
 

 

 

 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภ์ายใตห้น่วยงาน/ องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (EP.1) 

• กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

• Eastern Economic Corridor Human Development Center (EEC HDC) 
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีดังนี้ 

1) โครงการสหกิจศึกษา (Co-operative Education; CE) 
2) โครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning; WiL) 
3) โครงการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry Consortium; Hi-FI Consortium) 
4) โครงการสร้างขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยการพัฒนากำลังคน

ระดับสูง (Total Innovation Management Enterprise; TIME) 
5) การจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) 
6) โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม  

(Talent Mobility; TM) 
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1) โครงการสหกิจศึกษา (Co-operative Education; CE) 

ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลทั่วไป เป้าหมาย เง่ือนไข ประโยชน์ที่ได้รับ ข้อมูลติดต่อ 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
 
หน่วยงานร่วมดำเนินงาน 

1) BOI 
2) โครงการเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) 

3) กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 
4) สถาบันการศึกษา 
5) สถานประกอบการ 

การจัดให้นักศึกษาในหลักสตูร
ปริญญาตรี ไดฝ้ึก
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ (1 ภาค
การศึกษา) โดยสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทั้งใน
กระบวนการผลติ หรือ
โครงการพิเศษท่ีสถาน
ประกอบการกำหนดขึ้นมา
โดยเฉพาะสำหรับโครงการสห
กิจศึกษา 

1) สำหรับสถาน
ประกอบการที่ต้องการ
ค้นหาบุคลากรที่กำลังจะ
สำเรจ็การศึกษาเข้าเป็น
พนักงาน และร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการพัฒนา
กำลังคนให้มีสมรรถนะ
ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

2) สร้างประสบการณ์ในการ
ทำงานให้แก่นักศึกษา 
และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จ
การศึกษา 

1) สถานประกอบการดำเนินธุรกิจ
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาของนักศึกษา 

2) สถานประกอบการทำข้อตกลง
ความร่วมมือกับสถานศึกษา
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3) สถานประกอบการจัดใหม้ี
ผู้บังคับบัญชาท่ีมีประสบการณ์
ในการดูแล ตดิตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 

4) สถานประกอบการจ่าย
ค่าชดเชยหรือสวัสดิการให้แก่
นักศึกษาตามมาตรฐานและการ
ประกันคณุภาพการดำเนินงาน
สหกิจศึกษา 

สถานประกอบการได้รับสิทธิ

และประโยชน์เพิม่เตมิตาม

คุณค่าของโครงการ (Merit-

based Incentive) เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการ

แข่งขัน ในการจัดฝึกอบรม

หรือฝึกการทำงานเพื่อพัฒนา

ทักษะ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมให้กับนักศึกษาที่อยู่

ระหว่างการศึกษาในด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คิดเป็นร้อยละ 200 ของเงิน

ลงทุนและค่าใช้จ่าย 

สถานประกอบการที่สนใจ
สามารถติดต่อสอบถามข้อมลู
เพิ่มเตมิ ได้ที่ : 
STEM One-Stop Service 
Email: 
stemplatform@nxpo.or.th 
หรือ ศึกษารายละเอยีดได้ที่ 
http://www.mua.go.th/user
s/bphe/cooperative/ 
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2) โครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning; WiL) 

ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลทั่วไป เป้าหมาย เง่ือนไข ประโยชน์ที่ได้รับ ข้อมูลติดต่อ 
สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.ด้าน
การอุดมศึกษา) 
 
หน่วยงานร่วม
ดำเนินงาน 
1) สอวช. 
2) BOI 
3) สถาบันการศึกษา 
4) สถานประกอบการ 

การพัฒนากำลังคนร่วมกัน
ระหว่างภาคการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรม ในหลักสูตร
อาชีวศึกษาหรือปริญญาตรี โดย
นักศึกษาจะทำงานในสถาน
ประกอบการเป็นระยะเวลา 2 
ปี ควบคู่กับการเรยีนตาม
หลักสตูรในช่วงเวลาหลังเลิก
งานหรือวันหยุดจากการทำงาน
ในสถานท่ีทีส่ถานประกอบการ
จัดเตรียมให ้

