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บทคัดย่อ 
               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางราง
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี  ส่งเสริมการมีงานท า เพื่อประเมินการใช้หลักสูตรบนฐาน
คุณภาพนักศึกษาในด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill) และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desirable 
Attributes) และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อหลักสตูรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่ง
ทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง หลักสูตรระบบขนส่งทางรางจ านวน 28 คน ประกอบด้วย สาขางานบ ารุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง 20 
คน สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง 8 คน เป็นการวิจัยและพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หลักสูตรและ
การเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี  แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย ( X ), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD), และการวิเคราะห์เนื้อหา   ผลการวิจัยพบว่า  
 หลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกจังหวัดชลบุรีส่งเสริมการมีงานท า มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานท าตามบริบทเชิงพื้นที่จั งหวัดชลบุรี 
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทยที่เป็นเครือข่ายรวมพัฒนาทั้ง 4 แห่งสามารถจัดบริหารจัดการตามโครงสร้างหลักสูตรที่
ก าหนดไว้  ในการจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อการเรียนรู้และเครื่องมือเสริมประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี นักศึกษาได้เวียน
ฐานไปเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ระบบรางทั้ง 4 สถาบัน ท าให้ได้เรียนรู้จากสื่อต่างๆของแต่ละศูนย์การเรียนได้เป็นอย่างดี มีการ
แลกเปลี่ยนครูที่มีความสามารถเฉพาะทางในการจัดการเรียนรู้ ระหว่างสถาบันด้วย และสถาบันอาชีวศึกษาในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ฝึกประสบการณ์ตรงในสถานการณ์จริงได้เป็นอย่างดี ท าให้มีสมรรถนะตามที่สถานประกอบการ
ต้องการ และครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญโดยให้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)  และสร้างเสริมทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
  ผลการประเมินการใช้หลักสูตรฯส่งเสริมการมีงานท าบนฐานคุณภาพนักศึกษา พบว่า นักศึกษาหลักสูตรระบบ
ขนส่งทางราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี) มี
คุณลักษณะในการประกอบอาชีพโดยรวมอยู่ในระดับดี และในภาคเรียนท่ี 2 มากกว่า ภาคเรียนที่1 ทุกรายการ และโดยรวม
อยู่ในระดับ ดีมาก มีทักษะปฏิบัติที่จ าเป็นในการประกอบการ (Skill) ผลการประเมินทักษะปฏิบัติที่จ าเป็นในการประกอบการ 
ทั้ง 5 ด้าน  ในภาพรวมมีคุณภาพระดับดีมาก แต่ด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพียงด้านเดียวอยู่ในระดับ 
ด ี และมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบการ (Knowledge) ทั้งความรู้ตามสาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพและความรู้ สมรรถนะ
วิชาชีพในการปฏิบัติงานที่พัฒนาขึ้น สามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับ2 (HSK 2) ผ่านทุกคน ท าให้ ได้รับการคัดเลือก
ไปฝึกประสบการณ์ตรงทีว่ิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจวทุกคน 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจในพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่ง 



ทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ส่งเสริมการมีงานท า ของผู้เกี่ยวข้องได้แก่ นักศึกษา 
ผู้ปกครอง ครูผู้สอนทั้งในวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือ 4 แห่งและวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจว พบว่า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 86.16 และด้านที่น้อยที่สุดคือ การสอนภาษาจีน ร้อยละ79.29 
 
ค าส าคัญ หลักสูตรอาชีวศึกษาทวิวุฒิ ระบบขนส่งทางราง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 

 
 
Abstract 

The purpose of this research was to develop a curriculum and an education for vocational: Dual 
degree of Rail Transit System, Eastern Economic Corridor (EEC) of Chon Buri. It also assessed the use of 
the curriculum on the quality of students in the knowledge, skills, and desirable attributes. It also 
evaluated the satisfaction of the participants with the bilingual education curriculum for vocational 
education and Rail Transit System that it supported Eastern Economic Corridor (EEC) of Chon Buri. The 
target group included 28 high vocational diploma students who studied in Dual degree of Rail Transits 
System. It consisted of 20 students who studied in an electrical maintenance and 8 students in 
mechanical engineering. The instrument used in this research that consisted of a bilingual education 
curriculum for vocational education and Dual degree of Rail Transits System, Eastern Economic Corridor 
(EEC) of Chon Buri, and satisfaction assessment form for participants in the bilingual education curriculum 
for vocational education and Rail Transits System that supported Eastern Economic Corridor (EEC) of Chon 

Buri. The data analysis used percentages, average ( ), standard deviation (SD), and content analysis. 
The results of the research found that bilingual education curriculum for vocational education 

and Rail Transits System that supported Eastern Economic Corridor (EEC) of Chon Buri to be effective. The 
four private vocational schools in Thailand could make a management of the curriculum as established. 
In the teaching and learning process, the students had to study at the four railways learning centers, 
made the teaching and learnt process to be very efficient and effective. There was an exchange of 
teachers who had specialized abilities in managing learning between institutions; moreover, vocational 
institutes in the People’s Republic of China practiced in the real situation very well. Therefore, the 
performance required by the establishment and teacher managed their learning process by active 
learning and they improved the required skills of the 21st century. 

The results of the evaluation’s curriculum based on student quality found that Rail Transit’s 
student in industrial courses, electrical engineering course, and electrical system for maintenance are 
characterized by the profession at a high level and in the second semester were also more improved 
than the previous semester at every qualifications and overall, the level was very good, except for the 
civility which was only good, acquired all essential skills to operate, the results of the assessment of the 
skills needed to perform the five aspects. The overall quality was very good. However, the ability to 
communicate in one foreign language was only good, and acquired the knowledge about 
entrepreneurship. The knowledge was relevant to the profession. Professional competence in the practice 



had been developed and was able to pass the test which was Chinese language in level 2 (HSK 2). 
Therefore, all of the students had been selected to receive training at the Vocational Technology College, 
Liuzhou Railway. 

The results from the satisfaction levels surveyed in the form of curriculum management and 
linking teaching of the accomplices included students, parents, teachers in 4 collaborative colleges, and 
Vocational Technology College, Liuzhou Railway, on a better scale to the percentage of 86.16. At least, 
the percentage of teaching Chinese was at 79.29. 

 

Key Word: The Facilitation of Vocational Education Administration Model, Eastern Economic 
Corridor in Chonburi city. 
 
 
 
บทน า  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เป็นสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษาเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาบริหารธุรกิจ และสาขา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาใน 2559 จ านวน 1,078 คน ศึกษาต่อ 430 คน ประกอบ
อาชีพ 632 คน ประกอบอาชีพอิสระ 16 คน จะเห็นได้ว่า มีนักศึกษาร้อยละ 39.89 ไม่ได้เข้าสู่การประกอบ
อาชีพ จากการประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า บางส่วนไม่สามารถหางานท าได้เนื่องจากเลือก
หลักสูตรที่มีคนเรียนจ านวนมากท าให้ต้องแข่งขันกันเข้าท างานสูงจึงไปศึกษาต่อ บางส่วนยังไม่พร้อมในการ
ท างาน และบางส่วนยังมีค่านิยมในการเรียนปริญญา 
  ในปลายปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบ หลักการโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของ
อาเซียน ที่ครอบคลุมพ้ืนที่สามจังหวัดในภาคตะวันออก  ได้แก่  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  และระยอง  และ
เขตจังหวัดอ่ืนที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้อง  เพ่ือส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับจากชุมชน มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและ
ทั่วถึง สามารถสนับสนุนการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาภาคการผลิต
ต่างๆ ได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564 ), 
2560, หน้า 181)  ท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี เกิด
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรในการผลิตก าลังคนในสาขาที่รองรับพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัด
ชลบุรี ภายใต้วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่ว่า “พัฒนาการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากล” โดยมี



