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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์  ซึ่ งประกอบด้วย                      
การคมนาคมขนส่งของคนและสินค้า เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและพฤติกรรมการเดินทางของผู้คน
รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจให้สามารถก้าวทันประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ 
การคมนาคมและการขนส่งจะช่วยกระจายความเจริญไปสู่พ้ืนที่ภูมิภาคและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ                 
ที่เก่ียวเนื่องกับการเดินทางและการขนส่ง อันเป็นประโยชน์ทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

จากความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศอันประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ  
(3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมถึงยุทธศาสตร์และ
แผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2558 – 2565 พบว่า ประเทศไทย
ได้วางแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบขนส่งทางรางซึ่งประกอบด้วยรถไฟทางคู่ รถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน และรถไฟความเร็วสูง รวมถึงเส้นทางรถไฟสายใหม่ เป็นสัดส่วนหลักมากกว่าร้อยละ 80                 
ของงบประมาณลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทั้งหมด 

จากแผนการลงทุนของประเทศในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์                     
โดยในส่วนของระบบขนส่งทางรางนั้น พบว่า ในปี พ.ศ. 2565 จะมีความต้องการบุคลากรในต าแหน่งวิศวกร
และช่างเทคนิคเพ่ือปฏิบัติงานในส่วนของการปฏิบัติการเดินรถและซ่อมบ ารุง  จ านวน 7,280 คน ในขณะที่
ปัจจุบันภาคการศึกษามีแผนที่จะผลิตวิศวกรและช่างเทคนิคในสาขาดังกล่าวเพียง 5,670 คน ประเทศไทยจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือเตรียมก าลังคนในส่วนที่ยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ รวมถึง
พัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมในสาขาระบบขนส่งทางรางในปัจจุบัน เพ่ือรองรับ            
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้  

ดังนั้น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนก าลังคนกลุ่มสาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขา
อาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพ้ืนฐาน งานระบบขนส่งทางราง 2562 - 2565 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ               
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 
(เพ่ิมเติม พ.ศ. 2560) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง (Maintenance of 
Railway Systems) และ (2) หลักสูตรระยะสั้น 2 สาขาอาชีพ ได้แก่ 1) สาขางานซ่อมบ ารุงระบบราง (Track 
Work) และ 2) สาขาช่างซ่อมบ ารุงล้อเลื่อนรถไฟ (Rolling Stock) ซึ่งผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้
พ้ืนฐานในสาขาช่างที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถเพ่ิมความรู้และทักษะการท างานช่างซ่อมระบบขนส่งทางราง
ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ รวมถึงสามารถเข้ารับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพตามท่ีก าหนดได้ 

นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการฯ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ                  
ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างการรับรู้ ยุทธศาสตร์ที ่2: ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านช่างเทคนิค 
ในระดับ ปวส. ยุทธศาสตร์ที่ 3: เชื่อมโยงเครือข่าย และยุทธศาสตร์ที่ 4: ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนก าลังคนกลุ่มสาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านระบบขนส่งทางราง 
สามารถสร้างและพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการลงทุนของประเทศได้เป็นอย่างดี 
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1. หลักการและเหตุผล: สถานการณ์ความจ าเป็นในการขับเคลื่อนก าลังคนด้านโลจิสติกส์โครงสร้าง
พื้นฐาน1 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยในอนาคตมุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง                 
วิถีชีวิตพฤติกรรมการเดินทางของผู้คนและรูปแบบในการท าธุรกิจ และความต้องการในการเดินทางอันเป็น
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น และบริบทการเปลี่ยนแปลง                  
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สามารถตอบสนองผู้ใช้บริการ มีความทันสมัย และรอง รับ                    
การเจริญเติบโตในอนาคต ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง              
จึงต้องค านึงถึงประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1.1 การขนส่งท่ีปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green and Safe Transport) 
(1) ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งที่ปลอดภัยในทุกรูปแบบการขนส่ง โดยมุ่งเน้นการจัดให้มีโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายจราจรและขนส่ง เช่น การก ากับดูแลผู้ประกอบการขนส่ง 
ในทุกรูปแบบให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่ก าหนดไว้ การปลูกฝังวินัยจราจร โดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนซึ่งมี
อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง การบริหารจัดการโดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการบริหารจัดการการคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หน่วยงานที่ให้บริการด้าน
คมนาคมขนส่งยังต้องบริหารจัดการบุคลากรเ พ่ือให้ปฏิบัติงานตามชั่วโมงการท างานที่ เหมาะสม                     
โดยไม่ก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (เช่น นักบิน ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ พนักงานขับ
รถหรือเรือโดยสารสาธารณะ เป็นต้น) ซึ่งอาจน าไปสู่ผลกระทบต่อความปลอดภัยได้  

(2) ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการคมนาคมขนส่งที่ไม่ใช้
เครื่องยนต์ เช่น การใช้จักรยาน การเดิน เป็นต้น การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนในเมือ ง
หลักในภูมิภาคเพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับประชาชนในการเดินทาง โดยเฉพาะการขนส่งทางน้ าและทางราง             
ซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนน 
เพ่ือส่งเสริมการลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เช่น จุดจอดรถจักรยาน จุดจอดแล้วจร (Park and Ride) ทางเดินเท้า
ที่สะดวกและปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงาน
ทางเลือก และเทคโนโลยีด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 
(Electric Vehicles) การตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ เข้มงวด การเพ่ิมประสิทธิภาพ                         
การปฏิบัติการบิน การใช้สนามบิน และการบริหารจราจรทางอากาศ เป็นต้น 

1.2 การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ (Transport Efficiency) 
(1) เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่งให้เชื่อมโยง

ฐานการผลิต แหล่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ประตูการค้าและสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ เชื่อมต่อระหว่าง
รูปแบบการขนส่งต่างๆ และเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักในภูมิภาค มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ                
เพ่ือลดต้นทุนโลจิสติกส์ ลดปัญหาคอขวด และส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยให้การขนส่งทาง
รางและทางน้ าเป็นรูปแบบการขนส่งหลัก และมีการขนส่งทางถนนเป็นระบบสนับสนุน (Feeder Systems) 

                                           
1 แผนงานในภารกจิหลักของกระทรวงคมนาคมภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560 - 2579). 
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และพัฒนาความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ของโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น การขนส่งทางรถไฟ ท่าอากาศยาน และ
ท่าเรือ เป็นต้น 

 (2) การใช้ระบบขนส่งอัจฉริยะ ( Intelligent Transport Systems: ITS) และเทคโนโลยี             
ในการยกระดับการให้บริการขนส่งและบริหารจัดการระบบคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น                 
การรายงานสภาพการจราจรแบบทันที (Real Time) การควบคุมสัญญาณไฟจราจร การควบคุมความเร็ว                
ในการขับขี่ ระบบการคิดค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบทางหลวงอัจฉริยะ เป็นต้น และการแลกเปลี่ยนข้อมูล
การจราจรโดยไม่ต้องผ่านศูนย์ข้อมูลการจราจรอ่ืนๆ รวมทั้งการใช้ ระบบระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก (Global 
Positioning System: GPS) ควบคุมการขับขี่รถโดยสารสาธารณะและรถขนส่งสินค้า  

1.3 ระบบคมนาคมขนส่งท่ีเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Inclusive Transport) 
การยกระดับการขนส่งให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม (Universal Design/Transport 

For All) ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการขนส่งได้อย่างสะดวก
(Accessibility) มีค่าโดยสารที่ เหมาะสม (Affordability) และมีประสิทธิภาพ เป็นต้น โดยเริ่มตั้งแต่                      
การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ ซึ ่งมีส่วนส าคัญในการพัฒนาสังคมไทย                
เปิดโอกาสในการเดินทางให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งต้องมีการพัฒนาทั้งด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการบริหารจัดการ รวมทั้งการพิจารณามาตรการสนับสนุนค่าโดยสาร (Transport Fare Subsidy) 
แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น 

แนวคิดในการพัฒนาทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าวข้างต้นจะต้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในการน าเครื่องมือด้านนวัตกรรม 
(Innovation Tool) และการบริหารจัดการ (Administrative Management) ที่มีประสิทธิภาพ มาใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในกระบวนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน            
ในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์โครงการ การออกแบบ การก่อสร้าง การใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการติดตามประเมินผล รวมทั้งการมีระบบบริหารจัดการที่ดีในการลงทุนโครงการต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งในอนาคต 

ทั้งนี้ จากนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมข้างต้น ระบบขนส่ง               
ทางราง เป็นสิ่งที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญ ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาการขนส่งทางบก
และระบบโลจิสติกส์ของประเทศในอนาคต โดยมีนโยบายการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบขนส่ง  
ทางราง เป็นสัดส่วนที่มีงบลงทุนหลักถึงกว่าร้อยละ 80 ประกอบด้วย การลงทุนด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน               
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และรถไฟทางคู่เชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
องค์ความรู้และเทคโนโลยีหลักส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ นับตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง ตลอดจน             
การบริหารการเดินรถและบ ารุงรักษาระบบ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับงานขนส่งทางราง จึงถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการขนส่งทางราง การใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างคุ้มค่า การต่อยอดให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต 
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2. การเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศด้านโลจิสติกส์2 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แนวทางการพัฒนาประเทศระยะยาว ตั้งอยู่บนวิสัยทัศน์

ประเทศไทยที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่าน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ทั้งนี้ มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก าลังคนด้านโลจิสติกส์
โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในส่วนของการ “ปรับปัจจุบัน”                
เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง 
โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต  โดยมีอุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์เป็นหนึ่ งในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เพ่ือใช้ต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในการส่งเสริมการคมนาคม ขนส่งและโลจิสติกส์ 
ให้เป็นฐานการผลิตของภูมิภาคเพ่ือการส่งออกสู่ตลาดโลก และศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค ลดต้นทุน
ทางด้านโลจิสติกส์และเพ่ิมมูลค่าจากการเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการ                   
ที่เก่ียวข้อง โดยการส่งเสริมการสร้างศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคและเชื่อมต่อกับเครือข่ายโลจิสติกส์
ของโลก พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมดังกล่าว 

2.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีแนวทางในเรื่อง                 
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  ตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดถึงวัยสูงอายุ โดยช่วงวัยแรงงานให้ความส าคัญกับการยกระดับ
ศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการ
ส่งต่อแรงงานที่มีคุณภาพในการยกระดับการพัฒนาต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มุ่งไปที่การปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน              
ของประเทศ โดยในเรื่องการเพ่ิมผลิตภาพ มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก าลังคนด้านโลจิสติกส์ ในประเด็น
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 8: อุตสาหกรรมการศึกษา ผ่านข้อเสนอต่างๆ อาทิ มาตรการส่งเสริมการฝึกอบรม
เฉพาะทาง (เช่น สถาบันฝึกอบรมนักบินในประเทศไทย) มาตรการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร การจัดตั้งหน่วย
ตัวแทนอนุมัติสิทธิ (Licensing Agency) ในการให้สิทธิ ก าหนดระเบียบ และมาตรฐานที่หน่วยเอกชนต้อง
ปฏิบัติตามในการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาส าหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10: การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ – อาชีวศึกษา (สนับสนุน) โดยมีข้อเสนอต่างๆ อาทิ การทบทวนปรับหลักสูตรอาชีวศึกษา 
โครงการฝึกอบรมอาชีวต้นแบบ  นอกจากนี้ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องการรวมกลุ่มในภูมิภาค ในเรื่องและ
ประเด็นปฏิรูปที่ 9 Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ โดยมีข้อเสนอปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง   

                                           
2 ข้อมูลโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
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กับโลจิสติกส์ ในเรื่องการพัฒนาเชื่อมโยงระบบราง เช่น ระหว่างไทย และ CLMV โดยเน้นเส้นทางที่เชื่อมโยง
แหล่งการผลิตที่ส าคัญ เช่น ระบบรางจาก กทม./EEC สู่กัมพูชาและโฮจิมินห์ซิตี้  เพื่อเชื่อมโยงคลัสเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ การยกระดับท่าเรือต่างๆ การพัฒนาเชื่อมโยงทางถนน/อากาศ โดยเร่งรัดโครงการส าคัญ อาทิ 
การขยายท่าอากาศยานเชียงใหม่/ภูเก็ต/อู่ตะเภา การพัฒนาถนนเชื่อมโยงสู่คลัสเตอร์ภาคเกษตร-อาหาร-
เศรษฐกิจชีวภาพ เช่น นครสวรรค์และขอนแก่น 

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอในส่วนของการสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยง
แรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร เพ่ือยกระดับแรงงานให้พ้นจากความเสี่ยงในการถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยปรับหลักสูตรการศึกษาให้สามารถสร้างแรงงานได้ตรงกับความต้ องการของ                  
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมจัดท า Training Platform และสร้างศูนย์การฝึกอบรมแรงงานโดยความร่วมมือ
ระหว่างรัฐและเอกชนเพ่ือฝึกฝนแรงงานตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและออกใบรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพรายสาขา รวมถึงการมี Job Matching Platform เพ่ือสนับสนุนการจัดหาแรงงานและ                  
สร้างฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานในตลาด 

2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มี 10 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์
และกลไกสนับสนุน โดยสาระส าคัญการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 7     
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพ               
การให้บริการ รองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความเชื่อมโยง
ในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศ สนับสนุนการพัฒนา
พ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงาน                
ที่มีศักยภาพเพ่ือขยายการท าธุรกิจในต่างประเทศ    

อีกทั้ง มียุทธศาสตร์อื่นๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  มุ่งเน้นส่งเสริมแรงงานให้มี

ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมแรงงาน
ที่ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบข้อมูลความต้องการและการผลิตก าลังคนที่สามารถน าไปใช้ ประมาณการ                
ความต้องการก าลังคนใหส้อดคล้องกับทิศทางตลาดงานในอนาคต      

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  โดยพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า
ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้า การลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน                
ของประเทศ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริม               
การลงทุนในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งเพ่ือส่งเสริมระบบการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน 

- ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ก าหนดแนวทางพัฒนาภาค                  
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น พัฒนาระบบการขนส่ง
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หลายรูปแบบเพ่ือการเชื่อมโยงระหว่างภาคและระหว่างเมืองกับพ้ืนที่โดยรอบ พร้อมพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
บริเวณชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

- ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการ
คมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ตามกรอบความร่วมมื อของอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน                             
เพ่ิมประสิทธิภาพ การขนส่งและระบบอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดนที่รวดเร็ว 
สามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2.5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ตั้งวิสัยทัศน์ไปสู่ “การยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ 
การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน” ผ่าน 3 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพ่ิมจากห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Enhancement) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์  (2) ยกระดับ
ประสิทธิภาพระบบอ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Enhancement) ให้ได้มาตรฐานสากล 
(3) พัฒนาปัจจัยสนับสนุน (Capacity Building and Policy Driving Factors) อาทิ พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาระบบก าลังคน ประกอบด้วย  
3 ยุทธศาสตร์ และ 11 กลยุทธ์ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลค่าในห่วงโซ่อุปทาน 
- กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคเกษตรกรรม 

และภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน  
- กลยุทธ์ที่ 2 เชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
- กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันได้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
- กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตาม 

เส้นทางยุทธศาสตร์ เพ่ือเชื่อมโยงอนุภาคและเป็นประตูการค้า  
- กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ให้สมบูรณ์ 
- กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
- กลยุทธ์ที่ 4 เร่งแก้ไขอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ 
- กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์  
- กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
- กลยุทธ์ที่ 3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์  
- กลยุทธ์ที่ 4 ประเมิน/ติดตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศและพัฒนา 

ฐานข้อมูล เพ่ือประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
โดยแนวทางในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก าลังคนด้านโลจิสติกส์ มีแนวทางในการ

ผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ทั้งระดับต้นน้ าและปลายน้ าในทุกสาขาอาชีพให้มีความเป็นมืออาชีพและ                
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มีจริยธรรม พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคธุรกิจ เน้นการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะหรือเทคนิคเฉพาะด้าน สนับสนุนความร่วมมือกับเครือข่าย
ภาคเอกชนในการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือให้ก าลังคน
ด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพ มาตรฐาน และค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงปรับปรุงกรอบ
หลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สนับสนุน
การจัดตั้งสถาบันและศูนย์พัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน พร้อมมีผู้ทรงคุณวุฒิ                  
เป็นวิทยากรมืออาชีพในการถ่ายทอดความรู้ด้านโลจิสติกส์ สนับสนุนองค์กรก ากับดูแลวิชาชีพ มาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือบริหาร                      
การพัฒนาบุคลากรที่ได้มาตรฐานและเป็นปัจจุบัน ซึ่งก าลังคนในส่วนทางด้านระบบรางนั้นจะเป็นส่วนหนึ่ง               
ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 

3. บริบทของอุตสาหกรรม3 
3.1 แผนการลงทุนโลจิสติกส์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบรางของประเทศ 

ระบบการขนส่งทางรางเป็นระบบขนส่งหลักและมีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ เพราะมี
โครงข่ายคมนาคมที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 จนถึงปัจจุบัน                 
ประเทศไทยมีความยาวของทางรถไฟทั่วประเทศทั้งสิ้น 4,030 กิโลเมตร มีพ้ืนที่บริการ 47 จังหวัด แบ่งเป็น 
สายเหนือ 780 กิโลเมตร สายตะวันออกเฉียงเหนือ 1,094 กิโลเมตร สายตะวันออก 534 กิโลเมตร สายใต้ 
1,570 กิโลเมตร และสายแม่กลอง 65 กิโลเมตร แบ่งเป็น ทางเดี่ยว 3,763 กิโลเมตร (93%) ทางคู่                  
173 กิโลเมตร (4.28%) และทางคู่ + ทางรถไฟสินค้า 1 ราง 107 กิโลเมตร (2.64%)  

จากการที่ระบบรางเป็นโครงข่ายคมนาคมครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งโครงข่ายรถไฟ
ระหว่างเมือง โครงข่ายขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ รถไฟทางคู่ รถไฟ
ความเร็วสูง และรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ส่งผลท าให้มีความต้องการก าลังคนเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา   
และมาตรฐานในการพัฒนาระบบรางของประเทศ ดังรูปที่ 3-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
3 มาตรฐานฐานอาชพีและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบรางระยะที่ 2 โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชพี (องค์การมหาชน) ร่วมกับ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 
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รูป 3-1 โครงข่ายการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย 
 

 
ที่มา: ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

 
จากแผนการพัฒนาโครงสร้างคมนาคมขนส่งของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย แผนพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง                   
ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบทั้ง 2 แผน 
โดยแผนงานภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2558 – 2565 
ประกอบด้วย 5 แผนงาน ดังนี้ 

แผนงาน 1 การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง 
แผนงาน 2 การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรใน กทม. และปริมณฑล 
แผนงาน 3 การเพ่ิมขีดความสามารถทางหลวงเชื่อมโยงฐานการผลิตของประเทศ 

และประเทศเพ่ือนบ้าน 
แผนงาน 4 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ า 
แผนงาน 5 การเพ่ิมขีดความสามารถการให้บริการขนส่งทางอากาศ 

โครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง 

โครงข่ายขนส่งมวลชนทางราง 
ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ความต้องการในการพัฒนาประเทศด้านระบบราง 
 

ก ำลังคน เทคโนโลยี 
 

R & D มำตรฐำนกำรผลิต 

รถไฟทำงคู่      รถไฟควำมเร็วสูง     รถไฟฟ้ำขนส่ง

มวลชน 
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จะเห็นได้ว่า จากแผนงาน 5 แผนงานข้างต้น มี 2 แผนงานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาระบบขนส่งทางราง 
ได้แก่ แผนงานที่ 1 และแผนงานที่ 2 ดังรูปที่ 3-2 

 
รูปที่ 3-2 แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราง 
 

 
 
 

ในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะมีการพัฒนารถไฟทางคู่เพ่ิมขึ้นอีก 251 กิโลเมตร รวมเป็นระยะทาง                      
2,529 กิโลเมตร รถไฟฟ้าสายใหม่ (ทางคู่) เพ่ิมเป็น 830 กิโลเมตร รถไฟฟ้ารางมาตรฐาน (ไทย-จีน) ซึ่งอยู่
ระหว่างการก่อสร้างเส้นทางกรุงเทพมหานคร – หนองคาย ระยะทาง 647 กิโลเมตร โดยในช่วงแรกจะเป็นช่วง
การก่อสร้างระหว่างกรุงเทพฯ – นครราชสีมา รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในปัจจุบันมี 4 ระยะทาง 80 กิโลเมตร              
ในอนาคตจะเพ่ิมเป็น 10 สาย ระยะทาง 464 กิโลเมตร ส่วนรถไฟฟ้าความเร็วสูง (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งไม่ได้อยู่                 
ในแผนพัฒนาโครงสร้างฯ พื้นฐาน พ.ศ.2558 – 2560 แต่เป็นนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลก าลังพิจารณา คาดว่า              
จะด าเนินการพัฒนาใน 2 สาย คือ กรุงเทพฯ - ระยอง และกรุงเทพฯ - หัวหิน รวมระยะทางทั้งสิ้น 404.5 กิโลเมตร  
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ตารางท่ี 3-1 โครงการลงทุนในระบบรางในภูมิภาคต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ที่มา: กระทรวงคมนาคม, TISCO Economic Strategy Unit (ESU) 

จากโครงการลงทุนภาครัฐเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้าน
การคมนาคมและโลจิสติกส์ เมื่อพิจารณาจากงบประมาณในการพัฒนานั้น จะเห็นได้ว่ามีโครงการพัฒนา
ทางด้านระบบรางเป็นจ านวนมาก จากการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้มีความต้องการก าลังคนทางด้านระบบราง
เพ่ิมข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้

รัฐบาลได้ก าหนดงบลงทุนโครงการไว้ทั้งหมด 2 ล้านล้านบาท และอาศัยเงินทุนจากการกู้
ภายในประเทศทั้งหมด โดยลงทุนในระบบราง (รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และ Mass Transit System) 
เป็นสัดส่วนประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของงบลงทุนทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่าราว 1.6 ล้านล้านบาท รองลงมา
เป็นการลงทุนในระบบคมนาคมทางถนน และทางน้ า ตามล าดับ 