1) สำหรับสถาน
ประกอบการทีม่คีวาม
ต้องการกำลังคนระดับ
ปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วน 
และร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน
การพัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2) สร้างประสบการณ์ในการ
ทำงานให้แก่นักศึกษา 
และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จ
การศึกษา 

1) สถานประกอบการดำเนินธุรกิจ
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาของนักศึกษา 

2) สถานประกอบการทำข้อตกลง
ความร่วมมือกับสถานศึกษา
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3) สถานประกอบการจัดใหม้ี
ผู้บังคับบัญชาท่ีมีประสบการณ์
ในการดูแล ตดิตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 

4) สถานประกอบการจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานและ
สวัสดิการให้แก่นักศึกษา 

5) นักศึกษาปฏิบัติงานในตำแหน่ง
งานเสมือนเป็นพนักงาน 

สถานประกอบการได้รับสิทธิ

และประโยชน์เพิม่เตมิตาม

คุณค่าของโครงการ (Merit-

based Incentive) เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการแข่งขัน ใน

การจัดฝึกอบรมหรือฝึกการ

ทำงานเพื่อพัฒนาทักษะ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ

นักศึกษาท่ีอยู่ระหว่างการศึกษา

ในด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 200 

ของเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย 

สถานประกอบการที่สนใจ
สามารถติดต่อสอบถามข้อมลู
เพิ่มเตมิ ได้ที่ : 
STEM One-Stop Service 
Email: 
stemplatform@nxpo.or.th 
 

 
  



หน้า 5/11 

 
3) โครงการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry Consortium; Hi-FI Consortium) 

ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลทั่วไป เป้าหมาย เง่ือนไข ประโยชน์ที่ได้รับ ข้อมูลติดต่อ 
เครือข่ายการอุดมศึกษา
เพ่ืออุตสาหกรรม 
(Higher Education 
for Industry 
Consortium; Hi-FI 
Consortium)
สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว. 
ด้านการอุดมศึกษา) 
 
หน่วยงานร่วม
ดำเนินงาน 
1) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
2) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
3) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
4) มหาวิทยาลยัศรี        

นครินทรวิโรฒ 
5) มหาวิทยาลยัสงขลา  

นครินทร ์

1) การพัฒนาเครือข่าย
มหาวิทยาลยัที่มีความสามารถ
ในการสร้างกำลังคนระดับ
ปริญญาโท ร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมผา่นการ
พัฒนานวัตกรรมในสถาน
ประกอบการตามโจทย์ความ
ต้องการของภาคเอกชน 

2) การใช้โจทย์ทางธุรกิจเพื่อการ
วิจัยพัฒนาสินค้าและบริการให้
เป็นเป้าหมายร่วมเพื่อ
ดำเนินงานของอุตสาหกรรม
และสถานศึกษา (Demand 
driven) 

3) การผลิตและพัฒนากำลังคนใน
ระดับบณัฑติศึกษาร่วมกับ
อุตสาหกรรมผ่านการจัด
การศึกษาแบบเฉพาะสำหรับ
บริษัท (Tailor Made) 

4) รองรับความต้องการที่
หลากหลายของอุตสาหกรรม
ด้วยสหวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ภายใต้
แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน
ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย 

สถานประกอบการขนาด
ใหญ่ กลาง และขนาดเล็ก 
(ไม่จำกัดสัญชาติ) 

1) สถานประกอบการดำเนินธุรกิจ
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาของนักศึกษา 

2) สถานประกอบการทำข้อตกลง
ความร่วมมือกับสถานศึกษา
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3) สถานประกอบการสนับสนุน
งบประมาณอย่างน้อย 50% 
ของมูลค่าโครงการวิจัยตาม
โจทย์ความต้องการ (ประมาณ 
600,000 บาท/โครงการ) 

