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โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
ความเป็นมา
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการแข่งขันในเวที
โลก จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนและพัฒนาทางด้านกำลังคนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
และมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค
การค้าเสรี ซึ่งแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้กำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป้าหมาย
ของประเทศที่มุ่งเน้นการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและขับเคลื่อนกลุ่มคลัสเตอร์และอุตสาหกรรมราย
สาขาให้เกิดความเข้มแข็ง รวมทั้งสร้างกรอบการพัฒนาบุค ลากรให้มีความพร้อมตรงตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมโดยแท้จริง โดยในการวางแผนการพัฒนากำลังคนจำเป็นต้องมีข้อมูลทางด้านประเภทของ
สถานประกอบการ คุณลักษณะของกำลังคนที่ต้องการ ข้อมูลและความต้องการแรงงานหรือการขาดแคลน
แรงงานของสถานประกอบการเพื่อให้ส ามารถพัฒ นากำลังคนตอบสนองทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ (S-Curve) ประกอบด้วย 11 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 4) อุ ต สาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี ช ี ว ภาพ 5) อุ ต สาหกรรมการแปรรู ป อาหาร
6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 7) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 8) อุตสาหกรรมขนส่งและ
การบิน 9) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 10) อุตสาหกรรมดิจิทัล และ11) โครงสร้างพื้นฐาน
จากการศึ ก ษาโครงการเตรี ย มศั ก ยภาพแรงงานในภาคอุ ต สาหกรรม เพื ่ อ รองรั บ อุ ต สาหกรรม 4.0 ใน
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความต้องการแรงงานตั้งแต่ปี 2563 – 2567 มีปริมาณจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า
2.24 ล้านคน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ปี 2563 มีความต้องการแรงงานจำนวน 351,957 ราย และตั้งแต่ช่วงปี
2563-2567 มีความต้องการแรงงาน 1.75 ล้านคน นอกจากนี้ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC ในอุตสาหกรรมทุกประเภทจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่
มีความรู้ ทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรม 11 ประเภท
พบว่าใน พ.ศ. 2565 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต้องการแรงงานมาก
ที่สุด จำนวน 24,596 คน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 21,897 คน และในปี พ.ศ. 2570 พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องการแรงงานมากที่สุดเช่นเดียวกับ พ.ศ.2565 ซึ่งความต้องการในจำนวนสูงขึ้น
59,476 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
จำนวน 47,732 คน เช่นเดียวกับ พ.ศ.2565
กระทรวงศึกษาธิการโดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการอาชีวศึกษา โดยมุ่ งเน้นจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลัง
แรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
สอดคล้ อ งกั บ เทคโนโลยี ท ี ่ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บ ั น โดยเน้ น ให้ ผ ู ้ เ รี ย นมี ท ั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการสื ่ อ สาร
ภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติ
(Hand-on Experience) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยการพัฒนาแบบเข้มข้น รวมทั้งการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ การจัดการศึกษามีคุณภาพ ภายใต้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศการ
อาชีวศึกษา (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อให้การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

2
ตอบสนองความต้องการของภาคประกอบการอย่างแท้จริง ในสาขาที่ส อดคล้องนโยบายการพัฒนา 10
อุตสาหกรรมเป้าหมายตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
และพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการ ของประเทศ มีสถานศึกษา
ในสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2563 มี จ ำนวนทั ้ ง สิ ้ น 913 แห่ ง
แบ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐ จำนวน 429 แห่ง และสถานศึกษาเอกชน จำนวน 484 แห่ง มีผู้เรียนอาชีวศึกษา
จำนวนทั้งสิ้น 1,351,113 คน แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 650,997 คน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จำนวน 348,462 คน ระดับปริญญาตรี จำนวน 8,700 คน และ หลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตร
นอกระบบอื่น จำนวน 342,954 คน
ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาได้เล็งเห็น ถึงศักยภาพของการ
จัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามบริบทที่แตกต่างกันตามพื้นที่การพัฒนาของภูมิภาค ที่สอดคล้องกับทิศทาง
การพั ฒ นาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จึ ง ได้ ก ำหนดนโยบายในการพั ฒ นาอาชี ว ศึ ก ษาสู่
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellent Center ทั้งในสถานศึกษาต้นแบบทั่วประเทศ และสถานศึกษา
ในกลุ่ม EEC โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางเร่งด่วนในสาขาที่เป็นความต้องการ
ของประเทศตามโมเดลประเทศไทย 4.0 โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเข้มแข็ง เพิ่มกำลังคน
กลุ ่ ม นั ก เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเข้ า สู ่ ก ลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมรองรั บการเปลี ่ ย นแปลงซึ ่ ง เป็ น ผลจาก
Digital Disruption เร่งยกระดับคุณภาพกำลังในกลุ่มผู้ส ำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ผู้อยู่ในภาคแรงงาน
ให้มีสมรรถนะใหม่ ทักษะใหม่ โดยกระบวนการสร้าง New Skill, Up Skill และ Re Skill พัฒนาสถานศึกษา
ต้นแบบเพื่อการขยายผลการผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างมีกรอบและทิศทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนมีการบริการจัดการ
อาชีวศึกษาเชิงกลยุทธ์ บูรณาการทรัพยากรและความร่วมมือ (Strategic Alliance) และในปีงบประมาณ
2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒ นาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 321,824,000 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
(Human Capital Excellence Center: HCEC) ให้เพียงพอสำหรับการผลิตและพัฒนากำลังคน (Re-skill ,
Up-skill , New-skill) ในสาขาที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การตอบสนองประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนในสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น
โดยผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
อาชี ว ศึ ก ษา (Excellent Center) โดยการยกระดั บ คุ ณ ภาพอาชี ว ศึ ก ษาให้ ม ี ศ ั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น
และตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย (อาชีวศึกษายกกำลังสอง) ด้วยการจับคู่ สถานศึกษา
ภาครัฐ กับ สถานประกอบการชั้น นำที่มีขีดความสามารถในการร่ว มวิเคราะห์ส มรรถนะตามสาขาอาชี พ
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และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสมัยใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จนนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒ นาครู การพั ฒ นานั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา ตลอดจน
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งยกระดับให้เป็นศูนย์ Human Capital Excellence
Center (HCEC) เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครูและบุคลากรในสาขาวิชาเฉพาะทาง
พัฒ นาผู้เรีย นอาชีวศึกษา กำลังแรงงาน และประชาชนทั่ว ไป ให้มีทักษะและสมรรถนะที่ส อดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานที่ในปัจจุบันและอนาคต ตามทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย
จำนวน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ ปิโ ตรเคมี (Petrochemical) เทคโนโลยีธ ุรกิจดิจิทัล (Digital Business
Technology) หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) เกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) อุตสาหกรรม
การบิ น (Aviation Industry) อุ ต สาหกรรมระบบราง (Railway Industry) และยานยนต์ ส มั ย ใหม่
(Next Generation Automotive) ธุร กิจ โรงแรมและการบริการ (Hospitality Industry) โดยได้กำหนด
แนวทางการดำเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพอาชี ว ศึ ก ษา โดยสำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ได้จัดกลุ่มสถานศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มทั่วไป (Standard)
เป็น สถานศึกษาอาชีว ศึกษาทุกแห่งที่จัดการศึกษาตามมาตรฐานอาชีว ศึกษา โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดำเนินการจัดงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้ส ถานศึกษากลุ่มทั ่ว ไป
ให้สามารถจัดการศึกษาอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ อาทิ
1) ครู
1.1) สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ : สนับสนุนครูอาชีวศึกษาให้เพียงพอกับการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
1.2) สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน : เพิ่มเงินสมทบเงินเดือนครูอาชีวศึกษาเอกชน
จำนวน 450 บาท เพื ่ อ ให้ เ ป็ น อั ต ราเดี ย วกั น กั บ ครู เ อกชนสายสามั ญ (15,050 บาท/เดื อ น/คน)
เพื่อให้สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
1.3) เพิ่มเติมสมรรถนะที่จำเป็นให้ กับ ครูผ ู้ส อน ในหัว ข้อ ที่มีความทันสมัย และจำเป็ น
ต่อการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาตามหลักสูตร
2) จั ด สรรครุ ภ ัณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา รวมทั ้ ง โครงสร้ างพื ้น ฐาน ให้ กั บ
สถานศึกษามีพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานขั้นต่ำของการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ (Expert)
เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีบริบททางการศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการอาชีวศึกษาในสาขาวิชาที่มี
ความเชี่ย วชาญเฉพาะอย่ างมี ค ุณภาพ โดยมุ่งเน้นการจัด การอาชีว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี โดยสำนัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดำเนินการจัดงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้สถานศึกษากลุ่มเชี่ ยวชาญ
เฉพาะ ให้สามารถจัดการศึกษาอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ อาทิ
1) ครูในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1.1) จัดสรรหรือเกลี่ยอัตรากำลังให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อการจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ
และได้รับการพัฒนาให้มีทักษะประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ
1.2) เพิ่มเติมสมรรถนะที่จำเป็นให้กับครูผู้สอน ในหัวข้อที่มีความทันสมัยและจำเป็นต่อการ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาตามหลักสูตร
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1.3) ส่งครูเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มเติม โดยสถานประกอบการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ครูได้เรียนรู้จ ากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพต่อไป
2) จัดสรรครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ทรัพยากรทางการศึกษา รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ในสาขาวิชา
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างมีคุณภาพ
3) มี ค วามร่ ว มมือ กั บ สถาบั นการศึ ก ษาในประเทศ ในการแลกเปลี ่ย นเรีย นรู้ ทางวิ ช าการ
และวิชาชีพของครูและผู้เรียน
4) มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
3. กลุ่มความเป็นเลิศ (Excellence Center)
เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีบริบททางการศึกษาและบริบ ทเชิงพื้นที่ ที่เอื้อต่อการจัดการ
อาชี ว ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าที ่ ต รงกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายของประเทศ ( S-Curve)
อย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเข้มข้น โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจะดำเนินการจัดงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้สถานศึกษากลุ่มความเป็นเลิศ ให้สามารถจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ อาทิ
1) ครูในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ
1.1) จัดสรรหรือเกลี่ยอัตรากำลังให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อการจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ
และได้รับการพัฒนาให้มีทักษะประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ
1.2) เพิ่มเติมสมรรถนะที่จำเป็นให้ กับ ครูผ ู้ส อน ในหัว ข้อที่มีความทันสมัย และจำเป็ น
ต่อการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาตามหลักสูตร
1.3) ส่งครูเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มเติม โดยสถานประกอบการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ครูได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพต่อไป
1.4) พัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Content) และจัดการเรียนการสอน
ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform) อย่างมีคุณภาพ
1.5) ได้รับใบรับรองผลการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ ตรงตามระดับที่สำเร็จการศึกษา
2) จัดสรรครุภัณฑ์และอุป กรณ์ ทรัพยากรทางการศึกษา รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ให้ เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านดิจ ิทัลที่มีคุณภาพ มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนจัด หา
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform) ในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศอย่างมีคุณภาพ
3) มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศ หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา/
อุดมศึกษาในต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของครูและผู้เรียน
4. มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพร่วมกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
สามารถเชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพในการทำงานสู่ระบบคุณวุฒิทางการศึกษา และมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลาย ในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ
4.กลุ ่ ม ศู น ย์ พ ั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คลเพื ่ อ ความเป็ น เลิ ศ การอาชี ว ศึ ก ษา ( Human Capital
Excellence Center : HCEC)
เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมและมีบริบทเชิงพื้นที่ในการยกระดับให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชา ญ
เฉพาะทางทั้งวิทยาลัย ในสาขาวิชาเฉพาะตาม Value Chain ของกลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ
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ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve) โดยมีความพร้อมในการยกระดับให้เป็น
วิทยาลัยเฉพาะทางทั้งสถานศึกษา มีความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในประเทศหรือต่าง ประเทศ
อย่างเข้มข้นในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมดในสถานศึกษา
โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาครู และการพัฒนาผู้เรียน
รวมทั้งการกำกับคุณภาพในทุกขั้นตอนของการจัดการอาชีวศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จะดำเนินการจัดงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้สถานศึกษากลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้สามารถจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ อาทิ
1) ครูในศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา
1.1) จัดสรรหรือเกลี่ยอัตรากำลังให้มี จำนวนที่เพียงพอต่อการจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ
และได้รับการพัฒนาให้มีทักษะประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ
1.2) เพิ่มเติมสมรรถนะที่จำเป็นให้กับครูผู้สอน ในหัวข้อที่มีความทันสมัยและจำเป็นต่อการ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาตามหลักสูตร
1.3) ส่งครูเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มเติม โดยสถานประกอบการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ครูได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพต่อไป
1.4) พัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Content) และจัดการเรียนการสอน
ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform) อย่างมีคุณภาพ
1.5) ได้รับใบรับรองผลการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ ตรงตามระดับที่สำเร็จการศึกษา หรือใบอนุญาตประกอบอาชีพ (License) จากหน่วยงานที่มีอำนาจ
ในการรับรองมาตรฐานอาชีพ
2. มี โ ครงสร้ า งพื ้ น ฐานและสภาพแวดล้ อ มทางการศึ ก ษาให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ด ้ า นดิ จ ิ ทั ล
ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ มี ค รุ ภ ั ณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ ท ี ่ เ พี ย งพอต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน จั ด หาแพลตฟอร์ ม ดิ จ ิ ทั ล
เพื ่ อ การเรี ย นรู ้ (Digital Learning Platform) อย่ า งมี ค ุ ณ ภาพ มี ส ิ ่ ง แวดล้ อ มที ่ ด ี ตลอดจนมี แ นวทาง
การบำรุงรักษาให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การเป็น SMART College
3. มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาในต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยน
เรีย นรู้ทางวิช าการของครู และการฝึกประสบการณ์ทักษะวิช าชีพของผู้เรียน รวมทั้งการได้รับคุณวุฒิ
ทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มีความร่วมมือด้วย (Dual Degree)
4. มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานอาชี พ มี ร ู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
ที่หลากหลาย อาทิ Modular system และสามารถเชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพในการทำงานสู่ระบบคุณวุฒิ
ทางการศึกษาอาชีวศึกษา ภายใต้ระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank)
5. เป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาครูวิชาชีพในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ
ให้กับครูในสถานศึกษาเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชน
6. เป็น ศูน ย์ป ระเมิน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานคุณวุฒ ิว ิช าชีพ หรือศูนย์ทดสอบอื่น ๆ
ในสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชาภายใต้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา
(Human Capital Excellence Center : HCEC)
7. เป็ น ศู น ย์ ฝ ึ ก อบรมวิ ช าชีพ ระยะสั ้น ให้ก ั บ ภาคแรงงานที ่ ต ้อ งการเพิ ่ ม พู นทั ก ษะวิช าชีพ
(Up Skill) หรือพัฒ นาทักษะวิช าชีพ (Re Skill) และประชาชนทั่ว ไปที่ต้องการเรียนรู้ทักษะวิช าชี พ ใหม่
(New Skill)
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8. จัดการศึกษาแบบประจำ (Boarding School) โดยมีหอพักภายในสถานศึกษาหรือเครือข่าย
หอพั ก เอกชนที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ ซึ ่ ง มี ท ี ่ ต ั ้ ง ไม่ ไ กลจากสถานศึ ก ษา เพื ่ อ ให้ ส ามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ เ รี ย น
ได้อย่างต่อเนื่องนอกเหนือเวลาการจัดการเรียนการสอนปกติ อาทิ ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
9. มีการสร้างวิส าหกิจ เพื่อการเรียนรู ้และปฏิบัติง านจริงในสถานศึก ษา เพื่อสร้างโอกาส
การเข้าสู่โลกอาชีพและการมีงานทำของผู้เรียน