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากร
ด้านระบบขนส่งทางรางเป็นจ านวนมาก แต่ก็ยังจ าเป็นที่จะต้องน าเข้าเทคโนโลยีและองค์ความรู้จาก
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ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การก่อสร้าง การเดินรถ และการบ ารุงรักษาระบบ นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาลึกลงไปในเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางจะพบว่าประกอบด้วย 4 ด้านหลัก คือ 

(1) ด้านหัวรถจักรและขบวนรถไฟ (Rolling Stock)  
(2) ด้านงานโยธาและทางรถไฟ (Track and Civil Works)  
(3) ด้านระบบควบคุมการเดินรถ (Train Control)  
(4) ด้านการบริหารจัดการเดินรถ (Train Operation and Management)  

 
ทั้งนี้ ความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานและองค์ประกอบแต่ละด้านถือเป็นหัวใจส าคัญในการส่งเสริมและ

พัฒนาอุตสาหรรมที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน แต่ปัญหาส าคัญของประเทศไทย คือ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังมีบุคลากร             
ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางไม่เพียงพอ และระบบขนส่งทางรางเอง โดยเฉพาะ
ระบบรถไฟฟ้าก็มีความซับซ้อน ดั้งนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการประกอบรถไฟฟ้าหรือผลิตชิ้น ส่วนรถไฟหรือรถไฟฟ้า
ภายในประเทศในระดับท่ีเหมาะสมถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญอย่างยิ่ง 

3.2 ข้อมูลอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย 
จากการศึกษารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนามาตรฐานฝีมือ

แรงงานเพ่ือสนับสนุนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล” จัดท าโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี เพ่ือเสนอต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สรุปไว้ว่า ห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) ของอุตสาหกรรมระบบราง เริ่มจากการวางแผน/วิเคราะห์/วิจัยและพัฒนา (Planning/R&D) จากนั้น
ท าการออกแบบ/งานวิศวกรรม (Design and Engineering) จึงด าเนินการก่อสร้าง (Construction) และการ
ผลิตรถไฟ (Manufacturing) ควบคู่กัน และการปฏิบัติการ (Operation) การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
เป็นห่วงโซ่ถัดไป ตามล าดับ ดังรูปที่ 3-3  เพ่ือที่จะสามารถพิจารณาในแต่ละภาคส่วนย่อยภายในอุตสาหกรรม
ระบบรางได้ว่า มีส่วนใดบ้างที่มีความต้องการเร่งด่วน/วิกฤติ การจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานควรครอบคลุม
ระบบ/ส่วนใดบ้าง และนโยบายการด าเนินงานของภาครัฐ 

 
รูปที่ 3-3 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมระบบราง 

 
ที่มา:  รายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการจา้งที่ปรึกษาเพื่อจัดท าแผนการพัฒนาก าลังคนรายอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติเสนอต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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ช่วงเวลาของการก่อสร้างเป็นช่วงที่จ าเป็นต้องใช้ก าลังคนจ านวนมากช่วงหนึ่ง ก าลังคนในกลุ่มอาชีพ
งานทางรถไฟและงานโยธาจะถูกระดมก าลังเพ่ือท างานติดตั้ง ประกอบราง และงานโครงสร้างพ้ืนฐาน สอดรับ
กับงวดงานก่อสร้างตามสัญญา ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ก าลังคนในกลุ่มนี้ก็จะสามารถปฏิบัติงาน           
ด้านบ ารุงรักษาทางได้ โดยใช้ทักษะด้านงานทางรถไฟและงานโยธาที่ได้เรียนรู้ในระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟ 
แล้วเพ่ิมทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะหรือความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทาง 
ข้อก าหนดต่างๆ ในการบ ารุงรักษาทาง เป็นต้น 

ทั้ งนี้  จากการศึกษารายงานฉบับดังกล่าวเกี่ยวกับการระบุอาชีพและต าแหน่งงานส าคัญ                     
ในอุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งพิจารณาจากมิติห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมระบบราง 
ของประเทศไทยและต่างประเทศนั้น มีมาตรฐานการด าเนินการเดียวกัน จึงมีมิติของความต้องการบุคลากร
ระบบรางที่คล้ายคลึงกัน และได้สรุปต าแหน่งและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานปฏิบัติการ (Operation) และงาน
บ ารุงรักษา (Maintenance) ที่เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมระบบรางดังแสดงในตารางที่ 3-2 
 
ตารางท่ี 3-2 ต าแหน่งและอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับงานปฏิบัติการ (Operation) และงานบ ารุงรักษา

(Maintenance) ในอุตสาหกรรมระบบราง 
อุตสาหกรรมระบบราง 

ปฏิบัติการ (Operation) บ ารุงรักษา (Maintenance) 

Station 
Operation 

Control 
Center 

Train 
Operation 

Rolling Stock Permanent 
Way 

Automatic Fare 
Collection 

Signaling & 
Communication 

Electrification 

- นายสถาน ี

- พนักงาน
บริการลูกค้า 

- ผู้ดูแลความ
ปลอดภัยและ
ลดความเส่ียง 

- ผู้จัดการศูนย์
ควบคุม 

- ผู้ควบคุมการ
เดินรถ 

- ผู้ควบคุม
รถไฟ 

- พนักงาน
ขับรถไฟ 

- ผู้ช่วย
พนักงาน
ขับรถไฟ 

- ผู้เชี่ยวชาญ
การเดินรถ 

- ผู้วางแผนซ่อม
บ ารุงระบบ
รถไฟฟ้า 
(ไฟฟ้า/
เครื่องกล) 

- ช่างเทคนิค
ซ่อมบ ารุง
ระบบรถไฟฟ้า 
(ไฟฟ้า/
เครื่องกล) 

- ผู้วางแผน
ซ่อมบ ารุง
ราง/ทาง 

- ช่างเทคนิค
ซ่อมบ ารุง
ราง/ทาง 

- ผู้วางแผนซ่อม
บ ารุงระบบ
จัดเก็บค่าโดยสาร
อัตโนมัติ 

- ช่างเทคนิคซ่อม
บ ารุงระบบ
จัดเก็บค่าโดยสาร
อัตโนมัติ 

- ผู้วางแผนซ่อม
บ ารุงระบบอาณัติ
สัญญาณ 

- ช่างเทคนิคซ่อม
บ ารุงระบบอาณัติ
สัญญาณ 

- ผู้วางแผนซ่อม
บ ารุงระบบ
ไฟฟ้าก าลัง 

- ช่างเทคนิคซ่อม
บ ารุงระบบ
ไฟฟ้าก าลัง 

 

3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย (Stakeholders) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิสาหกิจและบุคคลในกลุ่มอาชีพของอุตสาหกรรมระบบราง ทั้งภาครัฐ

และเอกชน มีดังนี ้
3.3.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานภายใต้สังกัดของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่มีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มอาชีพงานทางรถไฟและงานโยธา (Track and Civil Works) ได้แก่ ฝ่ายการช่างโยธา และโรงเรียน
วิศวกรรมรถไฟ 
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1) ฝ่ายการช่างโยธา มีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม พัฒนา ซ่อม บูรณะ บ ารุงรักษา 

ออกแบบแผนผัง ผลิต และซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ จัดท าโครงการ วางแผนปฏิบัติ 
ซ่อมแซมทาง สะพาน ช่องระบายน้ า อุโมงค์ อาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ และ
งานด้านเทคนิควิศวกรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาเป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบ มีรองวิศวกรใหญ่             
2 คน คือ รองวิศวกรใหญ่ด้านบ ารุง และรองวิศวกรใหญ่ด้านพัฒนา อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองผู้ว่าการ
กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถแบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี ้

(1.1) ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล มีหน้าที่จัดท าโครงการแผนงานของฝ่าย 
การช่างโยธา ตามแผนของการรถไฟแห่งประเทศไทย และ/หรือ ของกระทรวงคมนาคม และ/หรือตาม
นโยบายรัฐบาล รวมทั้งควบคุมงบประมาณ ติดตามประเมินผลของโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการ
วิเคราะห์วิจัยข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ประกอบการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  

(1.2) ศูนย์ทางถาวร มีหน้าที่วางแผน สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบงานเกี่ยวกับวิชาการ
วิศวกรรมโยธา งานบ ารุงทาง การตรวจวัดและประเมินสภาพทาง การใช้เครื่องมือ ยานพาหนะ และวัสดุทาง
ทุกชนิด การค านวณออกแบบประแจทางหลีก และโครงสร้างทางโดยทั่วไป รวมทั้งการจัดท าแบบ และ
ประมาณการที่เกี่ยวข้อง การจัดวางแผนผังย่านสถานี การส ารวจ และทดสอบคุณสมบัติของพ้ืนทางหรือคัน
ทาง การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง และการด าเนินงานทดลองเกี่ยวกับโครงสร้างทาง  

(1.3) ศูนย์สะพาน มีหน้าที่วางแผน สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ งานด้านการจัดท า
โครงการวางแผน ปฏิบัติงานด้านสะพาน ประกอบด้วย การส ารวจ ออกแบบ ผลิต ซ่อม สร้าง ปรับปรุง 
ดัดแปลง แก้ไข สะพาน ช่องน้ า อุโมงค์ให้สอดคล้องกับนโยบายของการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้ง                 
การจัดท าประวัติสะพาน ช่องน้ า อุโมงค์ การวางแผนงานบ ารุงรักษาสะพาน ช่องน้ า อุโมงค์ ตลอดจนงานเทคนิค
เกี่ยวกับวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา 

(1.4) ศูนย์อาคารและสถานที่ มีหน้าที่วางแผน สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ งานด้าน            
การจัดท าโครงการวางแผนปฏิบัติงาน ด้านอาคารและสถานที่ ประกอบด้วย การส ารวจ ออกแบบ ซ่อม สร้าง 
ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข บ ารุงรักษาอาคาร และสถานที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
รวมทั้งการจัดท าประวัติอาคาร ตลอดจนงานด้านเทคนิคเก่ียวกับวิชาการด้านอาคารและสถานที่ 

(1.5) ศูนย์การผลิตและซ่อมบ ารุง มีหน้าที่วางแผน สั่งการ ก ากับ ดูแล งานด้าน
วิศวกรรม เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ วางแผนการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ การผลิตและซ่อมประแจทางหลีก 
การเชื่อมราง การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล การจัดซื้อ จัดจ้างงานต่างๆ 

(1.6) ศูนย์บ ารุงทางภาคกลาง มีหน้าที่วางแผน สั่งการ ควบคุม และตรวจสอบ             
งานวิศวกรรมด้านความปลอดภัยในการบ ารุงรักษาทาง และอาคารสถานที่ รวมทั้งอุโมงค์ สะพาน ท่อน้ า ช่องน้ า 
และความคืบหน้าของงานก่อสร้างต่างๆ ในทางเปิดที่อยู่ในความรับผิดชอบสายเหนือ ตั้งแต่กรุงเทพ                 
ถึง กม. 21+500 สายตะวันออก สายสัตหีบ สายมาบตาพุด สายแหลมฉบงั สายแก่งคอย สายใต ้ตั้งแตธ่นบุรี 
ถึง กม. 327+000 สายพระราม 6 สายสุพรรณบรุี สายกาญจนบุร ีสายแม่กลอง สายแม่น้ า 

(1.7) ศูนย์บ ารุงทางภาคเหนือ มีหน้าที่วางแผน สั่งการ ควบคุม และตรวจสอบงาน
วิศวกรรมด้านความปลอดภัยในการบ ารุงรักษาทาง และอาคารสถานที่ รวมทั้งอุโมงค์ สะพาน ท่อน้ า ช่องน้ า 
และความคืบหน้าของงานก่อสร้างต่างๆ ในทางเปิดที่อยู่ในความรับผิดชอบสายเหนือ ตั้งแต่ กม. 21+500  
ถึง เชียงใหม่ และสายสวรรคโลก 
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(1.8) ศูนย์บ ารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหน้าที่วางแผน สั่งการ ควบคุม                  
และตรวจสอบงานวิศวกรรมด้านความปลอดภัยในการบ ารุงรักษาทาง และอาคารสถานที่ รวมทั้งอุโมงค์ 
สะพาน ท่อน้ า ช่องน้ า และความคืบหน้าของงานก่อสร้างต่างๆ ในทางเปิดที่อยู่ในความรับผิดชอบสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ กม. 91+000 ถึงหนองคาย สายอุบลราชธานี สายบวัใหญ่ 

(1.9) ศูนย์บ ารุ งทางภาคใต้  มีหน้าที่  วางแผน สั่ งการ ควบคุม และตรวจสอบ  
งานวิศวกรรมด้านความปลอดภัยในการบ ารุงรักษาทาง และอาคารสถานที่ รวมทั้งอุโมงค์ สะพาน ท่อน้ า ช่องน้ า 
และความคืบหน้าของงานก่อสร้างต่างๆ ในทางเปิดที่อยู่ในความรับผิดชอบสายใต้ ตั้งแต่ กม. 327+000 
จนถึงสุไหงโกลก สายคีรีรัฐนิคม สายกันตัง สายนครศรีธรรมราช สายปาดังเบซาร์ 

2) โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ (วรฟ.) ตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิต            
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับศูนย์ฝึกอบรม
การรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีพันธกิจดังนี้ 

(1) ผลิตและพัฒนาแรงงานผู้ช านาญการเฉพาะสาขาอาชีพ            
ในระดับปฏิบัติการให้กับหน่วยงานต่างๆ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย   

(2) ให้มีหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

(3) ให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรและ
จัดการศึกษาเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน 

ปัจจุบันโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 
2558 โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหม่อีกครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจัดท าหลักสูตร            
จากผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ของการรถไฟฯ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ได้ให้ค าแนะน าในการจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงรวม 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างเครื่องกล 
สาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้า รถจักรและล้อเลื่อน สาขาวิชาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม สาขาวิชา
ช่างโยธา และสาขาวิชาการจัดการเดินรถ 

3.3.2 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 
เป็นบริษัทที่ให้บริการรถไฟฟ้า Airport 

Rail Link ที่จัดตั้ งขึ้นโดย การรถไฟแห่งประเทศไทย 
(ร.ฟ.ท.) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีขนส่งผู้โดยสารอากาศยาน  
ในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการรับ-ส่ง
ผู้โดยสารภายในเมืองที่จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานได้สะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว ระบบรถไฟฟ้า                 
นี้ให้บริการด้วยความเร็ว 160 กม./ชม. วิ่งบนทางยกระดับเลียบทางรถไฟสายตะวันออก ระยะทางประมาณ 
28 กม. ผ่าน 8 สถานี และรองรับผู้โดยสารได้จ านวน 14,000 ถึง 50,000 คน : วัน : ทิศทาง ผู้โดยสารที่
จะเดินทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถเลือกใช้บริการได้ 2 ระบบ คือ รถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (SA Express) และรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SA City Line) 

3.3.3 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) (Mass 

Rapid Transit Authority of Thailand: MRTA) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงคมนาคม มีภาระหน้าที่ในการจัดให้มี และให้บริการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนในกรุงเทพและปริมณฑล และจังหวัดอ่ืนๆ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
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แห่งประเทศไทยได้เปิดบริการเดินรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศ โดยใช้ชื่อว่า รถไฟฟ้ามหานคร                   
โดยแบ่งเป็นหลายสาย ดังนี้ 

(1) รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ าเงิน) 
- ช่วงหัวล าโพง-บางซื่อ เปิดใช้เมื่อ พ.ศ. 2547 เป็นสัมปทานของบริษัท ทางด่วน

และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
- ส่วนต่อขยายช่วงบางซื่อ-บางแค และหัวล าโพง-ท่าพระ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ตามสัญญาที่ 1-7 
(2) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง (บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ) 

- ช่วงบางใหญ่ - เตาปูน เปิดใช้เมื่อ พ.ศ. 2559 โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน               
แห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการและเก็บค่าโดยสารทั้งหมดด้วยตนเอง แต่ว่าจ้าง 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้เดินรถ เหมือนรถไฟฟ้า
บีทีเอส ส่วนต่อขยายของกรุงเทพมหานคร 

- ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด 
- รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม (บางขุนนนท์-มีนบุรี) 
- ช่วงมีนบุรี - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  
- ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - บางขุนนนท์ อยู่ระหว่างการออกแบบ

รายละเอียด (คงไว้เป็นส่วนต่อขยาย เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าโครงการที่เหลือ                
เป็นโครงการใต้ดินทั้งหมด) 

(3) รถไฟฟ้าสายสีชมพู (ปากเกร็ด-มีนบุรี) เป็นสัมปทานของกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์                 
(บีทีเอส ซิโน-ไทย ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง) อยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้าง 

(4) รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (รัชดาภิเษก/ลาดพร้าว-ส าโรง) เป็นสัมปทานของกิจการร่วมค้า
บีเอสอาร์ (บีทีเอส ซิโน-ไทย ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง) อยู่ในระหว่างการเตรียมการก่อสร้าง 

นอกจากนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ยังได้รับสัมปทานในการก่อสร้าง 
ส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิทหรือสายสีเขียวอ่อน (ล าลูกกา - สมุทรปราการ) ต่อจาก
กรุงเทพมหานคร เพ่ือท าการขยายเส้นทางจากตัวเมืองออกสู่จังหวัดใกล้เคียง เมื่อเสร็จสมบูรณ์เส้นทาง
รถไฟฟ้าสายนี้จะมีความยาวถึง 66.5 กิโลเมตร (รวมเส้นทางของ BTSC และกรุงเทพมหานคร) โดยได้แบ่ง
โครงการในการก่อสร้างดังนี้ 

- ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ระยะที่ 2 (แบริ่ง - เคหะสมุทรปราการ) ก าลังด าเนินการ
ก่อสร้าง 

- ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ระยะที่ 3 (เคหะสมุทรปราการ - บางปู) อยู่ระหว่าง
การศึกษาเส้นทางเดินรถและออกแบบรายละเอียด 

- ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท - พหลโยธิน ระยะที่ 1 (หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต) 
เริ่มด าเนินการก่อสร้างแล้ว  

- ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท - พหลโยธิน ระยะที่ 2 (คูคต - ล าลูกกา) อยู่ระหว่าง
การศึกษา 

3.3.4 ผู้ประกอบการภาคเอกชนในงานทางรถไฟและงานโยธา (Track and Civil Works) 
บทบาทของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมระบบราง กลุ่มอาชีพงานทางรถไฟและงานโยธา 

(Track and Civil Works) นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่รับเหมาออกแบบและก่อสร้างทางรถไฟ 
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รวมทั้งการซ่อมบ ารุงทาง เช่น บริษัท อิตาเลียนไทย ดี เวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง  
เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด  บริษัท ชิโน-ไทย จ ากัด บริษัท ช.การช่าง จ ากัด เป็นต้น  

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทดังกล่าวข้างต้นได้ใช้วิธีการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On The Job 
Training - OJT) ซึ่งเป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริงจากสถานที่จริง โดยมีการให้
ค าแนะน าเชิงปฏิบัติในลักษณะตัวต่อตัว (One-on-One) หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ในพ้ืนที่การท างาน ในช่วงเวลา
การท างานปกติซึ่ง OJT นั้นจะออกแบบเพ่ือเน้นประสิทธิภาพการท างานในลักษณะการพัฒนาทักษะ                
เป็นพ้ืนฐาน (Skill – Based) ให้พนักงานเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง โดยในแต่ละบริษัทจะมี
รูปแบบที่แตกต่างกันออกไปบ้างเล็กน้อย 

3.3.5 หน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ ด้านการพัฒนาก าลังคนระบบรางของประเทศ 
ส าหรับการพัฒนาก าลังคนในอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยนั้น ได้มีหลายองค์กร/

สถาบันได้ท าการศึกษาความต้องการก าลังคนในการปฏิบัติงานระบบราง รวมทั้งลงนามความร่วมมือ                    
เพ่ือพัฒนาก าลังคนเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมระบบราง ได้แก่ 

(1) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  

(สวทน.) มีภารกิจในการสร้างและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสาขาระบบขนส่งทางราง
ถือได้ว่าเป็นสาขาหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านระบบขนส่งทางรางเป็นการลงทุนที่ใช้งบประมาณสูงมาก ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องเตรียมความรู้
และก าลังคน เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่งทางรางให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศัย
กลไกการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาก าลังคนและการบ่มเพาะความรู้
ภายในประเทศอย่างเหมาะสม ตั้งแต่การวิเคราะห์ออกแบบ การก่อสร้าง การปฏิบัติการ และการซ่อมบ ารุง 
จะช่วยส่งผลให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระดับที่เหมาะสมในอนาคต 

บทบาทของ สวทน. ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมระบบราง มีดังนี้ 
1) ด าเนินนโยบายเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการด้านการจัดการองค์ความรู้ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาก าลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางราง                   
และอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง 

2) สนับสนุนและประสานงานให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน                
ที่เก่ียวข้องในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา เพ่ือให้เกิดบูรณาการด้านการจัดการองค์ความรู้ 

3) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาก าลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี
ด้านระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง 

4) สนับสนุนและประสานงานให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน             
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาก าลังคนและความ
เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องของประเทศ 

5) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมของโครงการต่างๆ ที่ด าเนินการ
ภายใต้เครือข่าย และเผยแพร่ให้หน่วยงานในเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ าเสมอ 
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สวทน. ได้สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานผู้มีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน (รูปที่ 3-4)  
ได้แก่ ภาคการเดินรถ ภาคอุตสาหกรรม ภาคนโยบาย และภาคการศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการกระจายความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง               
สู่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการศึกษาที่มีส่วนส าคัญในการสร้างก าลังคนเพ่ือรองรับการลงทุนด้าน
ระบบขนส่งทางรางของประเทศโดยเครือข่ายร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นระบบผ่าน
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องและถ่ายทอดไปยังภาคการศึกษา ได้แก่  