4) นักศึกษาปฏิบัติงานควบคู่กับ
การวจิัยในสถานประกอบการ
ตามโจทย์วจิัยที่ได้รับ
มอบหมายภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีมคีวาม
เชี่ยวชาญเป็นระยะเวลา 2 ป ี
โดยใช้กลไกการตดิตาม 
ประเมินผล และประกัน
คุณภาพจาก ITAP 

1) ผลงานวิจัยท่ีสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ให้แกส่ถาน
ประกอบการ 

2) งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 
(สป.อว.) 50% ของมูลค่า
โครงการให้แกส่ถาบันการศึกษา 

3) สถานประกอบการได้รับสิทธิและ
ประโยชน์เพิม่เตมิตามคุณคา่ของ
โครงการ (Merit-based 
Incentive) เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน ใน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ท้ังการดาเนินการ
เอง หรือการว่าจ้างผู้อื่นใน
ประเทศ หรือการร่วมวิจัยและ
พัฒนากับองค์กรในต่างประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 300 ของเงินลงทุน
และค่าใช้จ่าย หรือการจดั
ฝึกอบรมหรือฝึกการทำงานเพื่อ
พัฒนาทักษะ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับนักศึกษาที่อยู่
ระหว่างการศึกษาในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คดิ
เป็นร้อยละ 200 ของเงินลงทุน
และค่าใช้จ่าย 

สถานประกอบการที่สนใจ
สามารถติดต่อสอบถามข้อมลู
เพิ่มเตมิ ได้ที่ :  
STEM One-Stop Service 
Email: 
stemplatform@nxpo.or.th 
หรือ ศึกษารายละเอยีดได้ที่ 
www.hifi.sc.chula.ac.th 
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4) โครงการสร้างขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยการพัฒนากำลังคนระดับสูง  

(Total Innovation Management Enterprise; TIME) 

ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลทั่วไป เป้าหมาย เง่ือนไข ประโยชน์ที่ได้รับ ข้อมูลติดต่อ 
สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)  
 
หน่วยงานร่วม
ดำเนินงาน 
1) สถาบันการศึกษา 
2) สถานประกอบการ 

1) การยกระดับขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นการสรา้ง
มูลค่าเพิม่ให้แก่สินค้าและบริการ
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

2) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ
นวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม
ให้แก่บุคลากรในองค์กร 

3) การปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทางอุตสาหกรรม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

4) ดำเนินการผ่านการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาโท ซึ่งนักศึกษาจะ
วิเคราะห์ช่องว่าง และโอกาสใน
การพัฒนาสถานประกอบการ 
แล้วนำมาศึกษาวิจยัผ่านการทำ
วิทยานิพนธ์โดยมผีู้เชี่ยวชาญ
อุตสาหกรรมและหัวหนา้งานให้
คำปรึกษา 

1) สถานประกอบการ
ขนาดกลางที่กำลังจะ
เปลี่ยนเป็นขนาดใหญ ่

2) ต้องการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์เป็นของ
ตนเอง 

3) ต้องการสรา้ง
มาตรฐานใน
กระบวนการทาง
อุตสาหกรรม 

1) สถานประกอบการดำเนินธุรกิจ
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาของนักศึกษา 

2) สถานประกอบการทำข้อตกลง
ความร่วมมือกับสถานศึกษา
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3) จัดการเรียนและการฝึกทักษะ
การทำงานตามกระบวนการ 
RDI QS ให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากร 

4) นักศึกษาปฏิบัติงานควบคู่กับ
การวจิัยในสถานประกอบการ
ตามโจทย์วจิัยที่ได้รับมอบหมาย
เป็นระยะเวลา 2 ปี  

1) ผลงานวิจัยท่ีสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ให้แกส่ถาน
ประกอบการ 

