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คํานํา 
 

 สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการไดมีแผนพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซ่ึงเปนการดําเนินการรองรับนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) ของรัฐบาลในการมุงใหประเทศไทยเปน Thailand 4.0 โดยแผนพัฒนา
การศึกษาฯ ดังกลาว มีวิสัยทัศน “มุงม่ันพัฒนาการศึกษาสูสากล พัฒนากําลังคนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ        
ภาคตะวันออกใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะการทํางานท่ีหลากหลาย กระจายโอกาสเพ่ิมขีดความสามารถ             
ในการแขงขันของประเทศ”  

ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ี          
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเปนกรอบแนวทาง         
การดําเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหมีประสิทธิภาพ เกิดผลเปนรูปธรรม 
อันจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคและประเทศตอไป โดยมีสาระสําคัญ 5 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 บทนํา 
 สวนท่ี 2 บริบทท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 สวนท่ี 3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 สวนท่ี 4 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 สวนท่ี 5 ระบบการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณทุกหนวยงานท่ีอนุเคราะหขอมูลและใหความรวมมือ 
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาหนวยงาน           
และผูเก่ียวของจะไดนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติและขับเคลื่อนใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป 
  
 
         สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก 



สารบัญ 
 หนา 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
สวนท่ี 1 บทนํา 1 
 1.1 ความเปนมา 1 
 1.2 วัตถุประสงค 1 
 1.3 วิธีดําเนินงาน 1 
 1.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 1 
สวนท่ี 2 บริบทท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2 
 2.1 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

      ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
2 

 2.2 แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี  
      รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

3 

 2.3 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 5 
 2.4 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 6 
 2.5 แผนพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                

      ของกระทรวงศึกษาธิการ 
7 

 2.6 จุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
      (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) 

8 

สวนท่ี 3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ 
            ภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

9 

 3.1 วิสัยทัศน 9 
 3.2 พันธกิจ 9 
 3.3 เปาประสงคหลัก 9 
 3.4 ตัวชี้วัด 10 
 3.5 ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ 11 
สวนท่ี 4 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา 
            พิเศษภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

13 

สวนท่ี 5 ระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนา 
            การศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
            ของกระทรวงศึกษาธิการ 

52 

ภาคผนวก 54 
 1. คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป 134/2561 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2561 55 
 2. อักษรยอของหนวยงาน 60 

 
 
 

ข 



สวนที่ 1  
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา 
 สืบเนื่องจากวิสัยทัศนในการเปน Thailand 4.0 โดยรัฐบาลกําหนดนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เพ่ือดําเนินการในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ไดแก จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาว โดยแผนพัฒนา
การศึกษาฯ มีวิสัยทัศน “มุงม่ันพัฒนาการศึกษาสูสากล พัฒนากําลังคนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะการทํางานท่ีหลากหลาย กระจายโอกาสเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน         
ของประเทศ”  
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของหนวยงาน             
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีวิสัยทัศนรวมกัน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเปนกรอบแนวทาง         
การดําเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหมีประสิทธิภาพ เกิดผลเปนรูปธรรม 
อันจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคและประเทศตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการพัฒนาการศึกษา            
ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีชัดเจน ครอบคลุม และสามารถ
บริหารจัดการงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนไปตามวิสัยทัศนท่ีกําหนด 
 

1.3 วิธีดําเนินงาน 
 1.3.1 ศึกษา วิเคราะห แผนพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐ -
๒๕๖๔) ของกระทรวงศึกษาธิการ และความเชื่อมโยงกับนโยบาย แผน และยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ 
 1.3.2 กําหนดกรอบและองคประกอบของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ี            
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 1.3.3 ศึกษา วิเคราะห โครงการและกิจกรรมท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรภายใตแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.3.4 บูรณาการเปนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 1.3.5 เผยแพรเอกสารใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

1.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ เปนเครื่องมือของผูบริหารในการกํากับ เรงรัด ติดตามการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สวนที่ 2  
บริบทที่เกี่ยวของกบัการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 
 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดศึกษานโยบายและยุทธศาสตรสําคัญ ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มาเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ ดังนี้ 
 

2.1 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12               
(พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกําหนดใหมียุทธศาสตร
การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาค             
และพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู รวมท้ังพัฒนา ฟนฟูพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัว
โดยยังคงอนุรักษ ฟนฟู สิ่งแวดลอม และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมท้ังพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม          
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน โดยมีทิศทางการพัฒนาในแตละภาค ไดแก ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต และภาคใตชายแดน ซ่ึงภาคตะวันออกมีทิศทาง            
การพัฒนาภาค ดังนี้ 
 2.1.1. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร เปนฐานเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน โดยรักษาฐานเศรษฐกิจเดิม 
ใหเติบโตอยางยั่งยืน และสรางฐานเศรษฐกิจใหมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและสนับสนุน            
ใหประเทศเติบโตอยางมีเสถียรภาพ เนนการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูง ไดแก พ้ืนท่ีฐานการผลิตและบริการ  
เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดน  

2.1.2 วัตถุประสงค เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึงมากข้ึน 
พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน 
พัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม มีความปลอดภัย การจัดการ
สิ่งแวดลอมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองอยางท่ัวถึง 
รวมถึงฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และสรางความสมดุลของระบบนิเวศ 

2.1.3. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1) ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใหเปนเขต

เศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาโครงขายความเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงหลัก 
สงเสริมการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและอุตสาหกรรมแหงอนาคต พัฒนาบุคลากร 
การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี พัฒนาแหลงทองเท่ียวชายหาดนานาชาติ และสภาพแวดลอมเมืองสําคัญ
ของจังหวัด 

2) ยุทธศาสตร ท่ี  2 พัฒนาภาคตะวันออกให เปนแหลงผลิตอาหารท่ี มีคุณภาพ                                
และไดมาตรฐานสากล พัฒนาการผลิตและการคาไมผลใหเปนศูนยผลไมเมืองรอนแหงเอเชีย สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว 
พัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบริเวณชายฝงอาวไทย   

3) ยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว ฟนฟู ปรับปรุง
การพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
เชิงเกษตร และการทองเท่ียวโดยชุมชน ฟนฟูและอนุรักษการทองเท่ียวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแกว             
ใหเปนแหลงทองเท่ียวอารยธรรมขอม 
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4) ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบานใหเจริญเติบโตอยางย่ังยืน พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดน  
ใหเปนศูนยกลางการคา การทองเท่ียว และการลงทุน 

5) ยุทธศาสตรท่ี 5 เรงแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความวิกฤติและจัดระบบ          
การบริหารจัดการมลพิษใหมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ําเพ่ือบรรเทาภาวะฝนแลงและน้ําทวมจังหวัด
จันทบุรีและตราด เรงบูรณะฟนฟูปาตนน้ําลําธาร คุมครองและฟนฟูปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล และปองกัน
การกัดเซาะชายฝง ควบคุมการปลอยมลพิษทางอากาศ ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
ในจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางการคา การทองเท่ียว และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงการรวบรวม       
ขนยาย และการกําจัดขยะจังหวัดชลบุรีและระยองใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

2.2 แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เปนแผนงานหนึ่งภายใตแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ซ่ึงดําเนินการเพ่ือรองรับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันจะนําไปสูการเปน 
Thailand 4.0 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

2.2.1 วัตถุประสงค เพ่ือผลิตกําลังคนใหมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของอุตสาหกรรมเปาหมาย 
ใหพอเพียง และสนับสนุนการวิจัย การสรางนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี ซ่ึงจะนําไปสูการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเปาหมายและการตอยอดในเชิงพาณิชย 

2.2.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากร และการศึกษา  
     1) การพัฒนาระยะส้ัน  
           - การพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย สงเสริมใหผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ

เขามาและอนุญาตใหสถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงจากตางประเทศมาดําเนินการในพ้ืนท่ี EEC เพ่ือถายทอด
เทคโนโลยี จัดทําหลักสูตรอบรมครูผูสอนระยะสั้น ปรับหลักสูตรในสองปสุดทายของการศึกษาและหลักสูตร
สําหรับผูปฏิบัติงานในโรงงานท่ีตองการเพ่ิมทักษะการทํางานในอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีไดรับรองมาตรฐาน 
จัดทํามาตรฐานวิชาชีพและการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพวิชาชีพท่ีเก่ียวกับสมรรถนะท่ีพึงประสงคตามความตองการ
จางงานและการพัฒนาในพ้ืนท่ี และจัดใหมีหองปฏิบัติงานกลางเพ่ือใชอบรมแรงงาน 

 - การพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทําหลักสูตรพัฒนาครูตนแบบ
ระยะสั้นเพ่ือจุดประกายความคิด สรางความตระหนักแกเด็กและเยาวชนใหเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในการพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรมการประดิษฐตาง ๆ 

 2) การพัฒนาระยะปานกลาง 
           - ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา จัดใหมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหเกิด            

การพัฒนาสมอง ภาษา และสรางศักยภาพพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงเสริมการเรียนรู            
ตามหลักการพหุปญญา ปลูกฝง สรางแรงบันดาลใจ และกระตุนใหเด็กสนใจวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          
ดวยการสรางความเขาใจและประสบการณตรงกับงานท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเปาหมายอยางตอเนื่อง  
พัฒนาบุคลากรการสอน (ครู/ผูชวยสอน) ใหสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม และพัฒนาตัวคูณ
ในรูปแบบ Train-the-trainer และเสริมสรางทักษะดานเทคโนโลยี วิจัย และพัฒนา 

           - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จัดหลักสูตรการเรียนการสอน สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมเปาหมาย นวัตกรรม และเทคโนโลยี เสริมสรางทักษะดานเทคโนโลยี วิจัย และพัฒนา ปลูกฝง 
สรางแรงบันดาลใจ กระตุนใหสนใจวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวยการจัดหลักสูตรระยะสั้น และจัดคาย             
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ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเยาวชนเขาถึงไดอยางเทาเทียม สงเสริมการสรางความตระหนักในแนวทางอาชีพ 
กําหนดแผนการศึกษา และเปาหมายการพัฒนาตนเองของผูเรียน พัฒนาบุคลากรการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ใหสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางใหม (ความรูความเขาใจในอุตสาหกรรมเปาหมาย ความสามารถ            
ดานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม) และพัฒนาตัวคูณในรูปแบบ Train-the-trainer วางแผน สนับสนุนการพัฒนา
หองเรียนวิทยาศาสตรใหกับโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี สรางประสบการณตรงกับงานท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม
เปาหมายอยางตอเนื่อง ใหผูเรียนไดฝกประสบการณวิชาชีพในทุกภาคการศึกษาโดยความรวมมือของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนในทองถ่ินในการเปนท่ีปรึกษา พัฒนาระบบแนะแนวท่ีเขมขน มีระบบการวัดและประเมิน
ทักษะ ความถนัด และความสนใจ และสามารถเชื่อมโยงใหผูเรียนไดเห็นถึงความเหมาะสมกับการพัฒนาตน
เพ่ือความพรอมเขาสูวิชาชีพโดยไมสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากร  รวมท้ังพัฒนาระบบคัดกรองผูเรียนจํานวน  
รอยละ 70 เขาสูระบบอาชีวศึกษาหรือระบบโรงเรียนระบบแรงดึงดูดแบบแมเหล็ก (magnet school) และรอยละ 30 
เขาสูระบบการศึกษาสายสามัญและอุดมศึกษาเพ่ือสรางผลงานวิจัย/นวัตกรรมระดับชาติ  

           - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดใหมีโรงเรียนนํารองจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนเขาสู
อุตสาหกรรมเปาหมายโดยเฉพาะ โดยเปนหลักสูตรท่ีมีรายวิชาบังคับพ้ืนฐานสําหรับทุกอุตสาหกรรม รายวิชาเลือก
เฉพาะอุตสาหกรรม เก็บสะสมชั่วโมงการฝกงานในอุตสาหกรรมท่ีตรงกับทักษะและความสนใจ มีหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนรวมออกแบบหลักสูตร/สอน/พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ/การปฏิบัติและเปนท่ีปรึกษา ผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรนี้จะไดรับวุฒิการศึกษาเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ
ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ได รวมท้ังไดบรรจุเขาทํางานกับหนวยงานไดดวยการรับรองคุณวุฒิจากหนวยงานโดยตรง 
และรวมมือกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือรองรับและตอยอด    
ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหเปนกําลังผลักดันการพัฒนาคนในสวนของรอยละ 70 โดยสนับสนุนใหเขาศึกษาตอ
ในสถานศึกษาในระบบนํารอง 

           - ระดับอาชีวศึกษา จัดใหมีหลักสูตรใหสอดคลองกับสมรรถนะท่ีพึงประสงคตามความตองการ
จางงานและการพัฒนาในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะตองมีความรูภาษาอังกฤษในระดับท่ีอานคูมือเทคนิคในแตละสาขาได
เปดโอกาสใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการผลิตกําลังคนในรูปแบบตาง ๆ จัดกิจกรรมสงเสริมความรู ความสามารถ
ของผูเรียนดานเทคโนโลยี สรางประสบการณการทํางานระหวางเรียน พัฒนาความรูและประสบการณนําไปสู             
การสรางนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี จัดทํามาตรฐานวิชาชีพและการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพวิชาชีพ
เก่ียวกับสมรรถนะท่ีพึงประสงคตามความตองการจางงานและการพัฒนาในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในสวนของ
อุตสาหกรรมเปาหมาย รวมท้ังพัฒนาผูสอนใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามหลักสูตรท่ีกําหนดข้ึน                 
มีความรูความเขาใจในอุตสาหกรรมเปาหมาย และพัฒนาตัวคูณในรูปแบบ Train-the-Trainer 