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) สวทน. 
ได้ร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดท าหลักสูตร วศร. ขึ้น เพ่ือขยาย
ฐานความรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางให้ครอบคลุมถึงกลุ่มบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง
ทางราง ได้แก่ นักวิชาการ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้สน ใจเรียนรู้เรื่องระบบขนส่งทางราง             
เป็นการปูพ้ืนฐานความรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางให้แก่กลุ่มผู้น าทางความคิดของประเทศและสามารถน าไป
ขยายผลให้เกิดการเรียนรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางในวงกว้าง ซึ่งได้ด าเนินการมาแล้ว 5 รุ่น (ตั้งแต่ พ.ศ. 
2554 - ปัจจุบัน) มีบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรทั้งสิ้น 165 คน โดยที่ผ่านมาได้รวมกลุ่มกันท างานภายใต้              
การสนับสนุนของ สวทน. ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรและน าร่องการสร้างก าลังคนระดับวิศวกรและระดับช่าง
เทคนิคในสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ กลุ่ม “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.)” 
ยังมีความคิดริเริ่มที่ส าคัญในเรื่องอ่ืนๆ เช่น การพัฒนารูปแบบการผลิตและติดตั้งระบบประตูกั้นชานชาลา
รถไฟฟ้า (Platform Screen Doors) เป็นต้น  

โครงการพัฒนาชุดวิชาและน าร่องการสร้างก าลังคนระดับวิศวกรด้านระบบขนส่งทางราง
เข้าสู่ตลาดแรงงาน สวทน. โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced Institute of 
Science and Technology: THAIST) ด าเนินการพัฒนาชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง โดยสนับสนุน
มหาวิทยาลัย 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการพัฒนาชุด
วิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง จ านวน 14 วิชา จากนั้นน ารายวิชาดังกล่าวไปบรรจุเป็นวิชาเลือก                 
และน าร่องการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและน าร่องการสร้างก าลังคนระดับช่างเทคนิคด้านระบบขนส่ง
ทางรางเข้าสู่ตลาดแรงงาน สวทน. โดย THAIST ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรด้านระบบขนส่งทางราง 
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
ในการพัฒนารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง 8 รายวิชา เพ่ือใช้น าร่องการเรียนการสอนในสถาบัน
อาชีวศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัย  
เทคนิคนครปฐม และวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งยังได้สนับสนุนให้ มจธ. เป็นพ่ีเลี้ยงแก่สถาบัน
อาชีวศึกษาดังกล่าว โดยการให้ค าปรึกษาในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครูผู้สอน และพัฒนาชุดสื่อ
สาธิตประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังมีสถาบันอาชีวศึกษาอ่ืนๆ ที่มีความสนใจน ารายวิชาที่พัฒนาขึ้น
ไปจัดการเรียนการสอนระดับ ปวส. เพ่ิมเติม ได้แก่ โรงเรียนฐานเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  
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วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบ้านผือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

นอกจากนั้นยังท าการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางร่วมกับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สอนด้านระบบขนส่ง
ทางราง โดยการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพ่ือสร้างก าลังคนด้านระบบขนส่งทางราง            
ที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

ทั้งนี้ เ พ่ือให้การด าเนินของหน่วยงานต่างๆในระบบขนส่งทางรางมีการท างานแบบ  
บูรณาการ สวทน. จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท าการศึกษาโครงการเครือข่าย
สถาบันวิชาการขนส่งทางราง (Thailand Rail Academy) ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายสถาบัน
วิชาการระบบขนส่งทางราง (Thailand Rail Academy: TRA) มีลักษณะเป็นเครือข่ายวิชาการในรูปแบบเวที
ความร่วมมือ (Academic Cooperate Platform) ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ของระบบขนส่งทางราง ที่มุ่ งพัฒนาบุคลากร (Human Resource) และองค์ความรู้ส าคัญ (Critical 
Knowledge) โดยเน้นพัฒนาทั้งสมรรถนะด้านเทคนิค (Technical Competency) และด้านบริหารจัดการ 
(Management Competency) จากการสนับสนุนของผู้บริหาร ผู้จัดการ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ช านาญการ 
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากทุกหน่วยงานในเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ   

โดยเครือข่าย TRA จะอาศัยกรอบการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ส าคัญ (TRA 
Framework) ซึ่งเริ่มต้นจากการก าหนดนโยบายส าคัญ 4 ด้าน (รูปที่  3-5) คือ (1) ความปลอดภัย                 
(2) คุณภาพการให้บริการ (3) การส่งเสริมอุตสาหกรรม และ (4) การพัฒนานวัตกรรม โดยอาศัยการบูรณา
การความร่วมมือจากเครือข่ายส าคัญ 5 ภาคส่วน คือ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  ภาคประชาสังคม หน่วยงาน
ต่างประเทศ ภาคเอกชน และภาควิชาการและวิจัย ในการสร้างระบบสนับสนุนการพัฒนาก าลังบุคลากร (TRA 
Platform)  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ด้านบริหารจัดการ และ (2) ด้านเทคนิค เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ส าคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ นโยบายและวางแผน ศึกษาและ
ออกแบบ ก่อสร้างและผลิตติดตั้ง ควบคุมงานและบริหารโครงการ เดินรถและซ่อมบ ารุง  โดยเน้นพัฒนา               
ทั้งบุคลากรก่อนวัยท างานและกลุ่มที่ท างานอยู่แล้ว  

สรุปได้ว่า สวทน. เป็นหน่วยงานส าคัญในการสร้างระบบการพัฒนาก าลังคนด้านระบบ
ขนส่งทางราง จากการสร้างเครือข่ายความรู้ความเชี่ยวชาญสร้างความร่วมมือในการวางระบบการศึกษา                
เกิดการพัฒนารายวิชา และพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางให้มีเอกสารทางวิชาการ ต ารา และสื่อประกอบการสอน 
เพ่ือสร้างก าลังคนระดับวิศวกรและช่างเทคนิค ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ประเทศมีความต้องการเร่งด่วน                        
และเสริมสร้างความสามารถให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบุคลากรผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญ โดยการ
แลกเปลี่ยนความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
สร้างองค์ความรู้ด้านระบบขนส่งทางรางให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน 
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รูปที่ 3-4 การเชื่อมโยงเครือข่ายโดย สวทน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ. (2558). เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของไทย: จากการ
พัฒนาก าลังคนสู่การสร้างความสามารถในภาคอุตสาหกรรม. 
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รูปที่ 3-5 กรอบพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ส าคัญ (TRA Framework) 

 
ที่มา: เอกสารเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันวิชาการระบบขนส่งทางราง . (2561). ส านักงานคณะกรรมนโยบาย 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติและศูนย์นวัตกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

(2) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
นอกจากนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรมระบบราง โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนด้านระบบขนส่งทางรางประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่  
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนามาตรฐานอาชีพแรงงาน มาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ               
และหลักสูตรเฉพาะด้าน โดยมีเป้าหมายในการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงาน และคุณวุฒิวิชาชีพ จ านวน 10 ฉบับ 
  กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลิตวิศวกร/ช่างเทคนิค/
บุคลากรเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและบ ารุงรักษาระบบราง จ านวน 5,100 คน พัฒนาความรู้และทักษะ
เฉพาะทางส าหรับบุคลากรที่ย้ายเข้ามาสู่การท างานในระบบขนส่งทางราง จ านวน 9,000 คน 
  กลยุทธ์ที่  3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการผลิตและพัฒนาก าลังคน              
มีเป้าหมายที่จะจัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับระบบการขนส่งทางราง จ านวน 1 แห่ง และศูนย์
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ านวน 5 ศูนย์ กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ 

(3) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
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ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ 
ภายใต้ก ากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีหน้าที่สนับสนุนและด าเนินการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ และจากความเห็นชอบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วน สวทช. จึงได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางราง ให้เข้าถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง 
ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย” 

โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของไทย จัดตั้งขึ้น
ภายใต้การก ากับดูแลของ สวทช. โดยมีวัตถุประสงค์ในระยะแรกเพ่ือ เพ่ือการสร้าง รวบรวมและบริหารจัดการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งทางราง และรวมไปถึงการพัฒนาพัฒนาบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทาง
รางในล าดับต่อไป 

ทั้งนี้เพราะในการพัฒนาระบบรางมีเทคโลยีที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ได้แก่ เทคโนโลยี                
การก่อสร้าง ระบบอาณัติสัญญาณ การบริหารการเดินรถ เทคโนโลยีในการออกแบบและอุปกรณ์ต่างๆ                   
ที่เก่ียวข้องกับตัวรถ ระบบส่งก าลัง ซึ่งปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง 

โดยในปัจจุบันโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ            
ได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง มาแล้ว 7 รุ่น โดยมีผู้ผ่านการอบรม               
จากภาครัฐ ภาคการเดินรถ ภาคอุตสาหกรรมบริษัทที่ปรึกษา ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัย  

(4) สมาคมวิศวกรรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) 
สมาคมวิศวกรรรมระบบขนส่งทางรางไทย นั้นได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 โดยเป็นผลผลิต 

ต่อยอดของกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.)”             
ที่บริหารจัดการหลักสูตรโดย “โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ” ซึ่งเป็น
โครงการพิเศษภายใน สวทช. การด าเนินการจัดการหลักสูตรได้รับงบประมาณด าเนินการจาก สวทน.                
โดยหลักสูตร วศร. นั้นได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 โดยปัจจุบันด าเนินการมาถึงรุ่นที่ 6 (2559)               
โดยผู้เข้าร่วมการอบรมนั้นจะมาจากหน่วยงาน 4 ภาคส่วน ได้แก่ (1) ภาครัฐซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบาย  
(2) ภาคการศึกษาซึ่งเป็นผู้สร้างและส่งเสริมด้านวิชาการ (3) ภาคผู้ให้บริการเดินรถซึ่งเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลทางเทคนิค
และการด าเนินการจริง และ (4) ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ที่ทราบ Supply และ Demand ในอุตสาหกรรม
ระบบรางของประเทศ ซึ่งทั้ง 4 ภาคส่วนได้มาเรียนรู้ระบบรางของประเทศไทยเป็นระยะเวลา 5 เดือน 
เพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนมองเห็นเป้าหมายในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยไปในทิศทาง
เดียวกัน  

จากการศึกษาข้อมูลดังตารางที่ 3-3 แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีความต้องการ
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา มาตรฐานในการพัฒนาระบบราง และก าลังคนเพ่ือป้อนสู่อุตสาหกรรมระบบ
รางของประเทศเป็นจ านวนมากทั้งในสายงานปฏิบัติการ (Operation) และสายงานซ่อมบ ารุง (Maintenance)  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า อุตสาหกรรมระบบรางเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญและ
จ าเป็นต่อประเทศไทยในทุกภาคส่วน อาทิ สถาบันการศึกษาสามารถก าหนดหลักสูตรและผลิตก าลังคน                
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ได้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้ภาคประชาชนมีงานท าและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยต่อไป4,5 
 
ตารางท่ี 3-3 แสดงโครงการ/กิจกรรมส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาก าลังคนในอุตสาหกรรมระบบราง

ของประเทศไทย 

                                           
4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน. (มิถุนายน 2559). โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท าแผนการพัฒนาก าลังคนรายอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ. รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ. 
5 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ. (2558). เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของไทย: จากการ
พัฒนาก าลังคนสู่การสร้างความสามารถในภาคอุตสาหกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบบัปรับปรุง). กรุงเทพฯ. 

ปี 
พ.ศ. 

องค์กร / สถาบัน กิจกรรมที่ท า 

2553 ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัฒฺกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) (โดยสถาบันขนส่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

ศึกษาความต้องการก าลังคนด้านปฏิบัติการระบบขนส่งทาง
รางในปี 2557 และ 2558  

 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

โครงการจัดต้ังสถาบันพัฒนาก าลังคนและเทคโนโลยีระบบ
ขนส่งทางรางแห่งชาติ & มีหลักสูตร วศร. ที่เกิดขึนในปี 
2554 

2556 สวทน. ริเริ่มการพัฒนาเครือข่ายด้าน
การพัฒนาก าลังคนระบบราง 19 
หน่วยงาน ภาคนโยบายรัฐ/
อุตสาหกรรม/สถาบันการศึกษา 

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding: MOU) เป็นเครือข่ายพัฒนาก าลังคนและ
ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง 

 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
(องค์การมหาชน) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

จัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟ
ความเร็วสูงและระบบราง จ านวน 13 คุณวุฒิ 

2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี                      
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม
ระบบราง โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน    
ด้านระบบขนส่งทางราง 

2560 ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัฒฺกรรม
แห่งชาติ (สวทน.)  

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี                         
ได้ท าการศึกษาเรื่อง โครงการเครือข่ายสถาบันวิชาการขนส่ง
ทางราง (Thailand Rail Academy) ระยะที่ 1 โดยได้
ก าหนด กรอบการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ส าคัญ                
4 ด้านคือ ความปลอดภัย คุณภาพบริหาร อุตสาหกรรม             
และนวัตกรรม 
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4. การประมาณการความต้องการและปริมาณการผลิตก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  
4.1  การประมาณการความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน (การเดินรถและซ่อม

บ ารุงระบบขนส่งทางราง) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของไทย พ.ศ. 2558-2565)6 

โครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบขนส่งทางราง 
1) การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง ทางคู่ขนาน 1,000 เมตร 

1.1 ชว่งฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย ระยะทาง 106 กิโลเมตร 
1.2 ชว่งชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น ระยะทาง 187 กิโลเมตร 
1.3 ชว่งประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร ระยะทาง 167 กิโลเมตร 
1.4 ชว่งลพบุรี – ปากน้ าโพ ระยะทาง 148 กิโลเมตร 
1.5 ชว่งมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กิโลเมตร 
1.6 ชว่งนครปฐม – หัวหิน ระยะทาง 169 กิโลเมตร 
1.7 ชว่งหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กิโลเมตร 

2) การพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ 
2.1 ชว่งเด่นชัย - เชียงราย เชียงของ ระยะทาง 326 กิโลเมตร 

3) การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร 
3.1 ชว่งกรุงเทพ – นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร  
3.2 ชว่งกรุงเทพ – พิษณุโลก 380 กิโลเมตร  
3.3 ชว่งกรุงเทพ - ระยอง (เชื่อม 3 สนามบิน) ระยะทาง 220 กิโลเมตร  

4) การก่อสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
4.1 สายสีน้ าเงิน ชว่งหัวล าโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ  

ระยะทาง 27 กิโลเมตร 
4.2 สายสีแดงรวม: บางซื่อ-รังสิต-มธ. บางซื่อ-ตลิ่งชัน  

ตลิ่งชัน-ศิริราช/บางซ่ือ-หัวล าโพง ระยะทาง 60 กิโลเมตร  
4.3 สายสีเขียว ชว่งแบริ่ง - สมุทรปราการ ระยะทาง 13 กิโลเมตร  
4.4 สายสีเขียว ชว่งหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ระยะทาง 18.4 กิโลเมตร  
4.5 สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี ระยะทาง 21.2 กิโลเมตร  
4.6 สายสีเหลือง ช่วงลาดพรา้ว - ส าโรง ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร 
4.7 สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กิโลเมตร  

โดยประมาณการความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพ้ืนฐาน (การซ่อมบ ารุงระบบขนส่ง
ทางรางและอ่ืนๆ) ภายในปี พ.ศ. 2565 ดังแสดงในรูปที่ 4-1 โดยประมาณการจากโครงการก่อสร้างที่มีความ
ชัดเจนในการด าเนินงานมากท่ีสุด และคาดการณ์ได้ว่าจะแล้วเสร็จดังนี้ 
                                           
6 ปริมาณความต้องการก าลังคนที่คาดการณ์จะต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับผลติภาพแรงงานของประเทศ และแผนการเดินรถและซ่อมบ ารุงของ
หน่วยงานเดินรถ 
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1) การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง ทางคู่ขนาน 1.000 เมตร 
วิศวกรและช่างเทคนิค จ านวน 1,010 คน  
พนักงานทั่วไป  จ านวน 825 คน 

2) การพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ 
วิศวกรและช่างเทคนิค จ านวน 1,000 คน  
พนักงานทั่วไป  จ านวน 820 คน 

3) การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร 
วิศวกรและช่างเทคนิค จ านวน 1,220 คน  
พนักงานทั่วไป  จ านวน 1,000 คน 

4) การก่อสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
วิศวกรและช่างเทคนิค จ านวน 4,050 คน  
พนักงานทั่วไป  จ านวน 3,310 คน 

รวมความต้องการ  
วิศวกรและช่างเทคนิค จ านวน 7,280 คน 
พนักงานทั่วไป  จ านวน 5,955 คน 
 

รูปที่ 4-1 ประมาณการความต้องการก าลังคนช่างซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางรางจนถึงปี พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 
 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (2558), เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของไทย  
จากการพัฒนาก าลังคนสู่การสร้างความสามารถในภาคอุตสาหกรรม 
 

4.2  การประมาณการผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพ้ืนฐาน (การเดินรถและซ่อมบ ารุงระบบ 

 ขนส่งทางราง) 
4.2.1 ประมาณการจากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนด้านระบบราง 

จากการประมาณการ พบว่า ก าลังคนในระดับช่างเทคนิคและวิศวกร มีความต้องการสูง
โดยเฉพาะในส่วนการก่อสร้าง ผลิตและติดตั้งระบบต่างๆ การควบคุมงานและการปฏิบัติการซ่อมบ ารุง สวทน.
จึงได้ผลักดันการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาก าลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี
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ด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ โดยมีการร่วมกันท าหลักสูตร และผลิตก าลังคนกับมหาวิทยาลัย                  
ในเครือข่าย ซ่ึงหลักสูตรได้มีการน าไปใช้ในระดับอาชีวศึกษา และปริญญาตรี โดยอาชีวศึกษา ในช่วงเวลาของ
โครงการมีนักศึกษาจบจาก 9 วิทยาลัย จากหลักสูตรก่อสร้าง ไฟฟ้า ช่างกล และมีเนื้อหา 8 รายวิชาที่เนื้อหา
เกี่ยวกับด้านระบบรางใน 3 ส่วนคือ โยธา ล้อเลื่อน อาณัติสัญญาน เป็นจ านวน 1 ,636 คน ส่วนในระดับ
วิศวกร หลักสูตรปริญญาตรี โดยจะเพ่ิมเติมจากหลักสูตร โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล และเรียนเนื้อหาด้านระบบราง 
14 รายวิชา ใน 7 มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2559 ผลิตนักศึกษาได้ 373 คน โดย สจล. 
ซึ่งเปิดเป็นหลักสูตร วศ.บ.ขนส่งทางราง สามารถผลิตนักศึกษาได้ 201 คนในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2560  

ในระดับนักวิจัย ผู้จัดการและนักวางแผน มีการอบรมบุคลากรด้านระบบขนส่งทางราง             
เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรไป 7 รุ่น 233 คน โดย สวทน.และ สวทช. นอกจากนี ้สวทน.ได้ด าเนินโครงการ
ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีระบบรางในหลายๆ หัวข้อ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมถ่ายทอด
มีผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการฝึกอบรม จ านวน 1,536 คน และมีการประชุมวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนงานวิจัย  
4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม รวม 1,195 คน หลังจากท่ีด าเนินโครงการในสถานศึกษาไประยะหนึ่ง บางสถานศึกษาก็ได้
น าผลโครงการไปต่อยอด โดยสถานศึกษามีการท าความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ                
ในการพัฒนาและผลิตบุคลากรร่วมกัน 

4.2.2 ประมาณการจากข้อมูลการรับนักศึกษาโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่  
การรับนักศึกษาโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เป็นการสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงส าหรับ

อุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการปฏิรูปการศึกษาของไทย โดยหนึ่ง
ในสาขาที่ทางส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเลือกเป็นอาชีวะพันธุ์ใหม่คืออาชีพเทคนิคควบคุมและ
ซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางรางโดยแบ่งเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐจ านวน 7 แห่ง  ข้อมูลแสดงในตาราง                
ที่ 4-1 ถึงตารางที่ 4-3  

 
ตารางท่ี 4-1 ข้อมูลการรับนักศึกษาโครงการผลิตอาชีวะพรีเมียมของส านักงานคณะกรรมการ 
                การอาชีวศึกษาปี 2561-2565 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561  

สาขาวิชา สถานศึกษา 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
รวม 

เทคนิค
ควบคุมและ
ซ่อมบ ารุง
ระบบขนส่ง
ทางราง 

1. วิทยาลัยเทคนิคชลบรุ ี 40 80 120 120 120 480  

2. วิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา 

24 80 120 120 120 464  

3. วิทยาลัยเทคนิคสรุาษฎร์ธาน ี 33 80 120 120 120 473  

4. วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 40 80 120 120 120 480  

5. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่ 21 40 80 80 80 301  

6. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ ่ 31 40 40 40 40 191  
7. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 25 40 40 40 40 185  

รวม 214 440 640 640 640 2,574  
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ตารางท่ี 4-2 ข้อมูลการรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาของเอกชนสาขาระบบขนส่งทางราง 5 แห่ง  
                 ปี พ.ศ. 2561-2565  

สาขาวิชา สถานศึกษา 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
รวม 

ระบบการ 
ขนส่งทางราง 

1. วิทยาลัยเทคโนโลย ี
พณิชยการอยุธยา   

10 45 45 45 45 190 

2. วิทยาลัยเทคโนโลย ี
พณิชยการนครนายก   

10 45 45 45 45 190 

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบรุี  15 45 45 45 45 195 
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
เทคโนโลยี (กทม.)  