2) สถานประกอบการได้รับสิทธิและ
ประโยชน์เพิม่เตมิตามคุณคา่ของ
โครงการ (Merit-based 
Incentive) เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน ใน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ท้ังการดาเนินการ
เอง หรือการว่าจ้างผู้อื่นใน
ประเทศ หรือการร่วมวิจัยและ
พัฒนากับองค์กรในต่างประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 300 ของเงินลงทุน
และค่าใช้จ่าย หรือการจดั
ฝึกอบรมหรือฝึกการทำงานเพื่อ
พัฒนาทักษะ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับนักศึกษาที่อยู่
ระหว่างการศึกษาในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คดิ
เป็นร้อยละ 200 ของเงินลงทุน
และค่าใช้จ่าย  

สถานประกอบการที่สนใจ
สามารถติดต่อสอบถามข้อมลู
เพิ่มเตมิ ได้ที่ : 
STEM One-Stop Service 
Email: 
stemplatform@nxpo.or.th 
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5) การจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) 

ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลทั่วไป เป้าหมาย เง่ือนไข ประโยชน์ที่ได้รับ ข้อมูลติดต่อ 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
(สป.อว. ด้านการ
อุดมศึกษา)  
 
หน่วยงานร่วม
ดำเนินงาน 
1) สถาบันการศึกษา 
2) สอวช. 

การจัดการศึกษาเพื่อผลิตและ
พัฒนากำลังคนเฉพาะทาง ท่ีไม่
สามารถดำเนินการภายใต้มาตรฐาน
การอุดมศึกษาในปัจจุบันได้ หรือยงั
ไม่มมีาตรฐานการอุดมศึกษามา
รองรับ 

1) เพื่อใหภ้าคอุตสาหกรรม
ได้รับกำลังคนเฉพาะทาง
ที่มีสมรรถนะตรงตาม
ความต้องการ 

2) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษาในรูปแบบ
ใหม่ และการปรับปรุง
มาตรฐานการอุดมศึกษา
ไทยในกระบวนทัศน์ใหม ่

1) สถานประกอบการดำเนินธุรกิจที่
สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษา
ของนักศึกษา 

2) สถานประกอบการทำข้อตกลง
ความร่วมมือกับสถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3) เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการกับ
สถาบันอดุมศึกษา เช่น การร่วม
ลงทุนจัดการศึกษา การรับ
นักศึกษาเป็นพนักงานในช่วง
ระหว่างจัดการศึกษา เป็นต้น 

1) ผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มี
สมรรถนะตรงตามความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม/
ตลาดแรงงาน 

2) สถานประกอบการได้รับสิทธิและ
ประโยชน์เพิม่เตมิตามคุณคา่ของ
โครงการ (Merit-based 
Incentive) เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน ในการ
จัดฝึกอบรมหรือฝึกการทำงานเพือ่
พัฒนาทักษะ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับนักศึกษาที่อยู่
ระหว่างการศึกษาในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คดิเปน็
ร้อยละ 200 ของเงินลงทุนและ
ค่าใช้จ่าย 

สถานประกอบการที่สนใจ
สามารถติดต่อสอบถามข้อมลู
เพิ่มเตมิ ได้ที่ : 
STEM One-Stop Service 
Email: 
stemplatform@nxpo.or.th 
หรือ  
กลุ่มภารกิจบรหิารยุทธศาสตร์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.) 
โทรศัพท์ 02-610-5314, 
5356, 5443 
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6) โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม  

(Talent Mobility; TM) 

ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลทั่วไป เป้าหมาย เง่ือนไข ประโยชน์ที่ได้รับ ข้อมูลติดต่อ 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
(สป.อว. ด้านการ
อุดมศึกษา)  
 
หน่วยงานร่วม
ดำเนินงาน 
1) สถาบันการศึกษา 
2) สอวช. 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา
เคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานช่ัวคราวใน
ภาคเอกชน 

1) เพื่อยกระดับขดี
ความสามารถดา้นการ
วิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชน 

2) เพื่อสร้างความร่วมมือ
ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและ
ภาคเอกชน 

