
 

              

     กมธ. การศึกษา วุฒิสภา นําเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาตอที่ประชุมวุฒิสภา 
  

 
 
 
 
 

เมื่ อวันอังคารท่ี  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  กมธ. การศึกษา วุฒิ สภา นําโดย ดร. ตวง   อันทะไชย ประธาน
คณะกรรมาธิการการศึกษา และคณะ ไดนําเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา ตอท่ีประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๔ (สมัยสามัญ
ประจําปครั้งท่ีสอง) เร่ือง ยุทธศาสตรและขอเสนอแนวทางในการจัดทําหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะเพ่ือรองรับ
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยสรุปวาโครงการเขตพัฒนาพิ เศษ        
ภาคตะวันออก มี ๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมายท่ีมีศักยภาพและเปนปจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ (New - Growth Engine) ของ
ประเทศไทย และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหสูงขึ้น แบงเปน ๒ กลุม ไดแก ๑) อุตสาหกรรมเดิม (First S-
Curve) ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตแหงอนาคต อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร 
ทองเท่ียวกลุมรายไดดีและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และ ๒) อุตสาหกรรมใหม (New S-Curve) ไดแก อุตสาหกรรมหุนยนต 
การบินและโลจิสติกส การแพทย ครบวงจร เช้ือเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ ดิจิทัล จากขอมูลความตองการกําลังคนรวม         
ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ๑๐ อุตสาหกรรม ระหวาง ป ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ มีจํานวนกวา ๒๓๐,๐๐๐ อัตรา 
จากการสํารวจความตองการกําลังคนใน ๗ อุตสาหกรรมเปาหมาย และ ๓ โครงสรางพื้นฐาน 
(รถไฟความเร็วสูง สนามบิน ทาเรือ) จะมีความตองการในระดับอาชีวศึกษา ๒๕๓,๑๑๔ คน 
ปริญญาตรี ๒๑๓,๙๔๓ คน และปริญญาโท ๘,๖๑๗ คน ภายใน ๕ ปขางหนา (ตามเปาหมายการ
ลงทุนท่ีประเมินไวกอนเกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)) สาขาท่ี
ตองการ คือ Digital, Logistics, และ Intelligent Electronics โดยเกือบรอยละ ๕๐ เปนระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และอีกกวารอยละ ๕๐ เปนระดับอาชีวศึกษา แตผลผลิตบุคลากรสาย
อาชีวศึกษาและปริญญาตรีของไทย ยังไมสามารถรองรับการลงทุนท่ีใช เทคโนโลยีขั้นสูง              
ในโครงการฯ ดังกลาวได เน่ืองจากความรู ทักษะและสมรรถนะไมเพียงพอ หรือเรียนไมตรงสาย
งาน ถึงแมมีการพัฒนาหลักสูตรไปบางแลวก็ตาม แตยังไมตอบโจทยการมีงานทําเทาท่ีควร         
ซึ่งโครงการฯ มีแผนการพัฒนาทักษะแรงงานโดยเนนเรื่อง New-Skill ปรับปรุงหลักสูตรการสอน การฝกอบรมครู Up-Skill 
การฝกอบรม เสริมความรู พัฒนาแรงงานท่ีมีอยูใหทันกับเทคโนโลยีปจจุบัน Re-Skill ฝกอบรมบุคลากรท่ีเรียนไมตรงกับ         
ความตองการของภาคแรงงานหรือกลุมคนวางงานท่ีมีศักยภาพเพื่อ Re-direct Skill กลุมคนเหลาน้ัน ดังน้ัน จึงตองมีหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ท้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) กลุมอาชีพแตละ
สาขาวิชาในแตละหลักสูตร ตัวแทนผูสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาแตละสาขาวิชา เปนตน  