5 45 45 45 45 185 

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม
ไทย-เยอรมัน (สระบุรี) 

10 45 45 45 45 190 

รวม 50 225 225 225 225 950 

 

 
 
ตารางท่ี 4-3 ข้อมูลแผนการรับนักเรียนโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟระดับ ปวส. ระบบราง  
                ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2565  

ล าดั
บ 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา (คน) รวม 

256
1 

256
2 

256
3 

256
4 

256
5 

 

1 ช่างเครื่องกล 112 115 115 115 115 572 
2 ช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลือ่น - 40 40 40 40 160 
3 ช่างอาณัติสัญญานและโทรคมนาคม - 30 30 30 30 120 
4 ช่างโยธา 14 35 36 35 35 155 
5 การจัดการเดินรถ 29 60 60 60 60 269 
 รวมทั้งสิ้น 155 280 281 280 280 1,276 

หมายเหตุ    การผลิตนักศึกษาระดับ ปวส. ระบบราง จะเป็นไปตามความต้องการของฝ่ายปฏิบตัิการและซ่อมบ ารุง 
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รูปที่ 4-2 ข้อมูลการผลิตก าลังคนช่างซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง ปี พ.ศ. 2561-2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปที่ 4-2 โครงการพัฒนาการขนส่งทางด้านระบบราง ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นช่วง
กรอบเวลาที่โครงการพัฒนามีความชัดเจนมากที่สุด มีความต้องการด้านก าลังคนด้านซ่อมบ ารุงเกิดขึ้นมากกว่า
ความสามารถที่จะผลิตได้จากสถานศึกษาภายในปี พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นช่องว่างที่ต้องการบุคลากร              
เพ่ิมเป็นจ านวน 1,610 คน อย่างไรก็ตามการพัฒนาก าลังคนจากโครงการนี้นอกจากจะเพ่ิมก าลังคนด้านซ่อม
บ ารุงแล้ว จะมีช่างซ่อมบ ารุงฯ ที่มีทักษะสูงขึ้นเพ่ือเข้าสู่ภาคผู้ประกอบการ และจะเป็นผลดีต่อโครงการพัฒนา
ทางด้านระบบรางในระยะถัดไปภายใน 10 – 15 ปีข้างหน้า  

 

5. การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการด้านก าลังคนสาขาโลจิสติกส์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบรางของประเทศ 
5.1 จ านวนบุคลากรที่ต้องด าเนินการพัฒนา 

ประเทศไทยจะต้องผลิตบุคลากรที่มีทักษะสอดคล้องกับตามความต้องการผ่านหลักสูตรระยะสั้น 
และระยะยาว ให้สามารถเข้าสู่การท างานทางด้านระบบราง เพ่ือเติมเต็มช่องว่างความต้องการพัฒนา 1,610 
ภายใน 2565 ปี สอดคล้องกับโครงการพัฒนาและก่อสร้างทางรถไฟของประเทศไทยในช่วงระยะปี พ.ศ. 
2561 – 2565 โดยโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟจะผลิตบุคลากรเพ่ือตอบสนองความต้องการของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการก าลังคนทางด้านระบบราง 

5.2 หลักสูตรและการเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง 
5.2.1หลักสูตร ปวส. 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (เพ่ิมเติม พ.ศ. 2560) ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง (Maintenance of Railway Systems) โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส. 2 ป)ี แบ่งการเรียนตามหมวด ดังนี้ 
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต            ไม่น้อยกว่า    21   หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ        ไม่น้อยกว่า    56   หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า    6     หน่วยกิต 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร            (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
ส าหรับการเรียนในระบบปกติ จะต้องเรียนไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต แต่ไม่ เกิน                 

90 หน่วยกิต มีการเรียนภาคทฤษฏี ร้อยละ 40 ภาคปฏิบัติ ร้อยละ 60 และฝึกงานเป็นเวลา 1 ภาค
การศึกษา (18 สัปดาห์) หากเป็นการจัดการเรียนแบบทวิภาคีจะมีการฝึกประสบการณ์เป็นเวลา 1 ปี 

หลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับประเทศออสเตรียผ่านทาง
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันมีการรับนักศึกษาไปแล้ว 2 รุ่น 
โดยหลักสูตรดังกล่าวได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และได้มีการน ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
วิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบรางของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมีการประชาพิจารณ์
มาแล้วส่วนหนึ่ง คณะท างานซึ่งประกอบไปด้วยภาคการศึกษา ภาคผู้ประกอบการเดิ นรถ ไม่ว่าจะเป็น                
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จะเห็นไดว้่าหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงจากภาคผู้ประกอบการ
อยู่เสมอ ดังนั้น จึงได้น าหลักสูตรดังกล่าว มาพิจารณาทบทวนอีกครั้งให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพ่ือน าไปใช้
พัฒนาก าลังคนทางด้านระบบรางต่อไป โดยคณะท างานได้ทบทวนรายวิชา ชื่อวิชา รวมทั้งเนื้ อหารายวิชา    
ให้มีความเป็นสากล ครอบคลุมในส่วนการซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้า และมีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพสาขา
วิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบรางในอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบ ารุงทางรถไฟชั้น 3 และชั้น 4 อาชีพ                    
ช่างเทคนิคซ่อมบ ารุงระบบอาณัติสัญญานชั้น 4 และอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบ ารุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้า                 
ด้านระบบเครื่องกลชั้น 4 

ปัจจุบันมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐที่เปิดสอนระบบขนส่งทางรางหลักสูตร 3 ปี ภายใต้
ความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ ฮ่ัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยและ                 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐทั้ง 4 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ วิทยาลัยเทคนิค 
สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

5.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี 
  ในระดับปริญญาตรี มี 8 มหาวิทยลัย เปิดหลักสูตระบบขนส่งทางราง ได้แก่ 

1) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมขนส่งทางราง 
2)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)   
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 2.1) โครงการเทคโนโลยีระบบรางและการจัดการการขนส่ง  
 2.2) โครงการพัฒนาบุคลากรการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยหลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต 
 2.3) โครงการพัฒนาหลักสูตรและน าร่องการสร้างก าลังคนระดับช่างเทคนิค                 

ด้านระบบขนส่งทางราง 
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3)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมระบบราง 
4)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมระบบราง 
5)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) 
 หลักสูตรวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง สาขาเครื่องกล ไฟฟ้าและโยธา ศูนย์วิจัย 
 และฝึกอบรมระบบขนส่งทางรางแห่งอาเซียน 
6)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ (มจพ.) 
 หลักสูตรร่วมวิศวกรรมระบบราง ระดับปริญญาตรี 
7)  มหาวิทยาลัยรังสิต  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง 
8)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง 

5.2.3 หลักสูตรระยะสั้น 
 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ร่วมกับโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ น าเอา

สมรรถนะจากมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบรางที่จัดท าในระยะที่ 1 และ 2 โดย
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านระบบราง และภาค
ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐเอกชนร่วมกันก าหนดมาตรฐานอาชีพ และได้น าเอารายวิชาในหลักสูตร ปวส. มาร่วม
พิจารณาเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกัน โดยอาชีพที่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ร่วมกับ โรงเรียนวิศวกรรม
รถไฟ เลือกพัฒนาเป็นหลักสูตรระยะสั้น ใน 2 สาขาอาชีพ ได้แก่ (1) สาขางานซ่อมบ ารุงระบบราง (Track 
Work) และ (2) สาขาช่างซ่อมบ ารุงตู้รถไฟ (Rolling Stock) รายละเอียดของหลักสูตรระยะสั้นมีดังนี้ 

1) รายชื่อหลักสูตรระยะสั้น สาขางานซ่อมบ ารุงระบบราง (Track Work) 
1.1) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ (60 ชั่วโมง)  

  - ความปลอดภัยในงานระบบขนส่งทางราง (60 ชั่วโมง) 
1.2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพเลือก (198 ชั่วโมง) 

  - การบ ารุงรักษาทางรถไฟ (60 ชั่วโมง) 
- การเชื่อมทางรถไฟ (60 ชั่วโมง) 
- วัสดุศาสตร์ทางรถไฟ (18 ชั่วโมง) 

  - เครื่องมือและเครื่องจักรกลมืองานซ่อมบ ารุงทางรถไฟ (60 ชั่วโมง) 
2) ช่างซ่อมบ ารุงตู้รถไฟ (Rolling Stock) 

2.1) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ (52 ชั่วโมง) 
 - ความปลอดภัยในการท างานขั้นพ้ืนฐาน (52 ชั่วโมง) 

2.2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพเลือก (484 ชั่วโมง) 
 - ซ่อมบ ารุงโบกี้ (78 ชั่วโมง) 
 - ตรวจวัดล้อรถไฟฟ้า (18 ชั่วโมง) 
 - ซ่อมบ ารุงระบบเบรก (78 ชั่วโมง) 
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 - ซ่อมบ ารุงระบบจ่ายลม (72 ชั่วโมง) 
 - ซ่อมบ ารุง Coupler (70 ชั่วโมง) 
 - ซ่อมบ ารุงระบบขับเคลื่อน (84 ชั่วโมง) 
 - ซ่อมบ ารุงระบบแปลงพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอร์รี่ (84 ชั่วโมง) 

 
คณะท างานได้ศึกษาความต้องการก าลังคนในสาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพ้ืนฐาน งานระบบ

ขนส่งทางรางแล้วเห็นควรด าเนินการจัดท า (1) หลักสูตร ปวส. สาขา Track Work  Rolling Stock และ 
Signaling และ (2) หลักสูตรระยะสั้น สาขา Track Work และ Rolling Stock โดยคณะท างานได้จัดท า
งบประมาณครุภัณฑ์และการด าเนินการหลักสูตรดังกล่าวไว้ในหัวข้อ 5.3 และ 5.4 ตามล าดับ 

5.2 ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน 
คณะท างานได้ด าเนินการก าหนดลักษณะครุภัณฑ์ โดยการจัดท ารายการอุปกรณ์และโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่มีความส าคัญในการจัดการเรียนการสอน จากนั้นน ามาล าดับความส าคัญ และจ าแนกอุปกรณ์ที่ไม่มี
ความจ าเป็นต้องซื้อเนื่องจากสามารถขอรับบริจาคได้ หรืออุปกรณ์ที่สามารถจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อินเตอร์เน็ตทดแทนได้ รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ให้เหลือเพียงแค่ครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นในการจัดซื้อ
ซึ่งบางรายการอาจต้องพิจารณาในการใช้ของมือสองเพ่ือมาเป็นอุปกรณ์ฝึกส าหรับหลักสูตร ปวส. งบประมาณ
ในการด าเนินหลักสูตร ปวส. ในสถานศึกษาน าร่อง 8 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี แสดงดังตารางที่ 5-3 และ
ตารางที่ 5-4 ตามล าดับ  

ส าหรับงบประมาณด าเนินการส าหรับหลักสูตรระยะสั้น (Track Work และ Rolling Stock) 
สามารถด าเนินการได้ในวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอน Track Work และ Rolling Stock อยู่แล้ว โดย Track 
Work สามารถด าเนินการได้ใน 2 วิทยาลัย และ 1 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิค 
สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ส่วน Rolling Stock สามารถด าเนินการได้ใน 3 วิทยาลัย คือ 
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ และโรงเรียนวิศวกรรม
รถไฟ การน าร่องการด าเนินการหลักสูตระยะสั้นจะเริ่มด าเนินการในสถานศึกษาที่มีความความพร้อมก่อน  
โดยจะน าร่องหลักสูตรระยะสั้น Track Work ที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบและโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ และน าร่อง
หลักสูตรระยะสั้น Rolling Stock ที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟซึ่งเป็นสถานการศึกษาที่มีความพร้อมในการผลิต
และพัฒนาบุคลากรระบบรางอยู่แล้ว โดยครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินหลักสูตรระยะสั้น Track Work 
สามารถใช้ร่วมกับครุภัณฑ์ที่ใช้ในหลักสูตร ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคได้ (ยกเว้น สถานี Ballast/Slab Track 
ยาว 45 เมตร ติดตั้งที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ และร่วมใช้งานกับวิทยาลัยน าร่อง) ส าหรับหลักสูตรและ
ครุภัณฑ์ส าหรับด าเนินการสอนหลักสูตรระยะสั้น Track Work และ Rolloing Stock แสดงดังตารางที่ 5.5 
ถึง ตารางที่ 5.7 
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ตารางท่ี 5-3 รายการอุปกรณ์และโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความส าคัญในการจัดการเรียนการสอน 
                ส าหรับหลักสูตร ปวส.  

ล าดับ 
รหัส
วิชา 

ชื่อครุภัณฑ์ 
คุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ (ย่อ) 
จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 

วิชาชีพเฉพาะ 

1.  3135
-

2001 
 
 
 

ชุดปฐมพยาบาล   5 500 2,500  

ชุดดับเพลิง   5 15,000 75,000 สามสี 

Personel Protection Equipment 
(PPE) 

ชุดป้องกันภัยสว่น
บุคคล ประกอบด้วย 
แว่นตา หมวกและ 
รองเท้าเซฟตี้ เสื้อ
สะท้อนแสงเซฟตี้  
ถุงมือเซฟตี้เบลท์  

21 7,000 147,000  

ชุดการท างานในที่อับอากาศ ชุดการท างานในที่อับ
อากาศประกอบไป
ด้วย เครื่องอัดอากาศ 
(Air Compressor) 
ท่อระบายอากาศ 
เครื่องดูดอากาศ 
เครื่องวัดปริมาณ
ออกซิเจน 

2 25,000 50,000  

2.  3135
-

2004 
 

ชุดสาธิตระบบจา่ยไฟฟา้ในรถไฟฟ้า ชุดสาธิตระบบจา่ย
ไฟฟ้าในรถไฟฟ้า 
จ าลองการจา่ยไฟฟา้
จากสถานีย่อยไปยัง 
Traction 
Transformer  
จนถึงขบวนรถ 

1 2,500,000 2,500,000  

E-Learning ด้านระบบจ่ายไฟฟ้าของ
รถไฟฟ้า 

  1  - คิดราคารวม
ทั้งหมด 4 
Modules 

3.  3135
-

2005 

ชุดฝึกระบบอิเล็คทรอนิกส์ก าลังระบบ
ราง 

ชุดฝึกระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง
ระบบราง
ประกอบดว้ย 
เพาเวอร์ไดโอด เอสซี
อาร์ ไอจีบีท ีฯลฯ 

1 300,000 300,000  

4.  3135
-

2006 

ชุดฝึก PLC พร้อมโปรแกรมตัวอย่าง
ส าหรับงานระบบราง  

ชุดฝึก PLC ประกอบ
ไปด้วย คอมพวิเตอร์ 
PLC ซอฟท์แวร์
ตัวอยา่ง PLC I/O 
Module ทั้ง Digital 
และ Analog 64 
Chanel 

1 500,000 500,000  
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ล าดับ 
รหัส
วิชา 

ชื่อครุภัณฑ์ 
คุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ (ย่อ) 
จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 

5.  3135
-

2007 

ชุดฝึกเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์            
ในงานระบบราง 

ชุดฝึกเซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์ในงาน
ระบบราง 
ประกอบดว้ย 
Strangage Axilo 
Meter โหลดเซล 
อุณหภูมิ  
เลเซอร์วัดขนาด  

1 500,000 500,000  

6.  3104
-

1003 

ชุดฝึกดิจิตอลประยกุต ์ ชุดฝึกดิจิตอลเพื่อใช้
ในการทดสอบ
ความสามารถการต่อ
วงจรดิจิตอลประยกุต์
ในงานระบบราง 

1 300,000 300,000  

    รวม     4,374,500  

Rolling Stock 

7.  3135
-

2101 

 

 

 

ชุดฝึกระบบแปรผันพลังงานไฟฟ้า  
พร้อมโปรแกรมทดสอบทาง
คอมพิวเตอร์ส าหรับระบบไฟฟ้า 

ชุดฝึกระบบแปรผัน
พลังงานไฟฟ้า 
ประกอบดว้ย 
โปรแกรมทดสอบทาง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ระบบไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ด้านอิเล็กทรอนิกส์
ก าลังพร้อมใช้งาน 
ขนาดไม่ต่ ากวา่ IGBT 

1 1,500,000 1,500,000  

ชุดฝึกแบตเตอรี่   ชุดฝึกแบตเตอรี่ 
ประกอบดว้ย
แบตเตอรี่ จ านวน 
ไม่ต่ ากว่า 10 เซล 
แรงดันรวมไม่ต่ ากว่า 
96 Volt พร้อมต่อ
ประกอบใช้งาน 
พร้อม Battery 
Charger, Battery 
Meter ส าหรับ
คุณสมบัติแบตเตอรรี่
ข้างต้น  

1 500,000 500,000  

เครื่องมือสว่าง เครื่องมือวัดความ
สว่าง ชนิดพกพา 
ย่านการวัด  
0 - 200,000 ลักซ์ 
Accuracy +/- 5 

1 10,000 10,000  
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ล าดับ 
รหัส
วิชา 

ชื่อครุภัณฑ์ 
คุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ (ย่อ) 
จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 

ชุดฝึกระบบขับเคลื่อน ชุดฝึกระบบ
ขับเคลื่อนจ าลองลด
ขนาด ประกอบไป
ด้วย มอเตอร์
เหนี่ยวน า 3 เฟส 
380 VAC ขนาด 
ตัวละไม่ต่ ากวา่ 2.5 
กิโลวัตต์ จ านวน 4 
ตัว พร้อมวงจร เบรก
รีซิสเตอร์ และ
โปรแกรมทดสอบทาง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ระบบขับเคลื่อน 

1 1,000,000 1,000,000  

8.  3135
-

2102 

ชุดฝึกระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศรถไฟ 

ชุดฝึกระบบปรับ
อากาศและระบาย
อากาศรถไฟ พร้อม
โปรแกรมทดสอบทาง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ระบบแอร ์

1 800,000 800,000  

9.  3135
-

2103 
 
 

แคร่ล้อแบบ Trailer Bogie พร้อม
อุปกรณ์จับยก 

แคร่ล้อแบบ Trailer 
Bogie ขนาด 1:1 
ส าหรับโบกี ้
รถโดยสาร 
ประกอบดว้ยระบบ
กันสะเทือนหลัก 
ระบบกันสะเทือนรอง 
ช่วงล่างชนิดถุงลม 
หมอนรองโบกี ้ชุดล้อ 
เบรกคาลิปเปอร์ และ
อุปกรณ์จับยก 

1 5,000,000 5,000,000  

ตัวรถ Car Body ท า E- Learning   - คิดราคารวม
ทั้งหมด 4 
Modules 

ระบบเชื่อมต่อ Coupler ชุดจ าลอง Coupler 
ประกอบดว้ย 
Automatic 
Coupler และSemi 
Permanent 
Coupler ส าหรับ
ระบบรถไฟฟ้า 

1 5,000,000 5,000,000  

10.  3135
-

2104 

ชุดฝึกจ าลองระบบเบรก ชุดฝึกจ าลองระบบ
เบรก ประกอบไป
ด้วย ระบบลมจ่าย 
เครื่องอัดลม ถังพัก
ลม ท่อทางเดินลม 
อุปกรณ์เบรกลม
ไฟฟ้า และชุดหม้อลม

1 2,500,000 2,500,000  
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ล าดับ 
รหัส
วิชา 

ชื่อครุภัณฑ์ 
คุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ (ย่อ) 
จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 

คาลิปเปอร์ เบรก 
พร้อมแผงสาธิตแสดง
การท างาน 

11.  3135
-

2105 
 

เครื่องกลึง CNC แบบชิ้นงานอยู่กบัที่ 
พร้อมอุปกรณ์ 

ขนาดยันศูนย์เหนือ
แท่นไม่น้อยกว่า 
500 มิลลิเมตร  

1 5,000,000 5,000,000  

เครื่องมือวัด และตรวจสอบล้อและ
เพลา 

ประกอบไปด้วย 
Wheel Profile 
Geuge, Wheel Set 
Geuge, Track 
Geuge 

1 200,000 200,000  

    รวม     21,510,000  

Signaling 
12.  3135

-
2201 

ชุดจ าลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ประกอบไปด้วย 
สวิตชเ์ลเยอร์ 2, 3 
Access Point, 
Computer Server, 
Work Station, 
Media Converter, 

1 300,000 300,000  

13.  3135
-

2202 
 
 

ชุดจ าลอง CCTV   ประกอบไปด้วย 
DVR (Digital Video 
Recorder), NVR 
(Network Video 
Recorder) โดยมี
ฮารด์ดิสก์อย่างต่ า 
500 GB, Camera, 
IP Camera 

1 200,000 200,000  

ชุดจ าลอง ระบบเสียงสาธารณะ ประกอบไปด้วย 
Microphone 
Amplifierโดยมีก าลัง
วัตต์ไม่น้อยกว่า 200 
วัตต์, Speaker  

1 200,000 200,000  

E-Learning เกี่ยวกับระบบวิทยุสื่อสาร 
(Tretra Radio System) 

   - คิดราคารวม
ทั้งหมด 4 
Modules 

14.  3135
-

2203 
 

ชุดจ าลอง CTC และ Network เพื่อจ าลองการท างาน
ของระบบ Central 
Train Control 
(CTC) และ 
Network ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้และเข้าใจ
หลักการท างานและ
การควบคุมรถไฟ 
การสื่อสารและอาณัติ
สัญญาณที่เกี่ยวขอ้ง 

1 950,000 950,000  
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ล าดับ 
รหัส
วิชา 

ชื่อครุภัณฑ์ 
คุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ (ย่อ) 
จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 

E-Learning ที่ครอบคลุมทั้ง SRT และ 
Mass Transit 

     คิดราคารวม
ทั้งหมด 4 
Modules 

15.  3135
-

2204 

ชุดฝึก PLC พร้อมโปรแกรมตัวอย่าง
ส าหรับงานอาณัติสัญญาน 

ชุดฝึก PLC ประกอบ
ไปด้วย คอมพวิเตอร์ 
PLC ซอฟท์แวร์
ตัวอยา่ง PLC I/O 
Moduls ทั้ง Digital 
และ Analog 64 
Chanel  

1 500,000 500,000  

     รวม     2,150,000  

Track Work  
16.  3135

-
2301 

การบ ารุงรักษาทางรถไฟ  
(Track Maintenance) 

เครื่องกลึง 
 
เครื่องตัดราง 

5 
 

5 

880,000 
 

120,000 

4,400,000 
 

600,000 

 

17.  3135
-

2302 

การเชื่อมทางรถไฟ (Track Welding) เครื่องเจาะราง 
 
เครื่องเช่ือมไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ 
(อินเวอร์เตอร์)  
(AC , DC) 300 
Ampพร้อมอุปกรณ์ 
 
