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ข่าวประชาสัมพันธ ์
 
Mitsubishi Electric ผนึกภาครัฐ ทุ่มกว่า 50 ล้าน พัฒนาก าลังคนและถ่ายทอดเทคโนโลยี
หุ่นยนตแ์ละระบบออโตเมช่ันผ่านเครือข่าย EEC Automation Park   
 

 
 

Mitsubishi Electric ร่วมกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวนัออก (สกพอ.) และมหำวิทยำลยับูรพำ แถลงควำมคืบหนำ้ควำมรว่มมือพฒันำก ำลงัคน
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีอตุสำหกรรม 4.0 ผ่ำนเครือข่ำย “EEC Automation Park” ศนูยก์ำรเรียนรู ้
และพัฒนำบุคลำกรดำ้นหุ่นยนตแ์ละระบบออโตเมชั่น ซึ่งตัง้อยู่ในมหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัด
ชลบรุี  น ำควำมเชี่ยวชำญและควำมพรอ้มดำ้น Factory Automation ติดตัง้โมเดลไลน ์e-F@ctory 
พรอ้มจัดอบรมส่งมอบควำมรูสู้่ภำคแรงงำน เพ่ือช่วยขับเคลื่อนยุทธศำสตรป์ระเทศไทยตำม
นโยบำย Thailand 4.0 
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นายวิเชียร งามสุขเกษมศรี 
กรรมการบริหาร  
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอร่ี 
ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

 เผย “นับจาก จุดตั้งต้นในวันที่  22 
มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ได้มีพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ระหว่าง  บริษัท มิตซูบิ ชิ  อี เล็คทริค 
แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด โดยความเห็นชอบจากบริษัท Mitsubishi Electric 
Corporation ประเทศญี่ปุ่ น และมหาวิทยาลยับูรพา ในการเขา้มาสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร
ใหมี้ความรูด้า้นเทคโนโลยีการผลิตโดยใชหุ้่นยนต์ และระบบออโตเมชั่นผ่านเครือข่าย “EEC 
Automation Park” เพื่อให้พร้อมรองรับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย เพราะเรามีความเห็นตรงกนัว่า พืน้ทีอ่าเซียน คือฐานการผลิตและเป็น
แหล่งสร้างรายได้ที่ส าคัญของประเทศ ซึ่ งปัจจุบันหลาย ๆ พืน้ที่ในอาเซียนมีการปฏิรูป
อตุสาหกรรม ดงันัน้เพือ่ความอยู่รอดของอตุสาหกรรมไทย อกีทัง้ยงัเป็นการยกระดบัการผลิตใหม้ี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0  
เนื่องจากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค  เป็นผูเ้ชี่ยวชาญทางด้าน Factory Automation  มีความพร้อม
ทางดา้นอปุกรณ ์ความรู ้และยงัไดร้บัการสนบัสนนุจากหนว่ยงานพนัธมิตรอกีดว้ย  

โครงการนีจึ้งริเร่ิมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพฒันาบุคลากรที่เกี่ยวข้องทัง้
ทางดา้น upskills และ reskills  โดยด าเนนิการจดัการสมัมนา (Training Network) เพือ่ถ่ายทอด
ความรูแ้ละเทคโนโลยีดา้นออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ เนือ่งจากในปัจจุบนัประเทศไทยยงัขาดแคลน
บุคลากรที่มีทกัษะดา้นนีอ้ยู่เป็นจ านวนมาก พรอ้มทัง้ไดม้อบชุดสาธิตระบบอตัโนมตัิการผลิต 
(Model Line of Smart Factory) เพื่อน ามาติดตัง้เป็นโมเดลไลน์ โรงงานอัจฉริยะภายใตค้อน
เซ็ปต์ e-F@ctory ที่มีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูงในระดับการจัดการตามแนวทางปฏิรูป
อตุสาหกรรม 4.0 ซ่ึงเป็นชุดจ าลองแต่สามารถใชง้านไดจ้ริง เพือ่ใหผู้ม้าอบรมไดเ้ห็นกระบวนการ
ท างานของระบบอตัโนมตั ิหรือออโตเมชั่นในภาพรวมทัง้กระบวนการ มีหอ้งปฏิบตักิาร และชดุฝึก 
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เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ดลองปฏิบตัิจริงดว้ย เสมือนเป็นการจ าลองโรงงานมาไวใ้นหอ้งเรียน และ
โครงการนีค้ดิเป็นมูลค่ารวมกว่า 50 ลา้นบาท”   

