
 

              

     กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
นําเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาตอที่ประชุมวุฒิสภา 

  
 
 
 
 
 

เม่ือวันจันทรท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  กมธ. การศึกษา วุฒิสภา นําโดย นายปรีชา  บัววิรัตนเลิศ  รองประธาน
คณะกรรมาธิการการศึกษา และคณะ ไดนําเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา ตอท่ีประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๓         
(สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่ง) ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

 เร่ือง การจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) สําหรับ
อาชีวศึกษา โดยเนนรูปแบบทวิภาคี 

  รองศาสตราจารยศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร  สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมาธิการการศึกษา กลาววา พระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๘ ถึงมาตรา ๑๑ และ มาตรา ๕๑ ถึง มาตรา ๕๔ ไดกําหนดรายละเอียด

ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใชในการกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการปฏิบัติงานแตในขอเท็จจริงพบวา สถานศึกษาอาชีวศึกษาจํานวนมากไมสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดดังกลาวได ทําใหผูเรียนระบบทวิภาคีมีจํานวนนอยกวาที่กําหนดไว อีกทั้ง
ผูเรียนและผูปกครอง ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบทวิภาคี สถานประกอบการ ที่รวมจัด
การศึกษาก็มีจํานวนไมเพียงพอที่จะรองรับผูเรียนจํานวนมาก ที่สําคัญหลักสูตรอาชีวศึกษาก็ยังไม
สอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสถานการณของโลกปจจุบัน ทีส่ําคัญสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไมมีกฎหมายในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเปนการเฉพาะ แตใชกฎหมายของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

โดยอนุโลม ซึ่งหลักการบางอยางที่กําหนดไวไมสามารถปรับใชกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีได จึงมี
ขอเสนอดังนี้ คือ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้ ๑) กําหนดนโยบายใหมี
การสงเสริม สนับสนุน และเรงรัดการจัดอาชีวศึกษาดานความรวมมือ ผลิตและพัฒนากําลังคนรวมกัน
ระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ การฝกประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชาตามความตองการ
ของตลาดแรงงานที่ตองมีแผนการเรงรัดติดตามโครงการอยางตอเนื่อง ๒) ตองพัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษาทวิภาคีเปนการเฉพาะและจัดทําหลักสูตรใหม ๆ ที่สอดคลองตามบริบทการเปลี่ยนแปลง 
ของประเทศ ๓) ใหความสําคัญในการสงเสริมเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อสราง
ความเขมแข็งในทุกดาน ๔) กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานใหสถานศึกษา
อาชีวศึกษาใชเปนแนวทางการดําเนินการใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง ๕) ใหความชวยเหลือสถานประกอบการเก่ียวกับ
ขอกําหนดทางกฎหมายในการในสิทธิประโยชนทางภาษี ๖) สงเสริมใหมีคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.) ของ
สถาบันอาชีวศึกษาทุกแหง เพื่อใชเปนกลไกใหเกิดเครือขายความรวมมือของผูที่ มีสวนไดสวนเสีย ๗) การพัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษาตองนําสมรรถนะในแตละอาชีพที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) รับรองแลวมาใชในการพัฒนาหลักสูตร และ 
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๘) เรงจัดทํากฎหมายที่เก่ียวของกับการศึกษาระบบทวิภาคี และระบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน      
ทุกรูปแบบเปนการเฉพาะ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 เร่ือง การวิเคราะหประเด็นการจัดการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา 
  รองศาสตราจารยศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมาธิการการศึกษา กลาววา การจัดการศึกษา