ชุดอุปกรณ์เช่ือมราง 
แบบ Thermite 
Welding 

5 
 

5 
 
 
 
 
 

1 

120,000 
 

30,000 
 
 
 
 
 

300,000 

600,000 
 

150,000 
 
 
 
 
 

300,000 

 

18.  3135
-

2303 

การตรวจสอบคุณภาพทางรถไฟ  
(Quality Inspection of Track) 

เกจวัดราง 
 
ชุดเครื่องมือวัดความ
สึกหรอของหวัราง 
 
กล้อง Total Station 
พร้อมอุปกรณ์ 
 
ชุดเครื่องมือทดสอบ
โดยไม่ท าลายดว้ยวิธี
คลื่นเสียงความถี่สูง
(Ultrasonic Test) 

5 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 

150,000 
 

100,000 
 
 

500,000 
 
 

800,000 

750,000 
 

200,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,600,000 

 

19.  3135
-

2304 

วัสดุศาสตร์ทางรถไฟ  
(Material Science for Track) 

ไม่มีครุภัณฑ์     

20.  3135
-

2305 

เครื่องมือเครื่องจักรงานซ่อมบ ารุงทาง
รถไฟ 

เครื่องเจียระไนราง 
 
เครื่องดัดราง 
 

5 
 

2 
 

2 

120,000 
 

200,000 
 

30,000 

600,000 
 

400,000 
 

60,000 
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ล าดับ 
รหัส
วิชา 

ชื่อครุภัณฑ์ 
คุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ (ย่อ) 
จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 

ชุดเครื่องอุปกรณ์ตัด
โดยใช้ก๊าช 
 
เครื่องปั๊มลม  
5 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ 
 
โต๊ะเช่ือมงาน ขนาด 
ยาว 2.40 เมตร 
กว้าง 1.20 เมตร สูง 
0.80 เมตร 
 
โฟร์คลิฟท์ไฟฟ้า 
ขนาด 5 ตัน 
 
ชุดประแจปอนด์ชนิด
ปรับตั้งค่าได้ 

 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

1 

 
 

55,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

500,000 
 
 

50,000 

 
 

55,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

500,000 
 
 

50,000 

 

    รวม     11,285,000  

E-Learning 
21.    คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอรพ์ร้อม  

E- Learning 4 Modules 
คอมพิวเตอร์ 22 ชุด 
 

22 50,000 1,100,000  

22.    เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค  1 50,000 50,000  

23.    โมดูลการสอน  4 250,000 1,000,000  

   รวม     2,150,000  

รวมทั้งสิ้น 41,469,500 บาท 
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ตารางท่ี 5-4 งบประมาณครุภัณฑ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา   

สถานศึกษา 
งบประมาณ 

ครุภัณฑ์ 2563 
(บาท) 

งบประมาณ
ครุภัณฑ์ 2564 

(บาท) 

งบประมาณ 
ครุภัณฑ์ 2565 

(บาท) 

รวมงบประมาณ
ครุภัณฑ์  
(บาท) 

1. วิทยาลัยเทคนิคสัตหบี  
(เปิดสอนด้าน Track Work) 

17,359,500 
 

21,510,000 
 

2,150,000 
 

41,019,500 

หลักสตูรระยะสั้น  
(Track Work) 

5,872,000 - - 5,872,000 

2. วิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา (เปดิสอน
ด้าน Rolling Stock) 

28,034,500 10,835,000 2,150,000 41,019,500 

3. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 
(เปิดสอนด้าน Signaling) 

8,674,500 21,510,000 10,835,000 41,019,500 

4. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
(เปิดสอนด้าน Track Work) 

17,359,500 21,510,000 2,150,000 41,019,500 

5. วิทยาลัยเทคนิควาปปีทุม 
(เปิดสอนด้าน Signaling) 

8,674,500 10,835,000 21,510,000 41,019,500 

6. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
(เปิดสอนด้าน Rolling 
Stock) 

28,034,500 2,150,000 10,835,000 41,019,500 

7. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
(เปิดสอนด้าน Rolling 
Stock) 

28,034,500 10,835,000 2,150,000 41,019,500 

8. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  
(เปิดสอนด้าน Signaling) 

8,674,500 10,835,000 21,510,000 41,019,500 

9. โรงเรียนวศิวกรรมรถไฟ 17,359,500 2,150,000 21,510,000 41,019,500 
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ตารางท่ี 5-5  หลักสูตรระยะสั้นสาขางานซ่อมบ ารุงระบบราง (Track Maintenance) จ าแนกตามรายวิชาในหลักสูตร ปวส. 

รหัสวิชาในหลักสูตร ปวส. เทียบเท่าสมรรถนะในรายวิชา หน่วยกิต โมดูลในหลักสูตรระยะสั้น 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

หมายเหตุ 

3135-2001 ความปลอดภัยในงานระบบขนส่งทางราง 2 - 2 - 3 ความปลอดภัยในการท างานขั้นพืน้ฐาน 15 สอดรับ  
มาตรฐาน
อาชีพช่าง
ซ่อมบ ารุง
ทาง สคช. 
ระยะที่ 1 
คุณวุฒิ
วิชาชีพ

ระดับที่ 3 

(หมวดวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ) (Safety in Railway System)   ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกบัไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟ 15 

      ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนท่ีสูง 15 

      ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศ 15 

      
  60 

3135-2301 การบ ารุงรักษาทางรถไฟ 1 - 6 - 3 การซ่อมบ ารุงเครื่องยึดเหนี่ยวราง (Rail Fastening System)  15 สอดรับ
มาตรฐาน 
อาชีพช่าง
ซ่อมบ ารุง
ทาง สคช. 
ระยะที่ 1 
คุณวุฒิ
วิชาชีพ

ระดับที่ 3 

(หมวดวิชาทักษะวิชาชีพเลือก) (Track Maintenance)   และอุปกรณ์ประกอบราง (Rail Accessories) (มีปฎิบัติ)   

      การซ่อมบ ารุงหมอนรองราง (Sleeper) (มีปฎิบัติ) 10 

      การซ่อมบ ารุงหินโรยทาง (Ballast) (มีปฎิบัติ) 15 

      การซ่อมบ ารุงแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับรางรถไฟ (Track Slab)  10 

      การบ ารุงรักษาประแจ (Turnout) 10   

        60   

3135-2302 การเช่ือมทางรถไฟ 1 - 6 - 3 การเช่ือมพอกเหล็กกล้าคาร์บอน  10 ไม่มีใน
มาตรฐาน 
อาชีพช่าง
ซ่อมบ ารุง
ทาง สคช. 
ระยะที่ 1 

(หมวดวิชาทักษะวิชาชีพเลือก) (Track Welding)   การเช่ือมพอกแมงกานีส  10 
      การเช่ือมต่อรางแบบ Thermit Welding (มีปฎิบตัิ) 15 
      การเช่ือมต่อรางแบบ Flash Butt Welding  10 
      การตรวจสอบคณุภาพงานเชื่อมรางรถไฟ (มีปฏิบัติ) 15 
  
 
     

  
 

60 
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รหัสวิชาในหลักสูตร ปวส. เทียบเท่าสมรรถนะในรายวิชา หน่วยกิต โมดูลในหลักสูตรระยะสั้น 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

หมายเหตุ 

3135-2304 วัสดุศาสตร์ทางรถไฟ 2 - 0 - 2 วัสดุศาสตร์ของคันทางรถไฟ และโครงสร้างประกอบ 6 ไม่มีใน
มาตรฐาน 
อาชีพช่าง
ซ่อมบ ารุง
ทาง สคช. 
ระยะที่ 1 

(หมวดวิชาทักษะวิชาชีพเลือก)     วัสดุศาสตร์ของรางโลหะ ล้อ และห้ามล้อ 6 

      วัสดุศาสตร์ของช้ินส่วนตัวรถไฟ 6 

          

        18 

3135-2305 เครื่องมือและเครื่องกลมืองานซ่อมบ ารุงทางรถไฟ 1 - 6 - 3 เครื่องมือและเครื่องจักรกลมือ ส าหรับงานตัด ดดั เจาะ  20 ไม่มีใน
มาตรฐาน 
วิชาชีพช่าง
ซ่อมบ ารุง
ทาง สคช. 
ระยะที่ 1 

(หมวดวิชาทักษะวิชาชีพเลือก) (Tool and Handing Machinery for Track Maintenance)   และเจยีรราง (มีปฏิบัติ)   

     เครื่องมือและเครื่องจักรกลมือ ส าหรับงานวัดขนาดทางรถไฟ 20 

      และประแจสบัราง (มีปฏิบตัิ)   

      เครื่องมือและเครื่องจักรกลมือ ส าหรับงานถอดและประกอบ 20 

      เครื่องยึดเหนี่ยวราง (มีปฏิบตัิ)     

        60   
 

 



 
39 
 

ตารางท่ี 5-6 หลักสูตรระยะสั้น สาขางานซ่อมบ ารุงตู้รถไฟ (Rolling Stock) จ าแนกตามรายวิชาในหลักสูตร ปวส. 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต หลักสูตรระยะสั้น 
ระยะเวลาอบรม 

(ช่ัวโมง) 
หมายเหตุ 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ     

 ความปลอดภัยในการท างานขั้นพืน้ฐาน  ความรู้พื้นฐานในระบบราง  
 

40 สอดรับกับมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพระยะที่ 1  
ระดับที่ 4  
 

   การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
 

12 

    การดับเพลิงเบื้องต้น  12 

    รวม 52 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพเลือก     

20401 ซ่อมบ ารุง โบกี ้  ตรวจสอบความผดิปกติของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีประกอบใน Bogie 
 

24 สอดรับกับมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ ระยะที่ 1 
ระดับที ่4 

   แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุด 
 

36 

     ทดสอบระบบ Bogie ให้ท างานไดเ้ป็นปกติ  
 

18 

      รวม 78 

20402  
 

ตรวจวัดล้อรถไฟฟ้า  
(Measuring wheel)  

 

 ตรวจสอบความผดิปกติของล้อท่ีอยู่ใน Bogie  
 

18 สอดรับกับมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ ระยะที่ 1  
ระดับที ่4  

      รวม 18 
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รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต หลักสูตรระยะสั้น 
ระยะเวลาอบรม 

(ช่ัวโมง) 
หมายเหตุ 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพเลือก     

20403 ซ่อมบ ารุงระบบเบรก 
(Brake System & Equipment) 

 ตรวจสอบความผดิปกติของอุปกรณ์ของระบบเบรก 24 สอดรับกับมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ ระยะที่ 1  
ระดับที ่4 

   แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุด 36 

    ทดสอบระบบเบรกให้ท างานได้เปน็ปกติ 18 

    รวม 78 

20404 ซ่อมบ ารุงระบบจ่ายลม  
(Air Supply & Equipment) 

 ตรวจสอบความผดิปกติของอุปกรณ์ระบบจ่ายลม 24 สอดรับกับมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ ระยะที่ 1  
ระดับที ่4 

   แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุด 24 

     ทดสอบระบบจ่ายลมให้ท างานได้เป็นปกติ 24 

      รวม 72 

20406 ซ่อมบ ารุงระบบ Coupler  ตรวจสอบความผดิปกติของอุปกรณ ์ 24 สอดรับกับมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ ระยะที่ 1  
ระดับที ่4 

   แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุด 18 

    ทดสอบระบบ Coupler ให้ท างานได้เป็นปกต ิ 18 

      รวม 60 
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รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต หลักสูตรระยะสั้น 
ระยะเวลา

อบรม (ช่ัวโมง) 
หมายเหตุ 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพเลือก     

20502 ซ่อมบ ารุงระบบขับเคลื่อน  
(Propulsion System) 

 ตรวจสอบความผดิปกติของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีประกอบระบบขับเคลื่อน 36 สอดรับกับ
มาตรฐานอาชีพ
และคณุวุฒิวิชาชีพ 
ระยะที่ 1  
ระดับที ่4 

   แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุด 24 

    ทดสอบระบบให้ท างานได้อย่างปกติ 24 

    รวม 84 

20503 ซ่อมบ ารุงระบบแปลงพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรร์ี ่ 
(Auxiliary System & Battery) 

 ตรวจสอบความผดิปกติของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีประกอบระบบขับเคลื่อน 36 สอดรับกับ
มาตรฐานอาชีพ
และคณุวุฒิวิชาชีพ 
ระยะที่ 1 ระดับที ่
4 

   แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุด 24 

   ทดสอบระบบให้ท างานได้อย่างปกติ 24 

   รวม 84 
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ตารางท่ี 5-7 รายการอุปกรณ์และโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น สาขา Rolling Stock และ Track Work 
สถานี

ที ่
ชื่อสถานี รายการเครือ่งมือ เครื่องจกัรกลมอื และวัสดุอุปกรณ์ จ านวน หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคารวม  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 Bogie รถโดยสาร 1) โบกี้ ขนาด 1:1  1 ชุด    
  2) มอเตอร์ขับเคลื่อน  2 ชุด    
  3) ระบบกันสะเทือนหลัก 4 ชุด    
  4) ระบบกันสะเทือนรอง 4 ชุด    
  5) ระบบถุงลม 2 ชุด    
  6) ระบบ เบรก อมอัด พร้อมชุด คาลเิปอร ์ 4 ชุด    
  7) ระบบ Leveling Valve 2 ชุด    
  8) ชุด BLOSTER 1 ชุด    
  9) ชุดเกียร์ขับเคลื่อน  2 ชุด    
  10) จานเบรก พร้อมผ้าเบรก 4 ชุด    
 ราคารวมโบกีร้ถโดยสารรายการที่ 1) ถึง 10) 8,500,000  
  11) เครื่องทดสอบ Damper 1 ชุด 3,000,000 3,000,000  
  12) เครื่องทดสอบ สปริง 1 ชุด 4,000,000 4,000,000  
  13) เครื่องมือวัดล้อ 1 ชุด 800,000 800,000  
  รวมรายการที่ 11) ถึง 13)    7,800,000  
 รวมรายการที่ 1) ถึง 13) 16,300,000 Bogie รถโดยสาร 

2 ชุดเบรก  1) เครื่องอัดลม 1 ชุด    
  2) ถังพักลม 2 ชุด    
  3) ชุดท าลมแห้ง 1 ชุด    
  4) ชุดวาวล์ควบคุม 4 ชุด    
  5) ชุดป้องกันแรงดันเกิน 4 ชุด    
  6) ท่อลมชนิดแข็ง 1 ชุด    
  7) ท่อลมชนิดอ่อน 1 ชุด    
 รวมรายการที่ 1) ถึง 7)  6,000,000  
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สถานี
ที ่

ชื่อสถานี รายการเครือ่งมือ เครื่องจกัรกลมอื และวัสดุอุปกรณ์ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคารวม  
(บาท) 

หมายเหตุ 

3 ชุด Coupler 1) Electric Coupler 1 ชุด    
  2) Semi Coupler 1 ชุด    
  3) เครื่องทดสอบ Coupler 1 ชุด    
 รวมรายการที่ 1) ถึง 3)  12,000,000  

4 เครื่องมือจับยก 1) รถ Fork Loft 5 ตัน 1 คัน 2,000,000 2,000,000  
  2) เครนเหนือศรีษะ 10 ตัน 1 ชุด 4,000,000 4,000,000  
 รวมรายการที่ 1) ถึง 2)  6,000,000  

5  อุปกรณ์เครื่องมือช่าง 1) ชุดเครื่องมือช่างพื้นฐาน 5 ชุด 100,000 500,000  
  2) เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 5 ชุด 50,000 250,000  
 รวมรายการที่ 1) ถึง 2)  750,000  

6 ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1 ชุด 6,000 6,000  
7 ชุดถังดับเพลิง ชุดถังดับเพลิง 3 ชุด 50,000 150,000  
8 สถานี Ballast/Slab Track ขนาด 

100 ปอนด์ และประแจสับหลีก 
ยาว 45 เมตร 

 1 ชุด 3,300,000 3,300,000  

9 ชุดเครื่องมือตรวจสอบและ
บ ารุงรักษา ส าหรับ Ballast Track 

ส าหรับ ท้ัง Ballast/Slab Track 
(ลงปฏิบัติแตล่ะเครื่องมือพร้อมกนัได้ 10 คน) 

1 ชุด 400,000 400,000  

10 ชุดเช่ือรางแบบ Thermite 1) ชุดเช่ือม Thermite , Mold, Burner และอื่นๆ 
2) วัสดสุิ้นเปลือง เช่น ผงเชื่อม และ อ่ืนๆ (20 การสาธิต) 

1 ชุด 2,000,000 2,000,000  

11 Earthing Device ส าหรับ 
สายส่งเหนือศรีษะ 

Earthing  Device ส าหรับสายส่งเหนือศรีษะ 1 ชุด 80,000 80,000  

12 Earthing  Device ส าหรับรางที่ 3 Earthing  Device ส าหรับรางที่ 3 1 ชุด 20,000 20,000  
13 Voltage Detector  ส าหรับ 

สายส่งเหนือศรีษะ 
Voltage Detector  ส าหรับสายส่งเหนือศรีษะ 1 ชุด 60,000 60,000  

14 Safety Belt ส าหรับท างาน Safety Belt ส าหรับท างานบนท่ีสูง  1 ชุด 12,000 12,000  
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สถานี
ที ่

ชื่อสถานี รายการเครือ่งมือ เครื่องจกัรกลมอื และวัสดุอุปกรณ์ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคารวม  
(บาท) 

หมายเหตุ 

บนท่ีสูง  
  รวมท้ังสิ้น 47,078,000 บาท  

หมายเหตุ: การเลือกใช้อุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานตามรายการข้างต้นมีข้อดีและข้อเสีย ดังน้ี 
1. Bogie รถโดยสาร 

1.1 โบกี้ ขนาด 1:1 ข้อดี คือ เป็นโบกี้ที่ผลิตมาจากวัสดุของจริง สามารถได้เรียนรู้ถึงการออกแบบและการก าหนดตามมาตรฐานสากล อาทิ EN, UIC และสามารถถอดรื้อ
ประกอบได้เหมือนของจริง 

1.2 มอเตอร์ขับเคลื่อนเป็นมอเตอร์ที่ผลิตมาจากมาตรฐานสากลด้าน Railway Application ซึ่งสามารถทดสอบด้วยเครื่องมือวัดต่างๆ ได้และสามารถถอด รื้อประกอบได้ต่อไป
ในอนาคต 

1.3 ระบบกันสะเทือนหลัก หรือ Primary Suspension เป็นอุปกรณ์ตามรูปแบบที่ใช้งานกับโบกี้รถโดยสาร ซึ่งผู้เรียนสามารถทดสอบค่าต่างๆ โดยเครื่องมือทดสอบ อาทิ  
การทดสอบ Damper และการทดสอบ Primary Spring โดย Test Bench เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในหลักการอย่างถ่องแท้ 

1.4 ระบบกันสะเทือนรองหรือ Secondary Suspension เป็นอุปกรณ์ตามรูปแบบที่ใช้งานกับโบกี้รถโดยสาร ซึ่งผู้เรียนสามารถทดสอบค่าต่างๆ โดยเครื่องมือทดสอบ อาทิ  
การทดสอบ Yaw Damper และ Lateral Damper โดย Test Bench เพือ่ให้ผู้เรียนได้เข้าใจในหลักการ 

1.5 ระบบถุงลม หรือ Air Suspension เป็นอุปกรณ์ด้าน Secondary Suspension ที่รองรับน้ าหนักระหว่างตัวรถหรือ Car Body กับ Bogie ให้เกิดความนุ่มนวลส าหรับ
ผู้โดยสาร ซึ่งผู้เรียนจะได้เข้าใจถึงหลักการปรับแต่งและข้อบกพร่องต่างๆ ได้ 

1.6 ระบบเบรกลมอัดพร้อมชุดคาลิเปอร์ เป็นระบบห้ามล้อส าหรับรถโดยสาร โดยเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงการติดตั้งและถอดประกอบได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งสามารถ
จ าลองรูปแบบในการห้ามล้อแบบชนิดลมอัด 

1.7 ระบบ Leveling Valve เป็นระบบการจ่ายและลดแรงดันภายในถุงลมของ Air Suspension ท าให้สามารถท างานได้สอดคล้องกับลมจ่ายและภาระน้ าหนักจากผู้โดยสาร  
ซึ่งผู้เรียนสามารถรื้อและถอดประกอบและปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ 

1.8 ชุด BLOSTER เป็นอุปกรณ์ด้านสร้างความเสถียรให้กับการเคลื่อนที่ของ Bogie ผู้เรียนสามารถรื้อและถอดประกอบ และปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ 
1.9 ชุดเกียร์ขับเคลื่อนส าหรับการเช่ือมต่อกับมอเตอร์ขับเคลื่อน โดยผู้เรียนสามารถศึกษาโครงสร้างภายในและการรื้อประกอบ ติดตั้งได้อย่างชัดเจน 
1.10 จานเบรกพร้อมผ้าเบรก เป็นอุปกรณ์ด้านการส่งถ่ายแรงห้ามล้อจากคาลิเปอร์  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการรื้อและติดตั้ง การซ่อมบ ารุง และการปรับแต่งได้อย่างถูกต้อง 
1.11 เครื่องทดสอบ Damper ส าหรับตรวจสอบค่าทางวิศวกรรมเพื่อให้ความมั่นใจได้ว่า อุปกรณ์ Damper มีค่าเหมาะสมและใช้งานได้ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ด้านการทดสอบ

อย่างแท้จริง 
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1.12 เครื่องทดสอบสปริงส าหรับตรวจสอบค่าทางวิศวกรรม เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่า อุปกรณ์ Damper มีคา่เหมาะสมและใช้งานได้ ซึ่งผู้เรยีนจะไดเ้รียนรู้ด้านการทดสอบ              
อย่างแท้จริง 

1.13 เครื่องมือวัดล้อส าหรับการตรวจวดัค่าทางพิกัดชุดล้อ หรือ Wheelset โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
2. ชุดเบรก 