จุดเน้นที่จะสร้างเลิศทางการศึกษาเฉพาะทาง เน้นเปิดสาขาวิชาใหม่ที่รองรับภาคอุตสาหกรรมในระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี การปรับค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดี 
 จากวิสัยทัศน์น าไปสู่แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ
ดังที่กล่าวแล้ว  โดยการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลายของการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ตลอดจน
แนวโน้มความต้องการของสังคม รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาล โดยการศึกษา
ข้อมูลโครงการหลักของการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย โครงการ
พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก และโครงการรถไฟความเร็วสูง ที่เป็นเพ่ือฐานรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม 
Super Cluster เป้าหมายของประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต 
(New Engine of Growth)  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี มีความสนใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสาขาใหม่ให้สามารถ
พัฒนานักศึกษาตอบโจทย์ความต้องการและรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือ
ส่งเสริมให้มีงานท าเมื่อจบหลักสูตรแล้ว โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูง ที่มีแผนงานพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ และแผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองจากสาย
หนองคาย-โคราช-สระบุรี-แหลมฉบัง-มาบตาพุด จึงได้แสวงหาความร่วมมือกับสถาบันระดับอาชีวศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการจัดการศึกษา ระบบขนส่งทางราง ในปีแรก(พ.ศ.2560) 
เป็นกรณีศึกษาในการผลิตนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะทางที่มีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและ
เปิดสาขาใหม่ๆในปีการศึกษา2561 ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีส่งเสริมการมีงานท า 
 2.เพ่ือประเมินการใช้หลักสูตรฯบนฐานคุณภาพนักศึกษาในด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ
ปฏิบัติ (Skill) และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desirable Attributes) 
 3.เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีส่งเสริม
การมีงานท า 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ  
 หลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีส่งเสริมการมีงานท า 
 ตัวแปรตาม  



1. ผลการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีตามหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีส่งเสริมการมีงานท า 
  2. ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและสถานประกอบการที่มีต่อหลักสูตรและการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัด
ชลบุรีส่งเสริมการมีงานท า 

กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรระบบขนส่งทางราง รุ่นที่1 จ านวน 28 คน 
ประกอบด้วย สาขางานบ ารุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง 20 คน สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่ง
ทางราง 8 คน 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

 ขั้นตอนที่1 ส ารวจศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา 
 จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เป็นเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้สภาพ
พ้ืนทีโดยการศึกษาข้อมูลเพ่ือฐานรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster เป้าหมายของประเทศ และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) ท าให้วิทยาลัย
เทคโนโลยีชลบุรีต้องพิจารณาบริบทความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มี
สมรรถนะอาชีพเฉพาะทางที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัย
ได้เปิดหลักสูตรระบบขนส่งทางรางเป็นสาขาวิชาใหม่ ได้แก่ สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟ
ในระบบขนส่งทางราง โดยพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี (CTC 
@EEC)  ทั้งนี้เพ่ือการเตรียมคนตอบโจทย์ตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
เพ่ือให้การผลิตนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะทางที่มีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  

 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนออกแบบนวัตกรรมในการพัฒนาหลักสูตร 
  การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีส่งเสริมการมีงานท านั้น  วิทยาลัยได้ศึกษาหลักการ/แนวคิด/
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฯ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการจัดหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม-ธุรกิจในเขตรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกจังหวัดชลบุรี ดังนี้ 
 2.1 หลักการและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
  2.1.1 แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี (พ.ศ.2560-2564) 



  แนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับการพัฒนาพื้นที่ต่อยอดสู่การเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นน าของเอเซีย 
ที่เรียกว่า “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” โดยมีแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง  (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 ) ดังนี้ 

(1) พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้อง 
กับศักยภาพของพ้ืนที่ พร้อมกับเร่งรัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยส่งเสริมให้
อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีระดับสูงร่วมกับการวิจัยและพัฒนา 
   (2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพรองรับ กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายและเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก โดยขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
ขนส่งทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล 
   (3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการทางสังคม
สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสมดุลของการพัฒนา และกระจาย
ผลประโยชน์สู่ชุมชน 
   (4) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล เมืองส าคัญในพ้ืนที่ EEC โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี พัทยา : พัฒนาเป็นเมือง
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพและนันทนาการ ศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้านานาชาติชั้นน าของอาเซียน และ
ศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานานาชาติ (Medical Tourism) และอู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจ
การบินและโลจิสติกส์อาเซียน 

   (5) ให้สิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกเพ่ือดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งในด้าน 
ภาษีการจัดตั้งกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมาย การอ านวยความสะดวก
ในการอนุมัติ อนุญาต และการจัดตั้งเขตการค้าเสรี เป็นต้น  

  2.1.2 แนวทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
  การจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาเพ่ือรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) ของจังหวัดชลบุรี มีสถานศึกษาจ านวน 33 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นสถานศึกษาของรัฐ จ านวน 8 แห่ง 
สถานศึกษาของเอกชน จ านวน 24 แห่ง และสถานศึกษาสังกัดท้องถิ่น จ านวน 1 แห่ง รองรับนักศึกษา
ประมาณ 48,000 คน มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.ยกระดับคุณภาพ
นักศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล 2.เพ่ิมปริมาณนักศึกษาสายอาชีพให้เพียงพอในการจัดการศึกษาของสถาน
ประกอบการ 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี และ4.เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาตามหลักธรรมาภิบาล 
  นอกจากนี้ด้านตัวแทนภาคเอกชนได้เสนอให้สถานศึกษาเน้นพัฒนาก าลังคนรองรับ  กลุ่ม
อุตสาหกรรมเดิม คือ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการ
บินและโลจิสติกส์  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรมการแพทย์



ครบวงจร โดยให้มีการเน้นผลิตก าลังคนรองรับ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่จะใช้ระบบไฟฟ้า และ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เป็นพิเศษ 
  จังหวัดชลบุรี ได้ด าเนินการน าข้อมูลนโยบายดังกล่าวไปพิจารณาวางแผนด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและที่ส าคัญที่สุด คือ จะต้องสอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ศาสตร์พระราชา ซึ่งมีคุณค่าอย่างที่สุดส าหรับคนไทย ไม่ว่าจะเป็นหลักการทรงงาน หรือ
หลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21  ด้วย เพ่ือให้แผนจัดการศึกษา
สอดคล้องเชื่อมโยงกันและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการจัดการศึกษาเพ่ือ
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม น าสู่มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ
นานาชาติ” โดยมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพ่ือสร้างความมั่นคง โดยใช้กลยุทธ์:การสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านอาชีพ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาภายใน-ภายนอกในระดับต่างๆและ 
เครือข่ายกับภาคเอกชน ประชาคม และประชารัฐ เพ่ือความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้กลยุทธ์ : การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านงานอาชีพเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแสวงหาต้นทุนและกลุ่มผู้น า ในการเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการ 
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยใช้กลยุทธ์ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการเรียนของนักเรียนนักศึกษา ด้วยโครงการท าแล้วต้องขาย เพ่ือสร้าง 
โอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม ภายใต้หลักการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้กลยุทธ์ : การเสริมสร้างศักยภาพบุคคลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสอน การแนะน าทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพ่ือสร้างการเติบโตของ 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลยุทธ์ : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจประเทศ ด้วยงานวิจัยทุกระดับ เพ่ือการปรับ 
สมดุลและพัฒนาระบบการจัดการ บริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้กลยุทธ์ : การขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจ
ประเทศ ด้วยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า การ 
ท างานตามยุทธศาสตร์ EEC ต้องรวดเร็วตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง EEC ถือเป็นการต่อยอดมาจาก 
EASTERN SEABOARD ที่เคยเกิดในภาคตะวันออกโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ เป็นฐานสะสมการลงทุนและ
เทคโนโลยีก าหนดเป้าหมายไว้ 3 ระยะ คือ ระยะสั้น 1 ปี เตรียมพร้อมการพัฒนา 5 โครงการหลัก ได้แก่ การ
ประกาศนโยบายเมืองการบินภาคตะวันออกจัดการประมูลโครงการถไฟความเร็วสูง ส่งเสริมการลงทุนยาน
ยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์ พัฒนา 3 ท่าเรือ และการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต ส่วนการพัฒนาเพ่ือรองรับแผนอีอีซี 
ได้จัดท าการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน รถไฟรางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ เขตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
และดิจิทัล  และการสร้างเมืองใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น ซึ่งอีอีซีจะเป็นฐานการลงทุนขนาดใหญ่ให้



ประเทศ สร้างรายได้ให้พร้อมรับที่จะดูแลสังคมสูงวัย และเกิดประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบกับต้อง
สร้างความเข้มแข็งให้รับกับสังคมไทย 4.0 และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นหน้าที่ของทุกรัฐบาล
ที่จะต้องเดินตามแนวทางนี้ 