ภาพแสดงความเชื่อมโยงของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาภายใต้โครงการพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชนในแต่ละกลุ่ม ให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับทิศทางการผลิตและพัฒนา
กำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศต่อไป
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แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศ
แนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
จัดส่ง

สถานศึกษาดำเนินการประชุมคณะผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการ
สถานศึกษาภายใต้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา
(Excellent Center)

สถานศึกษาจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
- คณะกรรมการดำเนินงานระดับสาขาวิชา
- คณะกรรมการกลั่นกรอง ระดับสถานศึกษา

สาขาวิชา ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูล
การจัดการอาชีวศึกษาตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา
ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา

คณะกรรมการกลั่นกรอง ระดับสถานศึกษา ตรวจสอบข้อมูล
พิจารณาตามเกณฑ์การจัดกลุ่มสาขาวิชา ตามแนวทางการจัด
สถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา
สถานศึกษา ประเมินระดับคุณภาพ และดำเนินการสรุปผล
การพิจารณา การจัดกลุ่มสาขาวิชา

นำผลการจัดกลุ่มสาขาวิชา ตามแนวทาง
การจัดสถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษารับรองผลการจัดกลุ่มสาขาวิชา และ
จัดส่งผลการจัดกลุ่มสาขาวิชา และข้อมูลประกอบ

ส่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผ่านช่องทาง AMS e-Office และ
ช่องทางไปรษณีย์ (ด่วนพิเศษ EMS)
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1. สถานศึกษาดำเนินการประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประชุมชี้แจง
นโยบายการจัดการสถานศึกษาภายใต้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
เมื่อสถานศึกษาได้รับหนังสือแจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการ
จั ด การสถานศึ ก ษา ภายใต้ ศ ู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการอาชี ว ศึ ก ษา (Excellent Center) และคู ่ ม ื อ การ
ดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) จากสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งสถานศึกษา เพื่อให้ทุกคนในสถานศึกษาได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างมี
คุณภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานระดับสาขาวิชา และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ระดับสถานศึกษา
สถานศึ ก ษาดำเนิ น การจั ด ทำคำสั ่ง แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการ จำนวน 3 คณะ คื อ คณะกรรมการ
อำนวยการ ควรประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกฝ่าย เป็น
กรรมการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อดำเนินการกำหนดแนวทาง และ
กำกับติดตาม การขับเคลื่อนการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent
Center) ระดับสาขาวิชา
ตัวอย่าง
คณะกรรมการอำนวยการ
1.
2.
3.
4.
5.

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

ผู้อำนวยการวิทยาลัย...............................................
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกลั่นกรองระดับสถานศึกษา ควรประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกฝ่าย เป็นกรรมการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
และหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูลและ
พิจารณาตามเกณฑ์การจัดกลุ่มสาขาวิชา นำเสนอผลการจัดกลุ่มสาขาวิชา รวมทั้งรายงานผลการพิจารณาการ
จั ด กลุ ่ ม สาขาวิ ช า ตามแนวทางการจั ด การสถานศึ ก ษา ภายใต้ ศ ู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการอาชีว ศึกษา
(Excellent Center)
ตัวอย่าง
คณะกรรมการกลั่นกรองระดับสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

ผู้อำนวยการวิทยาลัย..........................................
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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และคณะกรรมการจัดทำข้อมูลระดับสาขาวิชา ควรประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชา เป็นประธาน ครู
ทุกคนในสาขาวิชา เป็นกรรมการ และให้ครูจำนวน 1 คนในสาขาวิชา เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อ
ดำเนินการจัดทำข้อมูลของสาขาวิชาตามแบบรายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา ตามแนวทางการจัดการ
สถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตาม(แบบที่ 6)
ตัวอย่าง
คณะกรรมการจัดทำข้อมูลระดับสาขาวิชา
1 สาขาวิชา...................................................
1.1 ..................................................... หัวหน้าสาขาวิชา
1.2 ..................................................... ครูในสาขาวิชา
1.3 ..................................................... ครูในสาขาวิชา
1.4 ..................................................... ครูในสาขาวิชา
1.5 ..................................................... ครูในสาขาวิชา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการดำเนินงานระดับสาขาวิชา ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลการ
จัดการอาชีวศึกษาตามแนวทางการจัดการสถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา
(Excellent Center)
คณะกรรมการดำเนินงานระดับสาขาวิชาตามที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของสถานศึกษา ดำเนินการ
จัดทำข้อมูลของสาขาวิชาตามแบบรายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา
ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) (แบบที่ 5) โดยสามารถศึกษารายละเอียด
และตัวอย่างการกรอกข้อมูล ในคำชี้แจงการกรอกแบบรายงานข้อมูล พร้อมทั้งส่งแบบรายงานข้อมูลให้กับ
คณะกรรมการกลั่นกรองระดับสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลและพิจารณา
4. คณะกรรมการกลั่นกรอง ระดับสถานศึกษา ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาตามเกณฑ์การจัดกลุ่ม
สาขาวิชา ตามแนวทางการจัดสถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent
Center) และประเมินระดับคุณภาพของสาขาวิชา
เมื่อทุกสาขาวิชาส่งข้อมูลรายงานตามแบบรายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา ตามแนวทางการ
จัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ครบทุกสาขาวิชาแล้ว
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองระดับสถานศึกษา ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาตามเกณฑ์การจัดกลุ่ม
สาขาวิชาตามแนวทางการจัดสถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
(แบบที่ 3.1) และบันทึกการตรวจสอบตามแบบการตรวจสอบ (แบบที่ 3) พร้อมทั้งสรุปผลการพิจารณาว่า
สาขาวิชาอยู่ในกลุ่มใด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เมื่อจัดกลุ่มสาขาวิชาตามแนวทางฯที่กำหนดแล้ว ให้คณะกรรมการกลั่นกรอง ระดับสาขาวิชา
ดำเนินการประเมินคุณภาพ ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน (แบบที่ 4.1) และบันทึกผลการประเมินตาม
แบบประเมิน (แบบที่ 4) พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินคุณภาพของแต่สาขาวิชา
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5. คณะกรรมการกลั่น กรอง ระดับสถานศึกษา ดำเนิน การสรุปผลการพิจารณา การจัดกลุ่ม
สาขาวิชา ตามแนวทางการจัดสถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent
Center)
เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองครบทุกสาขาวิชา ให้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดกลุ่ม
สาขาวิชา ตามแนวทางการจัดสถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
ตาม(แบบที่ 2)
6. คณะกรรมการกลั ่ น กรอง ระดั บ สถานศึ ก ษา นำผลการจั ด กลุ ่ ม สาขาวิ ช า ตามแนวทาง
การจั ด สถานศึ ก ษาภายใต้ ศ ู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการอาชี ว ศึ ก ษา (Excellent Center) เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการกลั ่ น กรอง นำสรุ ป ผลการพิ จ ารณาการจั ด กลุ ่ ม สาขาวิ ช า ตามแนวทางการจั ด
สถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อเห็นชอบการจัดกลุ่มสาขาวิชาต่อไป
7. ผู้อำนวยการสถานศึกษารับรองผลการจัดกลุ่มสาขาวิชา ตามแนวทางการจัดสถานศึกษา
ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
เมื่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเห็นชอบการจัดกลุ่ม สาขาวิชาแล้ว ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับรองผลการจัดกลุ่มสาขาวิชา ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการ
จัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตาม (แบบที่ 1)
8. สถานศึกษาจัดส่งผลการจัดกลุ่มสาขาวิชา และข้อมูลประกอบสำหรับสาขาวิชาที่มีผลการ
พิจาณาอยู่ในกลุ่มความเป็นเลิศ (Excellent Center) และ กลุ่มศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น
เลิศทางการอาชีวศึกษา (Human Capital Excellence Center : HCEC) ให้สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ผ่านทาง AMS e - Office และทางไปรษณีย์ แบบด่วนพิเศษ EMS
สถานศึกษาจัดส่ง ข้อมูลผลการจัดกลุ่มสาขาวิชา ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์
ความเป็น เลิศทางการอาชีว ศึ กษา (Excellent Center) และข้อมูล ประกอบเฉพาะสาขาวิช าที่ มีผ ลการ
พิจารณาอยู่ในกลุ่มความเป็นเลิศ (Excellent Center) และ กลุ่มศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
ทางการอาชี ว ศึ ก ษา (Human Capital Excellence Center : HCEC) ให้ ส ำนั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยจัดชุดเอกสารตามลำดับ ดังนี้
แบบที่ 1 แบบสรุปผลการพิจารณาการจัดกลุ่มสาขาวิชาตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
แบบที่ 2 ตารางสรุปผลการพิจารณาการจัดกลุ่มสาขาวิชา ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
แบบที่ 3 แบบตรวจสอบสำหรับคณะกรรมการกลั่นกรองระดับสถานศึกษา ตามแนวทางการจัดการ
สถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
แบบที่ 3.1 เกณฑ์การตรวจสอบ สำหรับการจัดกลุ่มสาขาวิชาตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา
ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
แบบที่ 4 แบบประเมินคุณภาพตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center)
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แบบที่ 4.1 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็น
เลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
แบบที่ 5 แบบรายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) (เฉพาะสาขาที่มีผลการพิจารณาอยู่ในกลุ่มความเป็น
เลิศ (Excellent Center) และ กลุ่มศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Human
Capital Excellence Center : HCEC))
แบบที่ 6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
ผ่านช่องทาง AMS e-Office ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมทั้งช่องทางไปรษณีย์ (ด่วน
พิเศษ EMS) มายังที่อยู่ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
แขวงดุสิต กรุงเทพ 10300
แผนการดำเนินงาน
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามีแผนในการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันและตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย (อาชีวศึกษายกกำลังสอง)
ในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลาเริ่ม