2.1 เครื่องอัดลมส าหรับสร้างแรงดันลมอัดให้กับระบบห้ามล้อและระบบถุงลม ผู้เรียนจะไดเ้ข้าใจถึงองค์ประกอบและขั้นตอนการสร้างลมอดั 
2.2 ถังพักลมส าหรับจัดเก็บลมอดัไว้ใช้งาน ผู้เรียนจะได้เข้าใจถึงองค์ประกอบและขั้นตอนการท าลมแห้ง 
2.3 ชุดท าลมแห้งส าหรับการท าลมให้มีความชื้นต่ า ซึ่งมีการก าหนดไว้ส าหรับห้ามล้อรถไฟ 
2.4 ชุดวาล์วควบคุมส าหรบัการควบคมุแรงดันต่างๆ มีบทบาทต่อระบบห้ามล้อท่ีใช้งานจริง 
2.5 ชุดป้องกันแรงดันเกินส าหรับการควบคุมแรงดันเกิน มีบทบาทด้านความปลอดภัยของอุปกรณร์ะบบห้ามล้อท่ีใช้งานจริง 
2.6 ท่อลมชนิดแข็งหรือ Solid Pipe ส าหรับการส่งจ่ายระบบลมอดัไปยงัอุปกรณ์ต่างๆ มเีส้นทางตั้งแต่ชุดจ่ายลมอดัถึงโบกี้  
2.7 ท่อลมชนิดอ่อนหรือ Flexible Hose ส าหรับการส่งจ่ายระบบลมอัดไปยังอุปกรณต์่างๆ มเีส้นทางตั้งแต่โบกี้ไปยังอุปกรณ์หา้มล้อ 

3. ชุด Coupler 
3.1 Electric Coupler ส าหรับการเช่ือมต่อระหว่างขบวนรถคันถัดไป มีลักษณะการเช่ือมต่อทางไฟฟ้าและการเช่ือมต่อทางกล ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการท างาน การรื้อถอด

ประกอบ รวมทั้งการปรับแต่งได้อย่างเหมาะสม 
3.2 Semi Coupler ส าหรับการเช่ือมต่อระหว่างโบกี้ตูโ้ดยสารโดยการเช่ือมตอ่ทางกล ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการท างาน การรื้อถอดประกอบ รวมทั้งการปรับแต่งได้อย่างเหมาะสม 
3.3 เครื่องทดสอบ Coupler ส าหรับการทดสอบแรงกระแทกในการเช่ือมต่อเพื่อยืนยันว่าท้ังอุปกรณ์และการรื้อติดตั้งได้อย่างถูกต้อง 

4. เครื่องมือจับยก 
4.1 รถ Fork Lift 5 ตัน ส าหรับการยกและเคลื่อนย้ายโบกี้รวมไปถึงการยกเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ระบบห้ามล้อ และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ Coupler ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงขั้นตอน

ความปลอดภัยในการใช้งาน 
4.2 เครนเหนือศรีษะ 10 ตัน ส าหรับการยกและเคลื่อนย้ายและระหว่างการรื้อและถอดประกอบโบกี้รวมไปถึงการยกเคลื่อนย้าย รื้อและประกอบ อุปกรณ์ระบบห้ามล้อ  

และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ Coulper ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนความปลอดภัยในการใช้งาน 
5. อุปกรณ์เครื่องมือช่าง 

5.1 ชุดเครื่องมือช่างพื้นฐานส าหรับการรื้อถอดประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ 
5.2 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าส าหรับการวัดค่าทางไฟฟ้า เช่น ค่าความต่างศักย์ลงดิน ค่าความต้านทานขดลวดมอเตอร์ เป็นต้น 
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5.3 การพัฒนาครูฝึกให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
ก าหนดให้มีจ านวนครูต่อสถานศึกษาเป็นจ านวน 6 คนต่อสถานศึกษา โดยครูต้องผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรที่จัดขึ้นส าหรับครูที่จะสอนในสาขาระบบรางทั้ง 3 ด้าน โดยให้มีการพัฒนาครูในสองรูปแบบ รูปแบบ
ที่ 1 คือหลักสูตรการพัฒนาครูจะพัฒนาโดยโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ โดยโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟจะ
ประสานงานพัฒนาหลักสูตรร่วมกันกับผู้ประกอบการอ่ืนๆ และด าเนินการอบรมโดยโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 
รูปแบบที่ 2 เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคผู้ประกอบการเดินรถไฟเป็นวิทยากรเพ่ือให้ความรู้ด้านเทคนิคในแต่ละ
สาขาระบบราง โดยในทั้ง 2 รูปแบบ ให้ครูมีการฝึกงานร่วมกับภาคผู้ประกอบการ เป็นระยะเวลา 6 เดือน  
โดยครูต้องจัดเวลาเข้าร่วมการฝึกงานกับสถานประกอบและมีการบันทึกชั่วโมงการฝึกงานของครูทุกคน  
และมีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือทดสอบความสามารถของครูผู้สอน ก าหนดเกณฑ์ความสามารถในการสอน 
รวมทั้งสร้างแรงจูงใจด้วยการเพ่ิมค่าตอบแทนตามความสามารถในการสอนและประสบการณ์พิเศษเฉพาะด้าน
โดยเปรียบเทียบประสบการณ์ และทักษะและให้ค่าตอบแทนไปในแนวทางเดียวกันกับภาคผู้ประกอบการ  
แผนอัตราก าลังครูและรายการพัฒนาครูของสถานการศึกษา 8 แห่ง แสดงดังตารางที่ 5-8 และ ตารางที่ 5-9 
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 5-8 แผนอัตราก าลังครู 

ล าดับที ่ วิทยาลัย 
จ านวนครูประจ าสาขาเพ่ือ

ความยั่งยืน 
ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการร่วมสอน 

1 วิทยาลัยเทคนิคสัตหบี 6 6 
2 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 6 6 
3 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 6 6 
4 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธาน ี 6 6 
5 วิทยาลัยเทคนิควาปปีทุม 6 6 
6 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่ 6 6 
7 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ ่ 6 6 
8 วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี 6 6 

 รวม 48 48 
 
ตารางท่ี 5-9 รายการการพัฒนาครูของสถานศึกษาทั้ง 8 แห่ง (ฝึกอบรมในสถานประกอบการ) 

หลักสูตร 
  

ค่าฝึกอบรม (48 คน) รวมทั้งสิ้น 
ปีงบ63 ปีงบ64 ปีงบ65 

1. Track Work 25 วัน 1,040,000 1,040,000 1,040,000 3,120,000 
2. Signaling 20 วัน 892,000 892,000 892,000 2,676,000 

3. Rolling Stock 25 วัน 1,040,000 1,040,000 1,040,000 3,120,000 

รวม 8,916,000 
วิทยาลัยละ 1,114,500 

หมายเหตุ: 1) งบประมาณส าหรับพัฒนาครูร่วมกันของสถานศึกษา 8 แห่ง  2) โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟมีครูสอนโดยตรงแล้ว 
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ตารางท่ี 5-10 รายการการพัฒนาครูของสถานศึกษาทั้ง 8 แห่ง (กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ) 
ล าดับที ่ หัวข้อ/เรื่อง จ านวน

วัน 
ปีงบประมาณ รวม 2563 2564 

1 ความปลอดภัยในงานระบบขนส่งทางราง 5 718,120  718,120 
2 ระบบขนส่งทางราง   10 1,183,000  1,183,000 
3 เทคโนโลยีทางรถไฟ 10 1,183,000  1,183,000 
4 ไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง 10 1,183,000  1,183,000 
5 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังในงานระบบราง 10  1,183,000 1183000 
6 โปรแกรมเมิลลอจิกคอนโทรลในงานระบบราง 10  1,183,000 1183000 
7 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในงานระบบราง 10  1,183,000 1183000 

รวม 7,816,120 
วิทยาลัยละ 977,015 

 

5.4 คัดเลือกสถานศึกษา/สถานฝึกอบรมน าร่องในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
ตารางท่ี 5.11 ความพร้อมของสถานศึกษาน าร่องในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคน 

สถานศึกษา ความพร้อม 
1. วิทยาลัยเทคนิคสัตหบี (เปิดสอนดา้น Track Work) - มีหลักสูตรทางดา้นระบบรางที่ถูกพัฒนาร่วมกับประเทศ

ออสเตรยี 
- มีการเรียนการสอนทางด้านระบบราง (Track Work) 

เปิดตั้งแต่ปี 2559 
- มีความร่วมมือกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ในการรับ

นักศึกษาฝึกงาน 
2. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 

(เปิดสอนด้าน Rolling Stock) 
- มีความร่วมมือกับประเทศจีน โดยทางการจีนไดส้นับสนุน

ครุภณัฑ์ในการฝึกสอน 
- อยู่ในแผนการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวะพรีเมี่ยม 

3. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา (เปิดสอนด้าน Signaling) - มีความร่วมมือกับประเทศจีน โดยทางการจีนไดส้นับสนุน
ครุภณัฑ์ในการฝึกสอน 

- อยู่ในแผนการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวะพรีเมี่ยม 
4. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  

(เปิดสอนด้าน Track Work) 
- อยู่ในแผนการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวะพรีเมี่ยม 

5. วิทยาลัยเทคนิควาปปีทุม (เปิดสอนด้าน Signaling) - อยู่ในแผนการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวะพรีเมี่ยม 
6. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  

(เปิดสอนด้าน Rolling Stock) 
- อยู่ในแผนการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวพรีเมี่ยม 

7. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  
(เปิดสอนด้าน Rolling Stock) 

- มีความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
- อยู่ในแผนการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวะพรีเมี่ยม 

8. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (เปิดสอนดา้น Signaling) - มีความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
- อยู่ในแผนการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวะพรีเมี่ยม 

9. โรงเรียนวศิวกรรมรถไฟ - มีความพร้อมทั้งด้านครุภณัฑ์และสถานท่ีเนื่องจากมีการ
เรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยอยู่แล้ว 

- เสนอจะด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
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6. แนวทางการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนรวมถึงกรอบเวลาในการด าเนินงานของ   
    คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนก าลังคนแต่ละชุด  

คณะท างานได้ด าเนินการตามภารกิจที่ ได้ รับมอบหมาย และได้วิ เคราะห์แนวทาง 
การขับเคลื่อนการพัฒนาก าลังคนทางด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานระบบราง โดยมียุทธศาสตร์ ดังนี้ 

6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้  
โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยกลยุทธ ดังนี้: 

กลยุทธ์ การขับเคลื่อน 
กลยุทธ์ที่ 1  
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในอุตสาหกรรมระบบราง 

- ประสานงานประชาสัมพันธ์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ สนข. 
สวทช. สวทน. วรศท. หรือ กฟท. 

- ประสานงานในระดับสูงเพ่ือให้นโยบายสนันสนุนแนวทางของ
คณะอนุกรรมการฯ 

- ประสานงานกับหน่วยเทรนนิ่งของแต่ละ Operator ให้ทราบถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางด้าน 
การฝึกอบรม และจะได้ช่างที่มีทักษะขั้นสูงจากผู้รับเหมาบุคคลที่สาม 

- การคัดเลือกบุคลากร, การก าหนดค่าตอบแทน, การฝึกอบรมภายใน
องค์กร 

- การซ้อมแผนฉุกเฉินภายใน และร่วมกันระหว่าง Operator ประจ าปี  
- ประชาสัมพันธ์ในงาน RISE ของ สวทช. และ TRAS ของ สวทน. 
- ประสานงานบูรณาการกับแผนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางราง 

โดย รฟท. 
- ร่วมขับเคลื่อนแผนกับโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันวิชาการด้าน

ระบบราง (Thai Rail Academy: TRA ) 
กลยุทธ์ที่ 2 
ประชาสัมพันธ์ใน 
กลุ่มนักศึกษา  
และผู้ปกครอง  

- สพฐ. : สอดแทรกพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอน สอดแทรก
ข้อมูลอาชีพในระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของการแนะแนวการศึกษาต่อ 

- สร้างความเข้าใจถึงโอกาสในการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Path) 
- สร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่การท างานในอุตสาหกรรมระบบราง 
- ภาพลักษณ์อาชีพ และสร้างค่านิยมในการเข้าสู่อาชีพ 

 
 

6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านช่างเทคนิคในระดับ ปวส.  
โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ ดังนี้: 
กลยุทธ์ที่ 1 คัดเลือกสถานศึกษาเป้าหมายเพ่ือผลิต และพัฒนาก าลังคนด้านช่างซ่อมบ ารุงระบบ

ขนส่งทางรางโดยในแต่ละสถานศึกษาเป้าหมายจะเปิดหลักสูตรที่จะเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนี้ 
1. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (เปิดสอนด้าน Track Work) 
2. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (เปิดสอนด้าน Rolling Stock) 
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3. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา (เปิดสอนด้าน Signaling) 
4. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี (เปิดสอนด้าน Track Work) 
5. วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม (เปิดสอนด้าน Signaling) 
6. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (เปิดสอนด้าน Rolling Stock) 
7. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ (เปิดสอนด้าน Rolling Stock) 
8.  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  (เปิดสอนด้าน Signaling) 

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตรช่างซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางรางในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานและ
ได้รับการยอมรับจากภาคผู้ประกอบการ และประมาณการค่าใช้จ่ายในการเรียน โดยมีการสนับสนุน 
จากทั้งภาครัฐและเอกชน  

กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และการอบรมระยะสั้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมระบบราง เพ่ือเพ่ิมทบทวน และยกระดับสมรรถนะ และพัฒนาทักษะผู้สนใจ โดยความ
ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ และผู้ประกอบการ 

กลยุทธ์ที่ 4 จัดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน โดยด าเนินการก าหนดลักษณะ
ครุภัณฑ์ และจัดท ารายการอุปกรณ์ รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความส าคัญในการจัดการเรียนการสอน
จากนั้นล าดับความส าคัญ และจ าแนกอุปกรณ์ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องซื้อเนื่องจากสามารถขอรับบริจาคได้  
หรืออุปกรณ์ที่สามารถจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตทดแทนได้ รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ให้เหลือเพียง
แค่ครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นในการจัดซื้อ ซึ่งบางรายการอาจต้องพิจารณาในการใช้ของมือสองเพ่ือมาเป็น
อุปกรณ์ฝึก  

กลยุทธ์ที่ 5 จัดท าหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาครูที่จะมาเป็นผู้สอนช่างซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 
มีการก าหนดแนวทางส าหรับการฝึกอบรมครูผู้สอน ทั้งในส่วนของครูประจ าที่จะต้องเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎี
และมีการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการเพ่ือหาความรู้ความช านาญเพ่ิมเติม และในส่วนของครูพิเศษท่ีมาจาก
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่จะต้องประสานงานเพ่ือร่วมถ่ายทอดความความรู้ให้กั บผู้เข้าอบรม โดยโรงเรียน
วิศวกรรมรถไฟร่วมกับผู้ประกอบการด้านระบบรางที่เก่ียวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 6 หาแนวทางการพัฒนาก าลังคน และบุคลากรวิศวกร ผู้ช านาญการ และผู้เชี่ยวชาญ 
ในระดับอุดมศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 7 การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมระบบราง ครูผู้สอน และผู้สนใจ ผ่านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  

6.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชื่อมโยงเครือข่าย  
กลยุทธ์ที่ 1 การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการ

แบ่งปันทรัพยากรในการเรียนการสอน และฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึง 
การประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์การสอน และร่วมมือด้านบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน 
1.1 ใช้มาตรการทางด้านภาษีเพ่ือจูงใจให้ผู้สนับสนุนครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา 
1.2 ให้สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรับครู และนักศึกษาเข้าฝึกงาน 
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1.3 ให้สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร การเรียน 
การสอนอย่างต่อเนื่อง 

1.4 ให้สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญมาเป็นครูสอน 
ในสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้มากข้ึน 

2. ด้านการให้ทุนการศึกษาจากผู้ประกอบการ โดยมีการก าหนดมาตรการร่วมกัน และบูรณาการ
การให้ทุนอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ 

3. การถ่ายถอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและซ่อมบ ารุง โดยให้มีการฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผู้เชี่ยวชาญในประเทศและต่างประเทศอยู่เสมอ 

กลยุทธ์ที่ 2 ท าความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษา และฝึกปฏิบัติ
กับของจริง โดยให้มีการหารือกับภาคผู้ประกอบการเดินรถทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพ่ือลงนามบันทึก 
ความเข้าใจ (MOU) การฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฏความปลอดภัยด้านการเดินรถไฟ และ
สามารถอบรมนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดหัวข้อการอบรม โดยมีการ
ประเมินผล และกรอบระยะเวลาฝึกอบรมที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น 

1. การตรวจราง และระบบล้อเลื่อน   
2. งานให้บริการเช่น อัดไข ตรวจเติมน้ ามันในระบบหล่อลื่นต่างๆ (OIL) ตรวจเติมไฮดรอลิก  
3. ฝึกการใช้คู่มือการบ ารุงรักษา 
4. การวิเคราะห์หาสาเหตุข้อขัดข้อง (Troubleshooting) 
5. การใช้เครื่องมือต่างๆ และการควบคุมเครื่องมือ 
6. การเขียนรายงานการซ่อมบ ารุง 
7. งานอ่ืนๆ เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดมาตรการจูงใจโดยร่วมมือกับกระทรวงแรงงานเรื่อง Wil โดยให้มีการ
ลดหย่อนภาษีในด้านต่างๆ ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และร่วมมือกับ BOI เพ่ือส่งเสริมการลงทุนด้านการพัฒนา
บุคลากรทางด้านระบบราง ให้ท าข้อตกลงจับคู่ร่วมกันแต่ละวิทยาลัยกับสถานประกอบการในการรับนักศึกษา
เข้าฝึกและท างาน เพ่ือให้กระบวนการพัฒนาก าลังคนสอดคล้องกับความต้องการภาคผู้ประกอบการ และมีการ
ฝึกงานนักศึกษาได้มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระต่อผู้ประกอบการ 

กลยุทธ์ที่ 4 ผลักดันให้มีการปรับปรุง และเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสั่งซื้อรถไฟจาก
ประเทศผู้ผลิต โดยก าหนดความจ าเป็นในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบ การก่อสร้าง การเดินรถ 
และการบ ารุงรักษาระบบให้กับภาคผู้ประกอบการเดินรถ และภาคการศึกษาในประเทศไทย เพ่ือลดการพ่ึงพา
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และให้คนไทยมีองค์ความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตนเอง 

กลยุทธ์ที่ 5 ประสานความร่วมมือการพัฒนาก าลังคนในระดับปริญญาตรีกับ เครือข่ายสถาบัน
วิชาการด้านระบบราง (Thai Rail Academy TRA ) 

กลยุทธ์ที่ 6 ประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ ผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ 
ที่ส าคัญ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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6.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล 
กลยุทธ์ที่ 1 ต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการที่มาจากผู้เชี่ยวชาญจากภาคผู้ประกอบการ หน่วยงาน

ก ากับดูแล สถานศึกษา และสถานฝึกอบรม ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพ่ือด าเนินการ
ติดตามประเมินผลและขับเคลื่อนแผนฯ ตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

1. ติดตาม และเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และการฝึกอบรมให้ได้มาตรฐาน 
โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง  
ของทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

2. ทบทวนแผนการผลิตก าลังคนเป็นระยะ โดยให้มีการวิเคราะห์ความต้องการอย่างละเอียด ไม่ว่า
จะเป็นวิเคราะห์ก าลังคนที่ต้องการจากการพัฒนาโครงการรถไฟในแต่ละช่วงเวลา วิ เคราะห์ศักยภาพ 
การท างานของผู้ปฏิบัติงานว่าปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพเพียงใด และหาแนวทางพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
รวมทั้งวางแผนการพัฒนาก าลังคนด้านระบบรางให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ในแต่ละช่วงเวลา
ให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดภาวะก าลังคนล้นตลาด 

กลยุทธ์ที่ 2 เสนอแนะการทบทวน และพัฒนามาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพ
รถไฟความเร็วสูงและระบบราง 

 

6.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 1-4 แล้ว การขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านระบบขนส่งทางรางตามแผนปฏิบัติการฯ ควรจะต้องด าเนินการในเชิงนโยบายในส่วนของอุปสงค์
และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่สนใจเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านระบบขนส่งทางราง ดังนี้ 

(1) การให้การรับรองคุณวุฒิการศึกษาในสาขาช่างระบบขนส่งทางราง ที่แตกต่างจากสาขาช่างทั่วไป 
เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ในสาขาช่างระบบขนส่งทางรางซึ่งเป็นสาขาเฉพาะทาง  
โดยเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พิจารณารับรองคุณวุฒิในสาขาช่างระบบขนส่ง
ทางราง และอาจให้ก าหนดคุณวุฒิในการสรรหาข้าราชการและพนักงานที่แตกต่างจากช่างสาขาทั่วไป 

(2) การสนับสนุนให้มีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบขนส่งทางรางในประเทศ  
เพ่ือสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีในด้านระบบขนส่งทางราง สร้างรายได้ให้กับประเทศ และเป็นตลาดแรงงาน
ที่ใช้ความรู้เข้มข้นส าหรับวิศวกร ช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง 

7. แผนปฏิบัติการและงบประมาณ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

63 64 65 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สรา้งการรับรู ้     

1.  ประชาสัมพันธ์
กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
ในอุตสาหกรรม
ระบบราง 

เพื่อสร้างการ
รับรู้การพัฒนา
ก าลังคนด้าน
ด้านซ่อมบ ารุง
ระบบขนส่ง
ทางราง 
โดยวิทยาลัย
เป้าหมาย 

กลุ่มบุคลากร 
ในอุตสาหกรรม
ระบบราง 

1.วิทยาลยั
เป้าหมาย 8 แห่ง 
2.คณะกรรมการ
บริหารโครงการที่
แต่งต้ังโดย
คณะกรรมการ
กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 
3.วิทยาลยั 
น าร่อง 8 แห่ง 

ผู้ประกอบ 
การ และ
ผู้รับเหมา
ได้รับทราบ
ถึงการ
พัฒนาโดย
วิทยาลยั  
8 แห่ง 

0.50 0.28 - 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

63 64 65 
2.  ประชาสัมพันธ์ใน

กลุ่มนักศึกษา 
และผู้ปกครอง 

เพื่อสร้าง          
การรับรู้ถึง
ความส าคัญ
ของ
อุตสาหกรรม 
และเพิ่ม
ทางเลือก
ส าหรับเด็ก
และผู้ปกครอง
ในการเลือก
สาขาเพื่อเข้า
เรียน  

ผู้ปกครอง และ
นักศึกษา  

1.วิทยาลยั
เป้าหมาย 8 แห่ง 
2.คณะกรรมการ
บริหารโครงการที่
แต่งต้ังโดย
คณะกรรมการ
กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 
3.วิทยาลยั 
น าร่อง 8 แห่ง 

ผู้ปกครอง 
และ
นักศึกษา ได้
รับรู้
สาขาวิชา
ทางเลือกใน
การศึกษาต่อ 

1.00 0.28 0.28 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านช่างเทคนิคในระดับ ปวส.     
1.  คัดเลือก

สถานศึกษา
เป้าหมาย 

เพื่อพิจารณา
สถานศึกษาที่
มีศักยภาพใน
การเรียนการ
สอน 

ประสานงาน
เพื่อให้
สถานศึกษาให้
ความร่วมมือตาม
แผน 

คณะกรรมการ
บริหารโครงการที่
แต่งต้ังโดย
คณะกรรมการ
กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 

สถานศึกษา
เป้าหมาย
เข้าร่วม
โครงการ
จ านวนอย่าง
น้อย 5 แห่ง 

- - - 

2.  ปรับปรุง
หลักสูตรให้ได้
มาตรฐาน สคช. 
และเสนอต่อ
คณะกรรมการให้
อนุมัติให้แล้ว
เสร็จ 

เพื่อให้
หลักสูตรถูก
ประกาศและ 
วท.เป้าหมาย 
8 แห่ง
น าไปใช้ในการ
เรียนการสอน
ด้านระบบราง 

หลักสูตรได้รับ
อนุมัติและ
ประกาศใช้
ภายในป ี2562 

คณะท างาน
ภายใต้
คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาก าลังคน
ด้านโลจิสติกส์
โครงสร้างพื้นฐาน 

หลักสูตร
ปรับได้
สอดคล้อง
กับมาตรฐาน
อาชีพของ 
สคช. 