           - ระดับปริญญาตรี จัดใหมีหลักสูตรการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับ
สมรรถนะท่ีพึงประสงคของความตองการจางงานในอุตสาหกรรมเปาหมาย เปดโอกาสใหภาคเอกชน              
ท่ีมีความตองการจางงานมีสวนรวมในการผลิตบุคลากรในรูปแบบตาง ๆ พัฒนาผูสอนใหสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดตามหลักสูตรท่ีกําหนด พัฒนาตัวคูณในรูปแบบ Train-the-trainer พัฒนาหลักสูตรใบประกอบวิชาชีพครูทางเลือก 
สงเสริม พัฒนาศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนทุนวิจัย สงเสริมใหภาคเอกชนใหทุนวิจัยแกบัณฑิต
ระดับปริญญาโท/เอก จากมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในสาขาท่ีตรงกับความตองการ
ของอุตสาหกรรม 

           - ระดับบัณฑิตศึกษา เนนพัฒนานักวิจัยการสรางนวัตกรรมเชิงนโยบาย สนับสนุนทุนการศึกษา
ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเปาหมายโดยหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน  
และองคกรระหวางประเทศในการผลิตและจัดการเรียนการสอน การกําหนดหัวขอวิจัย และพัฒนาเทคโนโลย ี

4 



สงเสริมใหทุนสําหรับงานวิจัยท่ีตรงกับความตองการของอุตสาหกรรมเปาหมาย สนับสนุนทุนวิจัยแกบัณฑิต
ระดับปริญญาโทและเอก จากมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือนําไปปฏิบัติงานจริง 
 

2.3 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัด
การศึกษา พัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีพึงประสงคของประเทศ            
เกิดสังคมแหงการเรียนรู ประเทศมีความเจริญทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง โดยมีวิสัยทัศน 
เปาหมาย และประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

2.3.1 วิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต          
อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  

2.3.2 เปาหมาย 
     1) ดานผูเรียน พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(3R 8Cs) ประกอบดวย การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) การคิดเลขเปน (Arithmetic) ทักษะ
ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะ
ดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะดานความเขาใจวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน 
(Cross-cultural Understanding) ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, 
Teamwork and Leadership) ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ (Communication, 
Information and Media Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา 
กรุณา มีวินัย คุณธรรม จรยิธรรม (Compassion) 
  2) ดานการจัดการศึกษา เพ่ือใหประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
อยางท่ัวถึง ผูเรียนทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียม ระบบการศึกษา          
มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ ระบบการบริหารจัดการศึกษา
ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาผูเรียนอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุ
เปาหมาย รวมท้ังระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและบริบท             
ท่ีเปลี่ยนแปลง 
 2.3.3 ประเด็นยุทธศาสตร 

1) ยุทธศาสตร ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาต ิ
พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ 
(พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล กลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุมชายขอบ และแรงงานตางดาว) รวมท้ังพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยธรรมชาติ โรคอุบัติใหม และภัยไซเบอร 

2) ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงาน             
และการพัฒนาของประเทศ และใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมท้ังสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง
องคความรูและนวัตกรรมเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 

3) ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม 
พัฒนาแหลงเรียนรู สื่อ ตําราเรียน และสื่อการเรียนรูใหมีมาตรฐานและประชาชนเขาถึงแหลงเรียนรูได 
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ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม          
การวัดและประเมินผลผูเรียน คลังขอมูล สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู 
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  

4) ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
และฐานขอมูลดานการศึกษาใหมีมาตรฐาน เชื่อมโยงกันได 

5) ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรู รวมท้ังพัฒนา
องคความรู งานวิจัย และนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6) ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ปรับปรุงโครงสราง
การบริหารจัดการศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมจัดการศึกษา
จากทุกภาคสวน ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษา และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
ของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  
 

2.4 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 2.4.1. วิสัยทัศน “มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 

2.4.2. เปาหมายหลัก คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ
การแขงขันของประเทศ การมีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
รวมท้ังคนไทยไดรับโอกาสในเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

2.4.3. ประเด็นยุทธศาสตร 
1) ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา ระบบการทดสอบ          
จัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผูเรียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และความกาวหนาทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม                
และความเปนพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอยางเขมขน 

2) ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา วางแผน ปรับปรุง
ระบบการผลิต พัฒนาครู คณาจารยอยางเปนระบบใหสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทการศึกษา เรงรัดพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา รวมท้ังครูประจําการท่ีสอนไมตรงวุฒิ ครูท่ีสอนคละชั้น
และครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน รวมท้ังสรางขวัญกําลังใจ แรงจูงใจใหกับครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

3) ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ เรงผลิตและพัฒนากําลังคนสาขาท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ อาทิ ดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี แพทย และพยาบาล พัฒนาสมรรถนะกําลังคนดานอาชีวศึกษารองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี         
และพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ สงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษา ปรับคานิยมและวางรากฐานทักษะอาชีพ
ตั้งแตวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษอยางตอเนื่องทุกระดับ  
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สรางเครือขายความรวมมือในรูปแบบประชารัฐท้ังในและตางประเทศเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง               
ของกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังสงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง  
  4) ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต ประกันโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับทุกคน สงเสริม           
การจัดการศึกษานอกระบบและการเขาถึงแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของผูเรียน          
ทุกกลุมเปาหมาย สรางความเขมแข็งของระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณ จัดหาทุนและแหลงทุน
ทางการศึกษา รวมท้ังพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตใหมีคุณภาพ หลากหลาย 
และใหบริการไดอยางท่ัวถึง 

5) ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบเครือขาย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย ไมซํ้าซอน และผูรับบริการสามารถเขาถึงได 
พัฒนากระบวนการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษา ระบบการรายงานผลของฐานขอมูลโดยเชื่อมโยง
ขอมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให เปนเอกภาพ เปนปจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน                  
ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังจัดหาอุปกรณ/ทรัพยากรพ้ืนฐาน            
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียน 

6) ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม            
ในการจัดการศึกษา ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการศึกษาใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบ
บริหารงานงบประมาณ/การเงินใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสรางอาชีพ              
และเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดวามเหลื่อมล้ํา สรางความสมานฉันท สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมรับผิดรับชอบ 
ในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา เสริมสรางภาพลักษณหนวยงานใหเกิดความรวมมือ 
และสรางเครือขายท้ังในประเทศและตางประเทศ สงเสริมและขยายผลใหสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         
ท่ีมีความพรอมเพ่ือพัฒนาเปนสถานศึกษานิติบุคคลในกํากับ 
 

2.5 แผนพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก              
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไทย             
ดวยการลงทุนดานอุตสาหกรรมเพ่ือการตอยอดอุตสาหกรรมเดิมท่ีมีอยู และจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มีวัตถุประสงคเพ่ือปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยู          
ของประชาชนในพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีสาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาฯ ดังนี้ 
 2.5.1 วิสัยทัศน “มุงม่ันพัฒนาการศึกษาสูสากล พัฒนากําลังคนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะการทํางานท่ีหลากหลาย กระจายโอกาสเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน            
ของประเทศ”  
 2.5.2 เปาประสงค ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี คือ 
     1) ผูเรียนมีทักษะดานภาษา มีทักษะการใชเทคโนโลยี และมีความรูดานอุตสาหกรรมใหม
สามารถสรางนวัตกรรมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  2) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรูดานอุตสาหกรรมใหมและมีศักยภาพ            
ในจัดการเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติจากสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง 

3) สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูในการพัฒนากําลังคนสูพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
     4) เครือขายทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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2.5.3. ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ พัฒนาหลักสูตร

การศึกษาท่ีสอดคลองบริบทพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และความตองการของชุมชน เพ่ือสรางความม่ันคง 
ของประเทศ และสงเสริมการจัดการศึกษาความเปนพลเมือง ความสามัคคี วิถีประชาธิปไตยและตอตาน          
การทุจริตคอรรัปชั่น 

2) ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ วิเคราะหขอมูลสารสนเทศกําลังคนเพ่ือกําหนดความตองการในการพัฒนา          
ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน การวิจัยและนวัตกรรม และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในการสนับสนุนและรวมจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคน 

3) ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางเครือขายระหวางสถานศึกษาภายใน ภายนอกในระดับตาง ๆ 
และเครือขายภาคเอกชน ประชาคม และประชารัฐ เพ่ือความสามารถในการแขงขัน สรางเครือขายระหวาง
สถานศึกษาระดับตาง ๆ ท้ังภายในประเทศหรือภายนอกประเทศ และเครือขายภาคเอกชน ประชาคม และประชารัฐ 
รวมท้ังแสวงหาตนทุนและกลุมผูนําในการเปนตัวแทนการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 

4) ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
สรางการเรียนรูของผูเรียนดวยการปฏิบัติในสถานการณจริง หรือจําลอง สรางโอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคมภายใตหลักการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใหทุกภาคสวนมีสวนรวม              
ในการสนับสนุนและรวมจดัการศึกษาเพ่ือการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

5) ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัยใหมีพฤติกรรมและทักษะท่ีสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พัฒนาแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูตาง ๆ ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน รวมท้ังสนับสนุนและใหความรวมมือ
กับทุกภาคสวนในการมีสวนรวมพัฒนาแหลงเรียนรู และพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศดานการศึกษา               
ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6) ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา        
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 

2.6 จุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) ไดกําหนดจุดเนนเชิงนโยบาย
ท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร 20 ป ท้ัง 6 ดาน โดยประเด็นท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก คือ ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน ภายใตแนวคิด             
“ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ” ประกอบดวย (1) การยกระดับมาตรฐาน 
พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา อาทิ การสอน/อบรมภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 การอบรม      
โดย Boot Camp การพัฒนาวิชาภาษาจีน การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร  
(2) การผลิตกําลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) และ (3) การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
เรงรัดพัฒนาอาจารย เพ่ือผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย 
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สวนที่ 3  
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศกึษาธิการ 
 

 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซ่ึงดําเนินการใน 3 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวมถึงเขตจังหวัดอ่ืนท่ีติดตอหรือเก่ียวของตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกําหนดเพ่ิมเติมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี                
โดยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ ดังกลาว ไดนําสาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ของกระทรวงศึกษาธิการ มากําหนดเปนกรอบสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

3.1 วิสัยทัศน “มุงม่ันพัฒนาการศึกษาสูสากล พัฒนากําลังคนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก              
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะการทํางานท่ีหลากหลาย กระจายโอกาสเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน            
ของประเทศ” 
 

3.2 พันธกิจ 
 ๓.2.๑ สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 3.2.2 สงเสริมผูเรียนทุกระดับใหมีทักษะความสามารถรอบดาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความสุข 
  ๓.2.๓ สงเสริมการพัฒนาผูเรียนทุกระดับใหมีความสามารถ มีมาตรฐานในการแขงขันของประเทศ
และระดับสากล 
 ๓.2.๔ สรางและพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางผูประกอบการ  
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ๓.2.๕ สงเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวมแบบบูรณาการใหสอดคลองกับ 
ความตองการของพ้ืนท่ี 
 

3.3 เปาประสงคหลัก 
ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ            

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี คือ 
 3.3.1 ผูเรียนมีทักษะดานภาษา มีทักษะการใชเทคโนโลยี และมีความรูดานอุตสาหกรรมใหม 
สามารถสรางนวัตกรรมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 3.3.2 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรูดานอุตสาหกรรมใหม และมีศักยภาพ              
ในจัดการเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติจากสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง 

3.3.3 สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูในการพัฒนากําลังคนสูพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
3.3.4 เครือขายทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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3.4 ตัวช้ีวัด 
3.4.1 การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 

1) รอยละของผูเรยีนและกําลังแรงงานไดรับการพัฒนาสมรรถนะและบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 
2) รอยละของแหลงเรียนรู สถานประกอบการ ท่ีไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดบริการ           

ทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
2) สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีหลักสูตรรองรับ

อุตสาหกรรมเปาหมาย 
3) รอยละของกิจกรรมการสงเสริมการเรียนรูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4) รอยละของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพ          

และสามารถจัดการเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติจากสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง 
5) รอยละของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนและกําลังแรงงาน มีความรูและทักษะ

ดานอุตสาหกรรมใหม 
 3.4.2 ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) 

1) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีทักษะอาชีพรองรับ
อุตสาหกรรมเปาหมาย 

2) อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาหรือผูผานการอบรมทักษะอาชีพ 
3) รอยละของผูเรียนและกําลังแรงงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
4) ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา ๑๕ ป 

3.4.3 คุณภาพการศึกษา (Quality) 
1) รอยละของผูเรียนมีทักษะดานภาษา และมีมาตรฐานความสามารถทางภาษาตางประเทศ 
2) รอยละของผูเรียนมีทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเหมาะสม

เพ่ือสรางนวัตกรรมทางการศึกษา 
3) รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญ

ของการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ความมีคุณธรรม จริยธรรมและการประยุกตใชหลักปรัชญา              
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 

4) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มีสมรรถนะ และเปนแรงงาน 
ท่ีมีคุณภาพเปนท่ีพอใจของสถานประกอบการ 

5) จํานวนโครงการ/งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมท่ีนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาเพ่ือการอุตสาหกรรม พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู พัฒนานโยบายสาธารณะ 
กรณีศึกษา และสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานสุนทรียะศิลปะ สิทธิบัตร และซอฟตแวร  
สงผลใหประเทศมีการแขงขันของประเทศเพ่ิมข้ึน 
 3.4.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

1) มีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
2) มีระบบการบริหารงานบคุคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ

และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
3) มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและความตองการจําเปน

ของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
4) จํานวนฐานขอมูลรายบุคคลดานการศึกษาของประเทศท่ีเปนปจจุบัน สามารถเชื่อมโยง

และใชขอมูลระหวางหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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5) มีฐานขอมูลดานการศึกษาเพ่ือใชประโยชนในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา           
การติดตามและประเมินผลในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

6) มีระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัย สนองตอบความตองการ          
ของผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

7) มีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
8) มีการปรับระบบการจัดสรรเงินไปสูดานอุปสงคหรือตัวผูเรียน 
9) มีการปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวกับความเปนอิสระและความรับผิดชอบของสถานศึกษา 

(Autonomous & Accountability) 
10) รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา

ตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
11) จํานวนหนวยงาน องคกรภาครัฐ/เอกชน ท่ีมีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมข้ึน   

3.4.5 การตอบโจทยบริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) 
1) รอยละของผูเรียนและกําลังแรงงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2) รอยละของผลงานนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หรือแกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน 

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3) อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษาดีข้ึน (IMD) 
4) อันดับความพึงพอใจของผูประกอบการตอผูจบอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน (IMD) 
5) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษาเพ่ิมข้ึน 
6) หลักสูตรของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) รวมกับตางประเทศเพ่ิมข้ึน 
7) รอยละของผูเรียนท่ีเรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 
8) อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 
9) มีฐานขอมูลความตองการกําลังคน (Demand) จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมอยางครบถวน 
10) จํานวนเครือขายท้ังในและตางประเทศท่ีเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

3.5 ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ 
3.5.1 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 1) กลยุทธพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ีสอดคลองบริบทพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม                
และความตองการของชุมชนเพ่ือสรางความม่ันคงของประเทศ 

 2) กลยุทธสงเสริมการจัดการศึกษาความเปนพลเมือง ความสามัคคี วิถีประชาธิปไตยและตอตาน          
การทุจริตคอรรัปชั่น 
 3.5.2 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ 

1) กลยุทธวิเคราะหขอมูลสารสนเทศกําลังคนในพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดความตองการในการพัฒนา            
เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2) กลยุทธการผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือใหสอดคลองและสนองตอความตองการ                       
ของตลาดแรงงาน 

3) กลยุทธการวิจัย นวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
4) กลยุทธการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการสนับสนุนและรวมจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคน 
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3.5.3 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางเครือขายระหวางสถานศึกษาภายใน ภายนอกในระดับตาง ๆ             
และเครือขายภาคเอกชน ประชาคม และประชารัฐ เพ่ือความสามารถในการแขงขัน 
 1) กลยุทธสรางเครือขายระหวางสถานศึกษาระดับตาง ๆ ท้ังภายในประเทศหรือภายนอกประเทศ 
 2) กลยุทธสรางเครือขายภาคเอกชน ประชาคม และประชารัฐ สนับสนุนความสามารถ            
ในการแขงขัน 
 3) กลยุทธแสวงหาตนทุนและกลุมผูนําในการเปนตัวแทนการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา                  
และเสริมสรางศักยภาพ 
 3.5.4 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
  1) กลยุทธสรางการเรียนรูของผูเรียนดวยการปฏิบัติในสถานการณจริง หรือจําลอง 
  2) กลยุทธสรางโอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม ภายใตหลักการพัฒนา                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) กลยุทธการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการสนับสนุนและรวมจัดการศึกษาเพ่ือการสรางโอกาส 
ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
 3.5.5 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  1) กลยุทธสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัยใหมีพฤติกรรมและทักษะท่ีสรางเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  2) กลยุทธพัฒนาแหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ในเรื่องสิ่งแวดลอม 
ท่ีสอดคลองกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมในแตละพ้ืนท่ีใหกับคนทุกชวงวัย 
  3) กลยุทธสนับสนุนและใหความรวมมือกับทุกภาคสวนในการมีสวนรวมพัฒนาแหลงเรียนรู             
ท่ีมีมาตรฐานในเรื่องการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหกับคนทุกชวงวัย 
  4) กลยุทธพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศดานการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 3.5.6 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 1) กลยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) 
 2) กลยุทธการติดตาม ตรวจสอบประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการศึกษาสถานศึกษา 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
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สวนที่ 4  
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ                 
ภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีจํานวน 77 โครงการ 
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 782,197,850 บาท จําแนกรายยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

โครงการ  งบประมาณ  
ป 2561 (บาท) 

1. ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 33,057,100 
 1) สรางคุณลักษณะผูเรียนดานความซ่ือสัตย ประหยัด ขยัน อดทน  

    และรับผิดชอบ 
13,332,100 

 2) โครงการสงเสริมสรางความเปนพลเมืองดีในสังคม ในสถานศึกษา 400,000 
 3) โครงการพัฒนาและสงเสริมภาวะผูนําธรรมาภิบาลและการบริหารองคกร 

    ของผูนําองคกรสูผูนําการเปลี่ยนแปลงรองรับการเติบโตของพ้ืนท่ีระเบียง 
    เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

5,000,000 

 4) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกลุมอุตสาหกรรมบริการ 
    สูการสรางฉะเชิงเทราเปนเมืองนาอยูรองรับการทองเท่ียวภาคตะวันออก 

5,000,000 

 5) โครงการสงเสริมเยาวชนไทยใสใจสุขภาพหางไกลยาเสพติด 1,000,000 
 6) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูทุกระดับเพ่ือการมีงานทํา  7,625,000 
 7) พัฒนาหลักสูตรพ้ืนฐาน 14 วิชา เพ่ือการเรียนรูดานธุรกิจ   700,000 
2. ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม  
    เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

623,077,550 

 1) แผนงานขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแหงชาติสูการปฏิบัต ิ ๒,๙๔๒,000 
 2) โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 192,100,000  
 3) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพและการขายในระบบออนไลน 7,000,000 
 4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู กศน.ตําบล เพ่ือการเรียนรูดานธุรกิจศึกษา 1,133,800 
 5) โครงการเมืองแหงการเรียนรูสูการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 16,000,000 
 6) โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศและความเปนพลเมือง  

    (Civic Education) เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
10,000,000 

 7) โครงการสรางเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียง 
    เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี (๑ อําเภอ ๑ โรงเรียน  
    ๑ โรงเรียน ๑ ผูรวมพัฒนา) 

10,000,000 

 8) โครงการพัฒนาศักยภาพครูในศตวรรษท่ี ๒๑ ใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู  
    (Professional Learning Community : PLC) เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจ 
    พิเศษภาคตะวันออก 
 

10,000,000 
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โครงการ  งบประมาณ  
ป 2561 (บาท) 

 9) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
    นักเรียนใหมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร ดานภาษาและเทคโนโลยี 
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

15,000,000 

 10) โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนตนแบบ EEC ระดบัประถมศึกษา 
      และมัธยมศึกษา 

35,000,000 

 11) โครงการพัฒนาสมรรถนะการแขงขันสิ่งประดิษฐพลังงานสะอาด 
      โดยเครือขายความรวมมือภาครัฐและเอกชน 

16,000,000 

 12) จัดการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษาเพ่ือรองรับการคิดเชิงสรางสรรค 
      เพ่ือการผลิตและออกแบบ 

23,359,550 

 13) การเรียนรูภาษาอาเซียน 18,564,100 
 14) เมืองแหงการเรียนรูสูการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 17,634,000 
 15) พัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

      EEC School 
๑๑,๒๖๐,๐๐๐ 

 16) อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑชุมชน 2,970,400 
 17) พัฒนาบุคลากรเปนเลิศ 3 มิติ (Smart Teacher) (Smart Farm)  

      (Creative Hospitality / Industry Services 1) 
5,000,000 

 18) ฝกอบรมผูจบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สายอาชีพ) เรียนหลักสูตร           
      ระยะสัน้ 

3,000,000 

 19) การสรางเครือขายระหวางสถานศึกษาภายใน ภายนอกในระดับตาง ๆ  
      และเครือขายภาคเอกชน ประชาคม และประชารัฐเพ่ือความสามารถ           
      ในการแขงขันเขตพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา   

500,000 

 20) สรางความรวมมือภาครัฐ และชุมชนทองถ่ิน (ราษฎรรัฐ รวมสามัคคี)       9,500,000 
 21) โครงการพัฒนาสมรรถนะการแขงขันสูการสรางนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู 

      สูอาชีพรองรับการเติบโตในพ้ืนท่ี EEC (รวมกับหอการคาและภาคอุตสาหกรรม)   
5,000,000 

 22) โครงการความรวมมือพัฒนา Excellent Class ในสถานประกอบการ                     
      เพ่ือพัฒนากําลังคนรองรับการเติบโตในพ้ืนท่ี EEC (รวมกับอาชีวศึกษา)    

10,000,000 

 23) ยกยองผูประกอบการสูความเปนเลิศ    300,000 
 24) สรางชมรมวิชาชีพในสถานศึกษา  5,000,000 
 25) โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูดานภาษาและการสื่อสาร 

      และทักษะการเรียนรู การใชเทคโนโลยีใหม เพ่ือเตรียมความพรอมบุคลากร    
      ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   

10,000,000 

 26) วิจัยและสรางนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมใหม   6,000,000 
 27) แนะแนว 10 อุตสาหกรรมหลัก   6,000,000 
 28) จัดตั้งศูนยฝกอบรมระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมรองรับมาตรฐาน  

      ฝมือแรงงานและเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)    
31,000,000 

 29) พัฒนาผูประกอบการขนาดยอม SME    1,000,000 
 30) จัดตั้งศูนยฝกอบรมทักษะวิชาชีพดานอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส    100,000,000 
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โครงการ  งบประมาณ  
ป 2561 (บาท) 

 31) พัฒนาทุนมนุษยใหมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการกําลังคน 
      ภาคอุตสาหกรรม   

3,783,000 

 32) สัมมนานักเรียน นักศึกษาอาชีพในสถานประกอบการ  500,000 
 33) ประกวดการออกแบบผลิตภัณฑของนักเรียน นักศึกษา และชุมชน   3,550,000  
 34) ศูนยฝกและสอบเทียบภาษาตางประเทศ    2,000,000 
 35) พัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

      ท่ีสอดคลองกับความตองการกําลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก      
      (EEC)    

3,000,000 
 

 36) โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพสูการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
      พิเศษภาคตะวันออก  (EEC)   

2,546,900 

 37) ฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนดานธุรกิจ  8,500,000 
 38) อบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน.ตําบล เพ่ือการเรียนรูดานธุรกิจศึกษา   1,133,800 
 39) สรางนักการตลาดท่ีเปนเลิศ   700,000 
 40) วิจัยเพ่ือการยกระดับทักษะอุตสาหกรรมเศรษฐกิจภาครัฐและเอกชน 6,100,000 
 41) โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูและทดสอบ (Central Lab) เพ่ือพัฒนา   

      กําลังคนท่ีขาดแคลนเขาสูภาคอุตสาหกรรมเปาหมายรองรับ EEC   
10,000,000 

3. ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางเครือขายระหวางสถานศึกษาภายใน ภายนอก               
    ในระดับตาง ๆ และเครือขายภาคเอกชน ประชาคม และประชารัฐ                 
    เพ่ือความสามารถในการแขงขัน 

21,290,000 

 1) โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ (ระยะสั้น) 2,790,000 
 2) โครงการจัดการศึกษาดาน EEC สําหรับผูสูงอายุ และกลุมเปาหมายพิเศษ  5,140,000 
 3) โครงการฝกอาชีพทักษะข้ันพ้ืนฐาน - 
 4) สรางศูนยฝกใหนกัศึกษาอุดมศึกษาปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ  3,900,000 
 5) พัฒนาเครือขายครูฝกในสถานประกอบการ  1,000,000 
 6) เสริมสรางประสบการณอาชพี (Work Experience) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  

    ของสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา   
100,000 

 7) ยกระดับมาตรฐานอาชีพในการฝกภาคปฏิบัติแบบเสมือนจริงการผลิต 
    และพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัด      
    ฉะเชิงเทรา (EEC)  

460,000 

 8) ขยายผลเครือขายการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   1,600,000 
 9) สรางความรวมมือการพัฒนาวิชาชีพสูความเปนเลิศระดับนานาชาต ิ 6,300,000 
4. ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม 
    ทางการศึกษา 

61,308,600 

 1) โครงการเมืองแหงการเรียนรูสูการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 16,000,000 
 2) แนะแนววิชาอาชีพสําหรับนักเรียนและผูปกครอง   16,900,000 
 3) สงเสริมการประกอบอาชีพและการขายในระบบออนไลน 2,808,600 
 4) จัดหาตลาดงาน           3,600,000 
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โครงการ  งบประมาณ  
ป 2561 (บาท) 

 5) พัฒนาศักยภาพดานการตลาดรองรับเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก - 
 6) โครงการสรางงานสรางอาชีพมิติใหมสู EEC  10,000,000 
 7) สรางความรวมมือภาครัฐและเอกชนสงเสริมเรียนรูศูนยเศรษฐกิจพอเพียง    6,600,000 
 8) จัดตั้งศูนยอาชีพท่ีเขมแข็งและการมีรายไดเพ่ิมของชุมชน    4,400,000 
 9) โครงการพัฒนาบุคลากรทุกชวงวัยสูการเปนผูประกอบการ นักลงทุน              

    โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน  
1,000,000 

5. ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 
    กับส่ิงแวดลอม 

23,914,600 

 1) โครงการ Smart ONIE เพ่ือสราง Smart Farmer 3,693,000 
 2) สรางศูนยการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 16,150,000 
 3) การจัดการศึกษาดาน EEC สําหรับผูสูงอายุ    1,971,600 
 4) คัดเลือกผูนําชุมชนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 100,000 
 5) ปลูกจิตสํานึกภาคสังคมรักษสิ่งแวดลอม 200,000 
 6) ศึกษาวิจัยผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมท่ีสงผลตอ   

    สิ่งแวดลอม วิถีชีวิตชุมชน 
1,800,000 

6. ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    สถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

19,550,000 

 1) ระบบฐานขอมูลนักเรียน นักศึกษาดานอาชีวศึกษา  50,000 
 2) โครงการพัฒนาศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรม  

    เปาหมายรองรับการเติบโตของพ้ืนท่ี EEC 
10,000,000 

 3) หองปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบควบคุมและสงถายกําลัง 3,700,000 
 4) หองปฏิบัติการระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติพรอมโปรแกรมจําลองเสมือนจริง   

    แบบ Real time     
5,800,000 

 5) พัฒนาฐานขอมูลความรวมมือในการมีงานทํา - 
 
หมายเหตุ : 
1. ยุทธศาสตรท่ี 2 โครงการท่ี 2 อยูระหวางจัดทําคําของบประมาณงบกลาง ปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑  
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 โครงการท่ี 3 – 5 สํานักงาน กศน. ไดเสนอของบประมาณผาน ศธจ. ซ่ึงยังไมไดรับจัดสรร
งบประมาณ 
3. ยุทธศาสตรท่ี 3 โครงการท่ี 3 ใชงบปกติภายใตโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน ของสํานักงาน กศน.  
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สรุปรายละเอียดโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Pre-Ceiling) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ 1) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ีสอดคลองบริบทพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและความตองการของชุมชนเพ่ือสรางความม่ันคงของประเทศ 
  2) สงเสริมการจัดการศึกษาความเปนพลเมือง ความสามัคคี วิถีประชาธิปไตยและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

1 สรางคณุลักษณะผูเรยีนดานความซื่อสัตย ประหยดั ขยัน 
อดทน และรับผิดชอบ 

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 13,332,100 13,332,100 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
รอง : สพป. / สพม. / สอศ. 

2 โครงการสงเสริม สรางความเปนพลเมืองดีในสังคม 
ในสถานศึกษา 

สถานศึกษาทุกแหง 400,000 400,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
 

3 โครงการพัฒนาและสงเสริมภาวะผูนําธรรมาภิบาล 
และการบริหารองคกรของผูนําองคกรสูผูนําการเปลี่ยนแปลง
รองรับการเติบโตของพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

ผูบริหารสถานศึกษา,หัวหนาหนวยงานการศึกษา
ไดรับการพัฒนาภาวะผูนําดานธรรมาภิบาล 

5,000,000 5,000,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
รอง : มรร. 

4 โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมบุคลากรกลุมอุตสาหกรรม
บริการสูการสรางฉะเชิงเทราเปนเมืองนาอยู 
รองรับการทองเท่ียวภาคตะวันออก 

ประชาชน ผูประกอบการไดรับการพัฒนา 
ดานคุณธรรมจริยธรรม 

5,000,000 5,000,000 หลัก :ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
รอง : มรร. 

5 โครงการสงเสริมเยาวชนไทยใสใจสุขภาพหางไกลยาเสพตดิ นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักรับรูถึง 
ภัยยาเสพตดิ 

1,000,000 1,000,000 หลัก :ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
 

6 พัฒนาหลักสตูรการเรียนรูทุกระดบัเพ่ือการมีงานทํา  จํานวนสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฯ 7,625,000 7,625,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
รอง : สอศ. / สกอ. 

7 พัฒนาหลักสตูรพ้ืนฐาน 14 วิชา เพ่ือการเรียนรูดานธุรกิจ   จํานวนสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฯ 700,000 700,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
รอง : สอศ. 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
กลยุทธ 1) วิเคราะหขอมูลสารสนเทศกําลังคนในพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดความตองการในการพัฒนาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2) การผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือใหสอดคลองและสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน 
3) การวิจัย นวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
4) การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการสนับสนุนและรวมจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคน 

ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงานขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแหงชาติสูการปฏิบัติ 
กิจกรรม : แตงตั้งคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการ
กรอบคุณวุฒิแหงชาติ (รองนายกรฐัมนตรี พลอากาศเอก  
ประจิน จั่นตอง ประธานกรรมการ) เพ่ือขับเคลื่อนการผลิต  
และพัฒนากําลังคนในกลุมสาขาอาชีพท่ีมีความจําเปนเรงดวน
ตอการพัฒนาประเทศใน ๗ กลุมสาขาอาชีพ ดังน้ี 
๑. โลจิสติกสโครงสรางพ้ืนฐาน (Logistics Infrastructure) 
๒. โลจิสติกสและซัพพลายเชน (Logistics and Supply 
Chain) 
๓. หุนยนตและระบบอัตโนมัติ (Robotics and 
Automation) 
๔. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัล 
คอนเทนต 
๕. อาหารและเกษตร (Food and Agriculture) 
๖. ปโตรเคมี เคมภีัณฑ พลังงานและพลังงานทดแทน  
๗. แมพิมพ 
คณะอนุกรรมการท้ัง ๗ มีภารกิจในการดําเนินงาน ดังน้ี  
๑. กําหนดนโยบายและแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขา
อาชีพท่ีมีความจําเปนเรงดวนใหเพียงพอและพรอมตอการทํางาน  

สถานศึกษาและสถาบันฝกอบรมท่ีจัดการศึกษา
และจัดฝกอบรมท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในพ้ืนท่ี EEC เชน 
๑. โลจิสติกสโครงสรางพ้ืนฐาน (วิทยาลัยเทคนิค 
สัตหีบ ชลบุรี) 
๒. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ระยอง 

๒,๙๔๒,000  -  เปนการดําเนินงานรวมกัน
ระหวาง สกศ. / สอศ. / 
สคช. 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

๒. กําหนดมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ และคุณวุฒิ
การศึกษา ใหสอดคลองกับการปฏบัิติงานตามความตองการ
ของสถานประกอบการ 
๓. จัดทําแผนแมบทการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากําลัง
เพ่ือเปนกรอบการดําเนินงานท้ังในระยะสั้น กลาง ยาว) 
๔. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ฐานสมรรถนะ การพัฒนาครู และการจัดหาครุภณัฑท่ีจําเปน 

2 โครงการผลติและพัฒนากําลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
วัตถุประสงค 
๓.๑ ผลติและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
และมาตรฐานสากลรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
๓.๒ เสรมิสรางคุณลักษณะผูเรียนใหมีความรู ทักษะ นิสยั
อุตสาหกรรม คณุธรรม จริยธรรม และความสามารถ  
ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงท่ีสอดคลองกับ 
การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
๓.๓ สงเสริมความรวมมือกับสถานประกอบการ ประชาสังคม 
ในรูปแบบประชารัฐเพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษา
ในทุกมิติใหสอดคลองกับบริบทของภาคการผลิตและบริการ
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
๓.๔ เพ่ิมขีดความสามารถ คณาจารย คร ูบุคลากร 
ทางการศึกษาและครูฝกในสถานประกอบการรองรับ 

กิจกรรม 
๑) จัดทําหลักสูตรในสาขาเปาหมาย First S-Curve 
และ New S-Curve 
๒) จัดฝกอบรมระยะสั้นใหแกกําลงัแรงงาน 
ในสถานประกอบการในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
๓) จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในสาขาเปาหมาย 
First S-Curve และ New S-Curve 
๔) พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ 
ท่ีใชสื่อสารในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ใหแกนักศึกษาระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒  
๕) พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา เพ่ือรองรับ 
การผลิตและพัฒนากําลังคนในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
๖) พัฒนาครู ผูสอน ท้ังในสถานศึกษา 

192,100,000 
 (อยูระหวาง 
การจัดทําคําขอ
งบประมาณ  
งบกลาง  
ป ๒๕๖๑) 

209,100,000 สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

การจัดการเรยีนการสอนสอดคลองกับการพัฒนาภาค 
การผลิตและบริการในยุคประเทศไทย ๔.๐  
 
 
 

และในสถานประกอบการ ใหมีความรูสอดคลอง
กับสาขาเปาหมาย First S-Curve และ New S-Curve 
กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมาย 
ดําเนินการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน ๕๘ แหง      
ในจังหวัดชลบุร ีระยอง และฉะเชิงเทรา  

3 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพและการขายในระบบ
ออนไลน 
วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดพัฒนาทักษะดานอาชีพเสรมิ
เพ่ิมรายไดใหกับตนเองและครอบครัว 
2) เพ่ือใหประชาชนสามารถใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการขายสินคาผานระบบออนไลน 
 

กิจกรรม 
ดําเนินการจัดการฝกอบรมและจัดการเรียนการสอน
หลักสตูรระยะสั้นใหแกประชาชนและนักศึกษา
นอกระบบ เพ่ือขายสินคาในระบบออนไลน 
พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1. ป 61 จังหวัดชลบุร ี
2. ป 62 จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

7,000,000 6,017,200 
 

1. ป 61 สํานักงาน กศน.
จังหวัดชลบุร ี
2. ป 62 สํานักงาน กศน.
จังหวัดชลบุรี ระยอง  
และฉะเชิงเทรา 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู กศน.ตําบล เพ่ือการเรยีนรู
ดานธุรกิจศึกษา 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจการจัดการเรียน
การสอนดานธุรกิจศึกษา  
2. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการนําความรูดานธุรกิจศึกษา 
ไปขยายผลใหแกนักศึกษา และประชาชนในชุมชน 
เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได 
 

กิจกรรม 
1. จัดอบรมใหความรูเรื่องการเรียนรูดานธุรกิจ
ศึกษา ใหแก ครู กศน. และบุคลากรทางการศึกษา  
2. ครู กศน. และบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีผานการอบรม ไปขยายผลใหแกผูเรยีน 
พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1. ป 61 จังหวัดชลบุร ี
2. ป 62 จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 
 
 

1,133,800 2,610,200 
 

1. ป 61 สํานักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. ป 62 สํานักงาน กศน.
จังหวัดชลบุรี ระยอง  
และฉะเชิงเทรา 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

5 โครงการเมืองแหงการเรียนรูสูการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมการเรยีนรู การอาน สําหรับนักศึกษา 
และประชนชนใหมีนิสัยรักการอานมากข้ึน 
2) เพ่ือพัฒนาหองสมุดประชาชน และ กศน.ตําบล 
เปนแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษาและประชาชน 
 

กิจกรรม 
1) การจัดกิจกรรมสงเสรมิการอานและการเรียนรู
ในรูปแบบท่ีหลากหลายในหองสมดุฯ และ กศน.
ตําบล 
2) จัดใหประชาชนมีความรูดานเทคโนโลยีการสื่อสาร
เพ่ือการสืบคนขอมลูตามความสนใจ 
พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1. ป 61 จังหวัดชลบุรี 
2. ป 62 จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

16,000,000 14,628,400 1. ป 61 สํานักงาน กศน.
จังหวัดชลบุร ี
2. ป 62 สํานักงาน กศน.
จังหวัดชลบุรี ระยอง  
และฉะเชิงเทรา 

6 แผนงาน แสวงหาตนทุนและกลุมผูนําในการเปนตัวแทน 
การเปลีย่นแปลงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศและความเปนพลเมือง 
(Civic Education) เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือจัดตั้งศูนยการเรียนรูและพัฒนาภาษาตางประเทศ 
และความเปนพลเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกในสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดชลบุร ี
2. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพ 
ในการจัดการเรียนรูภาษา ตางประเทศและความเปนพลเมือง 
3. เพ่ือจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะดานภาษา ตางประเทศ
และความเปนพลเมืองสําหรับนักเรียน 
4. เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาตนแบบดานการจัดการเรียนการสอน

กิจกรรม 
1. จัดตั้งศูนยการเรียนรูและพัฒนา
ภาษาตางประเทศเพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในจังหวัดชลบุรี 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ศักยภาพในการจดัการเรียนรูภาษาตางประเทศ
และความเปนพลเมือง 
3. พัฒนาการเรียนรูและทักษะ 
ดานภาษาตางประเทศและความเปนพลเมือง
สําหรับนักเรียน  
4. คัดเลือกสถานศึกษาตนแบบดานการจัดการเรียน
การสอนและผลการดําเนินงานศนูยการเรียนรู 
ดานภาษาตางประเทศและสถานศกึษาตนแบบ 
ดานการพัฒนาความเปนพลเมือง 

10,000,000 5,000,000 ศธจ.ชลบุร ี
งบประมาณท้ังสิ้น 25 ลานบาท 
เปนโครงการตอเน่ืองรายป  
เริ่มตั้งแต 2561-2562  
ใชงบประมาณป 2561  
ใชงบ 10 ลานบาท 
งบประมาณป 2562  
ใชงบ 5 ลานบาท 
งบประมาณป 2563  
ใชงบ 5 ลานบาท 
งบประมาณป 2564  
ใชงบ 3 ลานบาท 
งบประมาณป 2565  
ใชงบ 2 ลานบาท 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

และผลการดําเนินงานศูนยการเรยีนรูดานภาษาตางประเทศ
และสถานศึกษาตนแบบดานการพัฒนาความเปนพลเมือง 

