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การน าเสนอผลงาน  “หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม”  ประจ าปี  2561 

1. หน้าปก 
1)  ชื่อผลงาน รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับ

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
2)  การส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม  (กรุณาระบุ    ลงใน   ทีต่รงกับผลงาน) 

       เป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา 
     เป็นผลงานที่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา  แต่ไม่ได้รับรางวัลของคุรุสภา 
    เป็นผลงานที่ได้เข้ารับรางวัลของคุรุสภา  แต่มีการต่อยอดนวัตกรรม 

3)  ประเภทผลงานหนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม  (กรุณาระบุ  ลงใน          ที่ตรงกับผลงาน)  
เลือกได้เพียง  1  ด้านเท่านั้น   
     การจัดกระบวนการเรียนรู้ (A)    จิตวิทยา (E) 
     เทคโนโลยีการศึกษา (B)         หลักสูตร (F) 
     ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (C)              แหล่งเรียนรู้ (G) 
     การบริหารและจัดการสถานศึกษา (D)  การวัดและประเมินผล (H) 
 4)  ผู้น าเสนอผลงานนวัตกรรม 
      • ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา   ดร.วรรณา  นามสกุล   ตันประภัสร์          . 

     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8502452    . 
 5)  คณะผู้ร่วมพัฒนาผลงานนวัตกรรม(ครู/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  จ านวนตามจริง) 
      •  ดร. วิไลลักษณ์               นามสกุล แก้วจินดา   

    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-3000117   
      • นางศุภลักษณ์   นามสกุล พูลเกษม   

    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-0456428   
      • นางอรัญญา            นามสกุล  อนุจารีวัฒน์   

    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-0380359   
      • นายณัฐกานต์          นามสกุล  เนตรเหมือนทิพย์   

    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-6584636 
      • นายเศวต      นามสกุล  ชลวิริยะกุล   

    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-1728993   
      •  นางอารีรัตน์  นามสกุล  พรหมภู่     

    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ  โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-6848359   
      •  นางสาวสุจิตรา  นามสกุล  ตันประภัสร์   

    ต าแหน่ง  หัวหน้างานโครงการพิเศษ  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-6111011 
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   •  นายชยนันท์  นามสกุล  ตันประภัสร์   
    ต าแหน่ง อาจารย์ผู้สอนระบบราง  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-6111011 
     •  นางสาวจุฑารัตน์  นามสกุล บูรณสมภพ 
    ต าแหน่ง อาจารย์โครงการพิเศษ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-0912542 
     ฯลฯ 

 6)  ข้อมูลสถานศึกษา 
  ชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี  เลขที่ 80/90 หมู่ 3 ถนน สุขุมวิท ต าบล เสม็ด อ าเภอ เมืองชลบุรี 
จั งหวั ดชลบุ รี  รหั ส ไปรษณีย์  20000  โทรศัพท์  038-784681 -4  โทรสาร  038 -783313                    
Website   www.techno-chon.ac.th  E mail  info@techno-chon.ac.th  
 7) สังกัด        1. สพป.      เขต          2. สพม.  เขต  จังหวัด   
          3. สอศ. (สอช.) 4.สช.        5 .กทม.       6.อปท.        
       7. กศน  8.การศึกษาพิเศษ       9.อ่ืนๆ(ระบุ)   

2.  บทสรุป 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เป็นสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษาเปิดสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาบริหารธุรกิจ และ
สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาใน 2559 จ านวน 1,078 คน ศึกษาต่อ 430 คน 
ประกอบอาชีพ 632 คน ประกอบอาชีพอิสระ 16 คน จะเห็นได้ว่า มีนักศึกษาร้อยละ 39.89 ที่ไม่ได้เข้าสู่
การประกอบอาชีพ จากการประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า บางส่วนไม่สามารถหางานท าได้
เนื่องจากเลือกหลักสูตรที่มีคนเรียนจ านวนมากท าให้ต้องแข่งขันกันเข้าท างานสูงจึงไปศึกษาต่อ บางส่วน
ยังไม่พร้อมในการท างาน และบางส่วนยังมีค่านิยมในการเรียนปริญญา 
  ในปลายปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบ หลักการโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของ
อาเซียน ที่ครอบคลุมพ้ืนที่สามจังหวัดในภาคตะวันออก  ได้แก่  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  และระยอง  
และเขตจังหวัดอ่ืนที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้อง  เพ่ือส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับจากชุมชน มี
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม  และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและทั่วถึง สามารถสนับสนุนการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 
ควบคู่กับการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆ ได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560- 2564 ), 2560, หน้า 181)  ท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีเป็นวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี เกิดแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรในการผลิตก าลังคนในสาขาที่
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รองรับพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ภายใต้วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่ว่า “พัฒนาการ
อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากล” โดยมีจุดเน้นที่จะสร้างเลิศทางการศึกษาเฉพาะทาง เน้น
เปิดสาขาวิชาใหม่ที่รองรับภาคอุตสาหกรรมในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี การ
ปรับค่านิยมและภาพลักษณ์ท่ีดี 
 จากวิสัยทัศน์น าไปสู่แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของรัฐดังที่กล่าวแล้ว  โดยการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลายของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชลบุรี และแนวโน้มความต้องการของสังคม รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาล 
จึงได้แสวงหาแนวร่วมในการจัดการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนด้วยกัน เพ่ือเพ่ิมในการจัด
การศึกษา ตอบโจทย์ตามนโยบายในการเป็นส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชลบุรี โดยการศึกษา
ข้อมูลเพ่ือฐานรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster เป้าหมายของประเทศ และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอ่ืนๆ กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) ซึ่งพบว่ามีการขยายเมือง
ใหม่และมีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมของไทย  มีแผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่าง
เมืองจากสายหนองคาย-โคราช-สระบุรี-แหลมฉบัง-มาบตาพุด ซึ่งเมื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีพิจารณา
บริบทความพร้อมของสถานศึกษาแล้วสามารถหาแนวร่วมในการพัฒนาได้ ( แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี, 2559 )  
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่ง
หนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี จึงได้พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
พลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  ในปีการศึกษา2560 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชลบุรีจึงได้พัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาใหม่ที่รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ได้แก่ หลักสูตรระบบขนส่งทางราง ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป  และเพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีจึงได้แสวงหาความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยี
อาชีวทางรถไฟหลิ่วโจว ซึ่งเป็นสถาบันอาชีวศึกษาในประเทศจีนที่จัดการศึกษาเฉพาะทางระบบขนส่งทาง
รางในการจัดท าหลักสูตรร่วมกันในระบบทวิภาคี ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนภาคทฤษฎีในวิทยาลัยที่ประเทศไทย 
และฝึกประสบการณ์ตรงในสาขาที่เรียนในประเทศจีน เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 
ประเทศ  นอกจากนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรียังได้ท าความร่วมมือสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนอีก 3 แห่งใน
การจัดการศึกษาในหลักสูตรระบบขนส่งทางราง ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องมืออุปกรณ์และสื่อการสอนที่มีราคา
สูง เพ่ือการประหยัดงบประมาณโดยการเวียนฐานการเรียนระหว่างสถาบันทั้ง 4 แห่ง ท าให้เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น ภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี: กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี (CTC @EEC) ประกอบด้วย 

C = Curriculum หลักสูตรในสาขาท่ีรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
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  -สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง 
  -สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง 
  -สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบ ารุงทางรถไฟ(รออนุมัติปี2561) 
T = Top Innovation สุดยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ บ่มเพาะการเป็นนักนวัตกร 
C=Collaration  การมีส่วนร่วมของสถาบันเครือข่าย ในการพัฒนาหลักสูตรและการแลกเปลี่ยน

ทรัพยากรทางการศึกษาสื่อการเรียนการสอนที่มีราคาแพงระหว่างสถานบันร่วมทั้งครูผู้สอนที่มีทักษะ
เฉพาะวิชา และสถานประกอบการเครือข่าย ในรูปแบบทวิภาคี 

E =Ethics จรรยาบรรณวิชาชีพ ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอันเป็นคุณลักษณะนิสัยเพ่ือ
การประกอบการ 

E =Evaluation : Quality Standard ประเมินมาตรฐานคุณภาพในสาขาอาชีพของนักเรียน 
นักศึกษาตามมาตรฐานของสอศ. มาตรฐานฝีมือแรงงานตามสาขาของสพร. (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน)
และโอกาสในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานอาชีพของสคช.(สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) 

C= Congratulations การส าเร็จการศึกษาได้วุฒิการศึกษา 2 ประเทศ  คือวุฒิการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟหลิ่วโจว 
 โดยใช้วงจร 3 C- PDSA ในการขับเคลื่อนกระบวนการ 6 ด้านข้างต้น คือ Core Values หลัก
คิดส าคัญ  Context บริบทของสถานศึกษา Criteria ตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ  PDSA ต่อเนื่องยั่งยืน 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาได้อย่างยั่งยืนต่อไป  
 P : Plan วางแผนการออกแบบมีการออกแบบหรือจัดระบบงานไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 
 D : Do   การลงมือท าตามแผนมีการปฏิบัติตามระบบที่ออกแบบไว้ 
 S : Study ศึกษาเรียนรู้ ได้ดีหรือไม่ ใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดอย่างไร 
 A : Act  แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 
   ผลการด าเนินการ   