 
ดำ้นนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ให้ควำมเห็นว่ำ “นอกจากระบบออโตเมชั่นจะมี
ความส าคญัในฐานะเทคโนโลยีทีจ่ะเขา้มาช่วยยกระดบัระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของ
ไทย เพราะช่วยลดตน้ทนุ และเพิ่มประสทิธิภาพการผลติแลว้  ปัจจยัดา้นก าลงัคนหรือบคุลากรผูมี้
ทกัษะยงัเป็นอีกหนึ่งกลไกส าคญัที่จะขับเคลื่อนภารกิจนีไ้ปสู่ความส าเร็จได ้โดยเฉพาะในเขต
พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก หรือ EEC ซ่ึงก าลงัเดินหนา้เปิดรบัอุตสาหกรรมหลากหลายทีจ่ะมา
ขยายฐานการผลิตในพืน้ที ่ ดงันัน้ตลาดแรงงานในอนาคต จึงมีความตอ้งการบุคลากรทีมี่ทกัษะ
ดา้นหุ่นยนต์และระบบออโตเมชั่นมากกว่า 37,000 อตัรา การจัดตัง้เครือข่าย EEC Automation 
Park ที่ ตั้ ง อ ยู่ ภ า ย ใ นมห า วิ ท ย าลั ย บู ร พ า  ภาย ใ ต้ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ขอ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) จึงมีเจตนาทีจ่ะสนบัสนุนการ
พฒันาก าลงัคนในพืน้ที ่EEC ใหต้รงจุดมากขึน้ และตัง้ใจใหเ้กิดการบ่มเพาะทกัษะเฉพาะทางดา้น
หุ่นยนตแ์ละระบบออโตเมชั่นเกิดขึน้ใน EEC Automation Park แห่งนีอ้ย่างต่อเนือ่ง”  

 
ส ำหรบัมหำวิทยำลยับูรพำ เจำ้ของสถำนที่ซึ่งรบัหนำ้ที่ในส่วนของกำรบรหิำร EEC  

Automation Park   รศ.ดร.วัชรินทร ์กาสลัก อธิการบดี  ใหร้ำยละเอียดเก่ียวกับโครงกำรว่ำ     
“EEC  Automation Park ก่อตัง้ขึ้นดว้ยจุดประสงค์หลกัในการเป็นศูนย์กลางเพือ่บริหารจัดการ
และประสานงานการพฒันาก าลงัคน นวตักรรม การเรียนรูเ้รือ่งหุ่นยนต์ และระบบออโตเมชั่นใน
เขตพืน้ที ่EEC บริหารงานโดยมหาวิทยาลยับูรพา และด าเนินนโยบายโดยคณะกรรมการ EEC-
HDC (Human Development Center) ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานทัง้ราชการ
และภาคเอกชน ไดแ้ก่ สถาบนัวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)  สมาคมผูป้ระกอบการระบบ
อตัโนมตัิและหุ่นยนต์ไทย (TARA) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี ่ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากัด รวมถึงสถาบนัการศึกษากว่า 20 สถาบนัในพืน้ที่ EEC เพือ่ผลิตบุคลากรที่ตรงต่อความ
ตอ้งการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดบัประเทศ   โดยมีภารกิจหลัก 3 ดา้น ไดแ้ก่  ศูนย์
จัดการเรียนรู ้ ศูนย์ฝึกอบรม และหน่วยงานประสานความร่วมมือ  ทัง้นี ้ตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์  
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2564  เป็นตน้ไป คาดว่าจะมีการเปิดพืน้ที่ในส่วนของศูนย์การเรียนรูใ้หก้ับภาคอุตสาหกรรม 
เยาวชน และประชาชนทั่วไปทีต่ิดต่อเขา้เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะเพือ่เรียนรูเ้ทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.0” 

 