  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึง มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 11  
เมษายน 2560 ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
สาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) ทั้งหลักสูตรในระบบการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษา และหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องส าหรับแรงงานที่ประสงค์จะพัฒนาความรู้เพ่ิมเติม โดยมอบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการในเรื่องนี้ โดยจัดการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน BOI และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเร่งจัดท าใน 2 เรื่องหลักตามล าดับ คือ 
   1) จัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560 -
2564)  ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ "ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในระดับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (Innovative Workforce) สนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก" 

2) จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาค 
ตะวันออก ทั้งศูนย์ระดับภาค 1 ศูนย์ และศูนย์ระดับจังหวัดในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

   เป้าหมายส าคัญของศูนย์คือ การผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุน EEC และสนองตอบความ 
ต้องการก าลังคนในสาขาวิชา First S-Curve และ New S-Curve โดยเน้นให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงาน
และประเทศชั้นน าในเรื่องนั้น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ขอให้เลขาธิการ กอศ.พิจารณาแผนด าเนินการในการ
จัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาสมรรถนะ" ในพ้ืนที่ เพราะจะมีส่วนส าคัญต่อการผลิตก าลังคนในสาขาพิเศษเหล่านี้ 

  ทั้งนี้ สอศ.ยืนยันความพร้อมในการด าเนินการ ซึ่งได้มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดที่ 
เกี่ยวข้อง ในการจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) 
และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไว้
รองรับการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสนับสนุน EEC รวมทั้งการจัดหาครูผู้สอนให้เพียงพอ การ
พัฒนาครู การพัฒนาครูฝึกในสถานศึกษา ตลอดจนการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวให้แก่ครูอาชีวศึกษาต่อไป. (ส านักงานรัฐมนตรี 336/2560) 

       2.1.3 การปฏิรูปการศกึษาโดยใช้จังหวัดชลบุรีเป็นฐาน 
  การจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลโดยใช้แนวคิดการจัด
การศึกษาเชิงพ้ืนที่เป็นฐาน (Area Based Education Management) และการปฏิรูปการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของประชากรวัยเรียน
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม การท างาน และคุณลักษณะ
นิสัยอุตสาหกรรม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและปลูกฝังให้นักเรียนมีสมรรถนะและความพร้อมที่จะด าเนินชีวิต



ในสังคมที่มีการท างานอุตสาหกรรมเป็นฐาน (Industry - Based Society) ให้สามารถประกอบอาชีพ สร้าง
รายได้ที่มั่งคั่งและมั่นคง  เป็นบุคคลที่มีวินัยเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง 
ผู้อื่นและสังคมโลก  
  ในการด าเนินการมีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน” โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัด  (ท่านคมสัน  เอกชัย)  เป็นประธาน ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรี : การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เด็ก
และเยาวชนในระบบการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยใช้รูปแบบ 
CHONBURI MODEL (2558)  

  ซึ่งมีการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาไว้ 5 เรื่อง ได้แก่ 
   1). การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มีการจัดกระท า
การประมวลผลแล้วจนมีความสมบูรณ์ให้เป็นสารสนเทศ สามารถน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร 
การวางแผนหรือน าไปใช้ในการสื่อความหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าใจ เป็นกุญแจน าไปสู่ความส าเร็จของการบริหาร
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2). การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ 
(Mission) ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ของวิทยาลัย (Corporate Goal)   แผน
ยุทธศาสตร์ก าหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากความคิดร่วมกันของบุคลากรที่ได้ท างานร่วมกัน โดย
การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ที่สมัครใจในการท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมท า 
ร่วมประเมินผล)  โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  วิสัยทัศน์นี้มี
การแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) ที่เป็นรูปธรรม และสามารถวัดได้  ทั้งนี้องค์การสามารถใช้
แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ   ยิ่งไปกว่านั้นองค์การยังสามารถใช้แผน
ยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ได้อีกด้วย(คณะอนุกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์, 2558) 
    3). การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงาน
ท า โดยเน้นการบูรณาการภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะนิสัยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ มีทักษะการท างานอาชีพตามสมรรถนะนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานและสมรรถนะวิชาชีพ 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งความรู้ที่ใช้ใน
การท างานอาชีพ และความรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพ (คณะอนุกรรมการ พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการมีงานท า, 2558) 
   4). การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล หมายถึง วิธีการปฏิบัติของงานนิเทศที่มี
องค์ประกอบหลายส่วนร่วมกันปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการสอนและการเรียนรู้  เป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการศึกษาของไทยทุกยุคทุกสมัยเนื่องจากการศึกษา จ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขตลอดเพ่ือให้สอดรับกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีข้ึนตลอดเวลาการศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การปรับปรุงแก้ไข ซึ่งต้องอาศัยการนิเทศการศึกษานั้นเอง (คณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน, 2558) 



   5). การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสื่อสารที่มีการวางแผนและเป็นการสื่อสารเพ่ือการชักจูงใจ 
(persuasive Communication) (คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์,2558) 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีได้ศึกษาแนวนโยบายดังกล่าวเพ่ือน ามาวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรในสาขาใหม่ๆ โดยเฉพาะแนวนโยบายของรัฐในเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่ง
จะท าให้นักศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการ 

 2.2. หลักการและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
  การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีนั้น ไดน้ ามาเป็นแนวคิดในการด าเนินการพัฒนาตามรูปแบบของ
การพัฒนาหลักสูตรของ Peter Ben รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ พิสิฐ และ Peters และการพัฒนา
หลักสูตรของ BCIT Curriculum โดยสังเคราะห์เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลและอ่ืนๆ 
เพ่ือให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันใหม่ที่วางไว้ และประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดไป  ขั้นตอนดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาความต้องการ (Identification of  Need) วิเคราะห์ความต้องการ 
(Needs Analysis) การวิเคราะห์ความต้องการเพ่ือให้ทราบความต้องการของบุคคลความต้องการของสถาน
ประกอบการและความต้องการของสังคม (ประเทศ) อันจะน ามาสู่การพัฒนาโปรแกรมใหม่ (Development a 
New Program) ป รั บ ป รุ งห รื อทบ ทวน โป รแกรมฝึ กอบรม  (Revise of Modify Training Program of 
Curriculum) ในการวิเคราะห์ ความต้องการนั้นจะต้องวิเคราะห์จากตลาดแรงงาน  (Labor Market Analysis) 

  ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตร (Design Training) การออกแบบโปรแกรมที่จะเป็นไป
ได้ (Feasible) จะต้องค านึ งถึงองค์ประกอบดังนี้  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) โดยวัตถุประสงค์ของโปรแกรมการ
ออกแบบโปรแกรมจะเริ่มจากการตั้งค าถาม  (Question)   

  ขั้นตอนที่ 3  การใช้หลักสูตร การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรจะประเมินผลจากความรู้ 
(Knowledge) ทั กษะ (Skills) เจตคติ  (Attitude) และโอกาสการจ้ างงาน (Employment) แ ล ะก า ร
ประเมินผลการเรียนจะประเมินว่านักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่แต่ถ้าประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร
จะประเมินผลจากจ านวนผู้ใช้ (ใช้แรงงานที่จบหลักสูตรท างานเป็นอย่างไร) และจ านวนผู ้จบหลักสูตร 
(ท างานได้ไหม) การประเมินการยอมรับหลักสูตรประเมินจากนักศึกษา (นักศึกษาพึงพอใจหลักสูตรแค่ไหน) 
และประเมินจากครูผู้สอน / ผู้บริหาร (หลักสูตรที่สอนอยู่มีอะไรบกพร่องอะไรเห็นว่าไม่ได้) 
     ขั้นตอนที่ 4  การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่ผลิตออกมาว่าคุ้มค่ากับ
ทรัพยากรที่ลงทุนไปหรือไม่ค านวณได้จากสูตร ประสิทธิภาพเท่ากับ  Output / Input 
    จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาหลายท่าน วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชลบุรีได้น าแนวรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรมาสังเคราะห์ประมวลเป็นรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัย
ในการด าเนินการครั้งนี้ เพ่ือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัด



เนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลและอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันใหม่ที่วางไว้ และ
ประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดไป   