7 แผนงาน สรางเครือขายภาคเอกชน ประชาคม  
และประชารัฐ สนับสนุนความสามารถในการแขงขัน 
โครงการสรางเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษา 
เพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
จังหวัดชลบุรี (๑ อําเภอ ๑ โรงเรียน ๑ โรงเรียน ๑ ผูรวมพัฒนา) 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมอืบุคลากรหนวยงาน 
สถานประกอบการดานการศึกษาเพ่ืออาชีพและทักษะอาชีพ
เพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษา 
ดานอาชีพ  
3. เพ่ือจัดตั้งศูนยการเรียนรูและพัฒนาการศึกษาดานทักษะ
อาชีพ 
4. เพ่ือจัดตั้งศูนยแสดงและจําหนายสินคานักเรียน 
ท่ีเกิดจากการเรียนรูและปฏิบัติงานอาชีพ 

กิจกรรม   
1. การสรางเครือขายความรวมมอืบุคลากร/
หนวยงาน/องคกร/สถานประกอบการ 
ดานการศึกษาเพ่ืออาชีพและดานทักษะอาชีพ 
เพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก  
2. การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในการจัด
การศึกษาเพ่ืออาชีพในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. การจัดตั้งศูนยการเรยีนรูพัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ืออาชีพท่ีรองรับระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 
4. การจัดตั้งศูนยแสดงและจําหนายสินคา 
ของนักเรียนท่ีเกิดจากการเรยีนรูและปฏิบัติงาน
อาชีพพ้ืนท่ีเปาหมายสถานศึกษาในทุกอําเภอ 
ของจังหวัดชลบุร ี

10,000,000 15,000,000 ศธจ.ชลบุร ี
งบประมาณท้ังสิ้น 25  
ลานบาท เปนโครงการ
ตอเน่ืองรายป เริ่มตั้งแต 
2561-2562  
ใชงบประมาณป 2561  
ใชงบ 10 ลานบาท 
งบประมาณป 2562  
ใชงบ 15 ลานบาท 

8 แผนงาน พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะพรอมสําหรับปฏิบัติ
ภารกิจและรองรบัตอความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
โครงการ พัฒนาศักยภาพครูในศตวรรษท่ี ๒๑ ใหเปนชุมชน
แหงการเรียนรู (Professional Learning Community : PLC) 
เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 
 

กิจกรรม   
1) การจัดทําฐานขอมลูดานการพัฒนาครูผูสอน 
ในโรงเรียนเพ่ือการพัฒนาสูการเปนชุมชน 
แหงการเรียนรู 
2) การจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพ 
ดานการจดัการเรียนรูของครูในศตวรรษท่ี 21 
3) การพัฒนาครผููสอนโดยใชแนวคิดชุมชน 

10,000,000 10,000,000 ศธจ.ชลบุร ี
งบประมาณท้ังสิ้น 40  
ลานบาท เปนโครงการ
ตอเน่ืองรายป เริ่มตั้งแต 
2561 -2564  
ใชงบประมาณปละ 10 ลานบาท 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

วัตถุประสงค 
1) เพ่ือจัดทําฐานขอมลูดานการพัฒนาครูผูสอนในโรงเรียน
เพ่ือการพัฒนาสูการเปนชุมชนแหงการเรียนรู 
2) เพ่ือจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรยีนรู
ของครูในศตวรรษท่ี 21 
3) เพ่ือพัฒนาครูผูสอนโดยใชแนวคิดชุมชนการเรยีนรู 
แบบมืออาชีพ (PLC)  
4) เพ่ือสรางเครือขายความรวมมอืชุมชนการเรียนรู 
แบบมืออาชีพ (PLC) จากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
5) เพ่ือนิเทศ กํากับติดตามผลการดําเนินงานการพัฒนา
ครูผูสอนโดยใชแนวคิดชุมชนการเรียนรูแบบมืออาชีพ (PLC) 
6) เพ่ือยกยองและเชิดชูเกียรติครท่ีูมีความสามารถ 
ดานการจดัการเรียนรูดวยการปฏบัิติจริงและสอดคลองกับ
ศตวรรษท่ี 21 

การเรยีนรูแบบมืออาชีพ (PLC)  
4) การสรางเครือขายความรวมมอืชุมชน 
การเรียนรูแบบมืออาชีพ (PLC) จากหนวยงานตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของ 
5) การนิเทศ กํากับตดิตามผลการดําเนินงาน 
การพัฒนาครผููสอนโดยใชแนวคิดชุมชนการเรียนรู
แบบมืออาชีพ (PLC) 
6) การยกยองและเชิดชูเกียรติครท่ีูมีความสามารถ 
ดานการจดัการเรียนรูดวยการปฏบัิติจริง 
และสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 พ้ืนท่ีเปาหมาย
สถานศึกษาในจังหวัดชลบุร ี

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ยกระดับคณุภาพการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรยีนใหมีความสามารถพิเศษ 
ดานวิทยาศาสตร ดานภาษาและเทคโนโลยี สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
วัตถุประสงค 
1) เพ่ือพัฒนาครูในการเขียนแผนการจัดการเรยีนรู  
โดยใชวิทยาศาสตร ภาษาและเทคโนโลยแีกปญหาในชีวิตจริง
แลวนําไปใชในหองเรียน 
2) เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะความสามารถและทักษะ
ดานวิทยาศาสตร ภาษาและเทคโนโลยีแกปญหาในชีวิตจริง 

กิจกรรม 
1) พัฒนาครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
โดยใชวิทยาศาสตร ภาษา และเทคโนโลยี
แกปญหาในชีวิตจริงแลวนําไปใชในหองเรียน 
2) พัฒนาผูเรยีนใหมีคณุลักษณะความสามารถ 
และทักษะดานวิทยาศาสตร ภาษาและเทคโนโลยี
แกปญหาในชีวิตจริง 
3) ฝกทักษะในการคดิวิเคราะห การคิดแกปญหา  
การสรางสรรค นวัตกรรมใหม และบูรณาการ 
ในวิชาวิทยาศาสตร ภาษา และเทคโนโลยเีขาดวยกัน 

15,000,000 15,000,000 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 
งบประมาณท้ังสิ้น 60  
ลานบาท เปนโครงการ
ตอเน่ืองรายป เริ่มตั้งแต 
2561 - 2564  
ใชงบประมาณปละ 15  
ลานบาท 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

3) เพ่ือฝกทักษะในการคดิวิเคราะห การคิดแกปญหา  
การสรางสรรค นวัตกรรมใหม และบูรณาการในวิชา
วิทยาศาสตร ภาษาและเทคโนโลย ีเขาดวยกัน 

4) นิเทศ กํากับ ติตาม ผลการดําเนินงานโครงการ 
กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 

10 แผนงาน การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
โครงการ การบริหารจัดการโรงเรยีนตนแบบ EEC  
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสรางและพัฒนาโรงเรียนตนแบบ EEC เพ่ือรองรับ 
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือผลิตและพัฒนากาลังคนใหมีความรูความสามารถ 
และทักษะการประกอบอาชีพใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย 
 

กิจกรรม 
1) ประชุมวางแผนกรอบการพัฒนาโรงเรยีน
ตนแบบ EEC 
2) สรางและพัฒนาหลักสูตร/กิจกรรม โรงเรียน
ตนแบบ EEC 
3) จัดทําคูมือสื่อดิจิตอลและรวบรวมสื่อท่ีใชใน
หองเรียน EEC 
4) คัดเลือกโรงเรียนตนแบบ EEC 
5) สรางหองเรียนตนแบบ EEC 
6) พัฒนาหองเรียนตนแบบ EEC 
7) พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนตนแบบ EEC 
8) นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
9) ประชาสมัพันธและเผยแพรผลการดําเนินงาน 
10) วิจัยและพัฒนาโรงเรียนตนแบบ EEC 
11) จัดนิทรรศการแสดงผลการดาํเนินงานท่ีเปน 
Best Practice 

35,000,000 
(รวมท้ังโครงการ 
120 ลานบาท) 

- ศธจ.ระยอง และหนวยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัด
ระยอง 

11 แผนงานสงเสริมและพัฒนาการจดัการศึกษาเพ่ือสราง 
การเติบโตของคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
โครงการ พัฒนาสมรรถนะการแขงขันสิ่งประดิษฐพลังงาน
สะอาดโดยเครือขายความรวมมือภาครัฐและเอกชน 

กิจกรรม 
1) จัดตั้งศูนยการเรียนรูหุนยนต 
2) จัดหาอุปกรณประจําศูนยประกอบดวยอุปกรณ
หุนยนตทํามือใชพลังงานกล และแบตเตอรรี ่

16,000,000 
(รวมท้ังโครงการ 
48 ลาน) 

- ศธจ.ระยอง และหนวยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัด
ระยอง 

24 



ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

วัตถุประสงค 
1) เพ่ือจัดตั้งศูนยการเรียนรูหุนยนตระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา อําเภอละ 4 ศูนย รวมท้ังสิ้น 32 ศูนย 
2) เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณฝกประจําศูนยการเรียนรู เพ่ือใชใน
การพัฒนานักเรียนดานกลไกและการบังคับดวยหุนยนต 
3) เพ่ือพัฒนาครูผูสอนใหมีสมรรถนะในการจัดการเรยีน 
การสอนหุนยนตศึกษาและการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
4) เพ่ือสรางแหลงเรียนรูหุนยนตศกึษาโดยใชหนวยงาน
ภายนอกองคกรเอกชนและสถานประกอบการ 
เปนแหลงเรียนรูและการลงมือปฏบัิติจริง 
5) เพ่ือเปนเวทีแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการแขงขัน  
เพ่ือเปนแรงบันดาลใจในการพัฒนาตอยอดผลผลิตและทักษะ
ดานหุนยนต 

ในการขับเคลื่อนหุนยนตพลังงานสะอาด  
ชุดหุนยนตอัตโนมัติ และชุดหุนยนต coding 
3) พัฒนาครู ใหมีความสามารถในการพัฒนา
สมรรถนะการแกโจทยปญหาโดยใชชุดหุนยนต 
เปนฐานในการจัดกิจกรรม 
4) ประสานกับหนวยงานภายนอกและสราง 
ความรวมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน
หุนยนต 
5) จัดกิจกรรมและเวทีการแขงขันหุนยนต 
ประเภทตางๆ เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ 

12 จัดการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษาเพ่ือรองรับ 
การคิดเชิงสรางสรรคเพ่ือการผลิตและออกแบบ 

สถานศึกษาทุกแหงในจังหวัด 23,359,550 23,359,550 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สอศ. / กศน. / มรร. / 
สพฐ. 

13 การเรยีนรูภาษาอาเซียน สถานศึกษาทุกแหง 18,564,100 18,564,100 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สพป. / สพม. / สอศ./
กศน. / มรร. 

14 เมืองแหงการเรยีนรูสูการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

แหลงเรียนรูท่ีจําเปนตอการพัฒนารองรับ EEC 17,634,000 17,634,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : กศน / มรร. 

15 พัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก EEC School 

สถานศึกษา นักเรียน ครูข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนา 
ในรูปแบบ STEM 
 

๑๑,๒๖๐,๐๐๐ ๑๑,๒๖๐,๐๐๐ หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สพป. / สพม. 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

16 อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิม 
ของผลิตภณัฑชุมชน 

นักศึกษาและชุมชนมีทักษะในการออกแบบ
ผลิตภณัฑเพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

2,970,400 2,970,400 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สกอ. / กศน. 

17 พัฒนาบุคลากรเปนเลศิ 3 มิติ (Smart Teacher) (Smart 
Farm) (Creative Hospitality / Industry Services 1) 

จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความเปนเลิศ  
3 มิต ิ

5,000,000 5,000,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สกอ. 

18 ฝกอบรมผูจบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สายอาชีพ)  
เรียนหลักสตูรระยะสั้น 

จํานวนนักเรียนผูจบการศึกษาสายอาชีพ 3,000,000 3,000,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สอศ. 

19 การสรางเครือขายระหวางสถานศกึษาภายใน ภายนอก 
ในระดับตางๆ และเครือขายภาคเอกชน ประชาคม  
และประชารัฐเพ่ือความสามารถในการแขงขันเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
ฉะเชิงเทรา   

สรางเครือขายหนวยงานการศึกษาในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

500,000 500,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : มรร. 

20 สรางความรวมมือภาครัฐ และชุมชนทองถ่ิน  
(ราษฎรรัฐ รวมสามัคคี)       

หนวยงานทางการศึกษามีความรวมมือในการสราง
ความเขมแข็ง 

9,500,000 9,500,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สพป. / สพม. / สอศ./ 
มรร. 

21 โครงการพัฒนาสมรรถนะการแขงขันสูการสรางนวัตกรรม 
เพ่ือการเรยีนรูสูอาชีพ รองรับการเติบโตในพ้ืนท่ี EEC (รวมกับ
หอการคา และภาคอุตสาหกรรม)   

นักเรียน นักศึกษา มีความเช่ียวชาญ ชํานาญ 
ในอาชีพท่ีขาดแคลน 

5,000,000 5,000,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : มรร. 

22 โครงการความรวมมือพัฒนา Excellent Class  
ในสถานประกอบการเพ่ือพัฒนากําลังคนรองรับการเติบโต 
ในพ้ืนท่ี EEC (รวมกับอาชีวศึกษา)    

มีสถานประกอบการท่ีเปนตัวอยางท่ีดี  
ผลิตและพัฒนากําลังiรองรับ EEC 

10,000,000 10,000,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : มรร. 

23 ยกยองผูประกอบการสูความเปนเลิศ    สถานประกอบการท่ีไดรับรบัการยกยอง 300,000 300,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สอศ. / สกอ. 

