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ล าดับ                         ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พงษ์ศักด์ิ  กีรติวินทกร ผู้อ านวยการสถาบันสหกิจศึกษาและ
พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน

1. รายนามผู้ชี้แจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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    และสรุปปญัหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข

- ไม่มี -
(เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับการจดัสรรงบประมาณในป ีพ.ศ. 2562 เปน็ปแีรก)

    2. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
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แผนงานบรูณาการขับเคลือ่นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก งบประมาณ 20,000,000   บาท

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการศึกษาและบคุลากรรองรับนวัตกรรม
        เทคโนโลยีขัน้สูงใน EEC งบประมาณ 20,000,000   บาท

รายการ :  เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศักยภาพนักเรียน / นักศึกษา 
             เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
             และระบบอัตโนมัติในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก (EEC) งบประมาณ 17,000,000    บาท
ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 5,500 คน
- จ านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 50 แหง่

กิจกรรม
- แบง่เปน็กิจกรรมทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านการใหค้วามรู้ความเข้าใจ ด้านการพฒันาศักยภาพ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้

และด้านการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา ส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและระดับ ปวช. ในสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่ EEC
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ภาคการศึกษาในเขตพื้นที่ EEC ได้รับการพฒันาความรู้ความเข้าใจเกีย่งกับแผนการพฒันาประเทศ 
    ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและแผนการพฒันาอุตสาหกรรมเปา้หมาย
2) นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและระดับ ปวช. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับอุตสาหกรรมการผลิต กระบวนการผลิต 
    การพฒันาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีแรงจงูใจการเรียนต่อในระดับ ปวส.หรือระดับปริญญาตรี 
    และเข้าใจวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ และสามารถต่อยอดความรู้ต่างๆ และพฒันาส่ิงประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง
3) ครูและบคุลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับระบบอุตสาหกรรมและเข้าใจการท างานของหุ่นยนต์
    และระบบอัตโนมัติและสามารถผลิตส่ือการสอนได้ด้วยตนเอง
4) มีความเชือ่มโยงระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ
    จะเปน็การสร้างความเข้มแข็งในการพฒันาเศรษฐกิจด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศอยา่งยัง่ยนื 
    และสามารถกระจายความส าเร็จไปยงัภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

    3. แผนการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส าคัญ
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะไดร้บั
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รายการ :  เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบ
             และการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ ชิน้ส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยขีัน้สูง
             ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก งบประมาณ 3,000,000      บาท
ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ

- จ านวนบคุลากรในภาคอุตสาหกรรมการออกแบบและผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ ชิน้ส่วนอากาศยาน 800 คน
กิจกรรม

มีกิจกรรมอยา่งน้อย 4 กิจกรรม คือ 
   1) การส ารวจความต้องการการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์และอากาศยานอยา่งยัง่ยนื
   2) การอบรมเทคโนโลย ีและขัน้ตอนการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์และอากาศยานด้วยเทคโนโลยขีัน้สูง
   3) การผลิตชิน้ส่วนยานยนต์สมัยใหม่และอากาศยานด้วยเทคโลยขีัน้สูง
   4) การแลกเปล่ียนเรียนรู้การผลิตชิน้ส่วนยานยนต์และอากาศยาน จากพี่สู่น้อง ในกลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) พื้นที่ EEC ได้รับการพฒันา มีบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบชิน้ส่วนยานยนต์แบบสามมิติ
    มีองค์ความรู้เพื่อการพฒันาผลิตภณัฑ์และการใช้เทคโนโลยกีารผลิตที่ทนัสมัย
2) พื้นที่ EEC มีการพฒันาผู้ประกอบการรายยอ่ย ที่มีความสามารถในการออกแบบชิน้ส่วนยานยนต์แบบสามมิติ
    ปอ้นใหก้ับโรงงานผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ และสร้างรายได้ใหแ้ก่ผู้ประกอบการ
3) พื้นที่ EEC มีมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑ์ทางชิน้ส่วนยานยนต์เพิ่มขึน้ และมีผลผลิตทางการผลิตชิน้ส่วนและ
    อะไหล่ยานยนต์ รวมไปถึงชิน้ส่วนทางกลเพิ่มขึน้
4) พื้นที่ EEC เปน็พื้นที่ที่มีผู้ประกอบการรายยอ่ยที่มีความเข้มแข็ง สามารถพฒันาตนเองและพื้นที่ EEC
    ไปสู่การผลิตชิน้ส่วนยานยนต์สมัยใหม่แบบยัง่ยนื

    3. แผนการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส าคัญ
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะไดร้บั



5

หน่วย : ล้านบาท

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม

-          -          20.0000    -          20.0000    

-          -          20.0000    -          20.0000    

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ -          -          20.0000    -          20.0000    