 2.3. หลักการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training : DVT) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด าเนินการจัดการศึกษาทีส่อดคล้องกับพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ 

สถาบันเป็นหลัก โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัดและการประเมินผลที่
เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

2) การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนด 
จุดมุ่งหมายรูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา 
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล 

3) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเรื่อง การจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผล โดยนักศึกษาใช้เวลาส่วนหนึ่งใน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและ
เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการผลิตและพัฒนา
ก าลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบัน สามารถจัดการศึกษา ตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็
ได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ 

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

ในพ้ืนทีต่ั้งสถานศึกษา นักศึกษาทุกคนทุกวิชา ได้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
  2). การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ(ร้อยเปอร์เซ็น)นอกพ้ืนที่ คือ ไม่มีสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา นักศึกษาทุกคนทุกสาขาวิชาได้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดย
จะต้องมีการจัดที่พักใกล้กับสถานประกอบการที่ไปฝึกอาชีพให้แก่นักศึกษาและมีครูควบคุมดูแล 
  3). การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีบางสาขาวิชา 
  4). การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้แก่พนักงานของสถานประกอบการ 
  5). การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในต่างประเทศ 

 แนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  1). สถานศึกษาต้องท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ติดต่อกับสถานประกอบการเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัด 

อาชีวศึกษา ระบบทวิภาค ี
  2). สถานประกอบการที่ประสงค์จะรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แจ้งความจ านงและ 

ความร่วมมือไปยังสถานศึกษา 
  3). สถานศึกษาต้องวิเคราะห์การประกอบกิจการความพร้อมของสถานประกอบการและความ 

พร้อมของสถานศึกษา ก่อนก าหนดสาขาวิชาชีพที่จะร่วมกันฝึก 



  4). สถานศึกษาและสถานประกอบการ ร่วมกันท าความเข้าใจในหลักการจัดอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

  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 

ประกอบการให้ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร 
    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 างานอย่างถูกต้องเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพเพ่ือให้ได้ 

แรงงานที่มีคุณภาพ 
   2.ได้รับการคุ้มครองในระหว่างฝึกงานจาก พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ ผู้ด าเนินการ 

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

นักศึกษาของเราได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีราคาสูง ที่
วิทยาลัยไม่สามารถจัดหามาใช้ในการเรียนการสอนได้ และยังท าให้นักศึกษาได้ใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีมี
ความทันสมัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นการเพ่ิมทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในแต่ละ
ด้าน รวมถึงการท าให้นักศึกษามีรายได้อีกด้วย   



 2.4 การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
(ชวลิต โพธิ์นคร, 2561) 
 กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นความส าคัญของการเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาให้กับนักศึกษามีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้นักศึกษา
ในสายอาชีพทั้งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ในส่วนของภาคการศึกษาจะต้องมีการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สามารถสร้างความรู้
ความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมให้กับนักศึกษา 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเชื่อมโยงหลักสูตร 

1. เสริมสร้างความร่วมมือ โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่จะน าไปสู่การมีรายได้ในอนาคต 

2. เปลี่ยนจากการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่ซ้ าซ้อนเป็นการจัดการศึกษาที่เกื้อกูลกัน 

3. นักศึกษาให้ความสนใจศึกษาด้านอาชีวศึกษามากข้ึน 

4. สามารถเทียบโอนการเรียนรู้และประสบการณ์ ด้านอาชีวศึกษา ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาเรียนซ้ า 

5. ให้โอกาสส าหรับนักศึกษาได้เรียนรู้ตามความสามารถของตนเองอย่างแท้จริง 

 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่พึงประสงค์ 
  1. พัฒนาหลักสูตรที่มีการเชื่อมโยงความรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับวิชาต่างๆ ในระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  (ไม่จ าเป็นต้องเป็นหลักสูตรที่มีความต่อเนื่องข้ามระดับ มีลักษณะคล้ายกับ
หลักสูตรแบบ Project) 

  2. มุ่งเน้นการเตรียมประชากรที่ท างานในระบบ  Automation  (Labor  Extensive) เป็นการ
เชื่อมโยงความรู้พ้ืนฐานไปสู่ความรู้ขั้นสูง ในลักษณะของ Pure Science ไปสู่ Applied  Science  
  3.  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง เป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ
เน้นการสร้างความเข้าใจ การน าไปใช้ และการประยุกต์ 
  4.  เป็นหลักสูตรที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในห้องเรียน มีความยืดหยุ่น ไม่เป็นหลักสูตรที่แยกออก
จากการเรียนการสอนปกติ ไม่เป็นการใช้เวลาเพื่อการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน อันจะเป็นภาระกับทั้งนักศึกษา
และผู้สอน 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า วิทยาลัยได้ศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งเมื่อ
พิจารณาแล้ว วิทยาลัยฯมีแนวคิดในการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า จึงได้เลือกเอาพัฒนาหลักสูตรโดยใช้
หลักสูตรอาชีวศึกษาเป็นแกนมาบูรณาการกับพัฒนาหลักสูตรเชิงบริบทในการพัฒนานักศึกษา เพราะอยู่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยไม่ลืมการเทียบเคียงความต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษา แต่เน้นการเชื่อมโยง
ในระดับอาชีวศึกษาที่จะสามารถเกื้อกูลกันและกัน เสริมศักยภาพของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้ง
ในด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ในการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ โดยเน้นการสร้าง



ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งในห้องเรียนและการท างานอาชีพในอนาคต มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาครั้งนี้          

 ขั้นตอนที่3 พัฒนาหลักสูตรและน าหลักสูตรไปใช้ 
 ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีส่งเสริมการมีงานท า ครั้งนี้ วิทยาลัยได้ศึกษาหลักคิด 
ทฤษฎีและแนวนโยบายของรัฐมาเป็นแนวทางในการออกแบบ และใช้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนัก
การศึกษาหลายท่าน ได้แก่ Peter Ben พิสิฐ และ Peters  และ BCIT Curriculum Development มา
บูรณาการสร้างสรรค์รูปแบบหลักสูตรในครั้งนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ขั้นที่ 1  การศึกษาความต้องการ (Identification of  Need) 
  วัตถุประสงค์   
   1) ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของนักศึกษา 
   2) ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของสังคม 
   3) ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาล 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ได้แนวคิดในการการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิ
วุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีส่งเสริมการมีงานท า 
  การด าเนินงาน 
   ในการด าเนินการวิเคราะห์แนวโน้มในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร (Document research) ใน 3 ส่วน 
 



 
 
 
 
 
 
 

1) ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของนักศึกษา  
        จากการส ารวจความต้องการของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จ านวน 100 คน และมัธยมศึกษาตอนต้น 100 คนกับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  
100 คนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พบว่า  นักศึกษามีความต้องการเรียนสาขาท่ีจบการศึกษาแล้ว 
มีท างานท า และได้เงินเดือนมากๆ คิดเป็นร้อยละ 80.33 และนักศึกษามีความต้องการท างานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดิม ในด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มากที่สุด ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ได้แก ่
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์มากท่ีสุด ดังตาราง 

 

กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม ร้อยละ ล าดับ กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ร้อยละ ล าดับ 
1.ยานยนต์สมัยใหม ่ 20.67 3 1.หุ่นยนต ์ 23.67 2 
2.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 25.00 1 2.การบินและโลจิสติกส์ขนส่งทางราง  27.00 1 
3.การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ 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 

 

2) ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของสังคม  
   จากการส ารวจคุณภาพของคนที่สังคมต้องการ โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี จากแผนการจัดการศึกษา

เพ่ืออาชีพจังหวัดชลบุรี (พ.ศ.2560-2564)  ซึ่งพบว่า สถานการณ์พัฒนาก าลังคนในขณะนี้ยังไม่สามารถท าให้
เศรษฐกิจของจังหวัดก้าวไปข้างหน้า เนื่องจากการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของ
ภาคอุตสาหกรรม-ธุรกิจสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในเขตรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไว้ข้อหนึ่งว่า สถานศึกษาที่เปิดสอนสายอาชีพ ทั้ง
ในและนอกระบบควรเปิดสอนสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของพ้ืนที ่
   3) ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาล 
   นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการจัดตั้งเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือลงทุนและ
การอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการ โดยเฉพาะโครงการพัฒนารถไฟทางคู่ความเร็วสายหนองคาย-
โคราช-สระบุรี-แหลมฉบัง-มาบตาพุดเส้นทางนี้ รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการลงนาม



บันทึกความร่วมมือต่อกันเพ่ือพัฒนารถไฟทางขนาดทางมาตรฐาน(Standard Gauge) 1.435 เมตรส าหรับการ
ขนส่งสินค้าและบริการผู้โดยสารระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยแนวเส้นทางผ่าน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) เข้าสู่ไทยที่จังหวัดหนองคาย (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ , 2559) 
    จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแล้วสรุปสาระส าคัญได้ว่าประเด็นท้าทายที่ต้องเผชิญ
ของสถานศึกษา คือ การจัดการศึกษาส่งเสริมการมีงานท า และรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ซึ่งท าให้วิทยาลัยสนใจที่จะเปิดหลักสูตรใหม่รองรับ โดยเฉพาะเกี่ ยวกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิ
สติกส์  โดยเฉพาะรถไฟทางคู่ความเร็ว ซึ่งเริ่มมีการด าเนินการแล้วและมีแนวโน้มในด้านความต้องการ
คนท างานที่มีสมรรถนะเฉพาะทาง 

  ขั้นที่ 2  วางแผนการพัฒนาหลักสูตร 
   วัตถุประสงค์  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางราง
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีส่งเสริมการมีงานท า 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  หลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิภาคี ระบบขนส่งทางราง
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีส่งเสริมการมีงานท า มีประสิทธิภาพสามารถ
พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
  การด าเนินงาน 
   2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตร โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวโน้มความ
ต้องการของนักศึกษา สังคมและการพัฒนาประเทศ  วิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการของวิทยาลัย
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรระบบขนส่งทางราง 3 คนทั้งในประเทศ
ไทยและประเทศจีน โดยมีกรอบการด าเนินการดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  สามารถอธิบายรายละเอียดดังนี้ 
    1). การก าหนดอาชีพและความลุ่มลึกของสมรรถนะตามหลักสูตร เป็นหลักสูตรเฉพาะ
ทางในระบบขนส่งทางราง แบบทวิวุฒิระบบทวิภาคสี่งเสริมการมีงานท า ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 2 ปี 6 เดือน เรียน
ภาคทฤษฎี-ปฏิบัติเบื้องต้นในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 1 ป ีและไปฝึกประสบการณ์ตรงในประเทศจีน 1 ปี 6 
เดือน จบแล้วได้วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทั้งของประเทศไทยและประเทศจีน สิ่งส าคัญ
คือ มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพสามารถยกระดับของการประกอบอาชีพได้จริงทั้งในประเทศและประเทศจีน 
    2).การก าหนดชื่อหลักสูตรพรอมประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษหลักสูตรระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี) สาขาวิชาบ ารุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง Railway 
signal auto control  และการซ่อมบ ารุงพลังงานการทางรถไฟ Railway engineering technology ซึ่งเป็น
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 และท่ีได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 
24 เมษายน 2560 เลขที่ใบอนุญาตศอช.103/2560 
       3). การสร้างความร่วมมือในการจัดหลักสูตร เนื่องจากการเปิดหลักสูตรระบบขนส่งทาง
ราง ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติงาน และเครื่องมือและอุปกรณ์มีราคาสูงต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมาก  จึงจ าเป็นต้องหาเครือข่ายร่วมพัฒนา เพ่ือการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ด าเนินการใน 3 ส่วน ดังนี้ 
        (1) การท าความร่วมมือกับบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียน         การสอนวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาด้านรถไฟฟ้าระบบรางให้ทันสมัยและมีมาตรฐานเป็นสากล และ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง  
     (2) สร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟหลิ่วโจว(Liuzhou 
Railway Vocational Tenhnical College : LRVTC ) ที่ เมืองหนานหนิ งในประเทศสาธารณ รัฐ
ประชาชนจีน ที่จัดการศึกษาเฉพาะทางในหลักสูตรระบบขนส่งทางรางที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้เพ่ือเชื่อมโยงหลักสูตร
ในด้านการจัดการศึกษาร่วมกันในระบบทวิภาคี ที่มีการฝึกประสบการณ์ตรงในประเทศจีน นักศึกษาจบหลักสูตร
จะได้รับวุฒิการศึกษา 2 ประเทศ ที่สามารถท างานได้ทั้งประเทศไทยและประเทศจีน และการฝึกอบรมบุคลากร
ครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระบบขนส่งทางราง 
     (3) สร้างความร่วมมือกับสถานบันอาชีวศึกษาเอกชนอีก 3 แห่งในประเทศไทยที่มี
ความประสงค์และแนวคิดในการจัดการศึกษาหลักสูตรระบบขนส่งทางรางแบบเดียวกัน เนื่องจากเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติมีราคาสูง การมีแนวร่วมจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการด าเนินการ ซึ่งวิทยาลัย

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ 

รถไฟรางคู่หนองคาย-ชลบุรี 
 

ม.ราชมงคลอีสาน 

สถาบันเทคโนโลยียานยนต์ 



เทคโนโลยีชลบุรีได้ท าความร่วมมือในเพ่ือการแลกเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการกับอีก 3 
สถาบันดังนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการนครนายก  
    4) การก าหนดกรอบโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของวิทยาลัยที่เปนไปตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 โดยวิทยาลัย
ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยการเรียนในประเทศไทยที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 1 ปี 
และเรียนภาคปฏิบัติด้วยการฝึกประสบการณ์ตรงในประเทศจีนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟหลิ่วโจว 
(1 ปี 6 เดือน) ตามโครงสร้างหลักสูตรที่แนบท้าย 
    5) การก าหนดรายวิชาตามกรอบโครงสร้างหลักสูตร/ ส่วนสัดของเนื้อหาหมวดวิชาต่าง
ที่ต้องเรียนในประเทศ (ไทย)และในต่างประเทศ (จีน) ตามโครงสร้างหลักสูตรที่วิทยาลัยร่วมกันก าหนดไว้ 
   2.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรที่ออกแบบ  โดยจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) ของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 15 คน โดยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับแบบเจาะจง
บุคคล 3 กลุ่ม คือ  1) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรีทั้งภายรัฐและเอกชน 2 ) กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดหลักสูตรระบบขนส่งทางรางทั้งในประเทศและประเทศจีน 3) กลุ่มหน่วยงานรัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มละ 5 คน ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพมีความเห็นว่า หลักสูตร
ตามโครงสร้างที่ก าหนดเป็นไปตามหลักการของกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 และให้ค าแนะน าในเรื่องแนวการน าสู่การปฏิบัติที่ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยเฉพาะก่อนส่ง
นักศึกษาไปประเทศจีน ควรจัดให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการอบรมให้ความรู้ ทักษะ
เบี้องต้น ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในต่างประเทศและจัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu 
Shuiping Kaoshi : HSK) ให้กับนักศึกษาท่ีจะไปฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศด้วย   

 
 
   2.3 น าหลักสูตรเข้าสู่ระบบของการศึกษา โดยน าหลักสูตรที่ผ่านการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา
แล้ว โดยท าหนังสือขออนุญาตเปิดหลักสูตรระบบขนส่งทางรางไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



ซึ่งจะมีแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบความพร้อมในการเปิดหลักสูตร และอนุญาตให้เปิดหลักสูตรและรับ
นักศึกษาได้ หลักสูตรระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี) สาขาวิชาบ ารุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง ระดับ
ปวส.เมื่อ 24 เมษายน 2560 เลขที่ใบอนุญาตศอช.103/2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 3  การน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการเรียนรู้  
  วัตถุประสงค์ เพ่ือน าหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีส่งเสริมการมีงานท าที่ออกแบบไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
                 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนานักศึกษาเกิดคุณสมบัติหรือพฤติกรรมที่
คาดหวังได้ 3 ด้าน ดังนี้ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill) และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(Desirable Attributes)  
  การด าเนินงาน   
  จากโครงสร้างหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีส่งเสริมการมีงานท า ไปจัดการเรียนรู้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่1 
เรียนในประเทศและส่วนที่ 2 เรียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้ 
 

 

