศึกษาฯ
- ศูนยความเปนเลิศ
   ทางการอาชีวศึกษา
  (Excellent Center) 
- กระทรวง อว.

การพัฒนาบุคลากรทักษะเฉพาะ

ศูนยพัฒนาชางเช่ือม
สําหรับอุตสาหกรรม
(Cutting and Welding)

ศูนยติดตามและวิเคราะหขอมูล
กําลังบุคลากร

ระบบสนับสนุนการศึกษา

ศูนยเครือขายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ศูนยสงเสริมการบูรณาการเน้ือหาและภาษาในอีอีซี
(EEC - CLIL Promotion Center)

แพลตฟอรมการเรียนรูออนไลนในอีอีซี
(EEC Online Learning Platform)

ระบบธนาคารหนวยกิตและการจัดการศึกษา
แบบเฉพาะเจาะจงในอีอีซี
(EEC Credit Bank/Micro Credential System

ยกระดับ
ศักยภาพการผลิต
(Productivity Growth)

กระจายรายได
อยางท่ัวถึง

(Income Distribution)

พรอมปรับตัว
เพ่ือเติบโตอยางย่ังยืน

(Sustainability and Resiliency)

การเติบโตเศรษฐกิจ
ที่มาจากการพัฒนาบุคลากร

*CLIL คือ Content and Language Integrated Learning52 53



4กรณีตัวอย่าง (Showcase)
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สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิต
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)

ตัวอย่างการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ 
EEC Model Type B

กร
ณ

ีตัว
อย

่าง
 (S

ho
wc

as
e)

หลักสูตรการฝก ช่ัวโมง วันท่ี
จํานวน 
( คน )

รวม
( คน )บริษัทท่ีเขารับการฝก

PLC Mitsubishi GX Work 2
(Advanced)

การควบคุมหุนยนต อุตสาหกรรม 
WELDEXดวยโปรแกรม CPR และ LNC

ชางควบคุมเคร่ืองกลึง CNC
( ระดับ 1 )

ชางควบคุมเคร่ืองกัด CNC
( ระดับ 1 )

PLC Mitsubishi GX Work 2
(ฺBasics)

18

18

30

30

24

10

10

13

10

10

13

56

บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิกส จํากัด
บริษัท อินจิเนียม จํากัด

บริษัท เนตรพยัพ รับเบอรแมชชีน จํากัด

บริษัท โรบาเธรม จํากัด
บริษัท เวลเด็กซ จํากัด

บริษัท โอพี ออโตเทค จํากัด

บริษัท เอ็ม เอส เอ็ม ( ประเทศไทย ) จํากัด

บริษัท เอ็ม เอส เอ็ม ( ประเทศไทย ) จํากัด

บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิกส จํากัด

9

1

5

5

1
2

11 - 13
กันยายน 63

11 - 13
กันยายน 63

11 - 13
กันยายน 63
17 - 18
กันยายน 63

19 - 20
กันยายน 63
25 - 27
กันยายน 63

19 - 20
กันยายน 63
26 - 27
กันยายน 63

13

10

รวม

สาขาการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม WELDEX 
ด้วยโปรแกรม CRP และ LNC 

หัวขอ ผลลัพธ
ระยะเวลา
( ทฤษฎี ) ( ปฏิบัติ )

ระยะเวลา

วันท่ี
1

วันท่ี
2

วันท่ี
3

WELDEX Arc Welding Robot
 - Operating Instruction

ผูเขาอบรมเขาใจการทํางาน
และสามารถควบคุมกําหนด
การเคล่ือนไหวหุนยนตได

ผูเขาอบรมสามารถใชโปรแกรม
CRP ส่ังทํางานหุนยนตได เขาใจ
การเขียนโปรแกรมใหเหมาะกับ
ประเภทหุนยนต

ผูเขาอบรมสามารถใชโปรแกรม
LNP ส่ังทํางานหุนยนตได เขาใจ
การเขียนโปรแกรมใหเหมาะสมกับ
ประเภทหุนยนต

2.4
ช่ัวโมง

3.6
ช่ัวโมง

1.5
ช่ัวโมง

4.5
ช่ัวโมง

1.5
ช่ัวโมง

4.5
ช่ัวโมง

CRP Robot Controller Program

 - Hardware Instruction
 - Welding Process Instruction
 - Operation Instruction

LNC Robot Controller Program

 - Hardware Instruction
 - Welding Process Instruction
 - Operation Instruction
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สถาบันพัฒนาบุคลากร
สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์ (MARA)