1) สถานประกอบการมีโจทย์ความ
ต้องการด้านการวจิัยและพัฒนาที่
ชัดเจน 

2) สถานประกอบการมีความพร้อม
รองรับการเคลื่อนย้ายไป
ปฏิบัติงานของอาจารย์หรือ
นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา 

1) ได้รับบคุลากรที่มีศักยภาพไปช่วย
ยกระดับความสามารถขององค์กร
ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

2) ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้าน
การวิจัยและพัฒนา และ
ค่าตอบแทนบุคลากร ตามเงื่อนไข
ที่ สป.อว. กำหนด 

3) สถานประกอบการได้รับสิทธิและ
ประโยชน์เพิม่เตมิตามคุณคา่ของ
โครงการ (Merit-based 
Incentive) เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน ใน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ท้ังการดาเนินการเอง 
หรือการว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ 
หรือการร่วมวิจัยและพัฒนากับ
องค์กรในต่างประเทศคดิเป็นร้อย
ละ 300 ของเงินลงทุนและ
ค่าใช้จ่าย  

สถานประกอบการที่สนใจ
สามารถติดต่อสอบถามข้อมลู
เพิ่มเตมิ ได้ที่ :  
STEM One-Stop Service 
Email: 
stemplatform@nxpo.or.th 
หรือ  
กลุ่มภารกิจบรหิารยุทธศาสตร์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.) 
โทรศัพท์ 02-610-5314, 
5356, 5443 
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ “Eastern Economic Corridor Human Development Center (EEC HDC)” มีดังนี้ 

1) EEC Model Type A 

2) EEC Model Type B 
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1) EEC Model Type A 

ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลทั่วไป เป้าหมาย เง่ือนไข ประโยชน์ที่ได้รับ ข้อมูลติดต่อ 

สำนักงาน
คณะทำงาน
ประสานงานด้าน
การพัฒนาบุคลากร
ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
(EEC HDC) 
 
หน่วยงานร่วม
ดำเนินงาน 
• BOI 
• สถาบันการศึกษา 
• สถานประกอบการ 

• หลักสตูรพัฒนาบุคลากรตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการ
ในเขตพื้นที่ EEC ภายใต้ EEC 
Model แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
คือ EEC Model Type A และ 
EEC Model Type B  

• EEC Model Type A เป็น
หลักสตูรที่ได้รับปริญญา 
(Degree) หรือ ประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวส.) ซึ่งออกแบบตาม
แนวทาง Demand Driven เน้น 
ความร่วมมือของ
สถาบันการศึกษากับสถาน
ประกอบการ โดยการออกแบบ
หลักสตูรใหส้ามารถพัฒนาความรู ้
ทักษะและประสบการณ์ของ
ผู้เรียนใหต้รงความต้องการของ
ผู้ประกอบการ ตอบโจทย์การ
ทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
และประกันการมีงานทำของ
ผู้เรียน   

• นักศึกษา 
 

• EEC Model Type A
ผู้ประกอบการ/เอกชน 
ต้องกำหนดความต้องการ
ร่วมกับมหาวทิยาลัยและ
ออกแบบหลักสูตรให้ตอบ 
โจทยก์ารทำงานและการ
เรียนรู้ จดัการศึกษาร่วมกัน 
และประกันการมีงานทำ
ภายหลังสำเร็จการศึกษา 

• EEC Model Type A นั้น ยังไมม่กีาร
กำหนดระบบสิทธิประโยชน์เป็นการเฉพาะ 

• สถานประกอบการที่ร่วมพัฒนาบุคลากร
ตามแนวทางของ EEC Model Type A จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทั่วไป เช่น การได้รับ
การหักลดหย่อนภาษ ี2 เท่า สำหรับ
ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนสถานศกึษา 
หรือสิทธิประโยชน์ทั่วไปของ BOI  
ผ่านระบบการฝึกงาน  