    โครงการที่ 1 : โครงการการพฒันาด้านการศึกษา -           -           20.0000     -           20.0000     

    และบคุลากรรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยขีัน้สูงใน EEC

งบรายจ่าย
หน่วยงาน

รวมทั้งสิน้
กระทรวงศึกษาธกิาร

   4. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
จ าแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย
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- ไม่มี -

   5. รายการผูกพันข้ามปงีบประมาณในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
จ าแนกตามหน่วยงาน
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ
รวมทั้งสิน้ 20.0000
เปา้หมายที่ 1 : เพ่ิมมูลค่าการลงทนุในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 20.0000
(ชลบรุี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลีย่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
ตัวชีว้ัดที่ 1 : อัตราการเปลีย่นแปลงของมูลค่าการลงทนุของรัฐและเอกชน 20.0000
เฉลีย่ต่อปี

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.2 : การพัฒนาด้านการศึกษาและบคุลากร 17.0000
รองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขัน้สูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีว้ัดที่ 1 : อบรมนักเรียน นักศึกษา บคุลากร และประชาชน 17.0000
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก 24,222 คน
1. กระทรวงศึกษาธิการ 17.0000
   1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 17.0000
         โครงการที่ 1 : โครงการการพฒันาด้านการศึกษาและบคุลากร 17.0000
         รองรับนวัตกรรมเทคโนโลยขีัน้สูงใน EEC
              กิจกรรม การพฒันาด้านการศึกษาและบคุลากรรองรับ คน 5,500    17.0000
              นวัตกรรมเทคโนโลยขีัน้สูงใน EEC
                    รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศักยภาพ 17.0000
                    นักเรียน / นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม
                    หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก
                    (EEC)

เปา้หมาย - แนวทางการด าเนินงานและตัวชีว้ัด
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม/รายการ

   6. เปา้หมาย แนวทางการด าเนินงานและตวัชี้วัด จ าแนกตาม
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

เปา้หมาย
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ
แนวทางการด าเนินงานที่ 1.3 : การพัฒนาเขตส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรม 3.0000
และอุตสาหกรรมเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขัน้สูง
ตัวชีว้ัดที่ 1 : ผู้ประกอบการได้รับการบริการ 800 ราย 3.0000
1. กระทรวงศึกษาธิการ 3.0000
   1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3.0000
         โครงการที่ 1 : โครงการการพฒันาด้านการศึกษาและบคุลากร 3.0000
         รองรับนวัตกรรมเทคโนโลยขีัน้สูงใน EEC
              กิจกรรม พฒันาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและ คน 800      3.0000
              การผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ ชิน้ส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยขีัน้สูง
              ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก
                    รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศักยภาพ 3.0000
                    ผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์
                    ชิน้ส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยขีัน้สูงในเขตพฒันาพเิศษ
                    ภาคตะวันออก

   6. เปา้หมาย แนวทางการด าเนินงานและตวัชี้วัด จ าแนกตาม

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม/รายการ
เปา้หมายเปา้หมาย - แนวทางการด าเนินงานและตัวชีว้ัด

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ
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   7. รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

แผนงานบรูณาการขับเคลือ่นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 20,000,000   บาท
เปา้หมายที่ 1 : เพ่ิมมูลค่าการลงทนุในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบรุี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา) เฉลีย่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
ตัวชีว้ัดที่ 1 : อัตราการเปลีย่นแปลงของมูลค่าการลงทนุของรัฐและเอกชนเฉลีย่ต่อปี

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.2 : การพัฒนาด้านการศึกษาและบคุลากรรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขัน้สูง
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีว้ัดที่ 1 : อบรมนักเรียน นักศึกษา บคุลากร และประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 24,222 คน

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 20,000,000   บาท
โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการศึกษาและบคุลากรรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขัน้สูง 17,000,000   บาท
ใน EEC
1. งบเงินอุดหนุน 17,000,000   บาท
    1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 17,000,000   บาท
      1) เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศักยภาพนักเรียน / นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
          เข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก (EEC) 17,000,000    บาท
                    
แนวทางการด าเนินงานที่ 1.3 : การพัฒนาเขตส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขัน้สูง
ตัวชีว้ัดที่ 1 : ผู้ประกอบการได้รับการบริการ 800 ราย

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการศึกษาและบคุลากรรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขัน้สูง 3,000,000     บาท
ใน EEC
1. งบเงินอุดหนุน 3,000,000     บาท
    1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,000,000     บาท
      1) เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบ
          และการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ ชิน้ส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยขีัน้สูง
          ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก 3,000,000      บาท
                    
                    


