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เมื่อวันอังคารท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นําโดย ดร. ตวง  อันทะไชย ประธาน
คณะกรรมาธิการการศึกษา ไดนําเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา ตอท่ีประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๖๓ (สมัยสามัญ
ประจําปครั้งท่ีหน่ึง) เร่ือง แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต โดยสรุปวาปญหาการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีเกิดขึ้น อาจกอใหเกิดท้ังโอกาสและความเส่ียงตอการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน          
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาจึงควรมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหสอดรับกับ
กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
ยุทธศาสตรชาติ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษาจะแตกตางกับระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากผูเรียนอาชีวศึกษาจะตองเรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษาและภาคปฏิบัติ       
ในหองปฏิบัติการหรือสถานประกอบการ ดังน้ัน โอกาสท่ีจะตองใกลชิดกับบุคคลรอบขางอื่นยอม
เกิดขึ้นไดตลอดเวลาท่ีเขารับการศึกษา การนํามาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) 
และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชชีวิตรูปแบบใหม (New Normal) น้ัน สามารถทําการปรับ
สภาพหองเรียน โดยเฉพาะหองเรียนในรายวิชาสามัญ แตในสวนของรายวิชาท่ีฝกงานหรือฝก
ประสบการณวิชาชีพ พบวา สวนใหญจะแบงหองปฏิบัติงานหรือโรงฝกงานออกเปนพื้นท่ีเฉพาะ 
แตการเรียนภาคทฤษฎีทีมีจํานวนผูเรียนมากจะทําใหเกิดความแออัดของจํานวนผูเรียน ซึ่งจะเปน
สาเหตุสําคัญในการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังน้ัน สถานศึกษา
อาชีวศึกษาจึงตองใหความสําคัญตอการปรับเปล่ียนท่ีแตกตางกับการจัดการศึกษาในลักษณะอื่นดวย โดยพิจารณาจาก
สภาพแวดลอมและบริบทตามความเปนจริงท่ีเกิดขึ้นอยางละเอียดและรอบคอบ เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติท่ีจะเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด ท้ังน้ี คณะกรรมาธิการจึงมีประเด็นขอสังเกตและขอเสนอแนะ อันนําไปสูแนวทาง       
ในการแกไขปญหาตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาทิ ๑) ใหอิสระแกสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัด         
ไดพิจารณารูปแบบจัดการเรียนการสอนตามความพรอมของสถานศึกษา ท้ังครูผูสอน นักศึกษา หองเรียน หองปฏิบัติการ 
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณประกอบการฝกภาคปฏิบัติ ความพรอมของสถานประกอบการ ๒) เลือกหรือประยุกตใชรูปแบบการ
เรียนการสอนท้ังแบบ Onsite แบบ Online และแบบ On-Air ตามความเหมาะสม ๓) กําหนดนโยบายการจัดการศึกษา
ภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือฯ ดังกลาว ใหมีความชัดเจนและครอบคลุมทุกดาน ๔) พิจารณาแตงต้ัง
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คณะกรรมการจัดการศึกษา ในสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อทําหนาท่ีใหความ
เห็นชอบและสนับสนุนการดําเนินงานในภาพรวมตามความเหมาะสมของแตละพื้นท่ี ๕) จัดทําหลักสูตรการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสในอนาคต ๖) ตองจัดหาอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ๗) สงเสริมใหครูพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับจัดการเรียนรู Online และจัดทําระบบการจัดการเรียนรู (Learning Management System) ผานเว็บไซด 
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกครูผูสอนและผูเรียน และ ๘) เพื่อใหผูเรียนอาชีวศึกษาตระหนัก ใหความสําคัญและมีสวนรวม         
ในการปองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต ครูผูสอนควรบูรณา
การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของรวมกันผลิตหนากากผา และ Face Shield สําหรับแจกจายให
นักศึกษา ครูผูสอน และบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ผลิตเจลแอลกอฮอลสําหรับใชในสถานศึกษา และผลิตอุปกรณสําหรับ
กดเจลแอลกอฮอลโดยใชเทา หรืออื่น ๆ ซึ่งจะเปนการเปล่ียนวิกฤติจากการระบาดของเช้ือไวรัสดังกลาวสูการสรางโอกาสใน
การฝกวิชาชีพโดยใชองคความรูท่ีไดจากการศึกษา  ซึ่งนอกจากจะเปนการเพิ่มเติมองคความรูสูการปฏิบัติแลวอาจนําไปสูการ
สรางรายไดใหกับสถานศึกษาและตนเองไดเชนกัน  