1

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศแนวทางการจัดการ
สถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

18 ม.ค. 64

ระยะเวลา
สิ้นสุด
31 ม.ค. 64

2

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

18 ม.ค. 64

31 ม.ค. 64

3

คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent
Center) จัดทำเครื่องมือการคัดเลือกสถานศึกษาตามประกาศแนวทางการ
จัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent
Center)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแจ้งประกาศให้สถานศึกษาทราบและ
ดำเนินการ

25 ม.ค. 64

31 ม.ค. 64

1 ก.พ. 64

5 ก.พ. 64

5

สถานศึกษาดำเนินการประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการสถานศึกษาภายใต้ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

8 ก.พ. 64

9 ก.พ. 64

6

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานระดับสาขาวิชา และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรอง ระดับสถานศึกษา

8 ก.พ. 64

9 ก.พ. 64

4

12

7

คณะกรรมการดำเนินงานระดับสาขาวิชา ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบ
รายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา
ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

10 ก.พ. 64

ระยะเวลา
สิ้นสุด
15 ก.พ. 64

8

คณะกรรมการกลั่นกรอง ระดับสถานศึกษา ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาตาม
เกณฑ์การจัดกลุ่มสาขาวิชา และประเมินระดับคุณภาพของสาขาวิชา
ตามแนวทางการจัดสถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา
(Excellent Center)
คณะกรรมการกลั่นกรอง ระดับสถานศึกษา ดำเนินการสรุปผลการพิจารณา
การจัดกลุ่มสาขาวิชา ตามแนวทางการจัดสถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

10 ก.พ. 64

15 ก.พ. 64

16 ก.พ. 64

17 ก.พ. 64

10

คณะกรรมการกลั่นกรอง ระดับสถานศึกษา นำผลการจัดกลุ่มสาขาวิชา ตาม
แนวทางการจัดสถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา
(Excellent Center) เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

18 ก.พ. 64

19 ก.พ. 64

11

ผู้อำนวยการสถานศึกษารับรองผลการจัดกลุ่มสาขาวิชา ตามแนวทางการจัด
สถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

19 ก.พ. 64

12

สถานศึกษาจัดส่งผลการจัดกลุม่ สาขาวิชา และข้อมูลประกอบสำหรับสาขาวิชา
ที่มีผลการพิจารณาอยู่ในกลุ่มความเป็นเลิศ (Excellent Center) และ กลุม่
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Human
Capital Excellence Center : HCEC) ให้สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผ่านทาง AMS e - Office และทางไปรษณีย์ แบบด่วนพิเศษ
EMS
ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมเอกสารจากสถานศึกษา ดำเนินการสรุปข้อมูลและ
จำแนกสาขาวิชาตามกลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (SCurve) พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

19 ก.พ. 64

ลำดับ

9

13

กิจกรรม

14

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ระดับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดแต่ละกลุ่ม ให้เป็นไปตามแนวทางที่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด

15

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำผลการพิจารณาคัดเลือก
สถานศึกษา กลุ่มความเป็นเลิศ (Excellent Center) และ กลุม่ ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Human Capital
Excellence Center : HCEC) เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ระยะเวลาเริ่ม

22 ก.พ. 64

23 ก.พ. 64

24 ก.พ. 64

25 ก.พ. 64

26 ก.พ. 64

13

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลาเริ่ม

ระยะเวลา
สิ้นสุด
26 ก.พ. 64

16

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา
ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent
Center)

17

สถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ภายในโครงสร้างการ
บริหารสถานศึกษา (เทียบเท่างาน /แผนก ) และแต่งตั้งบุคลากรประจำศูนย์
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

1 มี.ค. 64

18

สถานศึกษาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนการดำเนินงาน สู่
ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับ คุณภาพอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
และตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ (อาชีวะยกกำลังสอง) ใน
สาขาวิชาที่ได้รับมอมหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1 มี.ค. 64

15 มี.ค. 64

19

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอนุมัติแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนการดำเนินงาน สู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับ คุณภาพอาชีวศึกษาให้มี
ศักยภาพในการแข่งขัน และตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
(อาชีวะยกกำลังสอง)

15 มี.ค. 64

19 มี.ค. 64

20

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษา
เพื่อดำเนินงานตามแผนที่กำหนด

1 เม.ย. 64

21

สถานศึกษาดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในระบบและหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่สถานประกอบการต้องการและ
สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

1 เม.ย. 64

16 เม.ย. 64

22

สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการดำเนินการพัฒนาครูวิชาชีพแบบเข้มข้น
ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ (Hand- on Experience) รวมทั้งการ
ใช้แพลตฟอร์มดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้ ในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ

19 เม.ย. 64

14 พ.ค. 64

23

สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อมทางการศึกษา
ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ภายใต้บริบททาง
การศึกษาและบริบทเชิงพื้นที่อย่างมีคุณภาพ

1 พ.ค. 64

24

สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตและ
พัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ ทั้งหลักสูตรในระบบและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ( Up
Skill Re Skill New Skill )
สถานศึกษาบริหารจัดการตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

17 พ.ค. 64

คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent
Center) กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและ
รายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงตามลำดับ

1 ก.ค. 64

25
26

17 พ.ค. 64
31 ส.ค. 64

14

ลำดับ

กิจกรรม

27

สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชา
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ทั้ง
หลักสูตรในระบบและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ( Up Skill Re Skill New
Skill ) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

ระยะเวลาเริ่ม

ระยะเวลา
สิ้นสุด
30 ก.ย. 64

ภาพแสดงแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพในการแข่งขันและ
ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย (อาชีวศึกษายกกำลังสอง)

15
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขับเคลื่อน (ส่วนกลาง)
สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งเน้นกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ตามบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานภายใน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยกระดับ
คุณภาพอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ ดังนี้
1. สำนักความร่วมมือ
มีบทบาทหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำที่ลงนามความร่วมมือ
กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ตลอดจนการกำกับติดตามการดำเนินงานตามเอกสารความร่วมมือ MOU
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนดรูปแบบความร่ว มมือในการยกระดับคุ ณภาพ
อาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครูและบุคลากร
ในสาขาวิชาเฉพาะทาง พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา กำลังแรงงาน และประชาชนทั่วไป ให้มีทักษะและสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
มี บ ทบาทหน้ า ที ่ ใ นการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสาขางาน
และพัฒนารายวิชาใหม่ ที่มีความทันสมัย ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพที่กำหนด กำกับดูแลการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ
3. สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้รับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถาน
ประกอบการ ในสาขาอาชีพที่ร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ การทดสอบมาตรฐานอาชีพเพื่อขอใบรับรอง
จากหน่วยงานกำกับดูแลมาตรฐานอาชีพ อาทิ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
4. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
5. หน่วยศึกษานิเทศก์
มี บ ทบาทหน้ า ที ่ ใ นการนิ เทศการจัด การเรี ยนการสอนของครูใ นสถานศึ ก ษาและของครูฝึ ก
ในสถานประกอบการในรูปแบบที่หลากหลาย การผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Content) และจัดการเรียนการสอน
ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform) อย่างมีคุณภาพ เพื่อยกระดั บคุณภาพ
ผู ้ เ รี ย นให้ ม ี ส มรรถนะอาชี พ ตรงตามเป้ า หมายของโครงการฯกำหนด และมี ม าตรฐานในระดั บ
ที่สถานประกอบการยอมรับ
6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
มี บ ทบาทหน้ า ที ่ ใ นการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื ่ อ สนั บสนุน การบริห ารจัด การ
และการจัดการเรีย นการสอนของสถานศึกษาและสถานประกอบการอย่างมี คุณภาพ ภายใต้ Platform
ที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด
7. สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
มี บ ทบาทหน้ า ที ่ ใ นการกำหนดนโยบายและสนั บ สนุ น งบประมาณในดำเนิ น การขั บ เคลื ่ อ น
การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

16
8. สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการฝึกงาน/ฝึกอาชีพกับ
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
9. สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยกระดับ
คุณภาพอาชีว ศึกษาให้มีศักยภาพในการแข่งขันและตอบโจทย์การพัฒ นาอุตสาหกรรมของประเทศไทย
(อาชีวศึกษายกกำลังสอง) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนและเป้าหมายของโครงการอย่างต่อเนื่อง
10.สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนพัฒนาครู ผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