1.ด้านคุณภาพผู้เรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีทีศ่ึกษาตามหลักสูตร 
ระบบขนส่งทางรางที่มีสมรรถนะอาชีพสาขาวิชาเฉพาะทางทางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกจังหวัดชลบุรี: มีคุณลักษณะเพ่ือการประกอบการ ทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ และ
ความรู้เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
(Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) ระดับ2  และได้ไปฝึกประสบการณ์จริงในประเทศจีน และเมื่อจบ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงได้รับวุฒิการศึกษา 2 ประเทศท่ีสามารถท างานได้ทั้ง
ประเทศไทยและประเทศจีน   
   2. ด้านคุณภาพกระบวนการ บุคลากรครูได้รับการพัฒนาเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ในสาขา ระบบขนส่งทางรางรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี  ที่ท าให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการท างานระบบขนส่งทางรางอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.ด้านคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีมีหลักสูตรระบบขนส่งทางรางที่ม ี
ประสิทธิภาพโดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ท าให้
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะอาชีพสาขาวิชาเฉพาะทางที่รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรระบบขนส่งทางรางมากที่สุด 
   4.ด้านผลกระทบต่อการพัฒนาชาติ สถานศึกษาสามารถผลิตคนให้มีความสามารถเฉพาะ
ทาง มีทักษะและความรู้ในการท างานตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ การที่มีคนมีสมรรถนะอาชีพที่ดี
ถือเป็นกลไกส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 
3.  ความเป็นมาและความส าคัญ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เป็นสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษาเปิดสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาบริหารธุรกิจ และ
สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาใน 2559 จ านวน 1,078 คน ศึกษาต่อ 430 คน 
ประกอบอาชีพ 632 คน ประกอบอาชีพอิสระ 16 คน จะเห็นได้ว่า มีนักศึกษาร้อยละ 39.89 ไม่ได้เข้าสู่
การประกอบอาชีพ จากการประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า บางส่วนไม่สามารถหางานท าได้
เนื่องจากเลือกหลักสูตรที่มีคนเรียนจ านวนมากท าให้ต้องแข่งขันกันเข้าท างานสูงจึงไปศึกษาต่อ บางส่วน
ยังไม่พร้อมในการท างาน และบางส่วนยังมีค่านิยมในการเรียนปริญญา 
  ในปลายปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบ หลักการโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของ
อาเซียน ที่ครอบคลุมพ้ืนที่สามจังหวัดในภาคตะวันออก  ได้แก่  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  และระยอง  
และเขตจังหวัดอ่ืนที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้อง  เพ่ือส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับจากชุมชน มี
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและทั่วถึง สามารถสนับสนุนการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 
ควบคู่กับการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆ ได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560- 2564 ), 2560, หน้า 181)  ท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีเป็นวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี เกิดแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรในการผลิตก าลังคนในสาขาที่
รองรับพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ภายใต้วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่ว่า “พัฒนาการ
อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากล” โดยมีจุดเน้นที่จะสร้างเลิศทางการศึกษาเฉพาะทาง เน้น
เปิดสาขาวิชาใหม่ที่รองรับภาคอุตสาหกรรมในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี การ
ปรับค่านิยมและภาพลักษณ์ท่ีดี 
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 จากวิสัยทัศน์น าไปสู่แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของรัฐดังที่กล่าวแล้ว  โดยการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลายของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชลบุรี และแนวโน้มความต้องการของสังคม รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาล 
จึงได้แสวงหาแนวร่วมในการจัดการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนด้วยกัน เพ่ือเพ่ิมในการจัด
การศึกษา ตอบโจทย์ตามนโยบายในการเป็นส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชลบุรี โดยการศึกษา
ข้อมูลเพ่ือฐานรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster เป้าหมายของประเทศ และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอ่ืนๆ กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) ซึ่งพบว่ามีการขยายเมือง
ใหม่และมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมของไทย  ซึ่งมีแผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ
ระหว่างเมืองจากสายหนองคาย-โคราช-สระบุรี-แหลมฉบัง-มาบตาพุด 
 ดังนั้นในปีการศึกษา2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีจึงได้พัฒนาหลักสูตรระบบขนส่งทางราง 
ซึ่งเป็น สาขาวิชาใหม่ที่รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือการผลิตผู้เรียนที่มี
ความสามารถเฉพาะทางท่ีมีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  

4.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 

5.  กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม 
 1). สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี  เป็นสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษาเปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขา
บริหารธุรกิจ และสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีจ านวน 1,078 คน ศึกษาต่อ 430 คน ประกอบอาชีพ 
632 คน ประกอบอาชีพอิสระ 16 คน จะเห็นได้ว่า มีนักศึกษาร้อยละ 39.89 ที่ไม่ได้เข้าสู่การประกอบ
อาชีพ ที่โดยเฉพาะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสู ง(ปวส.) ซึ่งส่วนใหญ่จะไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ที่ไม่ตรงสาขาเนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่รับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปวส.ในการเทียบโอน จึง
เป็นเหตุให้ผู้เรียนเปลี่ยนเป้าหมายไปเรียนในสาขาอ่ืนๆแทน จึงอาจกล่าวได้ว่า เกิดการสูญเปล่าในการ
เรียนอาชีวศึกษา ประกอบกับผู้ปกครองยังมีทัศนคติและค่านิยมในการให้เรียนบุตรหลานเรียนสายสามัญ 
ท าให้จ านวนผู้เรียนที่มาในเข้าเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ลดน้อยลง ซึ่งเป็นจ านวนที่สวนทางกับ
ความต้องการแรงงานในสถานประกอบการ  
 จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เป็นเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดย
การศึกษาข้อมูลเพ่ือฐานรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster เป้าหมายของประเทศ และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) ท าให้
วิทยาลัยต้องพิจารณาบริบทความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มี
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สมรรถนะอาชีพเฉพาะทางที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งในปีการศึกษา 2560 
วิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรระบบขนส่งทางรางเป็นสาขาวิชาใหม่ ได้แก่ สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า สาขางาน
บ ารุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง โดยพัฒนาภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี (CTC 
@EEC)  ทั้งนี้เพ่ือการเตรียมคนตอบโจทย์ตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
เพ่ือการผลิตผู้เรียนที่มีความสามารถเฉพาะทางที่มีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  
 2) การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 

ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียง 

เศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี  นั้นวิทยาลัยได้ศึกษาหลักการ/แนวคิด/ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหลักสูตรฯ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการจัดหลักสูตรการอาชีวศึกษาความ
ต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม-ธุรกิจสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในเขตรองรับระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
 หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1.หลักการและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
  1.1 แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2560-2564) 
  แนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับการพัฒนาพ้ืนที่ต่อยอดสู่การเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจชั้นน าของ
เอเซีย ที่เรียกว่า “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” โดยมีแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้ 

(1)  พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พร้อมกับเร่งรัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
โดยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีระดับสูงร่วมกับการวิจัยและพัฒนา 
   (2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพรองรับ 
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก โดยขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การขนส่งทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล 

   (3)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและบริการทาง 
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสมดุลของการพัฒนา และ
กระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน 
   (4) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล เมืองส าคัญในพื้นที่ EEC อาท ิ

    ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัยรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ  
และ EEC 

    พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพและนันทนาการ ศูนย์ประชุมและ 
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ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติชั้นน าของอาเซียน และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานานาชาติ 
(Medical Tourism) 

    อู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน 
    ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติธุรกิจทันสมัย 
    (5) ให้สิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกเพ่ือดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

ทั้งในด้านภาษี การจัดตั้งกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมาย การ
อ านวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาต และการจัดตั้งเขตการค้าเสรี เป็นต้น 

   จากแนวทางการพัฒนา เพ่ือยกระดับการพัฒนาพื้นที่ต่อยอดสู่การเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ 
ชั้นน าของเอเซีย ที่เรียกว่า “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” จะท าให้มีการยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 5 
ต่อปี เกิดการจ้างงานใหม่ไม่น้อยกว่า 100,000 อัตราต่อปี จ านวนนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น10ล้านคนต่อปี 
ลดต้นทุนโลจิสติกส์ 400,00 ล้านบาทต่อปี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับบริการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และบริการสาธารณสุขที่เพียงพอทั่วถึง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2560 ) 

   เป็นที่ทราบกันดีว่า รัฐบาลได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20ปี (พ.ศ.2560-2579)   
เพ่ือการพัฒนาประเทศในระยะยาว และกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-
2579 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 โดยมี 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีส าคัญ คือ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   ดังนั้นในการจัดท าแผนการศึกษา จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องต่าง ๆ 

  1.2 แนวทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมแนวทางในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
เพ่ือรองรับระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัด
ชลบุรีตามที่รัฐบาลได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือพัฒนาเรื่องของ            
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การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ พร้อมขีดความสามารถในการแข่งขันตามความ
ต้องการของประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยได้มีนโยบายที่จะ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการ โดยค านึงถึงความเหมาะสม
กับบริบทและศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic 
Corridor) ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ซึ่งจังหวัดชลบุรีเป็น 1ใน3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และเขตจังหวัดอ่ืนที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการยกระดับพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดในทุกมิติ  ให้เหมาะกับการอยู่อาศัย การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว              
การสาธารณสุข การศึกษา และอ่ืน ๆ อันจะน าไปสู่การเป้าหมายการเป็นเมืองน่าอยู่และน่าลงทุนที่สุดใน
อาเซียน สร้างก าลังคนที่มีคุณภาพ ลงทุนภาคอุตสาหกรรมแบบไร้มลภาวะ ตลอดจนยกระดับพ้ืนที่สู่
มาตรฐานนานาชาติ 
  การจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาเพ่ือรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) ของจังหวัดชลบุรี มีสถานศึกษาจ านวน 33 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นสถานศึกษาของรัฐ 
จ านวน 8 แห่ง สถานศึกษาของเอกชน จ านวน 24 แห่ง และสถานศึกษาสังกัดท้องถิ่น จ านวน 1 แห่ง 
รองรับนักศึกษาประมาณ 48,000 คน มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 1.ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 2.เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอในการจัด
การศึกษาของสถานประกอบการ 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการศึกษาของอาชีวศึกษา
จังหวัดชลบุรี และ4.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาตามหลักธรรมาภิบาล 

  นอกจากนี้ด้านตัวแทนภาคเอกชนได้เสนอให้สถานศึกษาเน้นพัฒนาก าลังคนรองรับ กลุ่ม
อุตสาหกรรมเดิม คือ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร โดยให้มีการเน้นผลิตก าลังคนรองรับ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่จะใช้ระบบ
ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เป็นพิเศษ 