24 สรางชมรมวิชาชีพในสถานศึกษา  จํานวนชมรมอาชีพในสถานศึกษา 5,000,000 5,000,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สพป. / สพม. / สอศ./
สกอ. 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

25 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูดานภาษา  
และการสื่อสารและทักษะการเรียนรู การใชเทคโนโลยีใหม 
เพ่ือเตรียมความพรอมบุคลากรในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก   

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีใหม ๆ  
อยางคลองแคลว 

10,000,000 10,000,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : มรร. / สอศ. 

26 วิจัยและสรางนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมใหม   มีงานวิจัย/นวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมใหม 6,000,000 6,000,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สอศ. / สกอ. 

27 แนะแนว 10 อุตสาหกรรมหลัก   จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดแนะแนว  
10 อุตสาหกรรมหลัก 

6,000,000 6,000,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สพป. / สพม. / สอศ./ 
สกอ. 

28 จัดตั้งศูนยฝกอบรมระบบควบคมุอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 
รองรับมาตรฐานฝมือแรงงานและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC)    

ครู  อาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา และบุคคลท่ัวไป 
ท่ีปฏิบัติงานทางดานระบบควบคมุอัตโนมตั ิ
ทางอุตสาหกรรมไดฝกอบรมวิชาชีพดานระบบ
ควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมรองรับมาตรฐาน
ฝมือแรงงานและกระบวนการผลิต 
ของสถานประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

31,000,000 31,000,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สอศ./วิทยาลยั 
การอาชีพพนมสารคาม 

29 พัฒนาผูประกอบการขนาดยอม SME    
 

จํานวนผูประกอบการท่ีใหความรวมมือพัฒนาธุรกิจ
ผูประกอบการขนาดยอม 

1,000,000 1,000,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สอศ. / สกอ. / กศน. 

30 จัดตั้งศูนยฝกอบรมทักษะวิชาชีพดานอุตสาหกรรม 
การบินและโลจิสติกส    

สอนและจดัฝกอบรมกําลังคนใหสอดคลองกับ
นโยบาย New S-curve อุตสาหกรรมการบิน
และโลจสิติกส (Aviation and Logistics)  
ได 1,000 คน ตอป 
 

100,000,000 100,000,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : อาชีวศึกษาจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

31 พัฒนาทุนมนุษยใหมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการ
กําลังคนภาคอุตสาหกรรม   

นักเรยีน นักศึกษาและประชาชนผูสนใจไดรับ
การศึกษาและการเรยีนรูมีคณุภาพ ไดมาตรฐานสากล 
มีทักษะการเรียนรูในเชิงคดิสังเคราะห สรางสรรค  
ตอยอดไปสูการสรางนวัตกรรมความรู  
มีทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะ สารสนเทศ สื่อ  
และเทคโนโลยี สามารถเกิดการเรยีนรูตอเน่ือง
ตลอดชีวิต 

3,783,000 3,783,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : อาชีวศึกษาจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา 

32 สัมมนานักเรียน นักศึกษาอาชีพในสถานประกอบการ  
 

เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาท่ีฝกประสบการณวิชาชีพ 
มีความรูความเขาใจถึงเปาหมายของการออกฝก
อาชีพ และมีความรูตามหลักสูตรการเรยีนการสอน
เพ่ิมข้ึน 

500,000 500,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : อาชีวศึกษาจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา 
(งบฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา 61) 

33 ประกวดการออกแบบผลิตภณัฑของนักเรียน นักศึกษา  
และชุมชน   

สถานศึกษาทุกแหง  
 

3,550,000  3,550,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา 

34 ศูนยฝกและสอบเทียบภาษาตางประเทศ    เปนศูนยการในการทดสอบมาตรฐาน 
ทางดานภาษาตางประเทศ ใหกับนักเรียน
อาชีวศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และแรงงาน
ในพ้ืนท่ีท่ีตองการรับการพัฒนาดานภาษา  
รองรับเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2,000,000 2,000,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : อาชีวศึกษาจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา 

35 พัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาในการพัฒนาหลักสตูร
ฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการกําลังคนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)    

หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการ
กําลังคนจํานวน 10 หลักสูตร 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : อาชีวศึกษาจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา 

36 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ 
สูการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  (EEC)   
 

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 2,546,900 2,546,900 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : มรร./ กศน. 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

37 ฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนดานธุรกิจ  ศึกษานิเทศก/ผอ.ร.ร. ครู ในสถานศึกษานํารอง EEC  8,500,000 8,500,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : มบ. 

38 อบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน.ตําบล เพ่ือการเรียนรู 
ดานธุรกิจศึกษา   

ครู กศน.ตําบล 1,133,800 1,133,800 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
 

39 สรางนักการตลาดท่ีเปนเลิศ   สถานศึกษาทุกแหงมีการสรางนักการตลาด 
ท่ีเปนเลิศ 

700,000 700,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สอศ. 

40 วิจัยเพ่ือการยกระดับทักษะอุตสาหกรรมเศรษฐกิจภาครัฐ 
และเอกชน 

เพ่ือศึกษา วิจัย ทักษะการประกอบอาชีพ 
ท่ีเหมาะสมกับอุตสาหกรรม 

6,100,000 6,100,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สอศ. / สกอ. 

41 โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูและทดสอบ (Central Lab) 
เพ่ือพัฒนากําลังคนท่ีขาดแคลนเขาสูภาคอุตสาหกรรม
เปาหมายรองรับ EEC   

มีศูนยทดสอบแรงงานท่ีขาดแคลน 10,000,000 10,000,000 รอง : สกอ. 

42 โครงการพัฒนาและเสรมิ สรางศักยภาพกําลังคน  
รองรับพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
กิจกรรมหลกั 
สงเสริม พัฒนาผูเรียนใหมศีักยภาพ ทักษะความรู  
และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพพรอมเขาสู
ตลาดแรงงาน 
วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเพ่ิมทักษะ สรางประสบการณดานอาชีพ 
สูตลาดแรงงานดานอุตสาหกรรมและการพาณิชย  
2) เพ่ือรองรับความตองการของตลาดแรงงานของภูมิภาค
และประเทศ 
3) เพ่ือรองรับการศึกษาตอสายอาชีพท่ีตรงกับความถนัด 
และความสนใจของตนเอง 

กิจกรรมดําเนินงาน 
1) สรางเครือขายผูปกครองนักเรยีนระดับ
มัธยมศึกษา ในการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 
2) สรางคณุคาของการเรียนสายอาชีพจบมาแลว 
มีงานทํา มีรายได 
3) จัดทําขอตกลง MOU เพ่ือรับนักเรียน/
นักศึกษาเขารับการฝกประสบการณ 
4) นิเทศ ติดตาม  ประเมินผล โครงการสราง
ประสบการณอาชีพ  
5) มหกรรมเปดโลกอาชีพ รองรับ 10 
อุตสาหกรรมเปาหมาย รองรับ EEC 
6) สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
 

- 10,000,000 ศธจ.ระยอง หนวยงาน 
ทางการศึกษาในจังหวัด
ระยอง และสถานประกอบการ 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

43 โครงการจดัตั้งศูนยฝกอบรมและทดสอบทักษะดานยานยนต 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 
 

กิจกรรม 
1) ศึกษาและสํารวจขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการจดัตั้งศูนยทดสอบและรับรอง
คุณวุฒิดานอุตสาหกรรมยานยนต 
2) สรางความเขมแข็งดานวิชาการใหกับบุคลากร 
ท่ีเก่ียวของเพ่ือบริการวิชาการ 

- 21,616,000 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  
ศูนยพัทยา 

44 โครงการการพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการมาตรฐาน 
หองปฏิบัติการสอบเทียบและระบบมาตรวิทยา 
เพ่ืออุตสาหกรรมสงออกแกเขตระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

 - 16,580,000 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

45 โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยบนฐานอุปสงค 
ของภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออกดวย IoT 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

 - 12,000,000 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

46 โครงการจดัตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
ดานโลจิสติกส 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

  - 20,000,000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

47 โครงการจดัตั้งศูนยฝกอบรมนักปฏิบัติดานโลจสิติกส 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

  - 6,000,000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก 

48 โครงการศูนยฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพคลสัเตอร
หุนยนตอุตสาหกรรม 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

กิจกรรม 
ฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพคลัสเตอร
หุนยนตอุตสาหกรรม 

- 30,000,000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก 

49 ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

  - 35,000,000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก 

50 โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาหุนยนตอุตสาหกรรม 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

กิจกรรม 
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานหุนยนต
อุตสาหกรรม 

- 35,500,000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก 

51 การเสริมสรางศักยภาพดานภาษาของผูประกอบการอาชีพ
ตาง ๆ รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 
 

กิจกรรม 
1) จัดตั้งศูนยภาษาเสริมสรางศักยภาพดานภาษา
รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก 
2) จัดฝกอบรมภาษาอังกฤษเสริมสรางศักยภาพ
ดานภาษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก 

- 16,000,000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี     
ราชมงคลตะวันออก 
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ป 2562 
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52 การบริการวิชาการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 
สูภาคอุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

กิจกรรม 
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การโปรแกรมหุนยนต
อุตสาหกรรมข้ันพ้ืนฐาน” 

- 5,052,800 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก 

53 การจัดตั้งสถาบันโลจิสติกสระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยพัทยา 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 
 

 กิจกรรม 
1) ศกึษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล 
ดานหลักสูตรและแนวทางการฝกอบรม 
จากสถาบันจัดฝกอบรมดานโลจสิติกสในระดับ
สากล และสรุปผลการศึกษา และกําหนดหลักสูตร 
รวมท้ังการวางแนวทางหลักสตูรรองรับในอนาคต  
2) ปรับปรุงพ้ืนท่ี และการจัดเตรียมหองปฏิบัติการ 
พรอมกับการตดิตั้งระบบซอฟตแวรแบบจําลอง
ดานการบริการโลจสิติกสและโซอุปทาน  
3) จัดอบรมหลักสูตรโลจิสติกสระหวางประเทศ 

- 33,000,000 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  
ศูนยพัทยา 

54 โครงการความรวมมือการจดัการเรียนการสอนครูชาง  
และครฝูกในสถานประกอบการ หลักสูตรครศุาสตร
อุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

  - 15,000,000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

55 โครงการพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเตรียม 
ความพรอมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ๔.๐  

  - 57,100,000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในเขตระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

56 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษาเพ่ือเตรียม 
ความพรอมเขาสูอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมตั ิ
ในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

  - 17,000,000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

57 การจัดตั้งหลักสตูรพิเศษ “หลักสตูรการบินพลเรือน มจพ.” 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

  - 90,000,000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

58 พัฒนาบุคลากรและซอมบํารุงระบบขนสงทางราง 
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

  - 29,085,500 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

59 การพัฒนากําลังคนและเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ในเขตพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 
 

  - 9,664,800 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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ป 2562 
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วัตถุประสงค เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวา
รอยละ 10 ตอป 

60 อบรมเชิงบูรณาการและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ตามมาตรฐาน FSPCA 
และ USFDA เพ่ือสงเสริม SME สงออกสินคาเกษตร 
และอาหารแปรรูปเพ่ิมข้ึน  
วัตถุประสงค เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก (ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวา 
รอยละ 10 ตอป 

  - 23,400,000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

61 โครงการศึกษาและพัฒนาผังแมบทโครงสรางพ้ืนฐาน  
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยางยั่งยืน 
วัตถุประสงค เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวา
รอยละ 10 ตอป 
 

กิจกรรม 
1) สํารวจและอบรมเชิงปฏิบัติการโดยจัดทํา
โครงการเสนอ สํารวจพ้ืนท่ี และอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือศึกษาผังแมบทการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
จ.ฉะเชิงเทรา อยางยั่งยืน 
2) วิเคราะห สังเคราะหและสรุปขอมูล 
ในการจัดทําผังแมบทการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
จ.ฉะเชิงเทรา อยางยั่งยืน 
3) สงเสริมตอยอดองคความรูและถายทอด
เทคโนโลยีในรูปแบบนิทรรศการโดยจัดเตรยีม
สถานท่ีและอุปกรณการจัดนิทรรศการ  
เพ่ือสงเสริมตอยอดองคความรูและถายทอดความรู
ท่ีไดจากการปฏิบัติกิจกรรมเชิงปฏบัิติการ  
เพ่ือศึกษาผังแมบทการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

- 7,687,200 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

จ.ฉะเชิงเทรา อยางยั่งยืน อยางมีระบบ 
62 โครงการการยกระดับความเขาใจในการสื่อสารขามวัฒนธรรม

ระหวางชาวไทยและชาวญี่ปุน เพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
กิจกรรม 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

กิจกรรม 
1) การจัดทํา focus group เพ่ือพัฒนาความรู/
ทักษะ/ทัศนคต ิท่ีจําเปน 
2) การเผยแพรและการใหคําปรึกษาฯ 
3) การเผยแพรขอมลู/ผลการศึกษา 

- 3,500,000 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 

63 โครงการการพัฒนาศักยภาพผูนําภาคประชาสังคม 
และผูประกอบการในภาค อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยางยั่งยืน 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 
 