17

ภาคผนวก

18

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง แนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา
(Excellent Center)
---------------------------------------------------ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการอาชีวศึกษา
โดยมุ ่ ง เน้ น จั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ ผลิ ต กำลั ง แรงงานที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ ตามความเป็ น เลิ ศ ของแต่ ล ะสถานศึ ก ษา
และตามบริบ ทของพื้น ที่ สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมี
การจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เรียน
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาครูอาชีวศึกษา
ให้มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติ (Hand-on Experience) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยการพัฒนา
แบบเข้มข้น รวมทั้งการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ ภายใต้
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) นั้น
เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนา
อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จึงประกาศแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มทั่วไป (Standard)
1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ภายใต้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. สาขาวิชามีครูวิชาชีพในการจัดการเรียนการสอน
3. สถานศึกษามีโครงสร้างพื้นฐาน มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ที่พร้อมต่อการจัด
การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
4. สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบความต้องการของชุมชน
5. สถานศึกษาต้องได้รับรองคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
2. กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ (Expert)
1. สถานศึ ก ษามี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
ในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2. ครูในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมีจำนวนที่เพียงพอต่อการจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ
และได้รับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
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3. สถานศึกษาต้องมีโ ครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีครุภ ัณฑ์
และอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างมีคุณภาพ
4. สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบความต้องการของชุมชน
5. สถานศึกษาต้องได้รับรองคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากต้นสังกัด
6. สถานศึกษามีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
และวิชาชีพของครูและผู้เรียน
7. สถานศึ ก ษาต้ อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ สถานประกอบการอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง ในสาขาวิ ช าที ่ มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
8. สถานศึกษามีบริบททางการศึกษาและบริบทเชิงพื้นที่ ที่เอื้อต่อการจัดการอาชีวศึกษาในสาขาวิชา
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะให้มีคุณภาพ
3. กลุ่มความเป็นเลิศ (Excellent Center)
1. สถานศึ ก ษามี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
อย่างเข้มข้นในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ
2. ครู ใ นสาขาวิ ช าที ่ ม ี ค วามเป็ น เลิ ศ มี จำนวนที ่ เ พี ย งพอต่ อ การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาที ่ ม ี ค ุ ณภาพ
และได้ ร ั บ การฝึ ก ประสบการณ์ ท ั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถานประกอบการ ตลอดจนมี ค วามสามารถ
ในการผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Content) และจัดการเรียนการสอนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อการเรีย นรู้
(Digital Learning Platform) อย่ า งมี ค ุ ณ ภาพ รวมทั ้ ง มี ใ บรั บ รองผลการประเมิ น สมรรถนะบุ ค คล
ตามมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตรงตามระดับที่สำเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษาต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดิจิทัล
ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ มี ค รุ ภ ั ณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ ท ี ่ เ พี ย งพอต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน จั ด หาแพลตฟอร์ ม ดิ จ ิ ทั ล
เพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform) ในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ อย่างมีคุณภาพ
4. สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ในสาขาวิชาที่ตรงกับทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve)
5. สถานศึกษาต้องได้รับรองคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากต้นสังกัด
6. สถานศึกษามีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของครูและผู้เรียน
7. สถานศึกษาต้ องพั ฒ นาหลั กสู ตรให้ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานอาชี พร่ว มกั บสถานประกอบการ
อย่างต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพในการทำงานสู่ระบบคุณวุฒิทางการศึกษา และมีนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ
8. สถานศึกษามีบริบททางการศึกษาและบริบทเชิงพื้นที่ ที่เอื้อต่อการจัดการอาชีวศึกษาในสาขาวิชา
ที่มีความเป็นเลิศ ให้มีคุณภาพ
9. สถานศึกษาเสริมสร้างให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ และจบแล้วต้องมีงานทำ
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4. กลุ่มศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ทางการอาชีวศึกษา (Human Capital Excellence
Center : HCEC)
1. สถานศึ ก ษามี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการทั ้ ง ในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเข้มข้น โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาครู และการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการกำกับคุณภาพในทุกขั้นตอนของการจัดการอาชีว ศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะตาม Value Chain ของกลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรม
2. ครูมีจำนวนที่เพียงพอต่อการจัดการอาชีว ศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับ การฝึกประสบการณ์
ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถานประกอบการ ตลอดจนมี ค วามสามารถในการผลิ ต สื ่ อ ดิ จ ิ ท ั ล (Digital Content)
และจัดการเรียนการสอนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform) อย่างมีคุณภาพ
รวมทั้งมีใบรับรองผลการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตรงตามระดับ
ที่สำเร็จการศึกษา หรือใบอนุญาตประกอบอาชีพ (License) จากหน่วยงานที่มีอำนาจในการรับรองมาตรฐาน
อาชีพ
3. สถานศึกษาต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดิจิทัล
ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ มี ค รุ ภ ั ณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ ท ี ่ เ พี ย งพอต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน จั ด หา แพลตฟอร์ ม ดิ จ ิ ทั ล
เพื ่ อ การเรี ย นรู้ (Digital Learning Platform) อย่ า งมี ค ุ ณ ภาพ มี ส ิ ่ ง แวดล้ อ มที ่ ด ี ตลอดจนมี แ นวทาง
การบำรุงรักษาให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การเป็น SMART College
4. สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ในสาขาวิชาเฉพาะตาม Value Chain
ของกลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve)
โดยมีความพร้อมในการยกระดับให้เป็นวิทยาลัยเฉพาะทางทั้งสถานศึกษา
5. สถานศึกษาต้องได้รับรองคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากต้นสังกัด
6. สถานศึกษามีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของครู และผู้เรียน รวมทั้งอาจได้รับคุณวุฒิทางการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่มีความร่วมมือด้วย (Dual Degree)
7. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลาย อาทิ Modular system และสามารถเชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพในการทำงานสู่ระบบคุณวุฒิ
ทางการศึกษาอาชีวศึกษา ภายใต้ระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank)
8. สถานศึกษามีบริบททางการศึกษาและบริบทเชิงพื้นที่ ที่เอื้อต่อการจัดการอาชีวศึกษาในสาขาวิชา
ที่มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะให้มีคุณภาพ
9. สถานศึ ก ษามี ก ารเสริ ม สร้ า งให้ ผ ู ้ เ รี ย นและผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษามี ส มรรถนะและคุ ณ ลั ก ษณะ
ตามความต้องการของสถานประกอบการ หรือได้รับการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพในระดับประเทศ
หรือระดับสากล และจบแล้วต้องมีงานทำ
10. เป็น ศูน ย์ฝ ึกอบรมและพัฒ นาครูว ิช าชีพในสาขาวิช าที่มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ
ให้กับครูในสถานศึกษาเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชน
/เป็นศูนย์...
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11. เป็นศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในระดับประเทศหรือระดับสากล หรือศูนย์
ทดสอบอื่น ๆ ในสาขาอาชีพที่ สอดคล้องกับสาขาวิชาภายใต้ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Human Capital Excellence Center : HCEC)
12. เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับภาคแรงงานที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ (Up Skill)
หรือพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Re Skill) และประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพใหม่ (New Skill)
13. สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาแบบประจำ (Boarding School) โดยมีหอพักภายในสถานศึกษา
หรือเครือข่ายหอพักเอกชนที่มีคุณภาพ ซึ่งมีที่ตั้งไม่ไกลจากสถานศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ได้อย่างต่อเนื่องนอกเหนือเวลาการจัดการเรียนการสอนปกติ อาทิ ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
14. สถานศึกษาต้องสร้างวิสาหกิจเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา เพื่อสร้างโอกาส
การเข้าสู่โลกอาชีพและการมีงานทำของผู้เรียน
ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชนในแต่ละกลุ่ม ให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับทิศทางการผลิตและพัฒนา
กำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
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คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ 104/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
ตามที ่ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ป ระกาศนโยบายและจุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ด้านการอาชีวศึกษา โดยมุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ล ะ
สถานศึกษาและตามบริบ ทของพื้น ที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ตลอดจนมีการจัดการเรีย นการสอนด้ว ยเครื่องมือ ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยเน้น
ให้ผ ู้เรี ย นมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒ นาครู
อาชีวศึกษาให้มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติ (Hand-on Experience) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
โดยการพัฒนาแบบเข้มข้นรวมทั้งการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อ ให้การจัดการศึ ก ษา
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เล็งเห็นถึงศักยภาพของการจัดการศึกษา
อาชีว ศึกษาตามบริ บ ทที่ แตกต่ างกัน ตามพื้น ที่ ก ารพั ฒ นาของภู มิภ าค จึงกำหนดนโยบายในการพั ฒ นา
อาชี ว ศึ ก ษาสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการอาชี ว ศึ ก ษา ( Excellent Center) ในสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศตามโมเดล
ประเทศไทย 4.0 โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเข้มแข็ง เพิ่มกำลังคนในกลุ่มนักเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงซึ่ งเป็นผลจาก Digital Disruption เร่งยกระดับ
คุณภาพกำลังคนในกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ผู้อยู่ในภาคแรงงาน ให้มีสมรรถนะใหม่ ทักษะใหม่ โดย
กระบวนการสร้ า ง New Skill, Up Skill และ Re Skill รวมทั ้ ง การจั ด ตั ้ ง ศู น ย์ พ ั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คล
เพื่อความเป็น เลิศทางการอาชีว ศึกษา (Human Capital Excellence Center : HCEC) โดยการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมถึงทักษะใหม่ที่จำเป็น
ต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สู่การผลิตนวัตกรรม
ที่จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเกิ ด ประโยชน์ ส ู ง สุ ด สำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ
1. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานกรรมการ
2. นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองประธานกรรมการ
4. นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีว ศึ ก ษา
รองประธานกรรมการ
รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
/5. เรืออากาศโท...
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

-2เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
นายวณิชย์ อ่วมศรี
ผู้ชำนาญการด้านการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
(Excellent Center)
นางศิริพรรณ ชุมนุม
ผู้ชำนาญการด้านการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
(Excellent Center)
นางปัทมา วีระวานิช
ผู้ชำนาญการด้านการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
(Excellent Center)
นายสุรัตน์ จั่นแย้ม
ผู ้ ช ำนาญการด้ า นการพัฒ นาและความร่ว มมือ
(กรอ.อศ.) วิ ช าชี พ ระยะสั ้ น และการจั ด การ
อาชีวศึกษาทวิภาคี
นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู ้ ช ำนาญการด้ านการพั ฒ นาและความร่ ว มมื อ
(กรอ.อศ.) วิ ช าชี พ ระยะสั ้ น และการจั ด การ
อาชีวศึกษาทวิภาคี
นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ผู ้ ช ำนาญการด้ านการพั ฒ นาและความร่ ว มมื อ
(กรอ.อศ.) วิ ช าชี พ ระยะสั ้ น และการจั ด การ
อาชีวศึกษาทวิภาคี
นายสง่า แต่เชื้อสาย
ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ
นายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
นายสุรพงษ์ เอิมอุทัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา
นางสาวก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคน
อาชีวศึกษา
นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
ปฏิบ ัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนั กอำนวยการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/23. นายจรูญ...
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-323. นายจรูญ เตชะเจริญกิจ
24. นายนิติ นาชิต

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
กรรมการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการ
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
2. กำกับและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent
Center) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
2. คณะกรรมการดำเนินงาน
1. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์
2. นางสาวยุพดี รุ่งเรือง
3. นางสาธิกา ศุภกีรติโรจน์
4. นางสาวบุบผา เป็ดทิพย์
5. นางสาวพนาวรรณ กล้าแข็ง
6. นางสาวอังคณา จันทร์แสงศรี
7. นางปาณิสา สุขรัตนาชัยสกุล
8. นางสรพัศ ยิ้มนวล
9. นางสาวอุษณี ตันติชัยรัตนกูล
10. นางสาวดารากร ปัญญาทิพย์
11. นางนิตย์รดี ดำด้วง
12. นายยงยุทธ ใจซื่อดี
13. นางสาวธณัทอร วรรณจรูญ
14. นายดุสิต สินสุข
15. นายนพคุณ มานะวิสาร
16. นางสาวยศวดี ทั่งทอง
17. นายกิตติภณ แก้วตา
18. นางมาลี อุษณะอำไพพงษ์
19. นางสุรีพร สังข์อ่อน

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักความร่วมมือ
สำนักความร่วมมือ
สำนักความร่วมมือ
สำนักความร่วมมือ
สำนักความร่วมมือ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/20. ว่าที่ร้อยตรี...