ส่วนที่
1 
 

ส่วนที่ 
2 
 

คณะกรรมการ 
จาก สอศ. ตรวจ 
ความพร้อม 
ในการเปิด 
หลักสูตร 
ระบบขนส่ง 
ทางราง 



 
  3.1 ส่วนที่1 การจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย เป็นเวลา 1 ปี  
  การน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การก าหนดโครงสร้างเนื้อหารายวิชา 
ก าหนดหัวข้อเรื่องหน่วยการเรียน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล 
   3.1.1เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิทยาลัยฯได้พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ในพัฒนา
นักศึกษาให้นักศึกษาเกิดคุณสมบัติหรือพฤติกรรมที่คาดหวังได้ 3 ด้าน ดังนี้ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้าน
ทักษะปฏิบัติ (Skill) และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desirable Attributes) หลังจากได้ผ่านการเรียนรู้ไป
แล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติหรือพฤติกรรมเหล่านี้ที่สามารถท าการพิสูจน์ได้หรือวัดผลได้หรือสังเกตเห็นได้อย่าง
ชัดเจน เพ่ือการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ในแต่ละวิชาตามโครงสร้างการเรียน 

   3.1.2 หัวข้อเรื่อง เนื้อหา ที่เป็นองค์ความรู้ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติที่ต้องเรียนเพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill) และด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (Desirable Attributes) โดยจะต้องให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของการ
เรียนรู้ที่ก าหนดเอาไว้ หรือกล่าวได้ว่าเนื้อหาสาระเหล่านี้จะก่อให้ เกิดคุณสมบัติหรือพฤติกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ต้องการ โดยก าหนดรายวิชาที่เน้นความลุ่มลึกในการปฏิบัติให้เกิดสมรรถนะ
อาชีพ (โครงสร้างรายวิชา) 
   3.1.3 วิธีการของกระบวนการเรียนรู้  วิทยาลัยฯใช้รูปแบบหรือกระบวนการที่เรียกว่า วิถี
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)  กิจกรรมพัฒนานักศึกษาครอบคลุม 4 H คือ 
ด้านสติปัญญา (Head) ด้านทัศนคติ (Heart) ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Haด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hands) 
และด้านสุขภาพ (Health) โดย ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะโดยใช้โครงงานหรือตั้งปัญหาเป็น
ฐานและเชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยใช้วงจรการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
(Engineering Design Cycle) มาช่วยท าภารกิจในการทดลองให้ส าเร็จมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาเพ่ือ
ยกระดับสู่ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence)  ท าให้นักศึกษาเกิดความสนุก มีส่วนร่วมใน
การเรียน และสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) อาทิ ทักษะการท างานเป็นทีม ความคิด
สร้างสรรค ์ทักษะการคิดวิเคราะห์ การน าเสนอ เป็นต้น 

   3.1.4 สื่อ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ หมายถึง สื่อ เครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือท าให้บรรลุตามเป้าหมาย ตามที่วัตถุประสงค์ต่าง ๆ หรือเป้าหมายก าหนดเอาไว้ ความพร้อมของ
ปัจจัยข้อนี้ส าคัญมาก เพราะการผลิตช่างฝีมือให้ได้มาตรฐานนั้น จะต้องใช้เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่
พอเพียงที่จะท าให้เกิดทักษะตามต้องการ โดยวิทยาลัยจัดตารางการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้เวียนฐานไปเรียนยัง
สถาบันการศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนาอีก 3  แห่ง เพ่ือให้ได้ใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานรวมถึงการจัดการ
ห้องเรียนตามรูปแบบของการเรียนรู้ (แผนผังห้องเรียน) ความเหมาะสมของวิธีการกับเนื้อหาที่ต้องเรียน เป็นต้น 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จัดศูนย์เรียนรู้ระบบระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จัดศูนย์เรียนรู้ระบบด้านหัวรถจักรและขบวนรถไฟ ระบบล้อและ
ระบบรองรับน้ าหนัก,ระบบเบรก,ระบบตะขอต่อพวง 



   วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จัดศูนย์เรียนรู้ด้านการออกแบบส ารวจราง, การติดตั้งราง, 
การบ ารุงรักษาราง, การสร้างอุโมงค์และสะพาน 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายก จัดศูนย์เรียนรู้ด้าน ระบบ Railway power supply 
technology 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3.1.5 พฤติกรรมของนักศึกษาและผู้สอน  ครูอาจารย์จัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบMIAP ประกอบด้วย  

  Motivation คือ การกระตุ้นความสนใจ ให้ผู้เรียนรู้สึกและคิดตาม 
  Information คือ ขั้นตอนการให้เนื้อหากับผู้เรียน เป็นขั้นตอนเนื้อหาสาระ รายละเอียด และความรู้ต่าง ๆ 
  Application คือ ขั้นตอนแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติจริง 
  Progress คือ ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกับช่วง Application เป็นการน าเอาผลของการสอบ การปฏิบัติมาท า

การตรวจสอบว่าผ่านตามวัตถุประสงค์ 
  และประเมินนักศึกษาตามรายวิชาที่สอน เน้นการเรียนรู้ทั้งภาคแบบปฏิบัติจริง และการฝึก

ประสบการณ์ตรงจากการเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ด้าน
ทักษะปฏิบัติ (Skill) และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desirable Attributes) 

   3.1.6 นิเทศติดตามการเรียนการสอน วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอน ของครูอาจารย์ตลอดหลักสูตรที่เรียนในประเทศ 2 ภาคเรียน 

ความร่วมมือ 
สถาบัน 

อาชีวศึกษาเอกชน 
เครือข่าย 

วิทยาลัย
เทคโนโลยี
ชลบุร ี
ศูนย์เรียนรู้
ระบบหัวรถ
จักรฯ 

วิทยาลัย
เทคโนโลยีฐาน
เทคโนโลยี  
ศูนย์เรียนรู้ 
การออกแบบ
ส ารวจรางฯ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการ
นครนายก  
ศูนย์เรียนรู้ 
ระบบ Railway 
power supply 
technology 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการอยุธยา 
ศูนย์เรียนรู้ 
ระบบระบบอาณัติ
สัญญาณรถไฟ 

การบริหารจัดการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ สาขาระบบราง ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 
ท่ีมีแนวคิดในการจัดการในทิศทางเดียวกัน 



  3.2 ส่วนที่2 การฝึกประสบการณ์จริงในประเทศจีน เป็นเวลา 1ปี6 เดือน ซึ่งเป็นส่วนของทวิ
ภาคีที่น านักศึกษาไปฝึกประสบการณ์จริง เนื่องจากเครื่องมือ อุปกรณ์มีราคาสูงและให้ นักศึกษาได้
ประสบการณ์ตรงจากเครื่องมือ อุปกรณ์จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3.2.1 นักศึกษาที่จะเดินทางไปฝึกประสบการณ์จริงจะต้องผ่านการสอบ วัดระดับความรู้

ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) โดยวิทยาลัยฯจัดการอบรมให้ความรู้ในด้านการสื่อสาร
ภาษาจีนร่วมกับและจัดให้นักศึกษาได้ทดสอบวัดระดับ HSK2 
   3.2.2 อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟหลิ่วโจวเดินทางมารับนักศึกษาที่จะไป
ฝึกประสบการณ์ตรง และจัดการเรียนการสอนสร้างความพร้อมก่อนไป เป็นเวลา 15 วัน 
   3.2.3 ในระหว่างที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ตรง จะมีครูอาจารย์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ไปดูแลและร่วมประเมินคุณภาพนักศึกษา จนจบหลักสูตร 1ปี 6 เดือน 
   3.2.4 เมื่อจบการศึกษาทั้งหมดแล้วนักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งของประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับการรับรองให้สามารถท างานได้ในประเทศจีนด้วย 
   3.2.5 นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีระดับคุณภาพ ระดับ3 และผ่านการทดสอบวัดระดับ
ทางภาษาจีน HSK3  จะได้รับทุนการศึกษาและพิจารณาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 

นศ.เรียนและสอบวดัระดบัภาษาจีน ระดับ HSK2 ครูผู้ เช่ียวชาญจากประเทศจีนมาสอนในวิทยาลยั 

การเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟหลิ่วโจวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 

ผู้อ านวยการไปเยีย่มนักศึกษาที ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟ 
หลิ่วโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนหลังไปเรียนแล้ว 2 เดือน 
เพื่อนิเทศความก้าวหน้าของนักศึกษา 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 