0.48 - 0.48 

3.  ผลักดันการ
พัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้น และ
การอบรมระยะ
สั้น  

เพื่อเพิ่ม
ทบทวน และ
ยกระดับ
สมรรถนะ 
และพัฒนา
ทักษะผู้ที่อยู่
ใน
อุตสาหกรรม
และผู้สนใจ 

หลักสูตรแล้ว
เสร็จ และสถาน
ฝึกอบรมมีความ
พร้อม 

1.คณะกรรมการ
บริหารโครงการที่
แต่งต้ังโดย
คณะกรรมการ
กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 
2.กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
ร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 
3.โรงเรียน
วิศวกรรมรถไฟ
ร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

ได้หลักสูตร
ระยะสั้น
ครบ  
3 สาขา คือ 
Signaling, 
Track 
Work, 
Roling 
stock 

1.50 0.50 - 

4.  จัดหาครุภัณฑ์
และสื่อการสอน
ตามสมรรถนะ 
4.1 โครงการ
จัดหาครุภัณฑ์
และสื่อการสอน
ตามสมรรถนะ

เพื่อ
เตรียมการ
เรียนการสอน
ให้มีการฝึก
ปฏิบัติกับ
อุปกรณ์จริง 
 
 

วท.เป้าหมายมี
ครุภัณฑ์ชุดฝึก
ตามแผน 
 
 
 
 
 

1.วิทยาลยัน า
ร่อง 8 แห่ง 
2.คณะกรรมการ
บริหารโครงการที่
แต่งต้ังโดย
คณะกรรมการ
กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 

มีครุภัณฑ์
พร้อมตาม
แผน อยา่ง
น้อย 5 แห่ง 
 
 
 
 

 
 
 

200.00 
 
 
 
 

 
 
 

116.16 
 
 
 
 

 
 
 

100.00 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

63 64 65 
ส าหรับหลักสูตร 
ปวส. 
4.2 โครงการ
จัดหาครุภัณฑ์
และสื่อการสอน
ตามสมรรถนะ
ส าหรับหลักสูตร
ระยะสั้น 
4.2.1 งบ
ครุภัณฑ์ระยะสั้น
ของโรงเรียน 
วิศกรรมรถไฟ 
4.2.2 งบ
ครุภัณฑ์ระสั้น
ของอาชีวศึกษา 

 
 
เพื่อ
เตรียมการ
เรียนการสอน
ให้มีการฝึก
ปฏิบัติกับ
อุปกรณ์จริง 
 

 
 
มีครุภัณฑ์ชุดฝึก
ตามแผน 

 
 
1.โรงเรียน
วิศวกรรมรถไฟ   
2วิทยาลยัเทคนิค
สัตหีบ 
3.คณะกรรมการ
บริหารโครงการที่
แต่งต้ังโดย
คณะกรรมการ
กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 

 
 
มีครุภัณฑ์
พร้อมตาม
แผน อยา่ง
น้อย 2 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

41.38 
 
 
 

5.70 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

5.  พัฒนาครูและครู
ฝึกในสถาน
ประกอบการให้มี
ความรู้และทักษะ
ใน 3 สาขาวิชา
คือ 
5.1 Rolling 
Stock 
5.2 Signaling 
5.3 Track 
work 

เพื่อให้ครูมี
ความรู้จริงใน
ด้านระบบราง
ทั้ง 3 ด้าน 
และเพียงพอ
ต่อนักศึกษา 

มีครูในสาขาวิชา
ที่มุ่งเน้นเพียงพอ
ตามแผน 

1.วิทยาลยั 
น าร่อง 8 แห่ง 
2.คณะกรรมการ
บริหารโครงการที่
แต่งต้ังโดย
คณะกรรมการ
กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 
3.โรงเรียน
วิศวกรรมรถไฟ 

วิทยาลยั
เป้าหมายมี
จ านวนครูที่
ผ่านการ
ฝึกอบรม
ตามแผน 

2.98 2.98 2.98 

6.  รายการการ
พัฒนาครูของ
สถานศึกษาทั้ง  
8 แห่ง 
(กลุ่มทักษะ
วิชาชีพเฉพาะ) 

เพื่อให้ครูมี
ความรู้จริงใน
การสอนวิชา 
ชีพเฉพาะ  

ครูประจ าใน
สถานศึกษา
จ านวน 8 แห่ง 

1.วิทยาลยั 
น าร่อง 8 แห่ง 
2.คณะกรรมการ
บริหารโครงการที่
แต่งต้ังโดย
คณะกรรมการ
กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 
3.โรงเรียน
วิศวกรรมรถไฟ 

วิทยาลยั
เป้าหมายมี
จ านวนครูที่
ผ่านการ
ฝึกอบรม
ตามแผน 

4.27 3.55 - 

7.  โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
เรียนการสอน
นักศึกษา 

เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้
เด็กเข้ามา
เรียนทางด้าน
ระบบราง 

จ านวนเด็กที่
ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเข้าสู่
ภาคผู้ประกอบ 
การ 

1.วิทยาลยั 
น าร่อง 8 แห่ง 
2.คณะกรรมการ
บริหารโครงการที่
แต่งต้ังโดย
คณะกรรมการ
กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 
 
 
 
 

วิทยาลยั
เป้าหมาย 
น าร่องจัด
งบประมาณ
สนับสนุน
นักศึกษาได้
ตามแผน 

7.60 7.60 7.60 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เช่ือมโยงเครือข่าย      

1.  ประสานความ
ร่วมมือระหวา่ง
หน่วยงานเพือ่ให้
เกิดการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และมีการ 
แบ่งปัน
ทรัพยากรในการ
เรียนการสอน 
และฝึกอบรม 

เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และมี
การแบ่งปัน
ทรัพยากรใน
การเรียนการ
สอน และ
ฝึกอบรม 

หน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา 
และเอกชนที่
เกี่ยวขอ้งกับ
ระบบราง 

คณะกรรมการ
บริหารโครงการที่
แต่งต้ังโดย
คณะกรรมการ
กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 
 

เครือข่าย
ความร่วมมือ 

1.50 
 
 
 
 
 
 

 

1.50 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.50 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  ท าความร่วมมอื
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งต่างๆ 
เพื่อให้ความรู้แก่
นักศึกษา และฝึก
ปฏิบัติกับของ
จริง 

เพื่อให้เกิดการ
พัฒนา
ก าลังคนด้าน
ระบบรางผ่าน
การฝึกปฏิบัติ
และท างานใน
สถานการณ์ที่
เสมือนจริง 

หน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา
และเอกชนที่
เกี่ยวขอ้งกับ
ระบบราง 

เครือข่าย
ความร่วมมือ  

1.5 1.5 1.5 

3.  ผลักดันให้มีการ
ปรับปรุง และ
เพิ่มเติมกฏหมาย
ที่เกี่ยวขอ้งในการ
สั่งซ้ือรถไฟจาก
ประเทศผู้ผลิต  

เพื่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทค 
โนโลยีสู่คน
ไทย ลดการ
พึ่งพา
ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างชาติ และ
ประเทศไทย
สามารถต่อ
ยอด
เทคโนโลยี 

ก าหนดความ
จ าเป็นในการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน
การออกแบบ 
การก่อสร้าง การ
เดินรถ และการ
บ ารุงรักษา 

มีการ
เพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุง
กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งใน
การสั่งซ้ือ
รถไฟจาก
ประเทศ
ผู้ผลิต 

1.5 1.5 1.5 

4.  ผลักดันให้เกิด
มาตรการจูงใจ
โดยร่วมมือกับ
กระทรวงแรงงาน
เร่ือง Wil และ
ร่วมมือกับ BOI 
เพื่อส่งเสริมการ
ลงทุนด้านการ
พัฒนาบุคลากร
ทางด้านระบบ
ราง 

เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้
ภาค
ผู้ประกอบการ
ร่วมสนันสนุน
การเรียนการ
สอน และ
ท างานร่วมกัน
อย่าง 
บูรณาการ 

ให้มีการลดหยอ่น
ภาษีในด้านต่างๆ
ส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ และท า
ข้อตกลงจับคู่
ร่วมกันแต่ละ
วิทยาลยักับ
สถาน
ประกอบการใน
การรับนักศึกษา
เข้าฝึกอบรม 
และเข้าท างาน 

มีการ
ลดหย่อน
ภาษีในด้าน
ต่างๆ ให้ 
ผู้ร่วม
โครงการ 
และท า
ข้อตกลง
จับคู่
สถานศึกษา
กับสถาน
ประกอบการ
ในการรับ
นักศึกษาเข้า
ฝึกอบรม 
และเข้า
ท างาน 

1.5 1.5 1.5 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

63 64 65 
5.  ประสานความ

ร่วมมือการ
พัฒนาก าลังคน
ในระดับปริญญา
ตรแีละโทกับ
เครือข่ายสถาบัน
วิชาการ 
ด้านระบบราง 
(Thai Rail 
Academy  
(TRA )) 

เพื่อต่อยอด
ก าลังคนให้
เข้าสู่ระดับ
ความ
เช่ียวชาญสูง 

หน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา
และเอกชนที่
เกี่ยวขอ้งกับ
ระบบราง 
ร่วมกับเครือข่าย
สถาบันวิชาการ 
ด้านระบบราง 
(Thai Rail 
Academy  
(TRA)) 

ความร่วมมือ
กับ 
เครือข่าย
สถาบัน
วิชาการ 
ด้านระบบ
ราง (Thai 
Rail 
Academy  
(TRA )) 

1.5 1.5 1.5 

6.  ประสานความ
ร่วมมือ ในการ
เช่ือมโยงในระดับ
นานาชาติ  

ได้รับความ
ร่วมมือ
ผู้เชี่ยวชาญ 
และองค์
ความรู้ที่
ส าคัญ และ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

หน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา
และเอกชนที่
เกี่ยวขอ้งกับ
ระบบราง 
ร่วมกับเครือข่าย
สถาบันวิชาการ 
ด้านระบบราง 
(Thai Rail 
Academy  
(TRA)) 

มีความ
ร่วมมือ
ผู้เชี่ยวชาญ 
และองค์
ความรู้ที่
ส าคัญ และ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยี  
ความร่วมมือ 

1.5 1.5 1.5 

7.  ศึกษาความ
ต้องการก าลังคน 
และผลิตผลการ
ปฏิบัติงานของ
ช่างเทคนิค 
เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการ 

เพื่อทบทวน
ความต้องการ
ก าลังคนเป็น
ระยะๆ และ
ให้มีความ
ละเอียด
แม่นย าในแต่
ละช่วงเวลา
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการ
ปรับปรุงแผน
ให้เหมาะสม 

มีข้อมูลด้าน
ความต้องการ
ก าลังคน และ
การผลิตก าลังคน
ที่มีความแม่นย า 
และเช่ือถือได้ 

จ านวนความ
ต้องการ
ก าลังคน 
และผลิตผล
การ
ปฏิบัติงาน
ของช่าง
เทคนิคที่
สอดคล้อง
กับความ
ต้องการ 

2.00 2.00 2.00 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล     
1.  ตั้งคณะกรรมการ

บริหารโครงการ
ที่มาจาก
ผู้เชี่ยวชาญจาก
ภาค
ผู้ประกอบการ 
หน่วยงานก ากบั
ดูแลสถานศึกษา 
และสถาน
ฝึกอบรม  

เพื่อติดตาม
แผนการ
ด าเนินงานให้
บรรลุตามเป้า 
และพิจารณา
ทบทวนแผน
เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

สามารถติดตาม
แผนได้เป็นไป
ตามเป้าที่วางไว ้

คณะกรรมการ
กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 

 1.00 1.00 1.00 

2.  เสนอแนะการ
ทบทวน และ
พัฒนามาตรฐาน
อาชีพ และ

เพื่อทบทวน
มาตรฐาน
อาชีพให้
ทันสมัยและ

สามารถติดตาม
แผนได้เป็นไป
ตามเป้าที่วางไว ้

คณะกรรมการ
กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 

 1.00 1.00 1.00 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

63 64 65 
คุณวุฒิวิชาชีพใน
สาขาวิชาชีพ 
รถไฟความเร็วสูง
และระบบราง 

ตอบสนองต่อ
ความเปลี่ยน 
แปลงของ
เทคโนโลยี 

รวมแต่ละปี  278.41 144.35 124.34 
รวมทั้งสิ้น 547.10 ลา้นบาท 

8. วงเงินงบประมาณพร้อมแหล่งท่ีมาของเงิน 
คณะกรรมการบริหารโครงการ จะต้องประสานแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ กับส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งวิทยาลัยน าร่องในการผลิตก าลังคน หน่วยงานที่จะเป็นศูนย์ฝึกอบรมในการพัฒนาก าลังคน และส านัก
งบประมาณ รวมทั้งหน่วยงานที่จะสนับสนุนในการขับเคลื่อน ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาก าลังคน
ด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยต้องจัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
ในรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการ เสนอส านักงบประมาณเพ่ือขออนุมัติใช้งบประมาณในแต่ละปี ซึ่งโดยสรุป
ในเบื้องต้นจะใช้งบประมาณในการขับเคลื่อน 547.10 ล้านบาท 
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สรุปการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ  
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน 

ในสาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพ้ืนฐานงานระบบขนส่งทางราง 
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 12.30 น. 

ณ ห้องพญาไท ช้ัน 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
______________________________________________________ 

 การด าเนินการประชุมประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิต
และพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพ้ืนฐานงานระบบขนส่งทางรางได้ด าเนินการเป็น 2 ช่วง
คือ (1) เป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการการผลิตและพัฒนาก าลังคน ด าเนินการประชุมโดย 
นายธีระพจน์ ค ารณฤทธิศร ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ (2) เป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักสูตรช่างซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง ด าเนินการประชุมโดยนายกิตติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะท างานจัดท า
หลักสูตรช่างซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง การประชุมฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. นายจเร รุ่งฐานีย รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย และประธาน
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนก าลังคนกลุ่มสาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพ้ืนฐาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุม และให้ข้อมูลว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการน าเสนอความคืบหน้าในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่จะน าไปใช้ในการผลิตบุคลากรในสาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้าง พ้ืนฐานงานระบบ
ขนส่งทางราง ซึ่งในแผนปฎิบัติการฯ จะพิจารณาการผลิตและพัฒนาก าลังคนในหลายมิติ ตั้งแต่หลักสูตร และ
การพัฒนาบุคลากรในภาคการศึกษาที่จะมาผลิตบุคลากรเพ่ือท างานในระบบขนส่งทางราง   

นายนพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) 
ได้กล่าวว่า แผนปฏิบัติในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านระบบราง เป็นฟันเฟืองในการพัฒนาก าลังคน ซึ่งใน
ระดับสากลจะต้องมีมาตรฐานอาชีพส าหรับใช้ในการประเมินสมรรถนะ ดังนั้น แผนปฏิบัติการฯ จะต้องมีความ
ชัดเจนเพื่อให้สามารถด าเนินการตามแผนบรรลุเป้าหมาย  

นายรุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา ผู้อ านวยการด้านนโยบายนวัตกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมและการเชื่อมโยง
นานาชาติ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และประธาน
คณะท างานจัดท าแผนแม่บทการขับเคลื่อนก าลังคนกลุ่มสาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพ้ืนฐาน  แนะน า
การจัดท าแผนปฏิบัติการการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพ้ืนฐาน เน้นไปที่ช่าง
ซ่อมบ ารุงระบบรางเพราะบุคลากรทางงานระบบ มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงานกันไป จึงต้องมีการเตรียมความ
พร้อมคนในการท างาน ปัจจุบันมีความต้องการก าลังคนระบบราง จ านวน 5,670 คน แต่หากระบบขนส่ง 
ทางรางมีการขยายตัวจะมีความต้องการก าลังคนส าหรับงานระบบรางประมาณการจากการค านวณจาก
ระยะทาง จ านวนสถานี รอบการเดินรถ และเทคโนโลยีที่ใช้ จ านวน 7,280 คน ความต้องการก าลังคนเพ่ิมขึ้น 
1,610 คน เมื่อพิจารณาหน่วยงานที่ผลิตก าลังคนส าหรับงานระบบราง พบว่า โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟเป็น
สถานศึกษาหลักในการผลิตก าลังคนระบบราง ส่วนสถานศึกษาภาคเอกชนและรัฐบาลบางแห่งอาจมีการเปิด
สอนเฉพาะรายวิชา หรือสถานศึกษาเท่านั้นที่เปิดแยกสอนออกไป จากการที่โครงสร้างพ้ืนฐานงานระบบขนส่ง
ทางรางได้ถูกขับเคลื่อนพัฒนาให้สามารถขนส่งคนและสินค้าได้ในระดับอาเซียน ดังนั้น จึงได้มีความพยายามให้
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หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง ได้แก่  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงคมนาคม ด าเนินงานแผนพัฒนาก าลังคนด้านงานระบบขนส่งทางราง
ร่วมกันเป็นไปตามกรอบเดียวกันและได้รับการขับเคลื่ อนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีก าลังคนที่มีทักษะและ
ความสามารถตรงความต้องการของหน่วยงานระบบราง  
 จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการการผลิตและพัฒนาก าลังคน ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ประเด็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ความต้องการของบุคลากรด้านระบบรางน่าจะเป็นระดับหมื่นคน ไม่น่าจะเป็น 7,280 คน ตามที่
ได้ประเมินไว้ เพราะปัจจุบันมีการด าเนินการรถไฟท้องถิ่น ซึ่งคล้ายๆ กับการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส  

2 ในแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพ้ืนฐานงาน
ระบบขนส่งทางราง ควรเพิ่มแผนการผลิตก าลังคนที่มีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนรถไฟด้วย 

3. อยากให้วางแผนผลิตก าลังคนเป็นกลุ่มๆ เพ่ือให้สามารถท างานกับระบบรางในช่วงต่างๆ ได้  
4. ควรให้ความส าคัญต่อการจ้างงานของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรระบบราง ควรมีงานรองรับหลังจาก

ส าเร็จการศึกษา 
5. ในแผนปฏิบัติการฯ ควรมีรายละเอียดเจาะลึกลงไปว่า การซ่อมบ ารุงเกี่ยวกับ ไฟฟ้า โยธา หรือ

เครื่องกล ตัวอย่างเช่น เครื่องกลระบบราง ไฟฟ้าระบบราง โยธาระบบราง เป็นต้น และควรต้องมองการพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบรางเป็นกลุ่ม เช่น ในภาคอีสาน (ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และขอนแก่น) ได้รวมกลุ่ม
กันเป็นร้อยแก่นสารสินธุ์ Railway Innopolis เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางร่วมกัน  

6. ควรมีการประเมินความต้องการของตลาดแรงงานของก าลังคนระบบราง ทั้งจากความต้องการจาก
ภาครัฐและเอกชน  

7. ควรมีความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานระบบรางของ
ภาครัฐและเอกชน มีการเรียนรู้การท างานจริงในสถานประกอบการ เป็นการสร้างโอกาสการมีงานท าของ
นักศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษาด้วย 