กิจกรรม 
1) ศึกษาและรวบรวมขอมลูพ้ืนท่ีเปาหมาย  
ท้ังขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูม ิศึกษาศักยภาพพ้ืนท่ี
และทิศทางการพัฒนาแบบบูรณาการจาก 2 พ้ืนท่ี 
เพ่ือกําหนดแผน และวางโครงสรางรูปแบบ
โครงการ 
2) ลงพ้ืนท่ีสํารวจสภาพปญหาและความตองการ
ในพ้ืนท่ีเปาหมาย ไดแก อําเภอบานฉาง และอําเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพ่ือวิเคราะหทิศทาง 
การพัฒนา ความตองการของตลาด  
และความจําเปนของทุกฝาย 
3) จัดประชุมเพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ี  
ใน 2 พ้ืนท่ีเปาหมาย มารวมวางแผนการจัดกิจกรรม
ในการสรางความตระหนักการเตรยีมความพรอม
เพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก 
 

- 2,300,000 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

64 ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม 
วัตถุประสงค เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวา
รอยละ 10 ตอป 

กิจกรรม ผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการ
ของ EEC 

- 147,640,000 มหาวิทยาลยับูรพา 

65 ศูนยนวัตกรรมและการถายทอดเทคโนโลยดีาน Embedded 
Systems และ IoT 
วัตถุประสงค เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวา
รอยละ 10 ตอป 

กิจกรรม 
จัดอบรมเก่ียวกับเทคโนโลยดีาน Embedded 
Systems และ IoT 

- 125,466,500 มหาวิทยาลยับูรพา 

66 ศูนยนวัตกรรมและการถายทอดเทคโนโลยดีานระบบอัตโนมัติ
และหุนยนต 
วัตถุประสงค เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวา
รอยละ 10 ตอป 

กิจกรรม 
จัดอบรมดานระบบอัตโนมัติและหุนยนต 

- 121,881,600 มหาวิทยาลยับูรพา 

67 การขับเคลื่อนและการพัฒนากําลงัคนใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงานของกลุมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
วัตถุประสงค เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวา
รอยละ 10 ตอป 

กิจกรรม 
ศึกษารูปแบบการพัฒนานักเรียนอาชีวศึกษา 
ตามความตองการของภาค อุตสาหกรรมในเขต
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 

- 5,000,000 มหาวิทยาลยับูรพา 

68  โครงการ Golden Coast (reivera of Thailand) ยกระดับ
แหลงทองเท่ียวชายภาคตะวันออกใหเปนแหลงทองเท่ียว
ระดับโลก 
วัตถุประสงค เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ

กิจกรรม 
พัฒนาบุคลากรดานธุรกิจทองเท่ียว 

- 20,000,000 มหาวิทยาลยับูรพา 
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ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวา
รอยละ 10 ตอป 

69 โครงการพัฒนาสมรรถนะการแขงขันการสรางนวัตกรรม 
เพ่ือการเรยีนรูสูอาชีพรองรับการเติบโตในพ้ืนท่ี EEC  
(โดยรวมมือกับหอการคาและภาคอุตสาหกรรม) 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

กิจกรรม 
ขับเคลื่อนการดําเนินงานเบ้ืองตน (วางแผน
กําลังคน, วางแผนสถานท่ี, วางแผนงบประมาณ
ดําเนินการ) 

- 1,319,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ราชนครินทร 

70 โครงการพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

กิจกรรม 
จัดฝกอบรมคอมพิวเตอรแกบุคลากร 
ในภาคตะวันออก 

- 2,936,700 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ราชนครินทร 

71 พัฒนาศักยภาพการจดัการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ช้ันเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 
 

กิจกรรม 
1) พัฒนาการจัดการเรียนรูรูปแบบสะเต็มศกึษา
เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรู 
2) พัฒนาผูนําสถานศึกษาสูผูนําการเปลีย่นแปลง
มืออาชีพตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
3) เตรยีมความพรอมผูเรียนเขาสูอาชีพในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) 
4) ประกวดนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูสูอาชีพ 
ของผูเรียน 

- 2,000,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ราชนครินทร 
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5) พัฒนาสมรรถนะผูเรยีนในศตวรรษท่ี 21 
72 โครงการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

ของแผนงานบูรณาการเพ่ือยกระดบัเมืองแหงการเรยีนรู 
และศูนยประสานงานขอมูลแบบเบ็ดเสร็จท่ีสนับสนุน
อุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

กิจกรรม 
สรางความเขาใจและกําหนดแนวทาง 
การดําเนินการรวมกัน รวมท้ังชองทางการสื่อสาร 

- 3,000,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ราชนครินทร 

73 โครงการพัฒนารปูแบบการจดัการเรียนการสอน 
แบบทางการศึกษาปฐมวัย 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 
 

กิจกรรม 
1) การพัฒนา Stem ศึกษาตนแบบ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
2) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ในเด็กปฐมวัย  
3) การพัฒนากระบวนการเรียนรูในเด็กปฐมวัย 
ใหเกิดความพรอมอยางสมดุล 
4) การพัฒนาทักษะทางสมอง Executive 
Function (EF) ในเด็กปฐมวัย 

- 1,550,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ราชนครินทร 

74 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและนวัตกรรมดิจิทัลดานศลิปะ 
วัฒนธรรม เพ่ือสรางเสริมคณุภาพชีวิต 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

  - 14,844,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ราชนครินทร 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

75 โครงการจดัตั้งศูนยอบรมและใหบริการวิชาการ 
ดานอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต และยานยนตไฟฟา 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 
 

กิจกรรม 
1) สรางความรวมมือและเครือขายท้ังภาครัฐ 
สถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนเพ่ือออกแบบ
หลักสตูรการผลิตช้ินสวนยานยนตและยานยนต
ไฟฟารวมถึงแหลงสนับสนุนดานเงินทุน บุคลากร 
ท่ีมีความชํานาญ เครื่องมือ เปนตน 
2) จัดตั้งหนวยประสานงานดานช้ินสวนยานยนต
และยานยนตไฟฟา รวมถึงหลักสตูรใหบริการ   
3) เปดใหบริการดานวิชาการ ฝกทักษะ  
ในหลักสูตรตางๆ ในหลายชองทาง เชน  
ระบบ Social Network 

- 3,000,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ราชนครินทร 

76 การพัฒนาการเรียนรูทางดานโลจสิติกส 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

กิจกรรม 
ฝกอบรมความรูพ้ืนฐานดานโลจิสติกส 

- 3,400,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ราชนครินทร 

77 โครงการจดัตั้งศูนยการเรยีนรูและสถาบันพัฒนาธุรกิจ 
โลจสิติกส หวงโซอุปทาน ธุรกิจทองเท่ียว และการบิน 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุร ีระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

กิจกรรม 
1) จัดตั้งศูนยประสานงานการเรียนรู ศูนยขอมูล
และสถาบันพัฒนากําลังคนดานธุรกิจการจัดการ 
โลจสิติกสและหวงโซอุปทาน ธุรกิจการทองเท่ียว 
และการบินจํานวน 3 ศูนย ไดแก ศูนยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร)
ศูนยจังหวัดชลบุรี (สนามบินอูตะเภา  
อําเภอสัตหีบ) และศูนยจังหวัดระยอง  
(อําเภอเมืองระยอง) 

- 6,430,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ราชนครินทร 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

 2) ประสานงาน รวมท้ังเปนดําเนินงาน  
เพ่ือการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู การจัดการ 
การเรยีนการสอน การฝกอบรม การพัฒนา
กําลังคน ดานธุรกิจการจัดการโลจสิติกส 
และหวงโซอุปทาน ธุรกิจการทองเท่ียว  
และการบิน 

78 การพัฒนาผลิตภณัฑสปาไทยเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
แบบครบวงจร 
วัตถุประสงค 
พัฒนาเขตสงเสริมพิเศษอุตสาหกรรม การทองเท่ียว 
อุตสาหกรรมเกษตร  

กิจกรรม 
การพัฒนาผลิตภณัฑสปาไทยเพ่ือการทองเท่ียว 
เชิงสุขภาพแบบครบวงจร 
 

- 6,779,500 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

79 โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมยานนวัตกรรมในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก 
วัตถุประสงค 
พัฒนาเขตสงเสริมพิเศษอุตสาหกรรม การทองเท่ียว 
อุตสาหกรรมเกษตร  

กิจกรรม 
การพัฒนาธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมยานนวัตกรรมในพ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 

- 2,058,400 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

80 การพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
และศูนยวิจยัและพัฒนาดานเมืองอัจฉริยะดวยเทคโนโลยี IoT 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดระยอง 
วัตถุประสงค 
พัฒนาเขตสงเสริมพิเศษอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
อุตสาหกรรมเกษตร  

  - 58,300,000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

81 พัฒนาผลิตภัณฑอาหารและเพ่ิมศกัยภาพผูประกอบการ   - 3,700,000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรม เพ่ือการแปรรูป และเพ่ิมมลูคา
ผลผลติทางการเกษตรแบบยั่งยืน 
วัตถุประสงค 
พัฒนาเขตสงเสริมพิเศษอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
อุตสาหกรรมเกษตร  

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

82 การเสริมสรางศักยภาพทางธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารในจังหวัดระยอง 
สูการเติบโตอยางยั่งยืน 
วัตถุประสงค 
พัฒนาเขตสงเสริมพิเศษอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
อุตสาหกรรมเกษตร  

  - 3,900,000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

83 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานการออกแบบและการผลิต
ช้ินสวนยานยนต ช้ินสวนอากาศยานดวยเทคโนโลยีข้ันสูง 
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
วัตถุประสงค 
พัฒนาเขตสงเสริมพิเศษอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
อุตสาหกรรมเกษตร  

  - 3,000,000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

84 โครงการศูนยนวัตกรรมจากผลติผลเกษตรภาคตะวันออก 
วัตถุประสงค 
พัฒนาเขตสงเสริมพิเศษอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
อุตสาหกรรมเกษตร  

  - 40,000,000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก 

85 ศูนยฝกอบรมฝมือและแรงงานดานอุตสาหกรรมอาหาร 
และการบริการ 
 

กิจกรรม 
ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการประกอบอาหาร 
และทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานดานอาหาร 

- 30,000,000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561 

ป 2562 
(Pre-Ceiling) 

วัตถุประสงค 
พัฒนาเขตสงเสริมพิเศษอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
อุตสาหกรรมเกษตร  

86 ฟารมเกษตรอินทรียตนแบบ 
วัตถุประสงค 
พัฒนาเขตสงเสริมพิเศษอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
อุตสาหกรรมเกษตร  

  - 15,000,000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก 

87 โครงการศูนยนวัตกรรมดานเกษตรอาหาร และ Smart Farm 
ตนแบบ 
โครงการยอย 
1) โครงการศูนยตรวจสอบคณุภาพผลิตผลและผลติภณัฑ 
ไมผลเมืองรอนและสินคาเกษตรภาคตะวันออก 
2) โครงการมาตรฐานฝมือแรงงานดานเกษตรอาหาร 
3) โครงการพัฒนาฟารมเกษตรอินทรียตนแบบเพ่ือการเรยีนรู
สูชุมชน 
4) โครงการศูนยนวัตกรรมดานการผลิตไมผลเมืองรอน 
5) โครงการศูนยนวัตกรรมดานการแปรรูปไมผลเมืองรอน 
และสินคาเกษตร 
6) โครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ RMUTO Chan Smart 
Farm Model 
วัตถุประสงค พัฒนาเขตสงเสรมิพิเศษอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
อุตสาหกรรมเกษตร  

 - 80,000,000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางเครือขายระหวางสถานศึกษาภายใน ภายนอก ในระดับตาง ๆ และเครือขายภาคเอกชน ประชาคม และประชารัฐ เพ่ือความสามารถ               
ในการแขงขัน 
กลยุทธ  1) สรางเครือขายระหวางสถานศึกษาระดับตาง ๆ ท้ังภายในประเทศหรือภายนอกประเทศ 
 2) สรางเครือขายภาคเอกชน ประชาคม และประชารัฐ สนับสนุนความสามารถในการแขงขัน 
 3) แสวงหาตนทุนและกลุมผูนําในการเปนตัวแทนการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 

ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561  

ป 2562 
(Pre-Ceiling)  

1 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ (ระยะสั้น) 
วัตถุประสงค 
1) เพ่ือฝกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีของสถานศึกษา 
2) เพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายท่ีผานการอบรม 
ตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ  
สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยกุตใชในการประกอบอาชีพ  
และดําเนินชีวิตประจําวันได 

จัดอบรมหลักสตูรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ดานอาชีพ (ระยะสั้น) สําหรบัประชาชน 
 

2,790,000 4,638,260 
 

สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา 

2 โครงการจดัการศึกษาดาน EEC สาํหรับผูสูงอายุ  
และกลุมเปาหมายพิเศษ  
วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหผูสูงวัยและกลุมเปาหมายพิเศษไดรับการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมกับวัยและความตองการ 
2) เพ่ือใหผูสูงวัยและกลุมเปาหมายพิเศษมีความรู 
ความเขาใจการใชเทคโนโลยีดิจิทัลกับการดาํรงชีวิต 
ในสังคมได 
3) เพ่ือใหผูสูงวัยและกลุมเปาหมายไดฝกทักษะอาชีพ 
เสรมิรายได เสรมิสรางคุณภาพชีวิตโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

จัดกิจกรรมฝกอบรมใหความรู  
1) หลักสตูรการสืบคนขอมูลและการจัดกระทํา
ขอมูลดวย QR Code 
2) การจัดทําธุรกิจออนไลนเพ่ือประกอบอาชีพ
อิสระ (facebook / fanpage / Line)  
3) การดูแลตนเองเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตสําหรับ
ผูสูงอาย ุ

5,140,000 5,453,200 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561  

ป 2562 
(Pre-Ceiling)  

3 โครงการฝกอาชีพทักษะข้ันพ้ืนฐาน 
วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดรับการพัฒนาทักษะดานอาชีพ
ข้ันพ้ืนฐาน สามารถมองเห็นชองทางในการประกอบอาชีพ 
ท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
2) เพ่ือใหกลุมเปาหมายสามารถนําความรูไปใชประโยชน 
ในชีวิตประจําวัน สรางอาชีพเสรมิเพ่ิมคาครองชีพ 
ในการดํารงชีวิตประจําวันใหมรีายไดเพ่ิมข้ึน 

การฝกอาชีพข้ันพ้ืนฐาน 
 

  สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา 

4 สรางศูนยฝกใหนักศึกษาอุดมศึกษาปฏิบัติจริง 
ในสถานประกอบการ  

สถานศึกษาทุกแหงสรางศูนยฝกนักศึกษาปฏิบัตจิริง
ในสถานประกอบการ 

3,900,000 3,900,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สอศ. / สกอ. 