อาชีวศึกษาใชกฎหมายที่เก่ียวของมากมาย ซึ่งแตละกฎหมายยังมีปญหาในการดําเนินการ อาทิ พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  
ไดบังคับใชมากวา ๑๐ ป แตยังไมมีการออก กฎ ระเบียบและหลักเกณฑตาง ๆ ออกมาบังคับใช สงผลใหเกิดปญหาการบริหาร
จัดการตามมามากมาย พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ไมมได
พิจารณาแยกการอาชีวศึกษากับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งเร่ืองของการบรรจุ แตงตั้งครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ร.ฎ. ออกตามความ       
ในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๓๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหความเห็นชอบรายละเอียดเก่ียวกับ
การฝกเตรียมเขาทํางาน และเร่ือง กําหนดรายการคาใชจายในการฝกเตรียม
เขาทํางาน เปนกฎหมายที่ตองการสงเสริมเพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน ไมเหมาะกับ
การนํามาใชในการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบทวิภาคี จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ ๑) แกไขโครงสรางการบริหารจัดการกระทรวงใหมใหเหมาะสมกับ
สถานการณที่เปลี่ยนไป ๒) วิเคราะหเพื่อหาปญหาและผลกระทบของการจัดการอาชีวศึกษาทั้งระบบ  
๓) ใหความสําคัญกับการผลิตครูแนะแนว ๔) กําหนดอัตราเงินเดือนของผูจบอาชีวศึกษาใหแตกตาง       
จากผูจบสายสามัญ ๕) ปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาอุดหนุนงบประมาณรายหัวของอาชีวศึกษา 
เปนวิธีการอ่ืน ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น จะตอง ๑) เรงดําเนินการแกไข

ปญหาในเร่ืองการกระจายอํานาจไปยังสถาบันการอาชีวศึกษา ๒) ตั้งคณะกรรมการเพื่อแกไข พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓) ใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบสรางความเขาใจสาระและรายละเอียดกฎหมายที่เก่ียวของกับการอาชีวศึกษา ๔) ใหความสําคัญ
กับความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ๕) ปรับลดครูอัตราจางที่มีอยูและหาอัตราบรรจุแตงตั้งครู
ทดแทน ๖) การสรรหา แตงตั้ง ผูบริหารอาชีวศึกษาทุกระดับควรมีขอกําหนดเปนการเฉพาะวาตองมีประสบการณดานอาชีวศึกษา 
๗) จัดใหมีคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.) ของสถาบันอาชีวศึกษาทุกแหง เพื่อเปนกลไกใหเกิดเครือขายในการจัด
การศึกษา ๘) จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานอาชีพที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) รับรอง ๙) เรงดําเนินการ
จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรา ๕๖ ของ พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา การพัฒนาบุคลากร งานวิจัยและความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาใหเกิดข้ึน  

      โดยที่สมาชิกวุฒิสภาไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ อาทิ การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตอง
ครอบคลุมไปยังกลุมผูพิการและผูดอยโอกาสดวย และตองคํานึงในเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ ๑) หลักสูตรการศึกษา        
ที่ตองปรับปรุงใหทันสมัยตามบริบทการพัฒนาประเทศ และเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการ
ออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกัน ๒) ครูผูสอนจะตองมีสมรรถนะและมีประสบการในวิชาชีพตาง ๆ 
จึงจะสามารถถายทอดองคความรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ๓) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตอง
คํานึงสมรรถนะของผูเรียนเปนสําคัญและตองผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะตรงตามความตองการ
ของสถานประกอบการ นอกจากนี้  ตองมีกฎหมายใหสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อสรางแรงจูงใจให

ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพิ่มมากข้ึน และอาจขยายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
เพื่อสรางการเขาถึงอาชีพใหกับผูเรียนที่อยูในพื้นที่หางไกลและยากจนไดมีทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพดวย 

 
 
 
 
 
 

 

ท้ังน้ี ท่ีประชุมวุฒิสภาไดมีมติเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาดังกลาวตามท่ีคณะกรรมาธิการการศึกษาเสนอ  
โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ และคณะ นอมรับความเห็นของท่ีประชุมวุฒิสภา เพื่อนําไปประกอบรายงานการพิจารณา
ศึกษาดังกลาว และเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป 

ภาพ – ขาว โดย เจตจํานงค – นพรินทร 