รองศาสตราจารยศักด์ิไทย  สุรกิจบวร  สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมาธิการการศึกษา กลาววา การจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อฯ ดังกลาว สถานศึกษาอาชีวศึกษาตองมีมาตรการ ดังน้ี ๑) กอนเปดเรียน        
ตองสํารวจความพรอมของครูผูสอน นักศึกษา หองเรียน หองปฏิบัติการสอน เครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณการฝกภาคปฏิบัติ ความพรอมของสถานประกอบการท่ีจะรองรับการฝกภาคปฏิบัติ จัดทํา
เอกสาร แผนพับ จัดบอรดเผยแพรและประชาสัมพันธเพื่อใหนักศึกษาไดรับรูและเขาใจอันตราย
และการปองกันการติดเชื้อฯ ดังกลาว จัดทําคูมือการปฏิบัติตนของนักศึกษาในขณะท่ีเขารับ
การศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดเตรียมสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงอาหาร 
พื้นท่ีสันทนาการ ทําความสะอาดสถานท่ีโดยรอบ กําหนดจุดคัดกรองทางเขาสถานศึกษา ตองมีจุด
บริการทําความสะอาดมือและจัดเตรียมสบูลางมือ เจลแอลกอฮอล จัดทําแผนการเรียนการสอนให
รัดกุม ท้ังการเรียนในสถานศึกษาและการเรียนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการและในสถาน
ประกอบการ โดยเนนมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชชีวิต
รูปแบบใหม (New Normal) ๒) ระหวางเปดเรียน นักศึกษาทุกคนจะตองสวมใสหนากากอนามัยในขณะเดินทางบนรถโดยสาร 
ยึดมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) อยางเครงครัด ตองสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาขณะท่ีเขาเรียน
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หรือบางกรณีอาจใช Face Shield แทนเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานก็ได ตองจัดใหมีระบบ
ระบายอากาศ เพื่อถายเทอากาศไดดี จัดภูมิทัศนรอบสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรู เพิ่มความเขมขนการทําความสะอาด
ภายในสถานศึกษา หองเรียน หองปฏิบัติการตาง ๆ งดการประชุมหรือจัดกิจกรรมท่ีเปนการรวมกลุม นักศึกษา ครูผูสอน 
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนตองมีขวดนํ้า/กระติกนํ้าของตนเอง รวมท้ังการจัดเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันใหเหล่ือม
เวลากัน  และ ๓) หลังเลิกเรียน เมื่อเลิกเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแลวใหนักศึกษารีบเดินทางกลับบานพักในทันที 
หากภารกจิยังไมแลวเสร็จ ก็ใหปฏิบัติงานตอได แตตองใชมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) อยางเครงครัด 

       โดยท่ีสมาชิกวุฒิสภาไดใหขอเสนอแนะตาง ๆ อาทิ การจัดทําหลักสูตรการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสฯ เปนเรื่องท่ีตองดําเนินการใหตอเน่ือง การบูรณาการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหนักศึกษาอาชีวศึกษาผลิตหนากากผา และ Face Shield เปนเรื่องท่ีดี แตอาจขยายผลไปถึง
การผลิตอุปกรณปองกันสวนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ดวย นอกจากน้ี 
การจัดการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพจะตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา โดยเนนทักษะดานตาง ๆ อาทิ 
๑) ทักษะดานดิจิทัล คอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุน หรืออื่น ๆ ๒) ทักษะดานการคิด วิเคราะห 
และการทํางานรวมกับ AI ๓) ทักษะดาน E-Commerce และ Digital Marketing และ ๔) ทักษะ
ดานการเพิ่มมูลคาและการบริหารจัดการ ซึ่งทักษะดังกลาวขางตนจะมีความสําคัญในการจัด

การศึกษาอาชีวศึกษาในปจจุบันท่ีจะสงผลใหการอาชีวศึกษาผลิตกําลังคนออกมาตรงตามความตองการของภาคแรงงานมากขึ้น 

ท้ังน้ี ท่ีประชุมวุฒิสภาไดมีมติเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาดังกลาวตามท่ีคณะกรรมาธิการการศึกษาเสนอ  
โดยประธานคณะกรรมาธิการ และคณะ นอมรับความเห็นของท่ีประชุมวุฒิสภา เพื่อนําไปประกอบรายงานการพิจารณาศึกษา
ดังกลาว และเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป 
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