25
-420.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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30.
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ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพัทธ์ สมจู สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
นายกิตติธัช สันธานเดชา สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
นายยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
นางสาวบุญญะวิภา ตันทนานนท์ สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
นางสาวพรประภา ถาวร สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
นางสาวขวัญใจ แซ่ลิ้ม
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
นางสาวพจนีย์ ศรีสวัสดิ์ สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
นางวิไลจิตต์ เอี่ยมตปนียะ สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
นายพินัน ผลทรัพย์
สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
นายจักรพันธ์ พุทธวงศ์
สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
นางสาวนารถนัฎดา มีราศรี สำนักอำนวยการ
นางสาวปิญนันท์ วณิชชากร ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
นายเจตน์สฤษฏิ์ ทาเกิด ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
นางนุชรัตน์ เพ็งวัน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
นายไพรัตน์ พรมมา
หน่วยศึกษานิเทศก์
นางสาวโสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ์ หน่วยศึกษานิเทศก์
นางสาวดุษฎี น้อยใจบุญ หน่วยศึกษานิเทศก์
นางทิพวรรณ์ วงศ์วิเชียร สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
นางสาวพรรษชล ทองคุ่ย สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
นางสาวอรวรรณ พรมไหม สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
นางสาวเพ็ญนภา ไพรบูรณ์ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
นายเอกสิทธิ์ ปรมะ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
นายจักรี ราชนิล
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย
นายกมล เรียงไธสง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการหนองสองห้อง
นายสมศักดิ์ มาตรทะเล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
นายพงษ์ศาสตร์ อภิธรรมพงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
นายฉัตรชัย สุวรรณดี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
นางสาวกรรณิการ์ แดนสีแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
นางมุทิตา ชัยเพชร
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีธิธง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/53. นายนิติ...
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-553. นายนิติ นาชิต

54. นางภคพร เพชรรัตน์

ผู ้ อ ำนวยการวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สุ ร นารี
ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ รองผู ้ อ ำนวยการสำนั ก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

55. นางวัลยา น้อยนาม

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

56. นางสาวอัจฉราภรณ์ เสมคำ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
57. นายพิศาล บุญมาวาสนาส่ง สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
58. นายพิเชษฐ มีทองคำ

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
2. ดำเนินการกำหนดเกณฑ์และเครื่องมือในการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center)
3. ดำเนินการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้าร่วมศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา
(Excellent Center) และนำผลการคัดเลือกสถานศึกษาเสนอผู้บริหารต่อไป
4. ดำเนิ น การขั บ เคลื ่ อ นการดำเนิ น งานตามภารกิ จ ที ่ ร ั บ มอบหมาย อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล โดยมีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต่อไป
5. ดำเนินงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
ให้ประธานกรรมการตามคำสั่งนี้สามารถแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

แบบที่ 1
แบบสรุปผลการพิจารณาการจัดกลุ่มสาขาวิชาและระดับคุณภาพ
ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
----------------------------------------------------

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษาได้ ประกาศเรื่ อ ง แนวทางการจัด การสถานศึ ก ษา
ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน โดยแบ่งได้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป (Standard) กลุม่ เชี่ยวชาญเฉพาะ (Expert)
กลุ่มความเป็นเลิศ (Excellent Center) และกลุ่มศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา
(Human Capital Excellence Center : HCEC) ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในแต่ละกลุ่ม เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยคำนึงถึงความ
สอดคล้องกับทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์แบบประเมิน ฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
ตามคุณลักษณะ จำนวน ....... กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Human Capital
Excellence Center : HCEC)
1.1 สาขาวิชา
ระดับคุณภาพ ...............
2. กลุ่มความเป็นเลิศ (Excellent Center)
2.1 สาขาวิชา
ระดับคุณภาพ ...............
2.2 สาขาวิชา
ระดับคุณภาพ ...............
3. กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ (Expert)
3.1 สาขาวิชา
ระดับคุณภาพ ...............
3.2 สาขาวิชา
ระดับคุณภาพ ...............
3.3 สาขาวิชา
ระดับคุณภาพ ...............
4. กลุ่มทั่วไป (Standard)
4.1 สาขาวิชา
ระดับคุณภาพ ...............
4.2 สาขาวิชา
ระดับคุณภาพ ...............
4.3 สาขาวิชา
ระดับคุณภาพ ...............
4.4 สาขาวิชา
ระดับคุณภาพ ...............
ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ .......เดือน................พ.ศ. 2564
(..............................................)
ผู้อำนวยการวิทยาลัย...............................

แบบที่ 2

ตารางสรุปผลการพิจารณาการจัดกลุ่มสาขาวิชา
ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
วิทยาลัย……………………………………………………………………………………………
Standard
1.สาขาวิชา……………………………………
ระดับคุณภาพ ...............
2.สาขาวิชา……………………………………
ระดับคุณภาพ ...............
3.สาขาวิชา……………………………………
ระดับคุณภาพ ...............
4.สาขาวิชา……………………………………
ระดับคุณภาพ ...............

...........................................
(.......................................................)
คณะกรรมการกลั่นกรอง

Expert
1.สาขาวิชา……………………………………
ระดับคุณภาพ ...............
2.สาขาวิชา……………………………………
ระดับคุณภาพ ...............
3.สาขาวิชา……………………………………
ระดับคุณภาพ ...............

...........................................
(......................................................)
คณะกรรมการกลั่นกรอง

Excellent
1.สาขาวิชา……………………………………
ระดับคุณภาพ ...............
2.สาขาวิชา……………………………………
ระดับคุณภาพ ...............

...........................................
(.....................................................)
คณะกรรมการกลั่นกรอง

ผู้รับรอง
(..................................................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

HCEC
1.สาขาวิชา……………………………………
ระดับคุณภาพ ...............

...........................................
(.......................................................)
คณะกรรมการกลั่นกรอง
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แบบที่ 3
แบบตรวจสอบ
สำหรับคณะกรรมการกลั่นกรอง ระดับสถานศึกษา
ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
-------------------------------------------------ชื่อสถานศึกษา ............................................................................................................... ....................................
ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา  รัฐ
 เอกชน
ระดับ  ปวช.  ปวส.  ทล.บ.
สาขาวิชา…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
สาขางาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………

รายการประเมิน
1. ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
 ไม่มีความร่วมมือ
 มีความร่วมมือ
 ในพื้นที่บริการ
 นอกพื้นที่บริการ/นอกจังหวัด
 ต่างประเทศ
2. ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
 ไม่มีความร่วมมือ
 มีความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเข้มข้น
 1.1 การพัฒนาหลักสูตร
 1.2 การพัฒนาครู
 1.3 การพัฒนานักเรียนนักศึกษา
 1.4 การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3. อัตราส่วนครูต่อนักเรียนนักศึกษา
 3.1 มีข้อมูลครู
 3.2 อัตราส่วน
ครู : นักเรียน นักศึกษา
อัตราส่วน
........... : ..............
4. ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Content) และจัดการเรียนการสอนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform) อย่างมีคุณภาพ
 ไม่มี
 มี จำนวน……….คน ……………………รายวิชา
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5. ครู ม ี ใ บรั บ รองผลการประเมิ น สมรรถนะบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ จากสถาบั น คุ ณ วุ ฒ ิ ว ิ ช าชี พ
หรือ มาตรฐานฝีมือแรงงานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพ (License)
จากหน่วยงานที่มีอำนาจในการรับรองมาตรฐานอาชีพ
 ไม่มี
 มี จำนวน……….คน
6. โครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
6.1 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
 ไม่มี
 มี
 ผลการคำนวณ ไม่ เพียงพอ
 ผลการคำนวณ เพียงพอ
6.2 นำระบบเครือข่ายอัจฉริยะ และเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ในสถานศึกษา
 ไม่มี
 มี
6.3 แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform)
 ไม่มี
 มี
6.4 มีศักยภาพในการพัฒนาสู่การเป็น SMART College
 ไม่มี
 มี
7. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน
 7.1 ตอบสนองความต้องการของชุมชน
 7.2 ตอบสนองทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve)
8. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาในประเทศ
 ไม่มีความร่วมมือ
 มีความร่วมมือ
9. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาต่างประเทศ
 ไม่มีความร่วมมือ
 มีความร่วมมือ
10. การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ
10.1 การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
 ไม่มี
 มี
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10.2 ความเชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพกับระบบคุณวุฒิทางการศึกษา
 ไม่มี
 มี
11. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
 ไม่มี
 มี
12. ระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank)
 ไม่มี
 มี
13. การเสริมสร้า งให้ผู ้เ รี ยนและผู ้ส ำเร็ จการศึก ษามีส มรรถนะและคุณ ลัก ษณะตามความต้ อ งการ
ของสถานประกอบการ และจบแล้วต้องมีงานทำ
13.1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
 ไม่มี
 มี
13.2 การทดสอบมาตรฐานอาชีพของนักเรียนนักศึกษา
 ไม่มี
 มี
14. ข้อมูลการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2562)
ภาวะการมีงานทำร้อยละ ........................
15. เป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาครูวิชาชีพในสาขาวิชา
 ไม่เป็น
 เป็น
16. เป็นศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในระดับประเทศหรือระดับสากล
16.1 ระดับประเทศ
 ไม่เป็น
 เป็น
16.2 ระดับสากล
 ไม่เป็น
 เป็น
17. เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับภาคแรงงานที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ (Up Skill)
หรือพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Re Skill) และประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพใหม่ (New Skill)
 ไม่เป็น
 เป็น
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18. หอพักนักเรียนนักศึกษา
18.1 ในสถานศึกษา
 ไม่มี
 มี
18.2 เครือข่ายหอพักเอกชนที่มีคุณภาพ
 ไม่มี
 มี
19. มีโรงแรม/ที่พักภายในสถานศึกษาสำหรับบริการให้กับครูและประชาชนทั่วไป
 ไม่มี
 มี
20. มีวิสาหกิจเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา
 ไม่มี
 มี
21. บริบททางการศึกษาและบริบทเชิงพื้นที่ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................
สรุปผลการพิจารณา






.................................................
(....................................................)

...................................................
(..................................................)

Standard
Expert
Excellent Center
HCEC

.................................................
(....................................................)

...........................................
(..............................................)