  จังหวัดชลบุรี ได้ด าเนินการน าข้อมูลนโยบายดังกล่าวไปพิจารณาวางแผนด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและที่ส าคัญที่สุด คือ จะต้องสอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ศาสตร์พระราชา ซึ่งมีคุณค่าอย่างที่สุดส าหรับคนไทย ไม่ว่าจะเป็นหลักการทรงงาน 
หรือหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21 ด้วย เพื่อให้แผนจัดการศึกษา
สอดคล้องเชื่อมโยงกันและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการจัดการศึกษา
เพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม น าสู่มาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับนานาชาติ” โดยมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพ่ือสร้างความม่ันคง โดยใช้กลยุทธ์  
:การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านอาชีพ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาภายใน-ภายนอกในระดับต่าง ๆ  
และเครือข่ายกับภาคเอกชน ประชาคม และประชารัฐ เพ่ือความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้กลยุทธ์ : 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานอาชีพเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแสวงหาต้นทุนและกลุ่มผู้น า ในการเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง  
เพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยใช้กลยุทธ์ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการเรียนของนักเรียนนักศึกษา ด้วยโครงการท าแล้วต้องขาย  
เพ่ือสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม ภายใต้หลักการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กลยุทธ์ : การเสริมสร้างศักยภาพบุคคลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสอน การแนะน าทัง้ในและนอกระบบการศึกษา เพ่ือสร้างการเติบโต 
ของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลยุทธ์ : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจประเทศ ด้วยงานวิจัยทุกระดับ เพ่ือการ 
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการจัดการ บริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้กลยุทธ์ : การขับเคลื่อนธุรกิจ 
เศรษฐกิจประเทศ ด้วยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า  
การท างานตามยุทธศาสตร์ EEC ต้องรวดเร็วตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง EEC ถือเป็นการต่อยอดมาจาก 
EASTERN SEABOARD ที่เคยเกิดในภาคตะวันออกโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ เป็นฐานสะสมการลงทุน
และเทคโนโลยีก าหนดเป้าหมายไว้ 3 ระยะ คือ ระยะสั้น 1 ปี เตรียมพร้อมการพัฒนา 5 โครงการหลัก 
ได้แก่ การประกาศนโยบายเมืองการบินภาคตะวันออกจัดการประมูลโครงการถไฟความเร็ วสูง ส่งเสริม
การลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์ พัฒนา 3 ท่าเรือ และการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต ส่วนการพัฒนา
เพ่ือรองรับแผนอีอีซี ได้จัดท าการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน รถไฟรางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ เขต
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล  และการสร้างเมืองใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น ซึ่งอีอีซีจะเป็น
ฐานการลงทุนขนาดใหญ่ให้ประเทศ สร้างรายได้ให้พร้อมรับที่จะดูแลสังคมสูงวัย และเกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบกับต้องสร้างความเข้มแข็งให้รับกับสังคมไทย 4.0 และเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นหน้าที่ของทุกรัฐบาลที่จะต้องเดินตามแนวทางนี้ 

  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึง มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวง
แรงงาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ทั้งหลักสูตรในระบบการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษา 
และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องส าหรับแรงงานที่ประสงค์จะพัฒนาความรู้เพ่ิมเติม กระทรวงศึกษาธิการจึง
ได้แจ้งข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมอบส านักงานคณะกรรมการการ
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อาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการในเรื่องนี้ โดยจัดการประชุมหารือร่วมกับกระทรวง
แรงงาน BOI และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพ่ือเร่งจัดท าใน 2 เรื่องหลักตามล าดับ คือ 
   1) จัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 
2560-2564)  ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ "ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ                  
ในระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Innovative Workforce) สนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ              
ภาคตะวันออก" 

2) ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนา 
พิเศษภาคตะวันออก ทั้งศูนย์ระดับภาค 1 ศูนย์ และศูนย์ระดับจังหวัดในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง 
และฉะเชิงเทรา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

   อย่างไรก็ตาม เป้าหมายที่ส าคัญของศูนย์คือ การผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุน EEC  
และสนองตอบความต้องการก าลังคนในสาขาวิชา First S-Curve และ New S-Curve (ตามตาราง
ข้างล่าง) ขอเน้นให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานและประเทศชั้นน าในเรื่องนั้น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น แมค
คาทรอนิกส์ ซึ่งเยอรมนีมีความพร้อมเป็นอย่างมาก อาจจะจัดส่งครูช่าง 10-15 คนไปพัฒนาที่เยอรมนี 
หรืออาจขอความอนุเคราะห์ผ่านสถานทูตจัดส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาขยายถ่ายทอดให้แก่ครูช่างใน
ประเทศ ซึ่งเชื่อมั่นว่าภายใน 1 ปี เราจะได้ครูที่มีขีดความสามารถสูงไปถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนได้ทั้ง
หลักสูตรการศึกษาปกติและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง นอกจากนี้ขอให้เลขาธิการ กอศ.พิจารณาแผน
ด าเนินการในการจัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาสมรรถนะ" ในพ้ืนที่ เพราะจะมีส่วนส าคัญต่อการผลิตก าลังคนใน
สาขาพิเศษเหล่านี้ 

  ทั้งนี้ สอศ.ยืนยันความพร้อมในการด าเนินการ ซึ่งได้มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัด 
ที่ เกี่ยวข้อง ในการจัดท ายุทธศาสตร์ พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก              
(พ.ศ.2560-2564) และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ไว้รองรับการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสนับสนุน EEC รวมทั้งการจัดหา
ครูผู้สอนให้เพียงพอ การพัฒนาครู การพัฒนาครูฝึกในสถานศึกษา ตลอดจนการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวให้แก่ครูอาชีวศึกษาต่อไป. (ส านักงาน
รัฐมนตรี 336/2560) 

       1.3 การปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดชลบุรีเป็นฐาน 
  การจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลโดยใช้แนวคิดการ
จัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเป็นฐาน (Area Based Education Management) และการปฏิรูปการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของประชากรวัย
เรียนกลุ่มเป้าหมายทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม การท างาน และ
คุณลักษณะนิสัยอุตสาหกรรม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและปลูกฝังให้นักเรียนมีสมรรถนะและความพร้อมที่
จะด าเนินชีวิตในสังคมที่มีการท างานอุตสาหกรรมเป็นฐาน ( Industry - Based Society) ให้สามารถ
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ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่งคั่งและมั่นคง  เป็นบุคคลที่มีวินัยเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมโลก  
  ในการด าเนินการมีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน” 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด  (ท่านคมสัน  เอกชัย)  เป็นประธาน ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรี : การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย เด็กและเยาวชนในระบบการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยใช้
รูปแบบ CHONBURI MODEL (2558) ประกอบด้วย  
  C :  Committee Agreement  การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดชลบุรี 

  H :  Holistic Information  การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศในภาพรวม 
  O : Operational Networks  การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาเพื่อ 

การมีงานท าจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน และสถานประกอบการ 
  N :  National Standard  การก าหนดมาตรฐานและการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

ก าหนดคุณลักษณะของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาเพ่ือการมี
งานท าตามความต้องการของสถานประกอบการ 

  B :  Best Practices Monitoring    ก ากับติดตามการจัดท าวิธีปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา 
  U : Universal Quality and Work skills    ตรวจสอบคุณภาพและทักษะอาชีพตาม 

มาตรฐานทีก่ าหนด 
  R : Reporting to the public    รายงานผลการด าเนินงานสู่สาธารณชน 
  I  : Integration to Sustainable work  บูรณาการสู่การท างานที่ยั่งยืน 
  ซึ่งมีการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาไว้ 5 เรื่อง ได้แก่ 

   1). การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มีการจัด
กระท าการประมวลผลแล้วจนมีความสมบูรณ์ให้เป็นสารสนเทศ สามารถน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การบริหาร การวางแผนหรือน าไปใช้ในการสื่อความหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าใจ เป็นกุญแจน าไปสู่ความส าเร็จ
ของการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2). การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและ
ภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ของวิทยาลัย (Corporate Goal)   
แผนยุทธศาสตร์ก าหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากความคิดร่วมกันของบุคลากรที่ได้ท างาน
ร่วมกัน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ที่สมัครใจในการท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / 
วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล)  โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง  วิสัยทัศน์นี้มีการแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) ที่เป็นรูปธรรม และสามารถวัดได้  
ทั้งนี้องค์การสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ   ยิ่งไปกว่า
นั้นองค์การยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้อีกด้วย(คณะอนุกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์, 2558) 
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    3). การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาเพ่ือการ
มีงานท า โดยเน้นการบูรณาการภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัย
เพ่ือการประกอบอาชีพ มีทักษะการท างานอาชีพตามสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานและ
สมรรถนะวิชาชีพ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมทั้งความรู้ที่ใช้ในการท างานอาชีพ และความรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพ (คณะอนุกรรมการ พัฒนา
หลักสูตรเพื่อการมีงานท า, 2558) 
   4). การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล หมายถึง วิธีการปฏิบัติของงานนิเทศที่มี
องค์ประกอบหลายส่วนร่วมกันปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการสอนและการเรียนรู้  
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการศึกษาของไทยทุกยุคทุกสมัยเนื่องจากการศึกษา จ าเป็นที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขตลอดเพ่ือให้สอดรับกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้นตลอดเวลาการศึกษาจึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งต้องอาศัยการนิเทศการศึกษานั้นเอง (คณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม 
ประเมิน, 2558) 
   5). การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสื่อสารที่มีการวางแผนและเป็นการสื่อสารเพ่ือการ
ชักจูงใจ (persuasive Communication) (คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์,2558) 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีได้ศึกษาแนวนโยบายดังกล่าวเพ่ือน ามาวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรในสาขาใหม่ๆ โดยเฉพาะแนวนโยบายของรัฐในเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ซึ่งจะท าให้นักศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการ 
 2.หลักการและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรนั้นมีแนวคิดอยู่  2 ลักษณะด้วยกัน คือ การสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่  โดย
ไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพ้ืนฐานอยู่เลย และการปรับปรุงหลักสูตรมีอยู่ แล้วให้ดีขึ้น ส าหรับการพัฒนา
หลักสูตรแนวคิด ทฤษฎีอยู่มากมายแต่ในการด าเนินการครั้งนี้ ขอยกมาเฉพาะที่น ามาเป็นแนวคิดในการ
ด าเนินการพัฒนา ดังนี้ 
  2.1 รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรของ Peter Ben  
  ระบบการเรียนการสอนแบบนี้ นักการศึกษาชื่อ Peter Ben ได้ท าการพัฒนาโครงสร้างของ
ระบบการเรียนการสอนในระบบอาชีวศึกษาต่อไปอีก โดยน าเอาโครงสร้างแบบ Berliner Didactic 
Model เป็นต้นแบบในการพัฒนา ซึ่งจะเน้นหนักไปที่โครงสร้างของบทเรียน ปัจจัยที่เพ่ิมข้ึนจาก Berliner 
Didactic Model อีก 2 ปัจจัยภายในกรอบของสถานที่เรียน/โรงเรียน/ห้องเรียน ได้แก่พฤติกรรมของ
ผู้เรียนและผู้สอนและการจัดการและการบริการ  
   1). พฤติกรรมของผู้เรียนและผู้สอน หมายถึง พฤติกรรมของผู้เรียนและผู้สอนในขณะ
เรียนรู้โดยที่กระบวนการเรียนรู้นั้น มีพฤติกรรมของครูผู้สอนอย่างไรบ้างเช่น ครูพูด ครูถาม ครูอธิบาย ครู
เขียนกระดานด า ฯลฯ หรือถ้าดูพฤติกรรมของผู้เรียนว่าผู้เรียนท าอะไรบ้างขณะเกิดกระบวนการเรียนรู้นั้น 
เช่น ผู้เรียนนั่งฟัง ผู้เรียนลอกตามจากกระดานด า ผู้เรียนถาม ผู้เรียนตอบค าถามจากครูผู้สอน ผู้เรียน
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อภิปรายเรื่องราวต่าง ๆ กับเพ่ือน  ๆ  ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมานี้จะ
มีอิทธิพลต่อความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง 
   2). การจัดการและการบริหาร ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ ซึ่ง
ในที่นี้หมายถึงความพร้อมต่าง ๆ ในการจัดเตรียมสื่อ ความพร้อมต่าง ๆ ในการจัดรูปแบบของพฤติกรรม 
ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ในการจัดห้องเรียนให้มีรูปแบบตามต้องการ การจัดการ และการบริหารนี้
จะต้องได้ผู้น าที่มีความเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาอีกท้ังยังต้องมีความรู้ทางด้านการศึกษาหรือการเรียน
การสอนที่เพียงพอด้วย เพ่ือที่จะเข้าใจถึงการเรียนการสอน ที่จะท าให้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ดีขึ้น 
  2.2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ พิสิฐ และ Peters  
  ส่วนแรก เป็นการให้ความหมายหรือปรัชญาในการเรียนการสอนวิชาเทคนิค   เช่น  