5 พัฒนาเครือขายครูฝกในสถานประกอบการ  ครูฝกในอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราสถานศึกษา
ของรัฐบาล และเอกชนรวมท้ังสิ้น ๑๕ สถานศึกษา 
สามารถนําความรูในการจัดการเรยีนการสอน 
ในระบบการจดัการศึกษาระบบทวิภาคีมาใชใน 
การเขียนแผนการฝก การวางแผนข้ันตอน 
การฝกอาชีพ การวัดผลประเมินผล ไดอยางถูกตอง 

1,000,000 1,000,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : อาชีวศึกษาจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา 
(งบฯจังหวัดฉะเชิงเทรา 61) 

6 เสรมิสรางประสบการณอาชีพ (Work Experience) นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ของสถานศกึษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา   

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  เกิดความตระหนัก 
รับรู เก่ียวกับประสบการณอาชีพ และนําไป 
ประยุกตใชในการดํารงชีวิต และเตรียมอาชีพ 
ของตนเองในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

100,000 100,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
โครงการผานการพิจารณา
จากจังหวัดฉะเชิงเทราแลว 

7 ยกระดับมาตรฐานอาชีพในการฝกภาคปฏิบัติแบบเสมือนจริง
การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรา (EEC)  

นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรับการพัฒนา เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานอาชีพในการฝกปฏิบัติแบบเสมือนจริง  
ในสาขางานท่ีเก่ียวของ 

460,000 460,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : อาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561  

ป 2562 
(Pre-Ceiling)  

8 ขยายผลเครือขายการจดักิจกรรมตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง   

เครือขายท่ีไดรับการขยายผลจัดกิจกรรม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1,600,000 1,600,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สพป. / สพม. / สอศ./ 
สกอ. 

9 สรางความรวมมือการพัฒนาวิชาชีพสูความเปนเลิศ 
ระดับนานาชาต ิ

สงเสริมสถานศึกษาใหจัดการเรยีนการสอนรวม 
กับสถาบันตางประเทศ 

6,300,000 6,300,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สอศ. / สกอ. 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
กลยุทธ 1) สรางการเรียนรูของผูเรียนดวยการปฏิบัติในสถานการณจริง หรือจําลอง 
 2) สรางโอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม ภายใตหลักการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3) การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการสนับสนุนและรวมจัดการศึกษาเพ่ือการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561  

ป 2562  
(Pre-Ceiling) 

1 โครงการเมืองแหงการเรียนรูสูการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมการเรยีนรู การอาน สําหรับนักศึกษา 
และประชนชนใหมีนิสัยรักการอานมากข้ึน 
2) เพ่ือพัฒนาหองสมุดประชาชน และ กศน.ตําบล 
เปนแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษาและประชาชน 

กิจกรรม 
1) การจัดกิจกรรมสงเสรมิการอานและการเรียนรู
ในรูปแบบท่ีหลากหลายในหองสมดุฯ และ กศน.
ตําบล 
2) จัดใหประชาชนมีความรูดานเทคโนโลยีการสื่อสาร
เพ่ือการสืบคนขอมลูตามความสนใจ 

16,000,000 14,628,400 
 

1. ป 61 สํานักงาน กศน.
จังหวัดชลบุร ี
2. ป 62 สํานักงาน กศน.
จังหวัดชลบุรี ระยอง  
และฉะเชิงเทรา 

2 แนะแนววิชาอาชีพสําหรับนักเรียนและผูปกครอง   นักเรียน นักศึกษาและผูปกครองทุกคน 16,900,000 16,900,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
รอง : สพป. / สพม. / สอศ. 

3 สงเสริมการประกอบอาชีพและการขายในระบบออนไลน นักเรียน ประชาชนผูเขารวมโครงการมีการพัฒนา
อาชีพและสามารถใชเทคโนโลยีดจิิทัล 
ในการสงเสริมการขายได 

2,808,600 2,808,600 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
รอง :  กศน. 

4 จัดหาตลาดงาน           นักศึกษา ในระดับ ปวช.,ปวส.,ป.ตรี ,หอการคา 3,600,000 3,600,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
รอง : สอศ. / สกอ. 

5 พัฒนาศักยภาพดานการตลาดรองรับเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 

จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดพัฒนาศักยภาพ 
ดานการตลาดรองรับระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก 

- - หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
รอง : สอศ. 

6 โครงการสรางงานสรางอาชีพมิติใหมสู EEC  นักเรียน นักศึกษา มีอาชีพท่ีตรงความตองการ 
ของตลาดงานใน 10 อุตสาหกรรมหลัก 

10,000,000 10,000,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
รอง : มรร. / กศน. 

7 สรางความรวมมือภาครัฐและเอกชนสงเสรมิเรยีนรู 
ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง    

มศีูนยเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดรับความรวมมือจาก 
ภาครัฐและเอกชน 

6,600,000 6,600,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
รอง : สพป./ สพม. / สอศ./สกอ. 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561  

ป 2562  
(Pre-Ceiling) 

8 จัดตั้งศูนยอาชีพท่ีเขมแข็งและการมีรายไดเพ่ิมของชุมชน    สถานศึกษาทุกแหงจัดตั้งศูนยอาชีพท่ีเขมแข็ง 4,400,000 4,400,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
รอง : สอศ. / สกอ. 

9 โครงการพัฒนาบุคลากรทุกชวงวัยสูการเปนผูประกอบการ
นักลงทุนโดยยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการเติบโต
อยางยั่งยืน  

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน  1,000,000 1,000,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
รอง : มรร. 

10 พัฒนาศูนยหุนยนตเพ่ืออุตสาหกรรมแหงอนาคต 
ในกลุมคลสัเตอรหุนยนต  
วัตถุประสงค 
พัฒนาเขตสงเสริมพิเศษอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
อุตสาหกรรมเกษตร  

  - 41,000,000 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
กลยุทธ 1) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัยใหมีพฤติกรรมและทักษะท่ีสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 2) พัฒนาแหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ในเรื่องสิ่งแวดลอม ท่ีสอดคลองกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมในแตละพ้ืนท่ีใหกับคนทุกชวงวัย 
 3) สนับสนุนและใหความรวมมือกับทุกภาคสวนในการมีสวนรวมพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีมีมาตรฐานในเรื่องการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ใหกับคนทุกชวงวัย 
 4) พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศดานการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561  

ป 2562  
(Pre-Ceiling) 

1 โครงการ Smart ONIE เพ่ือสราง Smart Farmer 
วัตถปุระสงค 
1) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในการเปน 
Smart Farmer 
2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในเรื่อง 
การทําเกษตร ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีและเห็นชองทาง 
หรือการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร 

จัดอบรมพัฒนาความรูดานเกษตรสําหรับ
ประชาชนท่ีเหมาะสมกับสภาพบรบิท  
และความตองการของทองถ่ิน/ชุมชน 

3,693,000 4,308,700 สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา 

2 สรางศูนยการเรยีนรูดานสิ่งแวดลอมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สถานศึกษามีศูนยการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม 16,150,000 16,150,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สพป. / สพม. 

3 การจัดการศึกษาดาน EEC สําหรบัผูสูงอายุ    ผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 1,971,600 1,971,600 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : กศน. 

4 คัดเลือกผูนําชุมชนรวมอนุรักษทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

สรางผูนําชุมชนรวมอนุรักษทรัพยากร 100,000 100,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : ทุกสังกัด / ภาคเอกชน 

5 ปลูกจิตสํานึกภาคสังคมรักษสิ่งแวดลอม จํานวนหนวยงานทางการศึกษาปลูกจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม 

200,000 200,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : ทุกสังกัด / ภาคเอกชน 

6 ศึกษาวิจัยผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม 
ท่ีสงผลตอสิ่งแวดลอม วิถีชีวิตชุมชน 

จํานวนสถานศึกษาท่ีมีงานวิจัย 
 

1,800,000 1,800,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สพป./สพม./ สอศ./สกอ./ 
ภาคเอกชน/สถานประกอบการ 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561  

ป 2562  
(Pre-Ceiling) 

7 ฉะเชิงเทราเปนเมืองนาอยูรองรับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภณัฑชุมชน 
ท่ีมีอัตลักษณโดดเดนและไดมาตรฐาน 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

กิจกรรม 
พัฒนารูปแบบและเสนทางการทองเท่ียว 
เชิงอนุรักษในจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีไมเปลี่ยนแปลง 
วิถีชีวิตคนในชุมชน 

- 2,750,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ราชนครินทร 

8 โครงการการเตรียมความพรอมชุมชนในดานเกษตรกรรม 
ตอการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
ตามหลักการจดัการสิ่งแวดลอมชุมชนดวยหลักอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศพัฒนาเขตสงเสริมพิเศษอุตสาหกรรม การทองเท่ียว 
อุตสาหกรรมเกษตร  

ชุมชนเกษตรตนแบบ (ในจังหวัดชลบุรี  
จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา) 

- 1,251,800 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 
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ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
กลยุทธ 1) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 2) การติดตาม ตรวจสอบประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการศึกษาสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561  

ป 2562  
(Pre-Ceiling) 

1 ระบบฐานขอมลูนักเรยีน นักศึกษาดานอาชีวศึกษา  ผูมีสวนเก่ียวของสามารถนําขอมูลจากระบบ 
ไปใชไดอยางรวดเร็ว 

50,000 50,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สอศ. 

2 โครงการพัฒนาศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จท่ีสนับสนุน
อุตสาหกรรมเปาหมายรองรับการเติบโตของพ้ืนท่ี EEC 

จังหวัดมีฐานขอมูลกําลังคนรองรบั EEC 10,000,000 10,000,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : อาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา / มรร. 

3 หองปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบควบคุมและสงถายกําลัง เปนหองปฏิบัติการ ท่ีไดรับการยอมรับ มีมาตรฐาน 
สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนได 

3,700,000 3,700,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สอศ. 

4 หองปฏิบัติการระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติพรอมโปรแกรม
จําลองเสมือนจริงแบบ Real time     
 

หองปฏิบัติการระบบขับเคลื่อนอัตโนมัต ิ
พรอมโปรแกรมจําลองเสมือนจริงแบบ Real time
จํานวน 1 หอง 

5,800,000 5,800,000 หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สอศ. 

5 พัฒนาฐานขอมูลความรวมมือในการมีงานทํา มีฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 
- - 

หลัก : ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
รอง : สอศ.,กศน. 

6 โครงการระบบจดัทําคลังขอมลูอัจฉริยะ (Data Warehouse) 
สําหรับนักลงทุนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดรองรับการเจรญิเตบิโต 
ในเขตพ้ืนท่ีระเบียนเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
วัตถุประสงค 
เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

  - 9,000,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ราชนครินทร 

7 โครงการพัฒนาระบบอัจฉรยิะเพ่ือการประเมินสิ่งแวดลอม
เชิงยุทธศาสตร (SEA) รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกพัฒนาเมืองระบบสาธารณูปโภค 

กิจกรรม 
1) พัฒนาระบบอัจฉริยะเพ่ือการประเมิน
สิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (SEA) และพ้ืนท่ี

- 34,686,900 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
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ลําดับท่ี แผนงาน / โครงการ / วัตถุประสงค กิจกรรม / กลุมเปาหมาย / พ้ืนท่ีเปาหมาย 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ป 2561  

ป 2562  
(Pre-Ceiling) 

สาธารณูปการ สิ่งแวดลอมเมือง และสาธารณสุข เช่ือมโยงรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก 
2) จัดทําระบบชวยตัดสินใจดานความเสี่ยง 
และผลกระทบจากภยัธรรมชาติเพ่ือรองรับ
แผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
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สวนที่ 5  
ระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา          

ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ี           

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหมี          
การดําเนินการใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานผานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อน
การบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก และการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมท่ีกําหนด โดยใหรายงานผลการดําเนินงาน  
ทุก 3 เดือน ดังนี้ 

2.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานศึกษาธิการภาค 
และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส 

2.2 สํานักงานศึกษาธิการภาคจัดสงรายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส 
พรอมกันนี้ ใหมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากสิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
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แบบฟอรมการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผลการดําเนินงาน 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 
งบประมาณ (บาท) หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ไดรับจัดสรร ใชจายจริง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      

 
 
            ผูรายงาน  ..........................................................................................................  

            ตําแหนง ............................................................................................................ 

            หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร ............................................................................ 

            e-mail : ……………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 134/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 
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อักษรยอของหนวยงาน 
 
1. สกศ.   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. สพฐ.   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. สอศ.   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4. สกอ.   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. ศธจ.   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
6. กศน.   สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
7. สพป.   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
8. สพม.   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
9. มรร.   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
10. มบ.  มหาวิทยาลัยบูรพา 
11. สคช.  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 
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