  ขั้นตอนที่4 ขั้นตรวจสอบประเมินการใช้หลักสูตร 
  ในการหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีส่งเสริมการมีงานท า ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้โดยล าพัง 
จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนั้นวิทยาลัยจึงได้ออกแบบการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนา
หลักสูตรฯของวิทยาลัยใน 4 ส่วน ดังนี้ 
   4.1 ด้านการบริหารหลักสูตร 
   4.2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   4.3 ด้านคุณภาพนักศึกษา 
   4.4 ด้านความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  โดยมีรายละเอียดในการประเมินในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
   4.1 ด้านการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตร 
   วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของรูปภาพในการการน าหลักสูตรไปใช้ 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  สถานศึกษามีรูปแบบในการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัด
ชลบุรีส่งเสริมการมีงานท า ที่เน้นการม ีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและน าหลักสูตรไปใช้ทั้งในด้านการ
บริหารหลักสูตรและการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีคุณภาพ   
   การด าเนินงาน  ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี
ส่งเสริมการมีงานท า  การมีส่วนร่วมของสถาบันที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันทั้งครูผู้สอนและเครื่องมือใน  การปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาให้มีสมรรถนะตามที่สถาน
ประกอบการต้องการ ผ่านกระบวนการ CTC@EEC MODEL 
   ผลการประเมิน 
   การบริหารหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ส่งเสริมการมีงานท ามีประสิทธิภาพ สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทยที่
เป็นเครือข่ายทั้ง 4 แห่งสามารถจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้าง คือเรียนในประเทศไทย 2 ภาคเรียน ซึ่งมี
การบริหารจัดการให้นักศึกษาได้เวียนฐานไปเรียนยังศูนย์การเรียนรู้ระบบรางทั้ง 4 สถาบันได้เป็นอย่างดี และ
เรียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ภาคเรียนและฝึกประสบการณ์จริง 6 เดือน ในระบบขนส่งทางราง
เป็นไปตามหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ตามโครงสร้าง ท าให้นักศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ
ตามท่ีสถานประกอบการต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรหลักสตูรอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ส่งเสริมการมีงานท า 



 
 
 
 
 
 
 
   4.2 ด้านกระบวนการ 
   วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่นักศึกษาเป็นส าคัญ  
   การด าเนินงาน  ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)  และสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ติดตามการสอนของครูผู้สอนและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   รายละเอยีดโครงสรา้งแผนการเรียนแตล่ะสาขา 
สามารถดูได้จากเอกสารหลักสูตรของวิทยาลัย 

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะอาชีพ ตามสาขาวิชาและมีงานท า 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 ผลการประเมิน 
   1.ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครอบคลุม 4 H คือ  
    ด้านสติปัญญา (Head)  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ และสามารถเชื่อมโยงความรู้จาก
วิชาต่างๆมาใช้ในการท ากิจกรรมและหรือประกอบอาชีพได้   
    ด้านทัศนคติ (Heart) โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ความมุ่งมั่น 
ความเพียรพยายาม ความสามัคคี ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ การกล้าแสดงออก ความสุข ความพึงพอใจในการ
เรียนรู้ และการปฏิบัติกิจกรรม มีความตระหนักและความรับผิดชอบ มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
    ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hands) โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติ
กิจกรรม และเชื่อมโยงสู่การใช้ชีวิตประจ าวัน มีกระบวนการท างาน (การจัดการ การดูแล บ ารุงรักษา การ
จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์) สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประดิษฐ์และสร้าง
โครงงานตามความถนัดและความสนใจ ด้วยกระบวนการใน style Stam โดยตั้งปัญหาเป็นฐานและเชื่อมโยง
หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้วงจรการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering 
Design Cycle) มาช่วยท าภารกิจในการทดลองให้ส าเร็จมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาเพ่ือยกระดับสู่ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence)สามารถน าเสนอ/น าผลงานไปขยายผลหรือต่อยอดสู่งานอาชีพ 
    ด้านสุขภาพ (Health) โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถเลือกและปฏิบัติตนในการดูแล
สุขภาพ และทักษะในการป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่นให้ปลอดภัยในระหว่างเรียนรู้ รวมถึงมีทักษะในการ
ด าเนินชีวิตและทักษะทางสังคมในบริบทต่างๆ     
   2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ท าให้นักศึกษาเกิดความสนุก มีส่วนร่วมใน 
การเรียน และสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) อาทิ ทักษะการท างานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค ์ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การน าเสนอ เป็นต้น 



   4.3 ด้านคุณภาพนักศึกษา 
   วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของผลผลิตคือนักศึกษา 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  นักศึกษามีคุณลักษณะเพ่ือการประกอบการ ทักษะที่จ าเป็นในการ
ประกอบอาชีพ และความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ระดับดีขึ้นไป มีคุณสมบัติได้คัดเลือกไปเรียนและฝึก
ประสบการณ์จริงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นั้นแสดงว่านักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 ประเทศ 
โดยมีเกณฑ์ในระดับคุณภาพดังนี้ 
   ระดับ ดีมาก    ร้อยละ 80 - 100 
   ระดับ ดี   ร้อยละ 70 - 79 
   ระดับพอใช้  ร้อยละ 60 - 69 
   ระดับปรับปรุง  ร้อยละ 51 - 59 
   ระดับปรับปรุงเร่งด่วน ร้อยละ 50 ลงมา 
   การด าเนินงาน  ในการด าเนินการประเมินประสิทธิภาพการใช้หลักสูตร ในด้านการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 14 รายการ จากผลการประเมินของครูผู้สอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อน
ความส าเร็จของหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ส่วน  
 
 
   ผลการประเมิน 
   1) การประเมินคุณภาพนักศึกษาในการเรยีนในประเทศ หลังจากการเรยีนรู้ไปแลว้ 1 ป ี3 สว่นคือ  

      (1) คุณลักษณะที่ พึงประสงค์เพ่ือการประกอบการ (Desirable Attributes) ผลการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในภาพรวม อยู่ในระดับ    
    ผลการประมวลผลการประเมินคุณลักษณะพ่ึงประสงค์  พบว่า นักศึกษาหลักสูตรระบบ
ขนส่งทางราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทาง
ราง (ทวิภาคี) มีคุณลักษณะในการประกอบอาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก และในภาคเรียนที่2 มากกว่า ภาค
เรียนที่1 ทุกรายการ และโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ยกเว้นด้านความสุภาพ อยู่ในระดับดี  ดังกราฟ 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

   (2) ทักษะปฏิบัติที่จ าเป็นในการประกอบการ (Skill) ผลการประเมินทักษะปฏิบัติที่จ าเป็นใน
การประกอบการ ทั้ง 5 ด้าน  จ าแนกตามสาขาวิชาที่เปิดสอน 
    นักศึกษาหลักสูตรระบบขนส่งทางราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขา
งานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี) มีทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพภาคเรียนที่2 
มากกว่าภาคเรียนที่1 ทุกรายการ ในภาพรวมมีคุณภาพระดับดีมาก แต่ด้านความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศเพียงด้านเดียวอยู่ในระดับ ดีดังกราฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (3) ความรู้เกี่ยวกับการประกอบการ (Knowledge) ความรู้ตามสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ
อาชีพและและความรู้ความสมรรถนะวิชาชีพในการปฏิบัติงาน ผลการประเมินได้ดังนี้ 
    นักศึกษาหลักสูตรระบบขนส่งทางราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขา
งานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี) มีความรู้ตามสาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพ ภาค
เรียนที่2 ร้อยละ 84.50  ซึ่งมากกว่า ในภาคเรียนที่1 ที่ได้ร้อยละ80.56 และมีความรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพใน
การปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่2 ร้อยละ 91.56 ซึ่งมากกว่า ในภาคเรียนที่1 ที่ได้ร้อยละ88.74 ดังกราฟ 
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กราฟแสดงความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2



 
 
 
 
 

3) การประเมินคณุภาพนักศึกษาในการฝึกประสบการณต์รงในประเทศจีน1ปี6เดือน 2 ส่วน 
     (1) การสอบวัดระดับภาษาจีน 

    วิทยาลัยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านภาษาจีนเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ 
และสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระดับ2 (Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) ผลการสอบวัดระดับภาษาจีน
ของนักศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม เมื่อพิจารณากลุ่มที่ 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ซึ่งมีจ านวน 11 คน HSK 2 ทุกคน 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ90-100 ระดับดีเยี่ยม 2 คน ร้อยละ80-89 ระดับ
คุณภาพดีมาก ร้อยละ70-79 ระดับด ีจ านวน 4 คน และ ร้อยละ60-69 ระดับผ่าน จ านวน 2 คน  
 