    1). เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์กับงานอาชีพที่ต้องการโดยตรง 
    2). เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนในกิจกรรมการเรียนเพ่ิมมากขึ้น เช่น มีความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา

ต่าง ๆ ทางด้านเทคนิค 
    3). เพ่ือให้ใช้ได้ในสถานการณ์ของการเรียนรู้ที่ต่าง ๆ กัน 

  ส่วนที่สอง การก าหนดเนื้อหา คือ 
    1). วุฒิที่ต้องการในเรื่องนี้ส าหรับอุตสาหกรรมคืออะไร? 
    2). จะเลือกหัวข้อและร่างหัวข้อเหล่านี้อย่างไรที่จะท าให้ผู้เรียนมีคุณวุฒิที่ต้องการ 
  เพราะฉะนั้น จึงใช้วิธีการหลายแบบ เช่น วิเคราะห์และศึกษาเนื้อหา เปรียบเทียบและศึกษา

หลักสูตรที่แตกต่างกัน รวมทั้งสังเกตและวิเคราะห์งานและอุปกรณ์ในโรงเรียน เช่น อุปกรณ์ช่วยสอน
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตลอดจนส ารวจครูผู้สอน วิธีการทั้งหมดนี้มีจุดประสงค์ที่จะใช้ใน การก าหนด
เนื้อหาส าหรับการออกแบบ การเรียนการสอนวิชาเทคนิคที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพควรเริ่มจากการ
ท างานตามแผนภาพที่ 2-17 ข้างล่างนี้ 

  ส่วนที่สาม เป็นขั้นตอนการออกแบบโดยการน าเอาข้อมูลที่วิเคราะห์จากส่วนที่สองมา
ออกแบบวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอน เช่น 

1) เขียนวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมเพื่อใช้ในการสอน 
2) เลือกเนื้อหาวิชาที่จะสอนให้ตรงตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3) ออกแบบและสร้างใบเนื้อหา, ใบกิจกรรม, ใบงาน ฯลฯ 
4) จัดกิจกรรมของผู้เรียน ในช่วงทั้งข้ันการให้เนื้อหา และข้ันท าแบบฝึกหัด 
5) ออกแบบและสร้างสื่อเพ่ือใช้ในการสอน 
6) ออกแบบสร้างใบทดสอบและวิธีการทดสอบต่างๆเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

การสอน 
    7). อ่ืน ๆ 
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  หลักจากออกแบบวัสดุต่าง ๆที่ใช้ในการสอนแล้ว ก็ถึงส่วนที่สี่ซึ่งเป็นการทดลองใช้จริงเพ่ือ
เก็บข้อมูลต่าง ๆ จากสถานการณ์การสอนจริง มาท าการวิเคราะห์และประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ
ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัยและดียิ่งขึ้น 

  ทั้ง 4 ขั้นตอน เป็นระบบครบวงจร เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิชาเทคนิค แต่จะให้การสอน
มีคุณแผนภาพที่ดีนั้น จะรู้เพียงแค่ระบบไม่เป็นการเพียงพอ ครูผู้สอนควรจะรู้ถึงลักษณะและคุณสมบัติ
ของวิชาเทคนิคด้วยว่ามีความแตกต่างกับวิชาสามัญทั่ว ๆ ไปอย่างไร และในแต่ละกลุ่มของวิชาเทคนิคเอง 
มีความแตกต่างกันอย่างไร 

  2.3 การพัฒนาหลักสูตรของ BCIT Curriculum Development 
   ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาความต้องการ ( Identification of  Need) วิเคราะห์ความ

ต้องการ (Needs Analysis) การวิเคราะห์ความต้องการเพ่ือให้ทราบความต้องการของบุคคลความ
ต้องการของสถานประกอบการและความต้องการของสังคม (ประเทศ) อันจะน ามาสู่การพัฒนาโปรแกรม
ใหม่ (Development a New Program) ปรับปรุงหรือทบทวนโปรแกรมฝึกอบรม (Revise of Modify 
Training Program of Curriculum) ในการวิเคราะห์ ความต้องการนั้นจะต้องวิเคราะห์จากตลาดแรงงาน  
(Labor Market Analysis) 

   ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตร (Design Training) การออกแบบโปรแกรมที่จะ
เป็นไปได้(Feasible)จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบดังนี้ 1) งบประมาณ (Budget Financial Resource) 2) 
คน (Human Resource) 3) เวลา (Time) 4) สิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) 5) อุปกรณ์ (Equipment) 6) 
วัสดุ (Material) 7)คุณลักษณะขององค์การ (Organization Characteristics) โดยวัตถุประสงค์ของ
โปรแกรมการออกแบบโปรแกรมจะเริ่มจากการตั้งค าถาม  (Question)   

   ขั้นตอนที่ 3  การใช้หลักสูตร การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรจะประเมินผลจาก
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) เจตคติ (Attitude)และโอกาสการจ้างงาน(Employment) และถ้า
เป็นการประเมินผลการเรียนจะประเมินว่าผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่แต่ถ้าประเมินประสิทธิผล
ของหลักสูตรจะประเมินผลจากจ านวนผู้ใช้ (ใช้แรงงานที่จบหลักสูตรท างานเป็นอย่างไร) และจ านวน
ผู้จบหลักสูตร (ท างานได้ไหม) 
     การประเมินการยอมรับหลักสูตรประเมินจากผู้เรียน (ผู้เรียนพึงพอใจหลักสูตรแค่ไหน)
และประเมินจากครูผู้สอน / ผู้บริหาร (หลักสูตรที่สอนอยู่มีอะไรบกพร้องอะไรเห็นว่าไม่ได้) 
     ขั้นตอนที่ 4  การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่ผลิตออกมาว่า
คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ลงทุนไปหรือไม่ค านวณได้จากสูตร ประสิทธิภาพเท่ากับ  Output / Input 
    จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาหลายท่าน วิทยาลัย
เทคโนโลยีชลบุรีได้น าแนวรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรมาสังเคราะห์ประมวลเป็นรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรของวิทยาลัยในการด าเนินการครั้งนี้  เพ่ือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการ
วางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลและอ่ืนๆ เพื่อให้บรรลุถึง
จุดมุ่งหมายอันใหม่ที่วางไว้ และประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดไป   
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 3.หลักการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training : DVT) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด าเนินการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งม ี
รายละเอียด(ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2557) ดังนี้ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
  มาตรา 20การอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษา 

ของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา กับสถานประกอบการ ทั้งนี้ให้ 
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
  มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้ โดยรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

  1) การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัดและการ
ประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

  2) การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนด  
จุดมุ่งหมายรูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

  3) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเรื่อง การจัดหลักสูตรการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งใน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการผลิต
และพัฒนาก าลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบัน สามารถจัดการศึกษา ตามวรรคหนึ่งในหลาย
รูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
เป็นส าคัญ 

 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการมี 5 รูปแบบ 
  1). การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ(ร้อยเปอร์เซ็น)ในพ้ืนที่ คือ มีสถานประกอบการ 

ในพ้ืนที่ตัง้สถานศึกษา ผู้เรียนทุกคนทุกวิชา ได้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
  2). การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ(ร้อยเปอร์เซ็น)นอกพ้ืนที่ คือ ไม่มีสถาน 
ประกอบการในพ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา ผู้เรียนทุกคนทุกสาขาวิชาได้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดย
จะต้องมีการจัดที่พักใกล้กับสถานประกอบการที่ไปฝึกอาชีพให้แก่ผู้เรียนและมีครูควบคุมดูแล 
  3). การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีบางสาขาวิชา 
  4). การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้แก่พนักงานของสถานประกอบการ 
  5). การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในต่างประเทศ 
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 แนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  1). สถานศึกษาต้องท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ติดต่อกับสถานประกอบการเชิญชวนให้เข้าร่วม 

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  2). สถานประกอบการที่ประสงค์จะรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แจ้งความจ านง 