...................................................
(..................................................)
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แบบที่ 3.1

เกณฑ์การตรวจสอบ สำหรับการจัดกลุ่มสาขาวิชา
ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศนู ย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา
(Excellent Center)
รายการประเมิน
1.ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ

2. ครู

Standard

Expert

- มีรายการประเมิน ข้อ 1
“มีความร่วมมือ”

- มีรายการประเมิน ข้อ 1
“มีความร่วมมือ”

- มีรายการประเมิน ข้อ 1 - มีรายการประเมิน ข้อ 1
“มีความร่วมมือ”
“มีความร่วมมือ”

- มีรายการประเมิน ข้อ 2
มีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการอย่างเข้มข้น
(ไม่ครบทุกรายการ)

- มีรายการประเมิน
ข้อ 2 มีความร่วมมือกับ
สถานประกอบการอย่าง
เข้มข้น (ครบทุก
รายการ) ประกอบด้วย
• ข้อ 1.1
• ข้อ 1.2
• ข้อ 1.3
• ข้อ 1.4

- มีรายการประเมิน ข้อ
3.1

Excellent

HCEC

- มีรายการประเมิน
ข้อ 2 มีความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ
อย่างเข้มข้น (ครบทุก
รายการ) ประกอบด้วย
• ข้อ 1.1
• ข้อ 1.2
• ข้อ 1.3
• ข้อ 1.4

- มีรายการประเมิน ข้อ 3.1 - มีรายการประเมิน ข้อ3.1 - มีรายการประเมิน ข้อ3.1
- มีรายการประเมิน ข้อ 3.2
มีจำนวนอัตราครูต่อ
นักเรียนนักศึกษาเกิน
กว่าเกณฑ์กำหนดหรือ
มากกว่า
เช่น 20:1
หรือ 19 :1
และมีรายการประเมิน ข้อ 2
รายการที่ 1.2 การพัฒนา
ครู หัวข้อการฝึก
ประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ

- มีรายการประเมิน ข้อ3.2
มีจำนวนอัตราครูต่อ
นักเรียนนักศึกษาเกิน
กว่าเกณฑ์กำหนดหรือ
มากกว่า
เช่น 20:1
หรือ 19 :1
และมีรายการประเมิน ข้อ2
รายการที่ 1.2 การพัฒนา
ครู หัวข้อการฝึก
ประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ

- มีรายการประเมิน ข้อ3.2
มีจำนวนอัตราครูต่อ
นักเรียนนักศึกษาเกินกว่า
เกณฑ์กำหนดหรือ
มากกว่า
เช่น 20:1
หรือ 19 :1
และมีรายการประเมิน ข้อ2
รายการที่ 1.2 การพัฒนา
ครู หัวข้อการฝึก
ประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ

-มีรายการประเมิน ข้อ 4 -มีรายการประเมิน ข้อ 4
-มีรายการประเมิน ข้อ 5 -มีรายการประเมิน ข้อ 5
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รายการประเมิน
3.โครงสร้างพื้นฐาน
และสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษา

Standard

Expert

Excellent

HCEC

- มีรายการประเมิน ข้อ 6.1

- มีรายการประเมิน ข้อ 6.1
และมีผลการคำนวณความ
เพียงพอขอครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ ต่อ จำนวน
นักเรียน นักศึกษา ที่เข้า
ใช้บริการต่อครั้งตาม
บริบทสาขาที่จัดการเรียน
การสอน

- มีรายการประเมิน ข้อ6.1
และมีผลการคำนวณ
ความเพียงพอของ
ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ ต่อ
จำนวนนักเรียน
นักศึกษา ที่เข้าใช้บริการ
ต่อครั้งตามบริบทสาขาที่
จัดการเรียนการสอน

- มีรายการประเมิน ข้อ6.1
และมีผลการคำนวณ
ความเพียงพอของ
ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ ต่อ
จำนวนนักเรียน นักศึกษา
ที่เข้าใช้บริการต่อครั้ง
ตามบริบทสาขาที่จัดการ
เรียนการสอน

- มีรายการประเมิน ข้อ 6.2 - มีรายการประเมิน ข้อ 6.2
- มีรายการประเมิน ข้อ 6.3 - มีรายการประเมิน ข้อ 6.3
4. การจัดการ
- มีรายการประเมิน ข้อ 7.1
อาชีวศึกษาเพื่อผลิต
และพัฒนากำลังคน
5.ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา
อุดมศึกษา ในประเทศ
หรือต่างประเทศ
6.การพัฒนาหลักสูตร
-

- มีรายการประเมิน ข้อ 7.1

- มีรายการประเมิน ข้อ 6.4
- มีรายการประเมิน ข้อ 7.2 - มีรายการประเมิน ข้อ 7.2

- มีรายการประเมิน ข้อ 8

- มีรายการประเมิน ข้อ 8

- มีรายการประเมิน ข้อ 8

- มีรายการประเมิน ข้อ 9

- มีรายการประเมิน ข้อ 9

- มีรายการประเมิน
ข้อ 10 (10.1)

- มีรายการประเมิน
ข้อ 10 (10.1)

- มีรายการประเมิน
ข้อ 10 (10.2)

- มีรายการประเมิน
ข้อ 10 (10.2)

- มีรายการประเมิน
ข้อ 10 (10.1)

-

- มีรายการประเมินข้อ 11 - มีรายการประเมิน ข้อ 11
- มีรายการประเมิน ข้อ 12
- มีรายการประเมิน ข้อ 13 - มีรายการประเมิน ข้อ 13

-

-

- มีรายการประเมิน ข้อ 14
ภาวะการมีงานทำ
น้อยกว่า ร้อยละ 80
-

-

-

-

7.การเสริมสร้างให้
ผู้เรียนและผูส้ ำเร็จ
การศึกษามีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพ

-

8.ศูนย์ฝึกอบรมและ
พัฒนาครูวิชาชีพ
9.ศูนย์ประเมิน
สมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
10. วิสาหกิจเพื่อการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา

- มีรายการประเมิน ข้อ 14
ภาวะการมีงานทำ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
- มีรายการประเมิน ข้อ 15
- มีรายการประเมิน ข้อ 19
- มีรายการประเมิน ข้อ 16

-

-

-

- มีรายการประเมิน ข้อ 20
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แบบประเมินคุณภาพตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

แบบที่ 4

กลุ่มทั่วไป (Standard)
สถานศึกษา...............................................................................
สาขาวิชา........................................................................
ตัวชี้วัด

รายการดำเนินงาน

เกณฑ์การให้
คะแนน

1.1 รูปแบบการจัด
การเรียนการสอน

1. มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบ
2. มีการใช้หลักสูตรที่เปิดสอนตาม
เกณฑ์ที่ต้นสังกัดกำหนด
3. มีการเพิ่มเติมคำอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตรให้มีความทันสมัย
4. มีการประเมินการใช้หลักสูตร

1.2 ครูวิชาชีพ

1. มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน
2. ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. กำหนด
3. มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ในสาขาวิชา
4. มีการจัดทำแผนการสอน
5.มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

1.3 โครงสร้างพื้นฐาน
ครุภัณฑ์/อุปกรณ์
และสื่อการสอน

1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ในการจัด
การเรียนการสอน
2. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สะอาด และเป็นระเบียบ พร้อมใช้
งาน
3. มีครุภัณฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ที่
สามารถใช้งานได้
4. มีการดูแล ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ให้
สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
1. มีการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะตามที่หลักสูตร
กำหนด
2. มีการสำรวจความต้องการของ
ชุมชนก่อนเปิดสอนตาม
หลักสูตร
3. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่
ชุมชนต้องการ

0 – ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 2
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 3
รายการ
4 – มีการดำเนินงาน
ครบทุกรายการ
0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 12 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4
รายการ
4 - มีการดำเนินงาน
ครบทุกรายการ
0 – ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 2
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 3
รายการ
4 – มีการดำเนินงาน
ครบทุกรายการ

1.4 การผลิตและ
พัฒนากำลังคน

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน
1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4
รายการ
4 - มีการดำเนินงาน
ครบทุกรายการ

0

ระดับคะแนน
1 2 3

4

สรุป
คะแนน
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ตัวชี้วัด

1.5 การรับรองคุณภาพ

รายการดำเนินงาน

เกณฑ์การให้
คะแนน

4. มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ชุมชนต่อผู้เรียนและผู้สำเร็จ
การศึกษา
1. มีการดำเนินการตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
2. มีการวางแผนการดำเนินงาน
อย่างมีคุณภาพ
3. มีการดำเนินงานตามแผนที่
กำหนด
4. มีการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานทุกขั้นตอน
5. มีการรายงานผลการดำเนินงาน
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. มีการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา อย่างต่อเนื่อง

0

ระดับคะแนน
1 2 3

4

สรุป
คะแนน

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน
1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน
3-4 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5
รายการ
4 - มีการดำเนินงาน
ครบทุกรายการ

รวมคะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ย

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
เกณฑ์การประเมิน
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย

 ดี
3.51 - 4.00
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

 ปานกลาง

 พอใช้

หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้

(....................................) (....................................) (....................................) (....................................)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(.........................................)
ประธาน
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แบบที่ 4

กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ (Expert)
สถานศึกษา...............................................................................
สาขาวิชา........................................................................
ตัวชี้วัด

รายการดำเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
0

2.1 รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน

2.2 ครูวิชาชีพ

2.3 โครงสร้างพื้นฐาน
ครุภัณฑ์/อุปกรณ์
และสื่อการสอน

1. มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบ
2. มีการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคี
3. มีการใช้หลักสูตรที่เปิดสอนตาม
เกณฑ์ที่ต้นสังกัดกำหนด
4. มีการเพิ่มเติมคำอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตรให้มีความทันสมัย
5. มีการจัดทำแผนการฝึกอาชีพ
ร่วมกับสถานประกอบการ
6. มีการประเมินผลหลักสูตร
รายวิชา
1. มีจำนวนครูวิชาชีพเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ
2. มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน
3. ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. กำหนด
4. ได้รับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ
5. มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ในสาขาวิชา
6. มีการจัดทำแผนการสอน/
แผนการฝึกอาชีพ
7.มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ในการ
จัดการเรียนการสอน
2. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สะอาด และเป็นระเบียบ
พร้อมใช้งาน
3. มีครุภัณฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ที่
สามารถใช้งานได้
4. มีครุภัณฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ที่
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอน
5. มีการดูแล ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5-6
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

ระดับคะแนน
1 2 3

4

สรุป
คะแนน
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รายการดำเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
0

2.4 การผลิตและพัฒนา 1. มีการพัฒนาผู้เรียนให้มี
กำลังคน
สมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด
2. มีการสำรวจความต้องการของ
ชุมชนก่อนเปิดสอนตาม
หลักสูตร
3. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่
ชุมชนต้องการ
4. มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ชุมชนต่อผู้เรียนและผู้สำเร็จ
การศึกษา
2.5 การรับรองคุณภาพ 1. มีการดำเนินการตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
2. มีการวางแผนการดำเนินงาน
อย่างมีคุณภาพ
3. มีการดำเนินงานตามแผนที่
กำหนด
4. มีการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานทุกขั้นตอน
5. มีการรายงานผลการดำเนินงาน
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. มีการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา อย่างต่อเนื่อง
2.6 ความร่วมมือกับ
1. มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
สถาบันการศึกษา 2. มีแผนการพัฒนาครู
ในประเทศ
3. มีแผนการพัฒนานักเรียน
นักศึกษา
4. มีการดำเนินงานตามข้อตกลง
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
5. มีการติดตามการดำเนินงาน
ตามข้อตกลงความร่วมมือ
2.7 พัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ

1. มีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ร่วมกับสถานประกอบการ
2. มีการจัดแผนการเรียนร่วมกับ
สถานประกอบการ
3. มีการศึกษาความคาดหวังของ
สถานประกอบการต่อสมรรถนะ
ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
4. มีการประเมินการใช้หลักสูตร

2.8 บริบทเชิงพื้นที่
ที่เอื้อต่อการ
จัดการอาชีวศึกษา

1. มีสถานประกอบการจำนวนมาก
ในพื้นที่
2. มีเขตอุตสาหกรรม/นิคม
อุตสาหกรรมในพื้นที่
3. มีสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ
0 – ไม่มีการดำเนินงาน
1 – มีการดำเนินงาน 1
รายการ
2 – มีการดำเนินงาน 2
รายการ
3 – มีการดำเนินงาน 3
รายการ
4 – มีการดำเนินงาน
ครบทุกรายการ
0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-3
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 4-5
รายการ

ระดับคะแนน
1 2 3

4

สรุป
คะแนน
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รายการดำเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
0

4. มีศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
พื้นที่
5. มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม
6. มีการคมมนาคมที่สะดวก
7. ชุมชนให้ความสำคัญกับการ
อาชีวะและเทคนิคศึกษา
8. ขนาดพื้นที่ภายในสถานศึกษา
สามารถรองรับการขยายกำลัง
การผลิตและพัฒนากำลังคนใน
อนาคต

ระดับคะแนน
1 2 3

4

สรุป
คะแนน

3 - มีการดำเนินงาน 6-7
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

รวมคะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ย

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
เกณฑ์การประเมิน
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย

 ดี
3.51 - 4.00
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

 ปานกลาง

 พอใช้

หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้

(....................................) (....................................) (....................................) (....................................)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(.........................................)
ประธาน

40
แบบประเมินคุณภาพตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

แบบที่ 4

กลุ่มความเป็นเลิศ (Excellent Center)
สถานศึกษา...............................................................................
สาขาวิชา........................................................................
ตัวชี้วัด

รายการดำเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
0

3.1 รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน

3.2 ครูวิชาชีพ

1. มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบ
2. มีการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคีอย่างเข้มข้น
3. มีการใช้หลักสูตรที่เปิดสอน
ตามเกณฑ์ที่ต้นสังกัดกำหนด
4. มีการเพิ่มเติมคำอธิบาย
รายวิชาในหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย
5. มีการจัดทำแผนการฝึกอาชีพ
ร่วมกับสถานประกอบการ
6. มีการประเมินผลหลักสูตร
รายวิชา
1. มีจำนวนครูวิชาชีพเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีคุณภาพ
2. มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ตรง
ตามสาขาวิชาที่สอน
3. ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. กำหนด
4. ได้รับการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ
5. มีการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ใน
สาขาวิชา
6. มีการจัดทำแผนการสอน/
แผนการฝึกอาชีพ
7. มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
8. มีความสามารถในการผลิตสื่อ
ดิจิทัล (Digital Content)
9. มีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนด้วยแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital
Learning Platform) อย่างมี
คุณภาพ
10.มีใบรับรองผลการประเมิน
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพจากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-3
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 4-6
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 7-9
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

ระดับคะแนน
1 2 3

4

สรุป
คะแนน
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รายการดำเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
0

3.3 โครงสร้างพื้นฐาน
ครุภัณฑ์/อุปกรณ์
และสื่อการสอน

3.4 การผลิตและพัฒนา
กำลังคน

3.5 การรับรองคุณภาพ

1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ในการ
จัดการเรียนการสอน
2. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สะอาด และเป็นระเบียบ
พร้อมใช้งาน
3. มีครุภัณฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ที่
สามารถใช้งานได้
4. มีครุภัณฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ที่เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน
5. มีการดูแล ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
6. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ทันสมัย
7. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดิจิทัลที่มี
คุณภาพ
8. มีสิ่งอำนวยความสะดวก
สาธารณูปโภคและความ
ปลอดภัยภายใน
1. มีการผลิตและพัฒนากำลังคน
ในสาขาวิชาที่ตรงกับทิศ
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ (S-Curve)
2. มีการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะตามที่หลักสูตรและ
สถานประกอบการกำหนด
3. มีการสำรวจความต้องการของ
สถานประกอบการก่อนเปิด
สอนตามหลักสูตร
4. มีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตามที่สถาน
ประกอบการต้องการ
5. มีการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
6. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการต่อ
ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
1. มีการดำเนินการตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. มีการวางแผนการดำเนินงาน
อย่างมีคุณภาพ
3. มีการดำเนินงานตามแผนที่
กำหนด
4. มีการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานทุกขั้นตอน

0 - ไม่มกี ารดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-3
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 4-5
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 6-7
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

ระดับคะแนน
1 2 3

4

สรุป
คะแนน
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5. มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. มีการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา อย่างต่อเนื่อง
3.6 ความร่วมมือกับ
1. มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
สถาบันอุดมศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ประเทศหรือ
2. มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ต่างประเทศ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
3. มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
4. มีแผนการพัฒนาครู
5. มีแผนการพัฒนานักเรียน
นักศึกษา
6. มีการดำเนินงานตามข้อตกลง
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
7. มีการติดตามการดำเนินงาน
ตามข้อตกลงความร่วมมือ
3.7 พัฒนาหลักสูตร
1. มีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ร่วมกับสถาน
ร่วมกับสถานประกอบการ
ประกอบการ
2. มีการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ
3. มีการจัดแผนการเรียนร่วมกับ
สถานประกอบการ
4. มีการศึกษาความคาดหวังของ
สถานประกอบการต่อ
สมรรถนะผู้เรียนและผู้สำเร็จ
การศึกษา
5. มีการเชื่อมโยงสมรรถนะ
อาชีพในการทำงานสู่ระบบ
คุณวุฒิทางการศึกษา
6. มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลาย
7. มีการประเมินการใช้หลักสูตร
3.8 บริบทเชิงพื้นที่
1. มีสถานประกอบการจำนวน
ที่เอื้อต่อการจัดการ
มากในพื้นที่
อาชีวศึกษา
2. มีเขตอุตสาหกรรม/นิคม
อุตสาหกรรมในพื้นที่
3. มีสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่
4. มีศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
และนวัตกรรมในพื้นที่
5. มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม
6. มีการคมมนาคมที่สะดวก
7. ชุมชนให้ความสำคัญกับการ
อาชีวะและเทคนิคศึกษา
8. ขนาดพื้นที่ภายในสถานศึกษา
สามารถรองรับการขยายกำลัง
การผลิตและพัฒนากำลังคน
ในอนาคต

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5-6
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5-6
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-3
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 4-5
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 6-7
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

ระดับคะแนน
1 2 3

4

สรุป
คะแนน
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3.9 เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนและผู้สำเร็จ
การศึกษา

1. มีการศึกษาสมรรถนะที่
ต้องการจากสถาน
ประกอบการต่อผู้เรียนและ
ผู้สำเร็จการศึกษา
2. มีการพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาการและวิชาชีพที่สถาน
ประกอบการต้องการเพิ่มเติม
ให้กับผู้เรียนก่อนสำเร็จ
การศึกษา
3. มีการจัดสอนเสริมทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศและดิจิทัล
4. เสริมสร้างการมีทักษะข้าม
สายงานให้กับผู้เรียน
5. นักเรียนนักศึกษาจบแล้วมีงาน
ทำมากกว่าร้อยละ 80

ระดับคะแนน
1 2 3

4

สรุป
คะแนน

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

รวมคะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ย

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
เกณฑ์การประเมิน
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย

 ดี
3.51 - 4.00
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

 ปานกลาง

 พอใช้

หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้

(....................................) (....................................) (....................................) (....................................)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(.........................................)
ประธาน
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สถานศึกษา...............................................................................
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4.1 รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน

1. มีการจัดการเรียนการสอนในระบบ
2. มีการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคีอย่างเข้มข้น
3. มีการใช้หลักสูตรที่เปิดสอน
ตามเกณฑ์ที่ต้นสังกัดกำหนด
4. มีการเพิ่มเติมคำอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตรให้มีความทันสมัย
5. มีการจัดทำแผนการฝึกอาชีพ
ร่วมกับสถานประกอบการ
6. มีการประเมินผลหลักสูตรรายวิชา
1. มีจำนวนครูวิชาชีพเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีคุณภาพ
2. มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ตรง
ตามสาขาวิชาที่สอน
3. ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. กำหนด
4. ได้รับการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ
5. มีการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ใน
สาขาวิชา
6. มีการจัดทำแผนการสอน/
แผนการฝึกอาชีพ
7. มีการพัฒนานวัตกรรม
8. มีความสามารถในการผลิตสื่อ
ดิจิทัล (Digital Content)
9. มีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนด้วย
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
10.มีใบรับรองผลการประเมิน
สมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ/ใบอนุญาต
ประกอบอาชีพ (License)
จากหน่วยงานที่มอี ำนาจใน
การรับรองมาตรฐานอาชีพ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

0

4.2 ครูวิชาชีพ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-3
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 4-6
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 7-9
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

ระดับคะแนน
1 2 3

4

สรุป
คะแนน
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4.3 โครงสร้างพื้นฐาน
ครุภัณฑ์/อุปกรณ์
และสื่อการสอน

1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ในการ
จัดการเรียนการสอน
2. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สะอาด และเป็นระเบียบ พร้อม
ใช้งาน
3. มีครุภัณฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ที่
สามารถใช้งานได้
4. มีครุภัณฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ที่
เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน
5. มีการดูแล ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
6. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ทันสมัย
7. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดิจิทัลที่มี
คุณภาพ
8. มีสิ่งอำนวยความสะดวก
สาธารณูปโภคและความ
ปลอดภัยภายใน
9. เป็น SMART College
4.4 การผลิตและพัฒนา 1. มีการผลิตและพัฒนากำลังคน
กำลังคน
ในสาขาวิชาที่ตรงกับทิศ
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ (SCurve)
2. มีสาขาวิชาเฉพาะตาม Value
Chain ของกลุ่มอาชีพใน
อุตสาหกรรม
3. มีการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะตามที่หลักสูตรและ
สถานประกอบการกำหนด
4. มีการสำรวจความต้องการของ
สถานประกอบการก่อนเปิด
สอนตามหลักสูตร
5. มีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตามที่สถาน
ประกอบการต้องการ
6. มีการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
7. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการต่อ
ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
8. มีความพร้อมในการยกระดับ
ให้เป็นวิทยาลัยเฉพาะทางทั้ง
สถานศึกษา

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-4
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 5-6
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 7-8
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-3
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 4-5
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 6-7
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

ระดับคะแนน
1 2 3

4

สรุป
คะแนน
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4.5 การรับรองคุณภาพ