กราฟแสดงจ านวนคนท่ีได้คะแนนสอบวัดระดับ HSK 2 จ าแนกตามร้อยละเฉลี่ย 

 
 

  ซึ่งนักศึกษาที่ได้ระดับปรับปรุง ได้รับการซ่อมเสริมและสอบผ่านการประเมิน HSK 2 และใน
ระหว่างเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจว  นักศึกษาที่สามารถสอบวัดระดับภาษาจีนได้ถึง
ระดับ 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจว จะมอบทุนการศึกษา 

(1) การฝึกประสบการณ์ตรง นักศึกษาที่จะสามารถไปฝึกประสบการณ์ทีว่ิทยาลัยเทคโนโลยี 
อาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจว  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องผ่านเกณฑ์การคุณภาพใน 3 ด้าน และผ่าน
การสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 2 ซึ่งนักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดทุกคน ดังกราฟ 
 

กลุ่มที ่ จ านวนลงทะเบียน จ านวนที่ได้ไปเรยีนที่จีน ร้อยละ 
กลุ่มที่1 9 7 77.78 
กลุ่มที่2 2 2 100.00 
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กลุ่มที่3 8 8 100.00 
กลุ่มที่4 13 11 84.62 

รวม 32 28 90.60 
 

  หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่ได้ไปเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการไปเรียนประเทศจีน จึงท า
ให้ต้องรอไปในรอบที่2 
 

 
    
  4.4 ด้านความโดดเด่นของสถานศึกษา 

   วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีส่งเสริม
การมีงานท า  
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ระดับความพึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี
ส่งเสริมการมีงานท า ของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ปกครอง นักศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันอาชีวศึกษา
ในประเทศจีน ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80.00 

   การด าเนินงาน  จัดท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการจัดการบริหารจัดการ 
หลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกจังหวัดชลบุรีส่งเสริมการมีงานท า ผู้ปกครอง ครูผู้สอนในประเทศไทย และครูผู้สอนในสถาบัน
อาชีวศึกษาในประเทศจีน คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  
 
  ผลการด าเนินการ 

(1) การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางราง 
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีส่งเสริมการมีงานท า ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  

    ขั้นตอนที่1 ขั้นส ารวจ ศึกษา  วิเคราะห์สภาพก่อนพัฒนา 
    นโยบายรัฐ   สภาพพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลง  ความต้องการตลาดแรงงาน ความพร้อมสถานศึกษา 
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    ขั้นตอนที่2 ขั้นวางแผนออกแบบพัฒนาหลักสูตร 
        1.ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฏีพัฒนาหลักสูตร: EEC  /แนวการจัดอาชีวศึกษารองรับ 

EEC/ปฏิรูปโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
        2.ศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตร :รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรเชื่อมโยง 
    ขั้นตอนที่3 ขั้นปฏิบัติตามแผนพัฒนาหลักสูตร 
     ขั้น1ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ: แนวโน้มผู้เรียน  สังคมและประเทศ (นโยบายรัฐ) 
     ขั้น2 วางแผนและพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยง ก าหนดสาขาวิชา/โครงสร้างรายวิชา/
ความลุ่มลึกเชื่อมโยงสร้างความร่วมมือ ตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตร/น าหลักสูตรเข้าสู่ระบบ  
     ขั้น3 น าหลักสูตรไปใช้ : จัดการเรียนการสอน ในประเทศไทยและจีน 
    ขั้นตอนที่4 ขั้นตรวจสอบประเมินหลักสูตร 
     ประเมิน 4 ด้าน การบริหาร กระบวนการ ผลผลิต ความโดดเด่นสถานศึกษา 
    ขั้นตอนที่5 ขั้นปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
     น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาให้ยั่งยืน 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับ 
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีส่งเสริมการมีงานท า 



(2) ผลการส ารวจความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 
อาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีส่งเสริม
การมีงานท าของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ปกครอง นักศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะ
ทางรถไฟหลิ่วโจว  ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 86.16 ด้านที่น้อยที่สุดคือ การสอนภาษาจีน ร้อยละ79.29 
 

 รายการ นักศึกษา 
n=28 

ผู้ปกครอง 
n=28 

ครูผู้สอนไทย 
n=8 

ครูผู้สอนจีน 
n=8 

คกก.บริหาร
วิทยาลยั n=8 

รวม 
n=8 

1 หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 89.29 85.71 100.00 87.50 100.00 92.50 
2 การเรียนการสอน 85.71 82.14 75.00 87.50 87.50 83.57 
3 สื่อการสอนและนวัตกรรม 92.86 78.57 87.50 100.00 87.50 89.29 
4 การสอนเสริมภาษาจีน 89.29 82.14 75.00 75.00 75.00 79.29 

รวม 89.29 82.14 84.38 87.50 87.50 86.16 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขั้นตอนที่5 การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
  จากการด าเนินงานหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีส่งเสริมการมีงานท า สามารถประมวลข้อเสนอแนะ
เพ่ือการน าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

  1.การเรียนภาษาจีนในระดับ HSK 2 นั้น ในส่วนของนักศึกษาท่ีไปเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลย ี
อาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจว  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความเห็นว่า ยังน้อยไปควรไปถึง HSK 3 เพราะ
ค าศัพท์เฉพาะบางค านักศึกษายังไม่สามารถเข้าใจได้ชัดเจน 

  2.ควรเพิ่มระยะเวลาของครูจีนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มาเตรียมความพร้อมให้กับ 
นักศึกษาก่อนไปเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจวให้มากขึ้น เพื่อสร้างความคุ้นกับการเรียน
กับครูผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 
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  3. การเตรียมความพร้อมโดยการจัดสัมมนาและกิจกรรมสัมพันธ์ ท าให้นักศึกษามีความรักใน
กลุ่มและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการไปเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจว ดังนั้น 
จึงควรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้น า การกล้าแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ การน าเสนอให้มากยิ่งขึ้น 
 

  หลังจากทราบข้อเสนอแนะ วิทยาลัยจะน าข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
อาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้นในการใช้ในรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 -2562 ต่อไป 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชาติ : สถานศึกษาสามารถผลิตคนให้มีความสามารถเฉพาะทาง มีทักษะ
และความรู้ในการท างานตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ การที่มีคนมีสมรรถนะอาชีพที่ดีถือเป็นกลไกส่วน
หนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 2.ด้านสถานศึกษา : สถานศึกษามรีูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางราง
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ที่สามารถจัดการศึกษาส่งเสริมความสามารถ
เฉพาะทางและนักศึกษาที่จบหลักสูตรได้รับวุฒิการศึกษา 2 ประเทศ ที่ท าให้นักศึกษาสามารถท างานได้ใน
ประเทศจีน เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 3.ด้านกระบวนการ : บุคลากรครูได้รับการพัฒนาเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ใน
สาขา ระบบขนส่งทางรางรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ที่ท าให้นักศึกษามีสมรรถนะใน
การท างานระบบขนส่งทางรางอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.ด้านนักศึกษา : นักศึกษาตามหลักสูตรระบบขนส่งทางรางในสาขาวิชาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือการ
ประกอบการ (Desirable Attributes) ทักษะปฏิบัติที่จ าเป็นในการประกอบการ (Skill) ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบการ (Knowledge) เฉพาะทางและมีทักษะสื่อสารภาษาจีนและมีความช านาญในสาขาที่เรียนจากฝึก
ประสบการณ์ตรงในประเทศจีน 

5. แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ในปีการศึกษา 2561 และ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี มีการต่อยอดในการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ให้มี
คุณภาพและต่อเนื่องอย่างยั่งยืน โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนทั้ง 4 แห่ง ได้มีการก าหนดแผนที่ร่วมมือกันใน
การผลิตก าลังคนในหลักสูตรใหม่ที่รองรับ และสอดคล้องกับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0  อาทิ เช่น ยานยนต์
ไฟฟ้า แขนกลและหุ่นยนต์ การซ่อมอากาศยาน และการบริหารจัดการสถานีขนส่งทางราง 

6. บรรณานุกรม 
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