และความร่วมมือไปยังสถานศึกษา 
  3). สถานศึกษาต้องวิเคราะห์การประกอบกิจการความพร้อมของสถานประกอบการและ 

ความพร้อมของสถานศึกษา ก่อนก าหนดสาขาวิชาชีพที่จะร่วมกันฝึก 
  4). สถานศึกษาและสถานประกอบการ ร่วมกันท าความเข้าใจในหลักการจัดอาชีวศึกษา 

ระบบทวิภาคีและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  5). สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมมือกันด าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
    5.1 ก าหนดสาขาวิชาชีพที่จะฝึกนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    5.2 ก าหนดเป้าหมาย จ านวนนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สถานศึกษาต้องการ 
    5.3 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    5.4 จัดท ารายละเอียดการฝึกภาคปฏิบัติในแต่ละรายวิชา ตามความเหมาะสมของสถาน 

ประกอบการ ให้ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร 
    5.5 จัดท าแผนการฝึกภาคปฏิบัติ ให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร 
    5.6 ด าเนินการจัดการเรียนการสอน การฝึกภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการเรียน 
    5.7 นิเทศการเรียนการสอน การฝึกภาคปฏิบัติและติดตามผล 
    5.8 จัดท าเครื่องวัดและประเมินผล 
    5.9 สถานประกอบการออกใบรับรอง การผ่านงานให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา  
   5.10 สถานศึกษามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ประโยชน์ของนักศึกษาจากการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ระหว่างการฝึก 

1. ได้รับการพัฒนาฝีมือ ในการท างานอย่างถูกต้องเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
เพ่ือให้ได้แรงงานที่มีคุณภาพ 

2. ได้รับการคุ้มครองในระหว่างฝึกงานจาก พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ ผู้ด าเนิน 
การฝึกต้องให้ตรงกับหลักสูตร 

   3. ได้รับการฝึกนิสัย ในการท างานระหว่างฝึกงานไปพร้อม ๆ กัน 
หลังการฝึก 
   1. มีความช านาญในการท างาน ในสาขาวิชาชีพนั้น 
   2. มีทางเลือกที่จะประกอบอาชีพและมีโอกาสได้ท างานเพ่ิมขึ้น 
   3. ได้รับวุฒิการศึกษาจากสถานประกอบการที่ตนขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน/นักศึกษา 
   4. ได้รับใบรับรองการผ่านงาน จากสถานประกอบการเมื่อจบหลักสูตร 
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   5. ได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอาชีพ จากสถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษา 
   6. ได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเมื่อสอบผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีได้พิจารณาเห็นว่า การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นระบบที่เปิดโอกาส 

ให้ผู้เรียนของเราได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีราคาสูง ที่
วิทยาลัยไม่สามารถจัดหามาใช้ในการเรียนการสอนได้ และยังท าให้ผู้เรียนได้ใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
มีความทันสมัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นการเพ่ิมทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในแต่
ละด้าน รวมถึงการท าให้นักศึกษามีรายได้อีกด้วย   

  4. การขนส่งทางรถไฟและแผนพัฒนาของไทยในอนาคต 
  ระบบขนส่ง แยกเป็น รถไฟรางเบา (Light Rail) และ รถไฟรางหนัก (Heavy Rail) หรือ 
ระบบขนส่งมวลชนเร็ว 
  ระบบขนส่งมวลชนความเร็วสูง (อังกฤษ: Mass Rapid Transit) หรือที่มักเรียกว่ารถไฟฟ้า 
รถไฟฟ้าใต้ดิน มักจะมีในเมืองใหญ่ที่ส าคัญท่ัวโลก ปัจจุบันมีเมืองทั้งหมด 162 เมืองที่มีรถไฟฟ้าใต้ดิน 

  “การขนส่งทางรางเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากเป็นการขนส่งคราวละ 
มากๆ ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการพ่ึงพาพลังงานจากฟอสซิลและการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านระบบขนส่งทางรางนั้น นอกจากจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานหลักด้านการคมนาคมขนส่งแล้วยังช่วย
ส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคและเมือง รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวของเส้นทางรถไฟอีกด้วย 
นอกจากนี้การพัฒนาระบบขนส่งทางรางยังเป็นโอกาสดีที่ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการศึกษาวิจัยจะ
ใช้ในการเรียนรู้เพ่ือสั่งสมและบ่มเพาะความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสาขาระบบขนส่งทางรา ง 
ยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม( 
  จากนโยบายรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมและแผนพัฒนาในระดับต่างๆ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเห็นชอบเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ในหลักการยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 (ของส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร-สนข.) ตามกรอบยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมาย 4 อย่าง ได้แก่ การสร้างรากฐาน
ความมั่นคงทางสังคม สร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างความั่นคง ความปลอดภัยในการ
เดินทางและการขนส่ง และการสร้างโอกาสส าหรับการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมอาเซียน 
ซึ่งน าไปสู่ 5 แผนงานหลัก คือ 1.การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง 2.การพัฒนาโครงข่ายขนส่ง
สาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรในกทม.และปริมณฑล 3.การเพ่ิมขีดความสามารถทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยง
ฐานการผลิตที่ส าคัญของประเทศเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 4.การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ า 
และ 5.การเพ่ิมขีดวามสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ 
  ในขณะที่แผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนปี 2559 (Action Plan) ประกอบด้วย การเชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมกับประตูการค้า เมืองหลักในภูมิภาคและกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งทางราง โดยปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานรถไฟทางคู่เส้นทางที่มี
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ความคับคั่งของการเดินรถ จ านวน 6 เส้นทาง และวางมาตรฐานใหม่ส าหรับการก่อสร้างรถไฟทางคู่
มาตรฐาน 1,435 เมตร (Standard Gauge) จ านวน 2 เส้นทาง ซึ่งหากสามารถด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการดังกล่าวได้จริง ก็เท่ากับว่าได้ก้าวข้ามข้อจ ากัดในการขนส่งทางรถไฟในเรื่องเส้นทางไปอีก
ขั้นหนึ่งแล้ว 
  การพัฒนาก าลังคนด้านระบบขนส่งทางรางของไทย 
  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (2558).ได้
กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาก าลังคนด้านระบบขนส่งทางรางของไทย ดังนี้ 

  แนวทางที่ 1 การจัดให้มีระบบการศึกษาด้านระบบขนส่งทางรางในสถาบันการศึกษาเป็นการใช้ 
กลไกของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างก าลังคนด้านระบบขนส่งทางรางได้อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการวางหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง 
ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นด้านการขนส่งระบบราง การบริหารจัดการด้านการขนส่งระบบรางและวิชาเฉพาะ
ทางที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง จากนั้น จึงน ารายวิชาไปบรรจุเป็นวิชาเลือกในหลักสูตร
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและตามสาขาเรียนที่เกี่ยวข้อง 
(อาทิ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น) หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาจะมี
ความรู้ด้านวิศวกรรมขนส่งทางรางเพ่ิมพูนจากความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์พ้ืนฐาน 

  แนวทางท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการผลิต 
บุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของระบบขนส่งทางราง 
และเป็นแกนน าทางความคิดในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ อาทิ การเลือกสรรเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมมาใช้ การร่วมกันค้นคว้า วิจัย ทดลอง ทดสอบก าหนดมาตรฐาน และพัฒนาเทคโนโลยี โดย
บุคลากร เป้าหมายจะอยู่ในภาคส่วนต่างๆ ดังนี้ 

  ภาครัฐและกลุ่มผู้ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการวางแผน ตัดสินใจ  
และก าหนดนโยบายที่เหมาะสมต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ 

  ผู้ประกอบการเดินรถไฟและเครือข่ายด้านการขนส่งระบบรางเป็นผู้ท าหน้าที่ก าหนด 
แนวคิดในการบริหารระบบการเดินรถไฟ มาตรฐาน และคุณภาพการให้บริการระบุปัญหา และความ
คาดหวังทางด้านบริการ เพ่ือเป็นโจทย์เริ่มต้นให้กับภาคการผลิต การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ และ
นวัตกรรม 

  ภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนรถไฟอุตสาหกรรมการก่อสร้าง  
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตกระแสไฟฟ้า และบริษัทที่ปรึกษาเป็นกลุ่มที่จะให้
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ระบุความคาดหวังในการพัฒนาเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมรถไฟในอนาคต ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศักยภาพที่จะพัฒนาขีดความสามารถและความ
ต้องการการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาในเรื่องดังกล่าว 

  สถาบันวิจัยเป็นหน่วยงานที่จะท าหน้าที่ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
ระบบขนส่งทางราง 
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  ภาคการศึกษาเป็นผู้สั่งสมองค์ความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและ 
พัฒนาก าลังคนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางของประเทศ 

