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โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

 
       วันอังคาร ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา  ณ ห้องประชุมวุฒิสภา  
อาคารรัฐสภา  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
 ก่อนเปิดการประชุม ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้อนุญาต 
ให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใดตามข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ านวน ๙ คน เป็นเวลาพอสมควร  
      เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปดิประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบยีบ
วาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 
 

 (๑)  เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม                                       (ไม่มี) 

   (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม  (ไม่มี)   

  (๓)  กระทู้ถำม (ไม่มี) 

 (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว  จ ำนวน  ๒  เรื่อง 
 

 
 

      ผลกำรพิจำรณำ 

 ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา (นายตวง  อันทะไชย) กรรมาธิการในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร) และกรรมาธิการในฐานะ  
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง (นายทรงเดช  เสมอค า) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม  
 
 

       ๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง รูปแบบควำมร่วมมือในกำรพัฒนำอำชีวศกึษำ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตก ำลังคนเข้ำสู่อำชีพ 
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำพิจำรณำเสร็จแล้ว 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่  ๗  (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง)  

วันอังคำรที่  ๒๒  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๕ 
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สรุปได้ว่า รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตก าลังคนเข้าสู่อาชีพ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระบบทวิศึกษา 
และความร่วมมือด้านการศึกษาอื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีมีความยากล าบากด้านการให้การศึกษาและค่าใช้จ่าย ซึ่งท าให้การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีเติบโตช้า ไม่มีการพัฒนา และขยายกระบวนการจัดการศึกษาได้ไม่กว้างขวางเท่าที่ควร แม้ว่าจะได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐบาลและมีการประกาศจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพ้ืนที่จ านวน ๑๕ ศูนย์ 
กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ แต่กลไกความร่วมมือต่าง ๆ ยังไม่มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบส่งผล
ต่อการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของภาคแรงงานในภาพรวม  นอกจากนี้ แม้จะมีพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้ความส าคัญ
ต่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แต่ก็ยังขาดกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบ  
ทวิภาคีเป็นการเฉพาะ แม้จะมีการน ากฎหมายที่ใกล้เคียงมาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึก 
เตรียมเข้าท างาน และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ก าหนดรายการค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกเตรียมเข้าท างาน แต่ก็ไม่สามารถด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างแท้จริง อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหา
ต่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านแรงจูงใจ
ในสิทธิประโยชน์ด้านภาษี (การลดหย่อนภาษี) การยกย่องเชิดชูเกียรติ และปัญหาอื่น ๆ ในการนี้  
คณะกรรมาธิการจึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา/สถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถานประกอบการ  
และภาคประกอบการต่าง ๆ ตลอดจนกระทรวงการคลัง และธนาคารพาณิชย์ ร่วมด าเนินการหรือก าหนด
นโยบายในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อท าให้กระบวนการจัดการเรียนรู้และการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
เป็นกลไกส าคัญในการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงเข้าสู่อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การมีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ตามปรัชญาในการจัดการอาชีวศึกษาต่อไป 
 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า โดยที่ปัจจุบันมีความต้องการด้านแรงงาน
หรือบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในตลาดแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC)  ดังนั้น จึงควรให้ความส าคัญในเรื่องความเชื่อมโยงในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานภาคการผลิตของประเทศ และสถาบันการศึกษาควรตระหนักในการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพเฉพาะที่เหมาะสมให้แก่นักเรียนนักศึกษาและสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน EEC  
ในอนาคต  ทั้งนี้ ในขณะที่ตลาดแรงงานยังขาดแคลนแรงงานดังกล่าว ควรแก้ไขปัญหาโดยสนับสนุนการอบรม
ให้แก่แรงงานที่มีอยู่เพ่ือให้พร้อมต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
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 หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาได้ตอบชี้แจง 
สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการเห็นชอบตามข้อเสนอของสมาชิกวุฒิสภา โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคน 
ตามหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาและมีคุณลักษณะตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน EEC และคณะกรรมาธิการขอรับข้อเสนอดังกล่าวไว้เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา
อาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตก าลังคนเข้าสู่อาชีพต่อไป 
 ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยัง
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

  

 ผลกำรพิจำรณำ 
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา (นายตวง  อันทะไชย) และกรรมาธิการในฐานะ 

รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง (นายทรงเดช  เสมอค า) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม  
สรุปได้ว่า รายงานการพิจารณาศึกษานี้มีสาระส าคัญที่สะท้อนถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการ
อาชีวศึกษาใน ๒ ประเด็น คือ การผลิตครูอาชีวศึกษาที่มีปริมาณไม่เพียงพอ และการพัฒนาครูอาชีวศึกษา 
ให้มีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ทั้งนี้ ประเด็นการผลิตครูอาชีวศึ กษาแบ่งเป็นสภาพปัญหา 
จากการขาดแคลนครูผู้สอนหรือจ านวนครูผู้สอนมีไม่เพียงพอกับความต้องการ และคุณภาพของ 
ครูอาชีวศึกษาที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษา ซึ่งประเด็นปัญหาที่ว่านี้ล้วนมาจากปัญหา  
ด้านนโยบาย ผู้เรียน หลักสูตร การส่งเสริม การสนับสนุน และทุนการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครู การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ กฎหมาย ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ รวมทั้งใบประกอบวิชาชีพครู ส าหรับประเด็น
การพัฒนาครูอาชีวศึกษามีปัญหาที่เกี่ยวข้อง คือ การพัฒนาตนเองของครูผู้สอนอาชีวศึกษา กา รพัฒนา
สมรรถนะครูผู้สอน จ านวนครั้งในการพัฒนาตนเอง การส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการพัฒนาตนเอง  
ใบประกอบวิชาชีพครู และความก้าวหน้าในวิชาชีพครูอาชีวศึกษา ในการนี้ คณะกรรมาธิการจึงเสนอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา สถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา ด าเนินการร่วมกันในการวางมาตรการ 
เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการผลิตครูอาชีวศึกษาและการพัฒนาครูอาชีวศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ  
การส ารวจข้อมูลความต้องการครูประเภทต่าง ๆ ทั ้งครูระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐานและครูในระดับ
อาชีวศึกษา การก าหนดนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานในสังกัดร่วมกัน  
แก ้ไขป ัญหาการขาดแคลนคร ู การก าหนดให ้ม ีบ ัญช ีเ ง ิน เด ือนคร ูอาช ีวศ ึกษา เป ็นการเฉพาะ  
เพื่อดึงดูดคนที่มีความรู ้ความสามารถพิเศษเข้ามาเป็นครูอาชีวศึกษาเพิ่มขึ ้น การจัดท าแผนกลยุทธ์ 
ที ่ม ีแนวทางในการบริหารจัดการอาชีวศ ึกษาให้เก ิดความก้าวหน้า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์  
 

  ๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรผลิตและกำรพัฒนำครูอำชีวศึกษำ  
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำพิจำรณำเสร็จแล้ว 



๔ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมได้รับรองแล้ว 

 

การขอใบประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษาให้แตกต่างจากครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยอาจพิจารณา  
ใช้แนวทางและหลักเกณฑ์เดียวกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ใบประกอบ
วิชาชีพครูดังเช่นการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้เชี ่ยวชาญหรือ  
ผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอาชีวศึกษา
ได้มากขึ้น 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า  (๑) ควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจน 
ในการสนับสนุนให้เกิดการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา (๒) ควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
ในการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา เพื่อให้เกิดการกระจายวิทยาลัยการอาชีวศึกษาไปสู ่ภูมิภาค 
และยกระดับสถานภาพของครูอาชีวศึกษาให้เทียบเท่าครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือในระดับอุดมศึกษา  
(๓) ควรส่งเสริมให้มีครูช่วยสอนที่มีคุณวุฒิในพ้ืนที่ห่างไกลโดยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม (๔) ควรสนับสนุน
ให้เก ิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนา ครูอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ  
(๕) ควรกระตุ้นให้ครูผู้สอนมีจิตวิญาณความเป็นครูที่แท้จริงเพื่อคุณภาพของผู้เรียนและสามารถผลิตแรงงาน
ว ิชาช ีพได ้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ECC  (๖) ควรก าหนดค่าตอบแทนส าหร ับ 
ครูอาชีวศึกษาให้มีความเหมาะสม เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพเข้ามา
เป็นครูอาชีวศึกษามากขึ้น (๗) ควรให้ความส าคัญกับสถาบันการฝึกอบรมครูอาชีวศึกษา เพ่ือให้มีการผลิต
ครูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในด้านทฤษฎี ปฏิบัติ และปฏิเวธ อีกทั้งการมีสถาบันดังกล่าวยังอาจมีส่วน
สนับสนุนให้รายได้ของครูอาชีวศึกษามีระดับที่สูงขึ้นซึ่งถือเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญ (๘) ควรสนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือกับต่างประเทศ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน โดยปัจจุบันอาจพิจารณาให้เกิดความ
ร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านวิชาชีพต่าง ๆ และ (๙) ควรพิจารณา
ปรับปรุงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์การขอใบประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษา โดยค านึงถึงข้อแตกต่างด้านการ  
ฝึกอาชีพ ตลอดจนมิให้เกิดเป็นข้อจ ากัดส าหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพที่ประสงค์จะเข้ามา
เป็นครูอาชีวศึกษาโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู 

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาได้ตอบชี้แจง 
สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการเห็นชอบตามข้อเสนอของสมาชิกวุฒิสภา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน  
การผลิตครูอาชีวศึกษา ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการผลิตครูอาชีวศึกษาเกิดจาก ๓ ส่วน คือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) จ านวน ๙ แห่ง มหาวิทยาลัยจ านวน ๓ แห่ง และสถาบันอาชีวศึกษา  
ซึ่งหากทั้ง ๓ ส่วน ให้ความร่วมมือในการด าเนินการร่วมกันย่อมท าให้การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา
สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ส าหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นอื่น ๆ คณะกรรมาธิการ
ขอรับไว้เพ่ือน าไปพิจารณาให้เกิดการแก้ไขปัญหาการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยัง
คณะรัฐมนตรีต่อไป 

 
 



๕ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมได้รับรองแล้ว 

 

ส านักการประชมุ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 

 (๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ          (ไม่มี) 

 (๖) เรื่องทีเ่สนอใหม่          จ ำนวน ๒ เรื่อง 

 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเลื่อนการพิจารณารายงานฉบับนี้ออกไปก่อน  
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการขอเลื่อนการพิจารณารายงานฉบับนี้ 
ออกไปก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 (๗) เรื่องอื่น ๆ     (ไม่มี) 
 

เลิกประชุมเวลำ ๑๑.๔๐ นำฬิกำ  
 
 
 
 

           ๖.๑ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ตำมมำตรำ ๒๒ (๘) แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) 

           ๖.๒ รำยงำนกำรพัฒนำระบบรำชกำรประจ ำปี ๒๕๖๒ และประจ ำปี ๒๕๖๓  
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 
(ตำมมำตรำ ๗๑/๑๐ (๑๐) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕) 