วิดีโอเรื่อง
EEC Demand Driven 

Education

สแกนรับชมวิดีโอ

การพัฒนาทักษะบุคลากรตามหลัก Demand Driven 
ตัวอย่างผู้เข้ารับการอบรม

Type A Type B

ธนาลักษณ์ มธุรสมนตรี

กำาลังศึกษาระดับ ปวส. ปี 2 
แมคคาทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
บริษัท Ford Thailand Manufacturing

สำาเร็จการศึกษา ปริญญาตรี
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

มทร. ตะวันออก

ฝึกอบรมระยะสั้น 
หลักสูตรการควบคุมหุ่นยนต์

อุตสาหกรรม WELDEX

FTM
จ่ายค่าเรียนทั้งหมด

• ได้เบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียน 
5,000 บาท/เดือน

• ได้เบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน 
5,000 บาท/เดือน

เงินเดือนที่คาดว่าจะได้รับ 
20,000 บาท 

SNC
จ่ายค่าเรียนทั้งหมด

ค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียน
และรับเข้าทำางาน

ตำาแหน่งปัจจุบัน
วิศวกร บริษัท SNC 

เงินเดือน
30,000 บาท

บริษัทจ่ายค่าเรียน
ครึ่งหนึ่ง (50:50)

ด้วยโปรแกรม CRP และ LNC
ของสถาบันพัฒนาบุคลากร

สาขาเทคโนโลยีการผลิต
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)

บริษัทร่วมจ่าย
ค่าฝึกอบรม 50%

เงินเดือน 20,000 บาท
ตำาแหน่ง ช่างเทคนิคงานประกอบ
และติดตั้ง บริษัท โอพี ออโตเทค

พสิษฐ์  ทอง เต็ม อมรเทพ  เที่ยงทุ่ง

ตัวอย่างผู้ประสบความสำาเร็จจากกว่า 8 พันคน
ในปี 2561 - 2563 5958



ตัวอย่างรายชื่อสถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ

ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากร EEC Model

รายชื่อสถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา
ภาครัฐ

สถาบันการศึกษา
ภาคเอกชน

มหาวิทยาลัย

ชลบุรี

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ + วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ระยอง

วิทยาลัยเทคนิคระยอง
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคบานคาย

ฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม

จันทบุรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ตราด

วิทยาลัยเทคนิคตราด

ปราจีนบุรี

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

สระแกว

วิทยาลัยเทคนิคสระแกว

ชลบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH)
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแหงเอเชีย (AMCOL)
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (EN-TECH)
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

ระยอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (PIM)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ระยอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

ฉะเชิงเทรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

รายชื่อผู้ประกอบการ

ยานยนตสมัยใหม

บริษัท ซีแพนเนล จํากัด

บริษัท แทนทับ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ

บริษัท พนัส แอสแซมบลีย จํากัด

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท มอสโทริ จํากัด

บริษัท สมบูรณแอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัท อาร ซี เครุงเจริญ จํากัด

บริษัท อูสมศักด์ิ บอด้ี คาร (2018) จํากัด

IHARA MANUFACTURING
(THAILAND) CO.,LTD.

JATCO (THAILAND) CO.,LTD

SAHA SEIREN CO.LTD.

THAI NOK CO.,LTD.

TOYOTA BOSHOKU SIAM METAL CO.,LTD.,

ยานยนตสมัยใหม, หุนยนต

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)

HOWA (THAILAND) CO.,LTD

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ,หุนยนต, ยานยนตสมัยใหม

Toyota Tsusho M&E (Thailand) Co.,Ltd

โลจิสติกส

บริษัท กิตติแสงชัย เซอรวิส จํากัด

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซีวา วีฮีเคิล ลอจีสติกส
(ประเทศไทย) จํากัด (ชลบุรี)

บริษัท ซีวา ลอจีสติกส (ประเทศไทย) จํากัด
(กรุงเทพมหานคร)

บริษัท โตโยตา ทรานสปอรต (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ที ไอ พี เอส จํากัด

บริษัท น่ิมซ่ีเส็งขนสง 1988 จํากัด

บริษัท น่ําเซ็ง เทรลเลอร จํากัด

บริษัท รวมกิจรุงเรือง (1993) จํากัด

บริษัท เอ เอ็น ไอ โลจิสติกส จํากัด

หุนยนต

บริษัท โกรว ดีวีลอป จํากัด

บริษัท คาเธย พรีซิช่ัน แคสต้ิง จํากัด

บริษัท เค แอนด เค เอ็นจิเนียร่ิง ซัมมิท จํากัด

บริษัท ดับเบิลยู พี ออโตเมชัน จํากัด

บริษัท ไตร บราเทอร จํากัด

บริษัท เทคอินเทลลิเจนซ จํากัด

บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จํากัด

บริษัท พี.ไอ. อินดัสทรี จํากัด

บริษัท ไลออน ประเทศไทย จํากัด

บริษัท เลนโซ แอโรสแปซ  จํากัด

บริษัท วี ซี เอส (ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท เวียงไธ อิควิปเมนท จํากัด

บริษัท วัฒนา แมชชีนเทค จํากัด

บริษัท สยามโตโยตาอุตสาหกรรม จํากัด

บริษัท สมบูรณกรุป จํากัด

บริษัท ออโต ไดแด็กติก จํากัด

บริษัท เอสซีอี โซลูช่ัน จํากัด

EXEDY (THAILAND) CO.LTD.