สำนักงานคณะทำงาน
ประสานงานด้านการพัฒนา
บุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC HDC) 
อาคารคณะเภสัชศาสตร์  
(หลังเกา่) 
มหาวิทยาลยับูรพา 
169 ถนนลงหาดบางแสน 
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง 
ชลบุรี 2013 
Email: 
info@eec.hdc.buu.ac.th 
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2) EEC Model Type B 

ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลทั่วไป เป้าหมาย เง่ือนไข ประโยชน์ที่ได้รับ ข้อมูลติดต่อ 
สำนักงานคณะทำงาน
ประสานงานด้านการ
พัฒนาบุคลากรในเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC 
HDC) 
 
หน่วยงานร่วม
ดำเนินงาน 
• BOI 
• สถาบันการศึกษา 
• สถานประกอบการ 

• หลักสตูรพัฒนาบุคลากรตาม
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ 
EEC ภายใต้ EEC Model 
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
EEC Model Type A 
และ EEC Model Type B  

• EEC Model Type B เป็น
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสั้น         
ไม่มีปริญญา (Non-Degree)  
แบบ Short-course 
Module เพื่อผลติกำลังคน
ให้ทันต่อความต้องการของ
ภาคเอกชน และปรับทักษะ 
(Re-skill) เพิ่มทักษะ  
(Up-skill) ในระยะเร่งด่วน 
โดยมรีะยะเวลาฝึกอบรม
ตั้งแต่ 1 วัน ถึง 1 ปี 

• พนักงานบริษัท 
  

• EEC Model Type B ภาคเอกชน
เป็นผู้กำหนดความต้องการ
หลักสตูรร่วมกับสถานศึกษาและ
หน่วยงานพัฒนาบุคลากร โดย
เสนอหลักสูตรที ่ต้องการ
ฝกึอบรมพนักงานมายัง EEC-
HDC โดย EEC-HDC จะเป็น
ผู้ดำเนินการประสานระหว่าง
บริษัทกับมหาวิทยาลัยต่อไป 

• เป็นหลักสูตรที่จดัทำเพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูง 

• เป็นหลักสูตรทีไ่ดร้ับการยอมรับ
จากสถานประกอบการ ในการ
พัฒนาบุคลากรใหต้รงความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

• มีข้อตกลงกับสถานประกอบการ 
คือ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้เข้า
ทำงานเป็นเวลา 1 ปี  

• สถานประกอบการในพ้ืนท่ี EEC ที่ได้รับการ
สนับสนุนการลงทุนจาก BOI มสีิทธิได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเช่นเดียวกับ
สถานประกอบการที่ไม่ไดร้ับการสง่เสริมฯคือ จะ
ได้รับการสนบัสนุนไม่เกิน 50% ของค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมในหลักสูตรที่ไดร้ับการรับรองจาก 
EEC ตามแนวทาง EEC Model Type B 

• ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก 
BOI และได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
รวมทั้งลงทุนค่าใช้จ่ายดา้นการพฒันาทักษะ
บุคลากรในหลักสตูรที่ EEC รับรอง สามารถนำ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปรวม 
ในวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ได้ 200% 

• ผู้ประกอบการที่ไมไ่ดร้ับการส่งเสริมการลงทุนจาก 
BOI และอยู่ในพ้ืนท่ี EEC  
หากส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสตูรที่ EEC 
รับรอง จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมจาก EEC ไม่เกิน 50% ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายใน
ส่วนท่ีผู้ประกอบการจ่ายไปนั้น สามารถนำไปหัก
ค่าใช้จ่ายจากกรมสรรพากรได้อีก 2.5 เท่า   

สำนักงานคณะทำงาน
ประสานงานด้านการพัฒนา
บุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC HDC) 
อาคารคณะเภสัชศาสตร์  
(หลังเก่า) 
มหาวิทยาลยับูรพา 
169 ถนนลงหาดบางแสน 
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง 
ชลบุรี 2013 
Email: 
info@eec.hdc.buu.ac.th 
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กองประสานและพัฒนาปัจจยัการลงทุน (BOI) 