รองศาสตราจารยศักด์ิไทย  สุรกิจบวร  สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมาธิการการศึกษา กลาววา การจัดทํา
หลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ          
ท่ีตองดําเนินการ ๓ สวน ดังน้ี สวนที่ ๑) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตองสรุปผลความตองการกําลังคน
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ใหชัดเจน โดยระบุตําแหนงงาน สมรรถนะ และจํานวนท่ีตองการในแตละกลุมอุตสาหกรรม เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา นําขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนในการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการในพื้นท่ีโครงการ ตองพิจารณาหลักการในการพฒันากําลังคน โดยใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีความพรอม
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีโครงการฯ ตองการ และไมควรจํากัดเฉพาะสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นท่ี ๓ จังหวัด ไดแก 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เทาน้ัน อีกท้ังตองทําความรวมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ (องคการมหาชน) 
สถานศึกษาอาชีวศึกษา รวมถึงหนวยงานท่ีเกีย่วของกับสถานประกอบการ เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และกลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อใหเกิดกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตและ
พัฒนากําลังคน สวนที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตองกระจายอํานาจไปยังสถาบันอาชีวศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรทุกระดับ และใหการสนับสนุนท้ังดานงบประมาณ บุคลากร และการประสานความรวมมือกับผูเกี่ยวของ จะทําใหได
หลักสูตรท่ีสอดคลองตามบริบทแตละพื้นท่ีและสอดคลองกับความตองการกําลังคน ตองประเมินความพรอมของสถานศึกษา        
ท่ีนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนแตละหลักสูตร ตองมีครูท่ีมีความรูความสามารถในสาขาวิชาน้ัน ๆ และมีจํานวน
เพียงพอในแตละสาขาวิชาชีพท่ีเปดสอน ตองจัดหาครุภัณฑและวัสดุฝกใหเพียงพอตอจํานวนผูเรียน รวมถึงความรวมมือกับ
สถานประกอบการท่ีมีบทบาทในการรับนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงานระบบทวิภาคี โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาตองผาน         
การประเมินความพรอมกอนการรับผูเรียนตองมีแผนการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน         
ดานอาชีวศึกษาในรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย นอกจากน้ี ยังตองเปล่ียนช่ือหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
กําลังคนของโครงการฯ และมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) หรือตําแหนงงานท่ีผูประกอบการ
กําหนด ปรับชื่อหลักสูตรใหทันสมัย เพื่อสรางแรงจูงใจใหมีผูท่ีตองการเขาศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น และ สวนที่ ๓ 
กลุมอาชีพ ภาคประกอบการ และสถานประกอบการ ตองเขามามีสวนรวมพัฒนาหลักสูตร เน่ืองจากภาคประกอบการจะชวย
สะทอนความตองการในการกําหนดมาตรฐานอาชีพและสมรรถนะผูเรียนวาตองการผูเรียนในลักษณะใด และสถานประกอบการ
ตองนําสมรรถนะของผูเรียนมาเปนเงื่อนไขและเปนกลไกสําคัญในการกําหนดอัตราคาตอบแทนใหกับผูเรียนไดรับคาตอบแทน        
ตามสมรรถนะก็จะเปนแนวทางหน่ึงท่ีจะสรางแรงจูงใจใหมีผูเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นดวย ส่ิงสําคัญ คือ กลุมอุตสาหกรรม
เปาหมายในโครงการฯ มากกวาครึ่งมีแนวโนมใชเทคโนโลยีช้ันสูงในการผลิตมากกวาการใชแรงงานคน การนําระบบ STEM  
มาบูรณาการจัดการศึกษาจะชวยผลักดันใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายในโครงการฯ ไดมากขึ้น  

โดยท่ีสมาชิกวุฒิสภาไดใหขอเสนอแนะตาง ๆ อาทิ การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาใหประสบผลสําเรจ็จําเปนตองอาศัย
ความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะความรวมมือหลักระหวาง ๔ หนวยงาน ไดแก โครงการเขตพัฒนาพิเศษ               
ภาคตะวันออก (EEC) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และสถานประกอบการ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กระทรวงแรงงาน และภาคเอกชนในระดับ
นโยบาย ควรมีสวนในการใหขอมูลเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศ โดยคํานึงถึง
จุดประสงคของโครงการฯ คือ การสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ และท่ีสําคัญหลักสูตรตาง ๆ 
จะตองครอบคลุมและเอื้อตอกลุมผูพิการดวย กระบวนการจัดการศึกษาก็ตองปรับเปล่ียนตามบริบท
ของประเทศโดยอาจจัดการเรียนแบบ online ในรายวิชาทฤษฎี และจัด onsite ในรายวิชาปฏิบัติ 
โดยเนนสมรรถนะท่ีสําคัญ อาทิ ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะเฉพาะดาน สมรรถนะดาน
บริหารจัดการ สมรรถนะดานภาษา สมรรถนะดานการเรียนรูตลอดชีวิต เปนตน อีกท้ังตองมีการหาแนวทางสรางแรงจูงใจหรือ
การประชาสัมพันธผลสําเร็จตาง ๆ เพื่อใหเห็นถึงความสําคัญของการอาชีวศึกษาและมีผูเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นดวย 

  

       

 

 

 
 
ท้ังน้ี ท่ีประชุมวุฒิสภาไดมีมติเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาดังกลาวตามท่ีคณะกรรมาธิการการศึกษาเสนอ   

โดยประธานคณะกรรมาธิการ และคณะ นอมรับความเห็นของท่ีประชุมวุฒิสภา เพื่อนําไปประกอบรายงานการพิจารณาศึกษา
ดังกลาว และเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป 

ภาพ – ขาว โดย เจตจํานงค – นพรินทร 
 