SUZUDEN INDUSTRIAL (THAILAND) CO.LTD.

หุนยนต, ยานยนตสมัยใหม

บริษัท สยามคอมเพรสเซอร อุตสาหกรรม จํากัด

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน)

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ แอนด เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

บริษัท ไทย แอรโรสเปซ อินดัสทรีส จํากัด

บริษัท นิชโช ไซโก (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท อิเลคโทรลักซ ประเทศไทย จํากัด

บริษัท เอ็นที เซอิมิทซุ ประเทศไทย จํากัด

บริษัท ฮันออน ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด

อุตสาหกรรมระบบราง

บริษัท ทรานสไทย เรลเวย จํากัด (TTR)

บริษัท ไทยเทครอน คอรเปอเรช่ัน กรุป จ ากัด

บริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนส จํากัด
(AEC)

บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จํากัด
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20 นโยบายการปฏิรูปอาชีวศึกษา
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
สรุปโดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

ตัวอย่างการพัฒนาบุคลากรของประเทศจีน

การผลิตคนตามความต้องการ การพัฒนาหลักสูตร

พัฒนาระบบอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ

พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน เพ่ือให้สามารถ
นําไปปฏิบัติงานได้

ร่วมมือกับบริษัทเอกชนในการจัดทําแผนการสอน
ตลอดจนการปรับหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ
ของภาคเอกชน เช่น การปรับหลักสูตรทุก 5 ปี 
และปรับหนังสือเรียนทุก 3 ปี เป็นต้น

ให้การสนับสนุน และขอความร่วมมือบริษัทเอกชน
ในการพัฒนาบุคลากร

สนับสนุนวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรประกาศ ปวช.

ปรับปรุงและส่งเสริมหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

จัดสร้างศูนย์ฝึกงานระดับสูง 
(High Level Internship Center)

จัดอบรมเพ่ิมพูนทักษะ (Up-skill) ให้ตรงกับงาน
ที่มีความต้องการ

จัดอบรมเพิ ่มทักษะสมัยใหม่ด้านการเกษตร
การให้บริการ อุตสาหกรรมใหม่ และนวัตกรรม 
เป็นต้น

5 ข้อ 5 ข้อ
1. 1.

2.

3.

4.

5.

2.

3.

4.

5.

การปรับปรุงครูและผู้สอน แนวทางการบริหารจัดการ

พัฒนาครูที่มีคุณภาพโดยนํามาจากภาคเอกชน
ที่มีอายุงาน 3 ปีขึ้นไป

เพิ่มค่าตอบแทนแก่อาจารย์ที่มีทักษะพิเศษด้าน
อาชีวศึกษา

จัดระบบการนําประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
มาเป็นหน่วยกิตในการศึกษาต่อ

จัดการอบรมข้าราชการทหารที ่เกษียณอายุ
ราชการ / อาจารย์ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดวิชา
ความรู้และส่งเสริมให้นักศึกษาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท ต่อไป

ยึดนโยบายของรัฐบาลในการบริหารงาน
    
ปรับปรุงมาตรฐานของหน่วยงานกลางท่ีควบคุม
คุณภาพของหนังสือรับรองของรัฐบาล

จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะแก่วิทยาลัย
อาชีวศึกษา ตลอดจนการขอรับการสนับสนุน
จากภาคเอกชน

พัฒนาระบบประเมินผลให้มีคุณภาพขึ้น
     
จัดตั้งสมาคมที่ปรึกษาอาชีวศึกษาระดับประเทศ

ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสมาคมอาชีวศึกษา
มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีหน่วยงาน
ประกอบด้วย ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการปฏิรูป
ฝ ่ายทร ัพยากรบ ุคคล ฝ ่ายประก ันส ังคม
ฝ่ายการเกษตรและฝ่ายการสงเคราะห์

4 ข้อ 6 ข้อ
1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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อีอีซี โมเดล
การพัฒนาทักษะบุคลากร
ตรงตามความต้องการ

Demand Driven เอกชนร่วมจ่าย

เป้าหมาย
คือ เยาวชนและประชาชน มีงานทำา

รายได้ดี ด้วยความสามารถ