ส ำหรบัรำยละเอียดภำรกิจหลกัทัง้ 3 ดำ้นของ  EEC  Automation Park ประกอบดว้ย 

• ศูนยก์ารเรียนรู้  (Learning Center)  ประกอบดว้ย  ชุดสำธิตระบบอัตโนมตัิ
กำรผลิต (Model Line of Smart Factory)  จำก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น 
(ประเทศไทย) จ ำกดั  เป็นกำรจ ำลองระบบสำยกำรผลิตที่ผสมผสำนกำรน ำเทคโนโลยีดำ้นระบบ
อัต โนมัติ โ ร งงำน  (Factory Automation) และ เทคโนโลยีด้ำนสำรสนเทศ  ( Information 
Technology) เข้ำไว้ด้วยกัน  ซึ่งจะใช้เป็นต้นแบบให้กับโรงงำนอุตสำหกรรมโดยแสดงถึง
ควำมสำมำรถในกำรน ำขอ้มูลที่หลำกหลำยมำผสมผสำนกันเพ่ือกำรวำงแผนกำรผลิต กำรซ่อม
บ ำรุงเครื่องจกัร และบริหำรจดักำรงำนไดอ้ย่ำงรวดเร็วและทนัท่วงที (Real time) ส่งผลใหค้วบคมุ
และลดตน้ทนุกำรผลิตไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนีย้งัมีส่วนพืน้ที่ Co-working Space ที่จะ
เปิดใหผู้ป้ระกอบกำรภำคอุตสำหกรรมและอื่น ๆ  เขำ้มำใชเ้พ่ือประกอบกิจกรรม เช่น กำรเจรจำ
ทำงธุรกิจและควำมร่วมมือ กำรเช่ำพืน้ที่ด  ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ กำรพฒันำผลิตภัณฑร์่วมกับ
กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญของ EEC Automation Park และเครือข่ำย  และพืน้ที่ Fabrication Laboratory  
ส  ำหรบับ่มเพำะทกัษะและควำมรูด้ำ้นกำรขึน้รูปชิน้งำนตน้แบบ รวมไปถึงควำมรูด้ำ้นระบบสมอง
กลฝังตวั (Embedded System) เพ่ือพฒันำศกัยภำพ นกัเรียน นกัศกึษำ และบคุคลทั่วไปที่สนใจ  

• ศูนย์ฝึกอบรม (Training Center)  ประกอบไปดว้ยกิจกรรมกำรอบรมที่ เป็น
หลกัสูตรระยะสั้น มุ่งเนน้ผลลพัธก์ำรเรียนรูใ้นเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 4.0 หรือ e-F@ctory โดย 
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บรษิัท มิตซูบิช ิอีเล็คทรคิ แฟคทอรี ่ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จ ำกดั  หลกัสตูรที่ใชใ้นกำรฝึกอบรม
นี ้เป็นหลกัสตูรที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของภำคอตุสำหกรรม (Customized course) ที่เนน้กำร
ใชง้ำนจำกอปุกรณจ์ริง  หลกัสตูร Related skill ที่เก่ียวขอ้งกบัโรงงำนอตัโนมตัิ เช่น กำรออกแบบ
เครื่องจักร กำรลดของเสียในอุตสำหกรรม เป็นตน้ ทัง้นีก้ลุ่มเป้ำหมำยของผูเ้ขำ้อบรม นอกจำก
บุคลำกรจำกภำคอุตสำหกรรมแล้ว ยังรวมถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ นักศึกษำทั้งระดับ
อำชีวศึกษำ และระดบัมหำวิทยำลยั เพ่ือวำงรำกฐำนควำมรูด้ำ้นระบบอตัโนมตัิโรงงำนและกำร
วิเครำะหข์อ้มลูที่สอดคลอ้งต่ออตุสำหกรรม 4.0 อย่ำงแทจ้รงิ 

• หน่วยงานประสานความร่วมมือ (Collaboration)  กับเครือข่ำย ดว้ยกำรรว่ม
จดักิจกรรมกำรเรียนรูท้ี่เก่ียวกบัอตุสำหกรรม 4.0 กำรจดัคอรส์ฝึกอบรมรว่มกนั กำรแลกเปลี่ยนชุด
อปุกรณแ์ละเครื่องมือ (Share facilities) กำรแลกเปลี่ยนวิทยำกร (Trainer) กำรสรำ้งงำนวิจัยและ
นวตักรรม และกำรสรำ้งศูนยก์ลำงขอ้มูล (Data Center) ดำ้นระบบอตัโนมตัิและหุ่นยนตใ์นเขต
พืน้ท่ี EEC เป็นตน้    

 
“Mitsubishi Electric ยนิดจีะเป็นสว่นหนึ่งในการสนบัสนนุในการสรา้งบคุลากรทีมี่

ความรูค้วามสามารถดา้นออโตเมชั่น และหุ่นยนต์ อีกทัง้ความร่วมมือจากเครือข่ายพนัธมิตรทาง
ธุรกิจเพือ่ตอบโจทยอ์ตุสาหกรรม 4.0 ไดอ้ย่างสมบูรณ์ รวมไปถงึเครือข่ายพนัธมิตรดา้นการศึกษา
กว่า 20 สถาบนัทีจ่ะช่วยผนึกก าลงัในการสรา้งบุคลากรไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผ่าน
เครือข่าย EEC Automation Park”  นำยวิเชียร กลำ่วทิง้ทำ้ย 
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