  แนวทางท่ี 3 การพัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบขนส่งทางราง เพ่ือเป็นการ 
ต่อยอดจากการจัดให้มีระบบการศึกษา ด้านวิศวกรรมขนส่งทางรางในสถาบันการศึกษาและการพัฒนา        
บุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงและขยายเครือข่าย  
ด้านระบบการพัฒนาก าลังคน ระบบการวิจัยและพัฒนาและระบบการพัฒนามาตรฐานและการทดสอบ
เพ่ือสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม จึงได้มีการพัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบขนส่งทางราง 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะงาน ได้แก่ 1)ระบบล้อเลื่อน(Rolling Stock) ได้แก่ รถจักร รถพ่วง 
ขบวนรถ ฯลฯ 2)งานโยธาและทางรถไฟ (Track and Civil Work) ได้แก่ ทางรถไฟ สะพาน อุโมงค์ อาคาร 
สถานี ฯลฯ 3)ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมการเดินรถ (Signaling and Train Control) เป็นระบบ
เพ่ือความปลอดภัยในการเดินรถ และ 4)การบริหารและจัดการเดินรถ (Train Operation and Railway 
Management) ได้แก่ การจัดท าตารางเวลาเดินรถ การหมุนเวียนล้อเลื่อน ตั้งขบวนรถ เตรียมทางส าหรับ
การเดินรถที่ปลอดภัยตรงเวลา การดูแลบริการลูกค้าในและนอกขบวนรถ ฯลฯด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี โดยการสนับสนุนให้เกิดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การสนับสนุนให้มี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ และสนับสนุนให้มีเวทีการประชุมวิชาการ
ทางด้านระบบขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่องส าหรับเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้าง
บรรยากาศในการวิจัยและพัฒนา 
  จากการศึกษาการพัฒนาก าลังคนด้านระบบขนส่งทางรางของไทยของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (2558) ยังให้ความส าคัญต่อการจัด
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแนวคิดดังกล่าวแล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีได้ท า
การวิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาแล้ว จึงมีแนวคิดที่จะน ามาพัฒนาหลักสูตรในระดับอาชีวศึกษา ซึ่ง
เป็นระดับที่มีทักษะฝีมือแรงงานเฉพาะทางที่มีความสามารถและตรงกับลักษณะงานที่สามารถรองรับ
ระบบขนส่งทางรางได ้
 3) ขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนา 
 ในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ วิทยาลัยได้ศึกษาหลักคิด ทฤษฎีและแนวนโยบายของรัฐมาเป็น
แนวทางในการออกแบบ และใช้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาหลายท่าน ได้แก่ Peter 
Ben พิสิฐ และ Peters  และ BCIT Curriculum Development มาบูรณาการสร้างสรรค์รูปแบบ
หลักสูตรในครั้งนี้   
 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาความต้องการ (Identification of  Need) 
 วัตถุประสงค์   
  1.วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของผู้เรียน 
  2.วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของสังคม 
  3.วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาล 
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 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ได้แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสาขาวิชาที่รองรับระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุร ี
 การด าเนินงาน 
 ในการด าเนินการวิเคราะห์แนวโน้มในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร (Document research) ใน 3 ส่วน 
 1.1.วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของผู้เรียน  

      จากการส ารวจความต้องการของผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีชลบุรี จ านวน 100 คน และมัธยมศึกษาตอนต้น 100 คนกับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  
100 คนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พบว่า  ผู้เรียนมีความต้องการเรียนสาขาที่จบการศึกษา
แล้ว มีท างานท า และได้เงินเดือนมากๆ คิดเป็นร้อยละ 80.33 และผู้เรียนมีความต้องการท างานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดิม ในด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มากที่สุด ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 
ได้แก่ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  มากที่สุด ดังตาราง 

กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม ร้อยละ ล าดับ กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ร้อยละ ล าดับ 
1.ยานยนต์สมัยใหม่ 20.67 3 1.หุ่นยนต์ 23.67 2 
2.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 25.00 1 2.การบินและโลจิสติกส์  27.00 1 
3.การท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ 21.00 2 3.เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 18.33 4 
4การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 16.00 5 4.ดิจิตอล 20.67 3 
5.การแปรรูปอาหาร 17.33 4 5.การแพทย์ครบวงจร 10.33 5 

 

  1.2.วิเคราะหแ์นวโน้มความต้องการของสังคม  
   จากการส ารวจคุณภาพของคนที่สังคมต้องการ โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี จากแผนการจัด

การศึกษาเพ่ืออาชีพจังหวัดชลบุรี (พ.ศ.2560-2564)  ซึ่งพบว่า สถานการณ์พัฒนาก าลังคนในขณะนี้ยังไม่
สามารถท าให้เศรษฐกิจของจังหวัดก้าวไปข้างหน้า เนื่องจากการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการ
แรงงานของภาคอุตสาหกรรม-ธุรกิจสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในเขตรองรับระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไว้ข้อหนึ่งว่า สถานศึกษาที่เปิด
สอนสายอาชีพ ทั้งในและนอกระบบควรเปิดสอนสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ 

  1.3.วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาล 
  นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการจัดตั้งเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือลงทุน
และการอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการ โดยเฉพาะโครงการพัฒนารถไฟทางคู่ความเร็วสาย
หนองคาย-โคราช-สระบุรี-แหลมฉบัง-มาบตาพุดเส้นทางนี้ รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือต่อกันเพ่ือพัฒนารถไฟทางขนาดทางมาตรฐาน(Standard Gauge) 
1.435 เมตรส าหรับการขนส่งสินค้าและบริการผู้โดยสารระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชน
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จีน โดยแนวเส้นทางผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) เข้าสู่ไทยที่จังหวัดหนองคาย 
(หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ , 2559) 
   จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแล้วสรุปสาระส าคัญได้ว่าประเด็นท้าทายที่ต้องเผชิญ
ของสถานศึกษา คือ การจัดการศึกษาส่งเสริมการมีงานท า และรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ซึ่งท าให้วิทยาลัยสนใจที่จะเปิดหลักสูตรใหม่รองรับ โดยเฉพาะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์  โดยเฉพาะรถไฟทางคู่ความเร็ว ซึ่งเริ่มมีการด าเนินการแล้วและมีแนวโน้มในด้านความ
ต้องการคนท างานที่มีสมรรถนะเฉพาะทาง 

 ขั้นตอนที่ 2  วางแผนหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
 วัตถุประสงค์  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบทวิภาคี สาขา ระบบขนส่งทางราง
รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ไดรู้ปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบทวิภาคี สาขา 
ระบบขนส่งทางรางรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
 การด าเนินงาน 
 2.1 ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตร โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวโน้มความต้องการ
ของผู้เรียน สังคมและการพัฒนาประเทศ  วิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการของวิทยาลัย ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรระบบขนส่งทางราง 3 คน โดยด าเนินการดังนี้ 
  1). การก าหนดอาชีพที่ต้องการน ามาพัฒนาหลักสูตร สิ่งส าคัญคืออาชีพสามารถยกระดับ
ของการประกอบอาชีพได้จริง เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง 
  2).การก าหนดชื่อหลักสูตรพรอมประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรระบบขนส่งทางราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า
ในระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี) (Railway Engineering Course in Industrial of Machanical Technique) 
และสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง  (Railway Engineering 
Course in Industrial of Machanical Technique) 
    3).การสร้างความร่วมมือในการจัดหลักสูตร เนื่องจากการเปิดหลักสูตรระบบขนส่งทางราง 
จ าเป็นต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ ซึ่งจ าเป็นต้องหาเครือข่ายร่วมพัฒนา เพ่ือให้การขับ 
เคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน 3 ส่วน ดังนี้ 
   3.1 การท าความร่วมมือกับบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด ( Airport Rail Link ) เพ่ือ           
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาด้านรถไฟฟ้าระบบรางให้ทันสมัยและมี
มาตรฐานเป็นสากล และการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง  
   3.2 วิทยาลัยสร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟหลิ่วโจวในเมือง
หนานหนิง ประเทศจีน ที่จัดการศึกษาเฉพาะทางในหลักสูตรระบบขนส่งทางรางที่มีชื่อเสียง ในด้านการ
จัดการศึกษาร่วมกันในระบบทวิภาคี ที่มีการฝึกประสบการณ์ในประเทศจีน ผู้เรียนจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิ
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การศึกษา 2 ประเทศ ที่สามารถท างานได้ท้ังประเทศไทยและประเทศจีน และการฝึกอบรมบุคลากรครูให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระบบขนส่งทางราง 
   3.3 วิทยาลัยท าความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนอีก 3 แห่งในประเทศไทยที่ 
การจัดการศึกษาในหลักสูตรระบบขนส่งทางรางแบบเดียวกัน เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึก
ปฏิบัติมีราคาสูง จึงจ าเป็นต้องหาแนวร่วมในการด าเนินการ ซึ่งวิทยาลัยได้ท าความร่วมมือใน เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ 

(1) วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา    
(2) วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี   
(3) วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายก    
(4) วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี    

  4).การก าหนดกรอบโครงสร้างหลักสูตรทีเ่ปนไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ วิทยาลัยได้ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรเป็น2 ส่วน ประกอบด้วยการเรียนในประเทศไทยที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 1ปี และเรียนภาคปฏิบัติจริงในประเทศจีนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟ
หลิ่วโจว 1 ปี 6 เดือน 
  5) การก าหนดรายวิชาตามกรอบโครงสร้างหลักสูตร/ ส่วนสัดของเนื้อหาหมวดวิชาต่างที่
ต้องเรียนในประเทศ (ไทย)และในต่างประเทศ (จีน) 
 2.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรที่ออกแบบ โดยจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) ของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 15 คน โดยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับแบบ
เจาะจงบุคคล 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรีทั้งภายรัฐและเอกชน              
2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดหลักสูตรระบบขนส่งทางรางทั้งในประเทศและประเทศจีน  3) กลุ่ม
หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา  
 2.3 น าหลักสูตรเข้าสู่ระบบของการศึกษา โดยจัดท ากรอบหลักสูตรที่ผ่านการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) เข้าอยู่ในระบบของ
การศึกษา โดยท าหนังสือของอนุญาตเปิดหลักสูตรระบบขนส่งทางรางไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบความพร้อม
ในการเปิดหลักสูตร และอนุญาตให้เปิดหลักสูตรและรับนักศึกษาได้ 

 ขั้นตอนที่ 3  การใช้หลักสูตร  
 วัตถุประสงค์ เพ่ือน าหลักสูตรระบบขนส่งทางรางที่ออกแบบไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  การจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้ในด้านคุณลักษณะเพ่ือ
การประกอบการ ทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ และความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

 การด าเนินงาน   
 จากกโครงสร้างหลักสูตรไปเป็น 2 ส่วนคือเรียนในประเทศและเรียนในต่างประเทศ ดังนี้ 
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 3.1 การจัดการเรียนการสอนในประเทศ เป็นเวลา 1 ปี การน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน การก าหนดโครงสร้างเนื้อหารายวิชา การก าหนดหัวข้อเรื่องหน่วยการเรียน 
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 

  3.1.1 เป้าหมาย วัตถุประสงค์หมายถึง คุณสมบัติหรือพฤติกรรมที่คาดหวังของผู้เรียน 
หลังจากได้ผ่านการเรียนรู้ไปแล้ว คุณสมบัติหรือพฤติกรรมเหล่านี้ ต้องสามารถท าการพิสูจน์ได้หรือวัดผล
ได้หรือสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เพ่ือการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ในแต่ละวิชาตามโครงสร้างการเรียน 