8. ควรให้พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุย
รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับปัญหาด้านโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการขนส่งระบบรางที่มีการขยายตัวใน
อนาคต เพราะการขนส่งทางบรรทุกเริ่มถูกจ ากัดน้ าหนัก ดังนั้น การขนส่งระบบรางจะมีบทบาทในการขน
สินค้ามากข้ึน  
 หลังจากนั้น นายจเร รุ่งฐานีย ได้ให้ข้อมูลและตอบค าถามแก่ผู้ เข้าร่วมประชุมว่า ตามปกติ
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยจะเป็นหน่วยงานผลิตและพัฒนาก าลังคนระบบราง การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนควรเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปควรต้องรู้ก่อนว่า จะต้องผลิตก าลังคนมาทดแทนก าลังคนเดิมที่มีอยู่
แล้วเท่าไหร่ ก าลังคนแบบไหนที่ตรงตามความต้องการ ผลิตก าลังคนมาแล้วต้องมีที่รองรับ ปัจจุบันหน่วยงาน
ราชการยังไม่ได้ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งส าหรับนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรระบบรางจึงอาจท าให้นักศึกษาที่
จบมาตกงานได้ ส าหรับหลักสูตรเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือประกอบรถไฟ ควรต้องมีการพัฒนาอย่างมี
ขั้นตอน เพราะจ าเป็นต้องมีข้อมูล สิ่งอ านวยความสะดวกและงานวิจัยมารองรับการที่รัฐบาลได้จุดประกายให้มี
การผลิตบุคลากรให้มีความสามารถตรงตามที่ระบบรางต้องการเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาก าลังคนด้าน
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ระบบราง ซึ่งการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ นี้ หากสามารถผลักดันให้เป็นรูปธรรม เป็นสูตรและมีคนเข้ามาศึกษาก็จะ
น าไปสู่การพัฒนาต่อไปในอนาคตได้ 
 นายรุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า แผนปฏิบัติการฯ นี้ นอกจากจะผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านระบบรางแล้ว ยังสร้างความต้องการเพ่ือรองรับคนที่ผลิตขึ้นเข้าไปท างานด้วย เกิดการท างาน
ร่วมกันของภาคเอกชน การรถไฟ ผู้ประกอบการ สถานการศึกษา และสถาบันวิจัย มีนโยบายเรียนรู้เทคโนโลยี 
เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมเข้มแข็งขึ้น ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนผลักดันงานระบบขนส่งทางรางให้ขยายตัวไปยัง
ภูมิภาคอาเซียนได้ แผนปฏิบัติการฯ จะสร้าง Knowledge Worker ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นก้าวผ่านกับดัก 
รายได้ปานกลางได้ ในขั้นตอนต่อไป คือความร่วมมือในการท างาน จะต้องหาแนวทางในการท างานร่วมกัน 
หลายหน่วยงานมีความรู้ความสามารถแต่ท างานไม่สอดคล้องกัน เห็นด้วย Work Integrated Learning  
ที่ท างานไปด้วยเรียนไปด้วย แต่บางครั้งก็เป็นภาระของภาคอุตสาหกรรมเพราะบางทีก็ท าได้ยาก 
 นายนพดล ปิยะตระภูมิ กล่าวว่า การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติจะท าให้
ก าลังคนเหล่านั้นสามารถแข่งขันและสามารถเคลื่อนย้ายก าลังคนได้อย่างเสรีในอาเซียนตามที่ได้เปิดเสรีไปเมื่อ
สองปีที่แล้ว  

ช่วงที่สองเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรช่างซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง โดยมี
คณะท างานและผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องกับการจัดท าหลักสูตรฯ คือ (1) นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2) นายชาตรี ชนานาฏจาก หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (3) นายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบและประธานคณะท างานจัดท า
หลักสูตรช่างซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง (4) นายเอกชัย หมื่นใจกล้า ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ คณะท างานจัดท าหลักสูตรช่างซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง (5) นายบุญสม เวียงชัย 
คณะท างานจัดท าแผนแม่บทการขับเคลื่อนก าลังคนกลุ่มสาขาอาชีวะด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพ้ืนฐานและ
คณะท างานจัดท าหลักสูตรช่างซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง และ (6) นายเจษฎา อุปโยธิน ผู้จัดการแผนก
ระบบรถตู้ไฟฟ้า บริษัท ร.ฟ.ท. จ ากัด และอนุกรรมการขับเคลื่อนก าลังคนกลุ่มสาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์
โครงสร้างพื้นฐาน  

ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นหลักสูตรช่างซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 
1. ควรมีการจัดเตรียมครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระบบรถไฟที่ใช้ในประเทศ  
2. ควรจัดท าหลักสูตรอินเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เพ่ือให้คนจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาเรียน

ได้ด้วย เพราะปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว 
3. ควรพิจารณาหลักสูตรการซ่อมบ ารุงโบกี้ว่า ครอบคลุมการซ่อมโบกี้ที่ใช้ในระบบรางเดียวและรางคู่

หรือไม่ เพราะประเทศไทยใช้โบกี้หมุนเวียน ดังนั้น โบกี้ของรถไฟรางคู่กับรางเดี่ยวก็จะใช้ร่วมกัน  
4. ควรให้เพ่ิมรายละเอียดการทดสอบงานระบบราง เช่น หมอนในระบบราง 
5. โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ มีหลักสูตรระบบรถไฟฟ้า และหลักสูตรระยะสั้นส าหรับบุคลากรรถไฟ จึง

ควรให้มีการสร้างเครือข่ายของงานระบบรางกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
6. ควรให้วิทยาลัยเอกชนสามารถจัดท าหลักสูตรพรีเมียมได้เหมือนกับวิทยาลัยของรัฐ 
7. เสนอให้มีการรวม Operator ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต เพ่ือให้ทราบอัตราก าลังคนที่แน่นอน รวมไปถึง

การพิจารณาการจัดหลักสูตรด้านการจัดการบนสถานี 
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8. เสนอให้เพ่ิมการสอนการท างานเป็นทีมในหลักสูตร โดยให้การเรียนการสอน และการประเมินผล
แบบกลุ่มด้วย ลดการบรรยายของอาจารย์ให้น้อยลง สอนนักศึกษาให้เรียนรู้จากองค์ความรู้จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรู้จักการสังเคราะห์วิเคราะห์ 

9. ควรมี Simulation ให้นักศึกษาได้ฝึกท างานด้าน Rolling Stock เพ่ือฝึกการถอดประกอบท าให้
สามารถท างานได้จริง 
 10. ควรมีความร่วมมือในการท างานเพ่ือเสนอแผนปฏิบัติการฯ โดยท าความร่วมมือกันจัดตั้งเป็น
สถาบันที่ประกอบไปด้วยสมาคม และหน่วยงานต่างๆ โดยงบประมาณนั้น อาจพิจารณาจากแหล่งอ่ืนนอกจาก
รัฐบาล เช่น ADB IMF ฯลฯ การท างานต้องท าแบบความร่วมมือ โดยมีกระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก
 11. หลักสูตรที่เสนอเน้นไปทางงานระบบขนส่งทางรางส าหรับรถโดยสาร ควรเพ่ิมการขนส่งทางราง
ส าหรับสินค้าทั่วไป และสินค้าเกษตรด้วย  
 12. หลักสูตรจะเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ความปลอดภัยระบบรถ แต่ไม่ได้เน้นความปลอดภัยของผู้โดยสาร 
เช่น หากเกิดไฟไหม้ใน monorail จะอพยพผู้โดยสารได้อย่างไร 

คณะท างานฯ ได้ให้ข้อมูลและตอบค าถามแก่ผู้เข้าร่วมประชุมว่า ในส่วนของครุภัณฑ์ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนนั้น บางวิทยาลัยได้รับงบประมาณมาแล้ว แต่บางวิทยาลัยอยู่ในระหว่างรอ
วิชาชีพสาขาเพ่ือน ามาประเมินจัดหาครุภัณฑ์ต่อไป ซึ่งในแผนปฏิบัติการฯ คณะท างานได้ร่วมกันพิจารณา
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นที่จะต้องใช้ในหลักสูตร และประมาณการงบประมาณแล้วเสนอไว้ในแผนปฏิบัติการฯ โดยได้
เสนอเป็นปีงบประมาณ 2563  2564 และ 2565 ตามล าดับ ส าหรับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะครู
ประจ าการ จะพัฒนาเฉพาะครูประจ าให้สามารถสอนเนื้อหาที่จ าเป็น 

ส าหรับหลักสูตรนี้ เป็นการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และเจ้าของสถานประกอบการ มี สอศ. เป็นเจ้าของหลักสูตรจึง
ถือได้ว่า เป็นหลักสูตรกลาง ดังนั้นสถานศึกษาเอกชนจึงสามารถเปิดหลักสูตรได้ เพียงแค่ขออนุญาต สอศ. ก่อน 

ในส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับความหลากหลายของงานระบบรางในประเทศไทย คณะท างานฯ ก็ตระหนัก
ถึงข้อนี้ จึงได้เสนอการเรียนการสอนแบบทวิภาคี เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือของงานระบบราง
หลากหลาย ซึ่งหลักสูตรก็ได้มีการปรับให้ทันต่อเทคโนโลยีตลอดเวลา เพ่ือให้นักศึกษาที่เรียนจบสามารถท างาน
กับหน่วยงานระบบรางได้ทันที 

 
ประเด็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม 
1. หลักสูตร ปวส. 
1.1 หลักสูตร 

1) ยังไม่เห็นรายวิชาที่เหมาะสมกับระบบรถไฟที่หลากหลายและระบบรถไฟในอนาคต  
2) อยากให้หลักสูตรเน้นทักษะการปฏิบัติงาน การลงมือท าจริง 
3) ควรเพิ่มความส าคัญของรถขบวนสินค้า และความปลอดภัยของผู้โดยสาร 
4) การเรียนการสอนระบบทวิภาคีเป็นหลักในทุกๆ สาขาวิชา 
5) ผู้ส าเร็จหลักสูตร ได้รับการรับรองสมรรถนะโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแบบอัตโนมัติ 
6) เป็นหลักสูตรที่ดีต่อภาคเอกชน แต่ควรท าร่วมกับหลายส่วนทั้งมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย  
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ที่จะส่งต่อก าลังคนไปยังภาคอุดมศึกษา หรือภาคอุตสาหกรรมต่อไป 
7) เป็นหลักสูตรที่มีการยืดหยุ่นให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ 

1.2 ครุภัณฑ์ 
1) ควรสอดคล้องกับงานระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันและใช้ในประเทศไทย  
2) ควรท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ จะได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
3) อยากได้รายละเอียดครุภัณฑ์อย่างชัดเจน 
4) ยังไม่เห็นรายละเอียด ซึ่งต้องใช้หลายระบบ รวมทั้งในการท างานจริงมีเครื่องมือหลายบริษัท 
5) เครื่องมือทั้งหมดสามารถใช้ของจริงได้ทุกรุ่นทุกแบบหรือไม่ 
6) ครุภัณฑ์อาจจะยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

 
1.3 การพัฒนาครู 

1) ควรมีการศึกษางานด้านระบบรางในประเทศ และผู้เชี่ยวชาญควรมีความรู้เกี่ยวกับบริษัทผู้ผลิต
ชิ้นส่วนระบบราง หรือรถไฟเพ่ือใช้ในประเทศไทย 

2) ครูควรมีความรู้ ประสบการณ์ในการฝึกนักเรียน  
3) ควรมีจัดอบรมครูผู้สอนตามรายวิชาในหลักสูตรร่วมกันทั้ง 7 วิทยาลัย  
4) การพัฒนาครูควรมีการพัฒนาในแต่ละด้าน ให้ครบทุกหลักสูตร ครูสามารถเข้าอบรมทุกสาขาวิชา 

มีใบรับรองการอบรมอย่างชัดเจน 

2.1 หลักสูตรระยะสั้น Track Work 
2.1.1 หลักสูตร 

1) ควรมีการพัฒนาทางด้านเครื่องมือและรถไฟฟ้าระบบราง  
2) Variations of Track Work Series ผู้ฝึกสอนต้องรู้จริง รู้หลากหลาย  
3) เสนอให้ใช้ระบบทวิภาคี 
4) อยากให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขางาน

ระบบรางได้ด้วย 
5) ควรให้ข้อมูลในการท าหลักสูตรให้ชัดเจน 
6) ควรร่วมกับภาคเอกชนในการลงภาคปฏิบัติ ปลูกฝังเนื้อหาหลักจริยธรรมวิชาชีพในกาท างาน 

2.1.2 ครุภัณฑ์ 
1) ต้องตอบสนองกับระบบที่ใช้ในประเทศไทย  
2) ครุภัณฑ์ตามเทคโนโลยีใหม่มีราคาสูง ควรต้องมีการจัดเตรียมให้พร้อมกันไปด้วย 
3) ควรมีความร่วมมือกับสถานประกอบการเจ้าของอาชีพ 
4) อยากได้รายละเอียดครุภัณฑ์อย่างชัดเจน 
5) ครุภัณฑ์ที่ใช้ควรเป็นครุภัณฑ์ที่จะน ามาใช้งานจริงเพื่อให้มีความเข้าใจและง่ายต่อการท างาน 

2.1.3 การพัฒนาครู 
1) ควรศึกษาทางด้าน Track Work เฉพาะทางและที่ใช้ในประเทศไทย  
2) ครูที่มาสอนมีแต่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมแต่ขาดประสบการณ์การท างานจริงที่จะสอนนักเรียน  
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3) ควรมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาอบรม 
4) ควรมีการพัฒนาครูอยู่ตลอดเวลา 

2.2 หลักสูตรระยะสั้น Rolling Stock 
2.2.1 หลักสูตร 

1) ควรเน้นเรื่องความปลอดภัยให้มากขึ้น  
2) ควรใช้ระบบทวิภาคี 
3) มีการจัดหลักสูตรระยะสั้น การท างานอาจจะท าได้ตามที่วางไว้ แต่อาจจะไม่ครอบคลุมด้านการ

วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนจริง 
4) ควรเพิ่มการอบรมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมวิชาชีพ 

2.2.2 ครุภณัฑ์ 
1) ควรใช้ครุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเดียวกับระบบที่มีใช้ในประเทศ  
2) ควรค านึงถึงการซ่อมบ ารุง การสอบเทียบเครื่องมือ (calibrate) ต่างๆ ด้วย ซึ่งการด าเนินการ

เหล่านี้ใช้จ่ายสูง 
3) ควรร่วมมือกับสถานประกอบการเจ้าของอาชีพในการฝึกด้านปฏิบัติ 
4) อยากได้รายละเอียดครุภัณฑ์อย่างชัดเจน 
5) ใช้ครุภัณฑ์จริงในการอบรม จะท าให้ผู้เข้าอบรมสามารถท างานได้ดี 
6) เน้นสิ่งจ าเป็นในการเรียนรู้หน้างาน 

2.2.3 การพัฒนาคร ู
1) ต้องพัฒนาครูร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและสถานประกอบการ  
2) ครูต้องแลกเปลี่ยนกับผู้มีประสบการณ์ให้มากข้ึน  
3) ควรเน้นการปฏิบัติ ลงมือท าจริง ควบคู่ไปกับทางทฤษฎี ครุภัณฑ์ของจริงมีราคาแพง และค่าซ่อม

บ ารุงสูง ต้องใช้ให้คุ้มค่า ไม่อยากเห็นของที่ซื้อมาใช้งานไม่ได้ หรือไม่คุ้ม ครูที่จะมาสอน ควรมีความรู้จริง 
เข้าใจจริง ลงมือท าจริง เพียงพอ ไม่อยากให้จ าของคนอ่ืนเค้ามาพูด โดยที่ครูก็ยังไม่เข้าใจจริง 

4) ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ อบรม ครูผู้สอน และควรต้องผ่านการทดสอบก่อนที่จะไปสอน 
5) ควรมีการพัฒนาครูผู้สอนก่อนหรือพัฒนาครูตลอดเวลา 

 
ข้อคิดเพิ่มเติมจากคณะท างานต่อประเด็นที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 

1) ควรมีการจัดเตรียมครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระบบรถไฟที่ใช้ในประเทศ 
ตอบข้อคิดเห็น เบื้องต้นจะเน้นทางระบบ Heavy Rail ทั้ง ระบบรถไฟฟ้า Metro และ รถ Inter 

City ก่อน เพราะเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ที่ส าคัญล าดับต้นๆ ส่วนถัดมาจะเป็นเรื่องรถไฟความเร็วสูง และส่วน
ของระบบ Mono Rail  ส่วนของระบบรถ Tram มีพ้ืนฐานทั่วไปที่ไม่มีความซับซ้อนมาก 

2) ควรจัดท าหลักสูตรอินเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เพื่อให้คนจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาเรียน
ได้ด้วย เพราะปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว 
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ตอบข้อคิดเห็น ต้องศึกษาด้านความร่วมมือระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยกัน อีกทั้งการ
สนับสนุนจากความร่วมมือระหว่างนานาชาติ อาทิ โครงการลงทุนระหว่างประเทศลาวและประเทศจีน เพราะ
อาจจะทับซ้อนด้านนโยบาย 

3) ควรพิจารณาหลักสูตรการซ่อมบ ารุงโบกี้ว่า ครอบคลุมการซ่อมโบกี้ที่ใช้ในระบบรางเดียวและราง 
คู่หรือไม่ เพราะประเทศไทยใช้โบกี้หมุนเวียน ดังนั้นโบกี้ของรถไฟรางคู่กับรางเดี่ยวก็จะใช้ร่วมกัน  

ตอบข้อคิดเห็น โครงการส่วนใหญ่เป็นระบบรถไฟ Heavy Rail ซ่ึงเป็นระบบพ้ืนฐานท าให้สามารถ 
เข้าเรื่องโบกี้ได้ครอบคลุมมากกว่า  

4) อยากให้เพ่ิมรายละเอียดการทดสอบงานระบบราง เช่น หมอนในระบบราง 
ตอบข้อคิดเห็น ความรับผิดชอบดังกล่าวนี้ควรมีองค์กรด้านนี้โดยตรง สถาบันทดสอบวัสดุ ส่วน

ของหลักสูตรระยะสั้นต้องการฝึกทักษะให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเพ่ือตอบสนองต่อตลาดแรงงาน 
5) โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ก็มีหลักสูตรระบบรถไฟฟ้า และหลักสูตรระยะสั้นส าหรับบุคลากรรถไฟ  

จึงอยากให้มีการสร้างเครือข่ายของงานระบบรางกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
ตอบข้อคิดเห็น การสร้าง ความร่วมมือรวมเครือข่ายต้องมีการผลักดันในหลายภาคส่วน รวมไปถึง

กระทรวง 
คมนาคมและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมในส่วนภูมิภาค ตามจุดที่รถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่าน 
เพราะว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยรับผิดชอบรถไฟชานเมืองและรถไฟความเร็วความเร็วสูง แต่รถไฟฟ้าใน
เมืองเป็นของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กับกรุงเทพมหานคร (กทม.) 

6) อยากให้วิทยาลัยเอกชนสามารถจัดท าหลักสูตรพรีเมียมได้เหมือนกับวิทยาลัยของรัฐ 
ตอบข้อคิดเห็น ต้องอาศัยนโยบายจากหน่วยงานที่ดูแล เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และการ

สนับสนุน 
7) เสนอให้มีการรวม Operator ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต เพื่อให้ทราบอัตราก าลังคนที่แน่นอน รวมไป 

ถึงการพิจารณาการจัดหลักสูตรด้านการจัดการบนสถานี 
ตอบข้อคิดเห็น ข้อมูลดังกล่าวควรรวบรวมโดยหน่วยงานกลาง แล้วน ามาพิจารณาจ านวนตัวเลข 

และประเมินแนวโน้มในอนาคต ซึ่งอาจมีภาคเอกชนบริษัทข้ามชาติเข้ามาเสนอความต้องการจ านวน
ตลาดแรงงาน 

8) เสนอให้เพ่ิมการสอนการท างานเป็นทีมในหลักสูตร โดยให้การเรียนการสอน และการประเมินผล 
แบบกลุ่มด้วย ลดการบรรยายของอาจารย์ให้น้อยลง สอนนักศึกษาให้เรียนรู้จากองค์ความรู้จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรู้จักการสังเคราะห์ วิเคราะห์ 

ตอบข้อคิดเห็น ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการประเมินและวัดระดับสมรรถนะเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงการเรียนการสอน 

9) ควรมี Simulation ให้นักศึกษาได้ฝึกท างานด้าน Rolling Stock เพ่ือฝึกการถอดประกอบท าให้ 
สามารถท างานได้จริง 

ตอบข้อคิดเห็น หลักสูตรระยะสั้น จุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะน าไปปฏิบัติจริง การใช้ 
Simulator เพ่ือแค่ประกอบในทางทฤษฎีเท่านั้น การฝึกด้วยของจริงจะท าให้เกิดความช านาญและความรู้สึกที่
เหมือนจริงท าให้ผู้เรียนไม่รู้สึกติดขัดและแก้ไขปัญหาได้ 
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 10) ควรมีความร่วมมือในการท างานเพ่ือเสนอแผนปฏิบัติการฯ โดยท าความร่วมมือกันจัดตั้งเป็น
สถาบันที่ประกอบไปด้วยสมาคม และหน่วยงานต่างๆ โดยงบประมาณนั้น อาจพิจารณาจากแหล่งอ่ืนนอกจาก
รัฐบาล เช่น ADB IMF ฯลฯ การท างานต้องท าแบบความร่วมมือ โดยมีกระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก 

ตอบข้อคิดเห็น ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับภาคการศึกษาและภาคเศรษฐกิจในการขับเคลื่อน การ
ด าเนินงานควรเป็นไปตามความร่วมมือ และแนวโน้มความเหมาะสม เช่น ในอนาคตอาจมีการซ่อมบ ารุงรถไฟ
ความเร็วสูงภายในประเทศเอง รวมทั้งการจัดการเดินรถ 

11) หลักสูตรที่เสนอเน้นไปทางงานระบบขนส่งทางรางส าหรับรถโดยสาร ควรเพิ่มการขนส่งทางราง 
ส าหรับสินค้าทั่วไป และสินค้าเกษตรด้วย 

ตอบข้อคิดเห็น ควรเป็นหลักสูตรเสริม เพราะรถสินค้าไม่ได้มีความซับซ้อน และมีปริมาณน้อย 
กว่ารถโดยสาร 

12) หลักสูตรจะเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ความปลอดภัยระบบรถ แต่ไม่ได้เน้นความปลอดภัยของ
ผู้โดยสาร เช่น หากเกิดไฟไหม้ใน Monorail จะอพยพผู้โดยสารได้อย่างไร 

ตอบข้อคิดเห็น ในหลักสูตรนั้น มีการกล่าวน าเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นอยู่แล้ว ซึ่งเป็นทาง
เทคนิคของผู้ปฏิบัติงาน หากเป็นของตัวผู้โดยสารจะอยู่ในคู่มือการเดินรถของแต่ละองค์กรที่จะมีการจัดการให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 
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