  3.1.2 หัวข้อเรื่อง เนื้อหาหมายถึง เนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติที่ต้อง
เรียนเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งทางด้าน พุทธพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย โดยจะต้องให้
สอดคล้องหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของการเรียนรู้ที่ก าหนดเอาไว้ หรือกล่าวได้ว่าเนื้อหา
สาระเหล่านี้จะก่อให้เกิดคุณสมบัติหรือพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ต้องการ 

  3.1.3 วิธีการของกระบวนการเรียนรู้  หมายถึง รูปแบบหรือวิธีการที่ครูผู้สอนใช้เป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งวิทยาลัยจัดการอบรมให้ครูใช้ เทคนิคการสอนแบบ MIAP ทั้งรายวิชาทฤษฎี
และปฏิบัติ  ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้สอนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้ วิธีการ
ต่าง ๆ เหล่านี้จึงรวมถึงการจัดพฤติกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 

  ขั้นสนใจ (Motivation) ผูสอนตองกระตุนความสนใจใหผูเรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน
ในเนื้อหาหรือทักษะ โดยใชสื่อประกอบค าถามแบบกวางๆ เพ่ือใหผูเรียนสวนใหญมีสวนรวม 

  ขั้นศึกษาขอมูล(Information) ผู้สอนให้เนื้อหาที่ตองรู Must know) หรือสาธิตทักษะที่
ต้องปฏิบัติ ใบงานวิธีการอานกอนแลวจึงสอนวิธีการใชงาน วิธีการบ ารุงรักษาและบอกชื่อชิ้นสวนตางๆ 

  ขั้นพยายาม (Application) ผูสอนให้ผู้เรียนฝกปฏิบัติ เพ่ือใหผูเรียนใชความรูที่ไดเรียนมา
แกปญหาและเปนการเปลี่ยนกิจกรรมเพ่ือไมให้ผู้เรียนเกดิความเบื่อหนายในการเรียนรู้ 

  ขั้นส าเร็จผล (Progress) ผูสอนประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนตรวจปรับความรูความเขาใจใน
เนื้อหาและทักษะที่ไดเรียนมา เปนการเปลี่ยนกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความสนใจและเปนการสรุปซ้ าในเนื้อหา 
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  3.1.4 สื่อ/เครื่องมือ/อุปกรณ์หมายถึง สื่อ เครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือท าให้บรรลุตามเป้าหมาย ตามท่ีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ หรือเป้าหมายก าหนดเอาไว้            ความ
พร้อมของปัจจัยข้อนี้ส าคัญมาก เพราะการผลิตช่างฝีมือให้ได้มาตรฐานนั้น จะต้องใช้เครื่องมือ วัสดุและ
อุปกรณ์ที่พอเพียงที่จะท าให้เกิดทักษะตามต้องการ โดยวิทยาลัยจัดตารางการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้เวียน
ฐานไปเรียนยังสถาบันการศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนาอีก 3  แห่ง เพื่อให้ได้ใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.1.5 พฤติกรรมของผู้เรียนและผู้สอน  ครูอาจารย์จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด            

การเรียนรู้และประเมินนักศึกษาตามรายวิชาที่สอน เน้นการเรียนรู้ทั้งภาคแบบปฏิบัติจริง และการฝึก
ประสบการณ์ตรงจากการเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
  3.1.6 การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 

ตลอดหลักสูตรที่เรียนในประเทศ 2 ภาคเรียน ทั้งเมื่อเรียนอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีในประทศไทย
และวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟหลิ่วโจวในประเทศจีน 

ครูผู้เชี่ยวชาญจากจีนมาสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เรียนภาษาจีนจากครูผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบวัดระดับHSK2 
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 3.2 การฝึกประสบการณ์จริงในประเทศจีน เป็นเวลา 1.6 ปี ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวทาง
รถไฟหลิ่วโจว ซึ่งเป็นส่วนของทวิภาคีที่น านักศึกษาไปฝึกประสบการณ์จริง เนื่องจากเครื่องมือ อุปกรณ์มี
ราคาสูงและให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงจากเครื่องมือ อุปกรณ์จริง 

  3.2.1 นักศึกษาที่จะเดินทางไปฝึกประสบการณ์จริงจะต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้

ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) โดยวิทยาลัยฯจัดการอบรมให้ความรู้ในด้านการสื่อสารภาษาจีน
ร่วมกับและจัดให้ผู้เรียนไปสอบ 
  3.2.2 อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟหลิ่วโจวเดินทางมารับนักศึกษาที่จะไป
ฝึกประสบการณ์ตรง และจัดการเรียนการสอนสร้างความพร้อมก่อนไป เป็นเวลา 15 วัน 
  3.2.3 การนิเทศติดตามการเรียนการสอนในระหว่างที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์จริง โดยมี
ผู้บริหารและครูอาจารย์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีไปดูแลและร่วมประเมินคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัย
เทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟหลิ่วโจว 
 

         
 
 

     
 
 
 
 

ผู้บริหารและครูของวิทยาลยัเทคโนโลยีชลบรุีไปนเิทศติดตามการฝึกประสบการณ์จริงของนักศึกษา          
ทีว่ิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟหลิ่วโจว 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์จริงในในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟหลิ่วโจว 
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 ขั้นตอนที่ 4  การประเมินการใช้หลักสูตร 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการน าหลักสูตรไปใช้  
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  นักศึกษาที่จบหลักสูตรมีคุณลักษณะเพ่ือการประกอบการ ทักษะที่จ าเป็น
ในการประกอบอาชีพ และความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ระดับดีขึ้นไป และเมื่อจบการศึกษาได้รับ
วุฒิการศึกษา 2 ประเทศ ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร 

 การด าเนินงาน   
 ในการด าเนินการประเมินประสิทธิภาพการใช้หลักสูตร เพ่ือตรวจสอบความส าเร็จของหลักสูตร
แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 4.1.การประเมินคุณภาพผู้เรียนในการเรียนในประเทศ หลังจากการเรียนรู้ไปแล้ว 1 ปีการศึกษา  
ใน 3 ส่วน  
   (1) คุณลักษณะเพ่ือการประกอบการ 
   (2) ทักษะที่จ าเป็นในการประกอบการ  
   (3) ความรู้เกี่ยวกับการประกอบการ 

 4.2 การประเมินคุณภาพผู้เรียนในการฝึกประสบการณ์ตรงในประเทศจีน 1.6 ปี ใน 2 ส่วน คือ  
   (1) การสอบวัดระดับภาษาจีน 
   (2) การฝึกประสบการณ์ตรง 
 4.3 ประเมินความพึงพอใจในการจัดหลักสูตรระบบขนส่งทางราง จากนักศึกษาหลักสูตรระบบ 

ขนส่งทางราง ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องและสถาบันอาชีวศึกษาในประเทศจีน 

 ขั้นตอนที่ 5  การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
  หลังจากทราบข้อบกพร่องของหลักสูตร วิทยาลัยจะน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาให้หลักสูตร 

ระบบขนส่งทางรางมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นในการใช้ต่อไป 
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6. ผลงานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
 6.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาชาติ 

สถานศึกษาสามารถผลิตคนให้มีความสามารถเฉพาะทาง มีทักษะและความรู้ในการท างานตรง 

ตามท่ีสถานประกอบการต้องการ การที่มีคนมีสมรรถนะอาชีพที่ดีถือเป็นกลไกส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

6.2 ผลที่เกิดด้านสถานศึกษา 
สถานศึกษามีรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการ 

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี  ที่สามารถจัดการศึกษาส่งเสริมความสามารถเฉพาะ
ทางและผู้เรียนที่จบหลักสูตรได้รับวุฒิการศึกษา 2 ประเทศ ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถท างานได้ในประเทศจีน 

6.3 ผลทีเ่กิดด้านกระบวนการ 
บุคลากรครูได้รับการพัฒนาเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ในสาขา ระบบ 

ขนส่งทางรางรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะทางซึ่งสามารถกลับมา
จัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ร่วมกับสถาบันเครื่องข่ายอีก 3แห่งในการแลกเปลี่ยนใน
ลักษณะศูนย์การเรียนรู้ ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ ทักษะที่จ าเป็นเฉาพะทางและคุณลักษณะเพ่ือการ
ประกอบการ ก่อนไปฝึกประสบการณ์จริงในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจว และนอกจากนี้ยังมี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจวมาสอนในประเทศเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนไปเรียนที่จีนด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

คณะครูของวทิยาลยัเทคโนโลยชีลบุรีและสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชนเครือข่ายร่วมพฒันาฝึกอบรมปฏิบติัการจริง 
ในเพ่ือเสริมสร้างทกัษะเฉพาะทางระบบขนส่งทางรางในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจว 
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6.4 ที่เกิดด้านผู้เรียน 
  ผลการพัฒนาผู้เรียนในภาคเรียนที่1-2/2560 ซึ่งเรียนอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
นักศึกษาตามหลักสูตรระบบขนส่งทางรางในสาขาวิชาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในด้านคุณลักษณะเพ่ือการประกอบการ ทักษะที่จ าเป็น
ในการประกอบอาชีพ และความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ดังนี้ 
 

   (1).นักศึกษามีคุณลักษณะเพื่อการประกอบการ จ าแนกตามสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   นักศึกษาหลักสูตรระบบขนส่งทางราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขา
งานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี) มีคุณลักษณะในการประกอบอาชีพโดยรวมอยู่
ในระดับมาก และในภาคเรียนที่2 มากกว่า ภาคเรียนที่1 ทุกรายการ 
   

   (2). นักศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ จ าแนกตามสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
   นักศึกษาหลักสูตรระบบขนส่งทางราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขา
งานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี) มีทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพภาค
เรียนที่2 มากกว่าภาคเรียนที่1 ทุกรายการ 
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   (3). นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

 

 
 

  นักศึกษาหลักสูตรระบบขนส่งทางราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางาน
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี) มีความรู้ตามสาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพ ภาค
เรียนที่2 ร้อยละ 84.50 มากกว่าภาคเรียนที่1ร้อยละ80.56 และมีความรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่2 ร้อยละ 91.56 มากกว่าภาคเรียนที่1ร้อยละ88.74 
 
   (4) ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) 

 

 
 
 วิทยาลัยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านภาษาจีนเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ และสอบ
วัดระดับความรู้ภาษาจีน ระดับ2 (Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) นักศึกษาสามารถสอบได้ถึงระดับ 4 และ
หากนักศึกษาผ่านการสอบในระดับ 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจว จะมอบทุนการศึกษาให้ 
2,500 หยวน ผลการสอบของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จ านวน 11 คน ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่
ระหว่างร้อยละ60-69 จ านวนมากที่สุด รองลงมาร้อยละ70-79  ร้อยละ80-100 และร้อยละ50-59 

80.56

88.74

84.5

91.56

75

80

85

90

95

1. มีความรู้ตามสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกบัอาชีพ 2. มีความรู้ตามสมถรรนะวิชาชีพในการปฏิบติังาน

กราฟแสดงความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ภาคเรียนท่ี 1

ภาคเรียนท่ี 2
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   (5). ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรระบบขนส่งทางราง ผู้ปกครอง และสถาน
บันอาชีวศึกษาในประเทศจีน มีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ สื่อและเครื่องมือฝึกประสบการณ์
ประกอบการเรียนการสอน และคุณภาพผู้เรียนในด้านทักษะอาชีพตามหลักสูตรในสาขาที่รองรับระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มากที่สุด 

7. สรุปสิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 7.1. ด้านนักศึกษาหลักสูตรระบบขนส่งทางราง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีได้รับการพัฒนา
ให้เกิดความพร้อมในการเข้าสู่การท างานอาชีพที่ตรงตามความต้องการแรงงานในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ทั้งการปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยที่สถานประกอบการต้องการ ทักษะ
ความสามารถในงานอาชีพเฉพาะทาง และการฝึกปฏิบัติจะต้องไปเรียนที่ประเทศจีน ซึ่งจะเป็นศูนย์ใหญ่
ในการฝึกปฏิบัติสภาพเหมือนจริง  ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและเห็นความส าคัญของการท างาน 
จนเกิดพฤติกรรมที่ดีต่อการท างาน ท าให้เกิดความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของผู้เรียนของสถานประกอบการ 
ลดปัญหาการไม่ยอมรับของสถานประกอบการได้ เมื่อส าเร็จการศึกษาได้วุฒิ 2 ประเทศ ที่สามารถท างาน
ได้ทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน 
 7.2. ด้านครูผู้สอนหลักสูตรระบบขนส่งทางราง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี มีความรู้และ
ทักษะในการสอนรายวิชาตามหลักสูตร และการเกิดแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการสอนและ
การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา และมีโอกาสได้ไปพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะเฉพาะในการจัดการ
สอนที่สอดคล้องกับสาขางานอาชีพที่เปิดสอน ท าให้สามารถจัดประสบการณ์ให้ นักศึกษาในเชิงลึกดียิ่งข้ึน 
แต่ควรเพ่ิมเติมในเรื่องภาษาจีนบูรณาการไปในรายวิชาที่สอนด้วยจะท าให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาจีนได้
ดีเมื่อไปฝึกประสบการณ์จริงในต่างประเทศ 
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 7.3. ด้านสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี มีหลักสูตรระบบขนส่งทางราง มีเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะสถานศึกษาเครือข่าย ที่ท าให้วิทยาลัยสามารถลดปัญหา 
และก้าวข้ามขีดจ ากัดในการจัดการเรียนการสอน การใช้งบประมาณในการซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกใน
ราคาสูง เนื่องจากเป็นสาขาระบบขนส่งทางราง อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกจะต้องสั่งน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ร่วมกับ 4 สถานศึกษาในการหมุนเวียนนักศึกษาไปเรียน
ตามศูนย์การเรียนรู้ของสถานศึกษาเครือข่ายทั้ง4 แห่ง และควรเพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในด้าน
ภาษาจีนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ได้คล่องเมื่อไปฝึกประสบการณ์จริงในต่างประเทศ 

8. การขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนา 
 ในการขยายผลวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีได้ใช้วิธีการเผยแพร่ในหลากหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

 8.1. จัดเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย www.techno-chon.ac.th/ รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรระบบขอนส่งทางรางรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชลบุรี บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษาได้ตามเว็บไวต์ได้ และมี ไอดีโค๊ด ที่สามารถแสกนของไปศึกษาได้ 
 

 

 
 
 
 

http://www.techno-chon.ac.th/
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 8.2. จัดบูธน าเสนอผลงานรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เพ่ือขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุม ดังนี้ 
  8.2.1 การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ทีว่ิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  8.2.2 การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  8.2.3 การจัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจในการเรียนระดับอาชีวศึกษา โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการณ์มาให้ความรู้ความเข้าใจ ท าให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสาขาที่รองรับEEC 
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  8.2.4 การบูธน าเสนอผลงานในงานมหกรรมการศึกษาเพ่ืออาชีพจังหวัดชลบุรี ปี2560 ใน
วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ หอประชุมธ ารงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 
 

            
 

  8.2.5 การศึกษาดูงานของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เอกชนเพ่ือการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ในการพัฒนาหลักสูตรฯของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี อาทิ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ 
อยุธยา  วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ กรุงเทพฯ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม เป็นต้น 
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 8.3.การน าเสนอแนวคิดในเวทปีระชาคมระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
  8.3.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี มาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดการศึกษาส่งเสริม
การมีงานท าของจังหวัดชลบุรี ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีได้น าเสนอการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนการอาชีวศึกษาแบบทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเ ศษภาค
ตะวันออกส่งเสริมการมีงานท า ท าให้วิทยาลัยได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการมีงานท า
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่  

         
 
  8.3.2 น าเสนอการพัฒนาหลักสูตรฯของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีในเวทีและประชาคมเพ่ือ
เป็นแนวทางในน าไปพัฒนาการจัดท ารูปแบบการทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  เพ่ือเป็นแนวทางสนับสนุน
สถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา เมื่อวันที่24-26 มิ.ย.61 ที่โรงแรมเอวาน่า บางนา 
 

      
 

9. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 9.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
     1) สถานศึกษาที่น ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับ 

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีไปเป็นแนวทางพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาควรเป็นไปตาม
บริบทที่สถานศึกษาตั้งอยู่เป็นฐาน และเลือกเปิดหลักสูตรในสาขาท่ีรองรับสถานประกอบการในท้องถิ่น 
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และควรรองนโยบายของรัฐในห้วงเวลานั้นๆ 
  2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาเพ่ือการมี
งานท า โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี และสถานศึกษาเครือข่ายมีความส าคัญยิ่งในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร เครื่องมือฝึก
ประสบการณ์ เนื่องจากมีราคาสูง ซึ่งจะท าให้นักศึกษามีสมรรถนะอาชีพตรงตามความต้องการและมีงาน
ท าได้รับเงินเดือนหรือตอบแทนสูง ส่งผลต่อความมั่นคง  

10. จุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม 
 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออกจังหวัดชลบุรี มีลักษณะพิเศษ คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  
 1). นักศึกษาที่จบการศึกษาได้รับวุฒิการศึกษา 2 ประเทศ เป็นการสร้างโอกาสในการเลือก
ประกอบอาชีพได้ทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน 
 2).การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ท าให้สามารถแลกเปลี่ยนเครื่องมือ อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการ ซึ่งต้องซื้อจากต่างประเทศและต้องใช้
งบประมาณสูง การมีศูนย์การเรียนรู้ร่วมกับ 4 สถานศึกษาในการหมุนเวียนนักศึกษาไปเรียนตามศูนย์การ
เรียนรู้ดังกล่าว เป็นการบริหารทรัพยากรทั้งการเงินและบุคลากรได้อย่างดี 
 3).หลักสูตรอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรีที่พัฒนาขึ้นนี้  ส่งเสริมการมีงานท า ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ท า
ให้วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีได้รับคัดเลือก เป็นสถานศึกษาต้นแบบการจัดการศึกษาเพ่ือการมมีงานท า
จังหวัดชลบุรี ในระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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11. แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 ในปีการศึกษา 2561และ2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี มีการต่อยอดในการพัฒนารูปแบบ         
การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัด
ชลบุรี ให้มีคุณภาพและต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ดังนี้ 
 1. วิทยาลัยท าการพัฒนาหลักสูตรให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยการท า
ความร่วมมือกับ โรงเรียนประภัสสรวิทยา  โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม และโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา โดยการ
พัฒนาหลักสูตรร่วมกันในกลุ่มสาระเพ่ิมเติมการเรียนพ้ืนฐานอาชีพ เพ่ือการปรับค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อการเรียนอาชีวศึกษาตามนโยบายรัฐในการเพ่ิมปริมาณผู้ เรียนต่ออาชีวศึกษา   ในรูปแบบ CSV 
(Creating Shared Value) คือ การสร้างสรรค์คุณค่าเพ่ิมร่วมกันให้กับสังคม ถือการบริการทางการศึกษา
ที่ให้เปล่า     มีบริการรถรับส่งนักเรียนมาเรียนที่วิทยาลัยทุกสัปดาห์ เพ่ือให้ได้ใช้สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ
และครูผู้สอนที่ช านาญการเฉพาะด้าน ในขณะที่ระดับการศึกษาพ้ืนฐานไม่มีความพร้อมในด้านนี้ เป็นการ
เชื่อมโยงกับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัย  
 2. วิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีเองให้เช่ือมโยงระดับปวช.และปวส. ใน                    

การจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิวุฒิระบบขนส่งทางราง และการเชื่อมโยงหลักสูตรและการเรียนการสอนระบบ
ขนส่งทางรางระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟหลิ่วโจว(Liuzhou 
Railway Vocational Tenhnical College : LRVTC ) ที่เมืองหนานหนิงในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน ซึ่งจะท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้แล้ว ได้วุฒิการศึกษา 2 ประเทศ 
 ๓.วิทยาลัยได้ท าความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการเทียบโอนศึกษาต่อเนื่องในระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางรางในสาขาเครื่องกล ไฟฟ้า ด้านล้อเลื่อน ระบบอาณัติสัญญาณและ               

การบริหารจัดการรถ  มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยี 
อาชี วทางรถไฟหลิ่ ว โจว (Liuzhou Railway Vocational Tenhnical College : LRVTC ) ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเช่นเดียวกัน จึงมีโครงสร้างหลักสูตรที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันได้   
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