4.6 ความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ

4.7 พัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ

1. มีการดำเนินการตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. มีการวางแผนการดำเนินงาน
อย่างมีคุณภาพ
3. มีการดำเนินงานตามแผนที่
กำหนด
4. มีการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานทุกขั้นตอน
5. มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. มีการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา อย่างต่อเนื่อง
1. มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
2. มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
สถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศ
3. มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
4. มีแผนการพัฒนาครู
5. มีแผนการพัฒนานักเรียน
นักศึกษา
6. มีการดำเนินงานตามข้อตกลง
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
7. มีการติดตามการดำเนินงาน
ตามข้อตกลงความร่วมมือ
8. ได้รับคุณวุฒิทางการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศ
หรือต่างประเทศที่มีความ
ร่วมมือด้วย (Dual Degree)
1. มีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ร่วมกับสถานประกอบการ
2. มีการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ
3. มีการจัดแผนการเรียนร่วมกับ
สถานประกอบการ
4. มีการศึกษาความคาดหวังของ
สถานประกอบการต่อ
สมรรถนะผู้เรียนและผู้สำเร็จ
การศึกษา
5. มีการเชื่อมโยงสมรรถนะ
อาชีพในการทำงานสู่ระบบ
คุณวุฒิทางการศึกษา
6. มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลาย
7. ระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้
(Credit Bank)
8. มีการประเมินการใช้หลักสูตร

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-3
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 4-5
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 6-7
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-3
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 4-5
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 6-7
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

ระดับคะแนน
1 2 3

4

สรุป
คะแนน
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รายการดำเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
0

4.8 บริบทเชิงพื้นที่
ที่เอื้อต่อการ
จัดการอาชีวศึกษา

4.9 เสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน
และผู้สำเร็จ
การศึกษา

4.10ศูนย์ฝึกอบรมและ
พัฒนาครู

1. มีสถานประกอบการจำนวน
มากในพื้นที่
2. มีเขตอุตสาหกรรม/นิคม
อุตสาหกรรมในพื้นที่
3. มีสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่
4. มีศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
และนวัตกรรมในพื้นที่
5. มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม
6. มีการคมมนาคมที่สะดวก
7. ชุมชนให้ความสำคัญกับการ
อาชีวะและเทคนิคศึกษา
8. ขนาดพื้นที่ภายในสถานศึกษา
สามารถรองรับการขยายกำลังการ
ผลิตและพัฒนากำลังคนในอนาคต
1. มีการศึกษาสมรรถนะที่
ต้องการจากสถาน
ประกอบการต่อผู้เรียนและ
ผู้สำเร็จการศึกษา
2. มีการพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาการและวิชาชีพที่สถาน
ประกอบการต้องการเพิ่มเติม
ให้กับผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษา
3. มีการจัดสอนเสริมทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศและดิจิทัล
4. เสริมสร้างการมีทักษะข้าม
สายงานให้กับผู้เรียน
5. นักเรียนนักศึกษาจบแล้วมี
งานทำมากกว่าร้อยละ 80
6. ได้รับการรับรองสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพใน
ระดับประเทศ
7. ได้รับการรับรองสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพในระดับ
สากล
1. มีห้องฝึกอบรมที่สะอาด และ
เป็นระเบียบ พร้อมใช้งาน
2. มีสื่อ/ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ ที่
สามารถใช้งานได้และเพียงพอ
ต่อการฝึกอบรม
3. มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ที่มคี วามทันสมัยร่วมกับสถาน
ประกอบการ
4. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การฝึกอบรมที่ทันสมัย
5. มีห้องพัก สิ่งอำนวยความ
สะดวกสาธารณูปโภคและ
ความปลอดภัยภายใน

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-3
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 4-5
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 6-7
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5-6
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

ระดับคะแนน
1 2 3

4

สรุป
คะแนน
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รายการดำเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
0

4.11ศูนย์ประเมิน
สมรรถนะบุคคล

1. มีห้องปฏิบัติการสำหรับเป็น
ศูนย์ประเมินที่มีมาตรฐาน
2. มีครุภัณฑ์/อุปกรณ์ ที่สามารถ
ใช้งานได้และเพียงพอต่อการ
ประเมิน
3. มีการประเมินตามข้อกำหนด
ของหน่วยงานที่มอี ำนาจใน
การรับรองมาตรฐานอาชีพ
4. มีระบบการจัดการศูนย์
ประเมินสมรรถนะบุคคลที่มี
คุณภาพ
5. มีการให้บริการประเมิน
สมรรถนะบุคคลอย่างต่อเนื่อง
4.12ศูนย์ฝึกอบรม
1. มีห้องฝึกอบรมที่สะอาด และ
วิชาชีพระยะสั้น
เป็นระเบียบ พร้อมใช้งาน
2. มีสื่อ/ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ ที่
สามารถใช้งานได้และเพียงพอ
ต่อการฝึกอบรม
3. มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ที่มคี วามทันสมัยร่วมกับสถาน
ประกอบการ
4. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การฝึกอบรมที่ทันสมัย
5. มีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง
4.13จัดการศึกษาแบบ 1. มีหอพักนักเรียนนักศึกษา
ประจำ (Boarding
สะอาด และเป็นระเบียบ
School)
พร้อมใช้งาน
2. สิ่งอำนวยความสะดวก
สาธารณูปโภคและความ
ปลอดภัยภายใน
3. มีกฎระเบียบหอพักในการ
กำกับดูแลนักเรียนนักศึกษา
ให้อยู่ในระเบียบวินัย
4. มีผู้ดูแลประจำหอพัก
5. มีการดูแล ซ่อมแซม/ปรับปรุง
หอพัก ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติอยู่เสมอ
4.14วิสาหกิจเพื่อการ
1. มีการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
เรียนรู้
ด้านการเป็นผู้ประกอบการให้
ผู้เรียน
2. มีวิสาหกิจภายในสถานศึกษา
ที่หลากหลาย
3. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง
ของผู้เรียนในวิสาหกิจของ
สถานศึกษา
4. มีการรับงานการค้าอย่าง
ต่อเนื่อง

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4
รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4
รายการ
4 – มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4
รายการ
4 – มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2
รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3
รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4
รายการ
4 – มีการดำเนินงานครบ
ทุกรายการ

ระดับคะแนน
1 2 3

4

สรุป
คะแนน
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รายการดำเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
0

ระดับคะแนน
1 2 3

4

สรุป
คะแนน

5. มีโรงงานในสถานศึกษาโดย
ร่วมมือกับสถานประกอบการ

รวมคะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ย

สรุปผลการประเมิน
 ดีมาก
เกณฑ์การประเมิน
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย

 ดี
3.51 - 4.00
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

 ปานกลาง

 พอใช้

หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้

(....................................) (....................................) (....................................) (....................................)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(.........................................)
ประธาน
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ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

แบบที่ 4.1

1. กลุ่มทั่วไป (Standard)
1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ภายใต้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. สาขาวิชามีครูวิชาชีพในการจัดการเรียนการสอน
3. สถานศึกษามีโครงสร้างพื้นฐาน มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ที่พร้อมต่อการจัด
การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
4. สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบความต้องการของชุมชน
5. สถานศึกษาต้องได้รับรองคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) กลุ่มทั่วไป (Standard)
กลุ่ม
1. ทั่วไป
(Standard)

ตัวชี้วัด
1.1 รูปแบบการ
จัดการเรียนการ
สอน

รายการดำเนินงาน
1. มีการจัดการเรียนการสอนในระบบ
2. มีการใช้หลักสูตรที่เปิดสอนตาม
เกณฑ์ที่ต้นสังกัดกำหนด
3. มีการเพิ่มเติมคำอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตรให้มีความทันสมัย
4. มีการประเมินการใช้หลักสูตร
1.2 ครูวิชาชีพ
1. มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน
2. ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. กำหนด
3. มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ในสาขาวิชา
4. มีการจัดทำแผนการสอน
5.มีการจัดทำวิจยั ในชั้นเรียน
1.3 โครงสร้างพื้นฐาน 1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ในการจัด
และสื่อการสอน
การเรียนการสอน
2. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สะอาด
และเป็นระเบียบ พร้อมใช้งาน
3. มีครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ที่สามารถ
ใช้งานได้
4. มีการดูแล ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

เกณฑ์การให้คะแนน
0 – ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 2 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 3 รายการ
4 – มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ
0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ
0 – ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 2 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 3 รายการ
4 – มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

51
กลุ่ม

ตัวชี้วัด
1.4 การผลิตและ
พัฒนากำลังคน

รายการดำเนินงาน
1. มีการพัฒนาผู้เรียนให้มสี มรรถนะ
ตามที่หลักสูตรกำหนด
2. มีการสำรวจความต้องการของ
ชุมชนก่อนเปิดสอนตามหลักสูตร
3. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะตามที่ชุมชน
ต้องการ
4. มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ชุมชนต่อผู้เรียนและผู้สำเร็จ
การศึกษา
1.5 การรับรองคุณภาพ 1. มีการดำเนินการตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
2. มีการวางแผนการดำเนินงานอย่าง
มีคุณภาพ
3. มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
4. มีการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ทุกขั้นตอน
5. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. มีการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การประเมิน
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย

3.51 - 4.00
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

เกณฑ์การให้คะแนน
0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้
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2. กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ (Expert)
1. สถานศึ ก ษามี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
ในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2. ครูในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมีจำนวนที่เพียงพอต่อการจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ
และได้รับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
3. สถานศึกษาต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างมีคุณภาพ
4. สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบความต้องการของชุมชน
5. สถานศึกษาต้องได้รับรองคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากต้นสังกัด
6. สถานศึกษามีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
และวิชาชีพของครูและผู้เรียน
7. สถานศึ ก ษาต้ อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ สถานประกอบการอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง ในสาขาวิ ช าที ่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
8. สถานศึกษามีบริบททางการศึกษาและบริบทเชิงพื้นที่ ที่เอื้อต่อการจัดการอาชีวศึกษาในสาขาวิชา
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะให้มีคุณภาพ
ตารางที่ 2 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ (Expert)
กลุ่ม
2. เชี่ยวชาญ
เฉพาะ

ตัวชี้วัด
2.1 รูปแบบการ
จัดการเรียนการ
สอน

2.2 ครูวิชาชีพ

รายการดำเนินงาน
1. มีการจัดการเรียนการสอนในระบบ
2. มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
3. มีการใช้หลักสูตรที่เปิดสอนตาม
เกณฑ์ที่ต้นสังกัดกำหนด
4. มีการเพิ่มเติมคำอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตรให้มีความทันสมัย
5. มีการจัดทำแผนการฝึกอาชีพ
ร่วมกับสถานประกอบการ
6. มีการประเมินผลหลักสูตรรายวิชา
1. มีจำนวนครูวิชาชีพเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน
3. ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. กำหนด
4. ได้รับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ
5. มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ในสาขาวิชา
6. มีการจัดทำแผนการสอน/
แผนการฝึกอาชีพ
7.มีการจัดทำวิจยั ในชั้นเรียน

เกณฑ์การให้คะแนน
0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

เกณฑ์การให้คะแนน
0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5-6 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ
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กลุ่ม

ตัวชี้วัด
รายการดำเนินงาน
2.3 โครงสร้างพื้นฐาน 1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ในการจัด
และสื่อการสอน
การเรียนการสอน
2. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สะอาด
และเป็นระเบียบ พร้อมใช้งาน
3. มีครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ที่สามารถ
ใช้งานได้
4. มีครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ที่เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน
5. มีการดูแล ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
2.4 การผลิตและ
1. มีการพัฒนาผู้เรียนให้มสี มรรถนะ
พัฒนากำลังคน
ตามที่หลักสูตรกำหนด
2. มีการสำรวจความต้องการของ
ชุมชนก่อนเปิดสอนตามหลักสูตร
3. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะตามที่ชุมชน
ต้องการ
4. มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ชุมชนต่อผู้เรียนและผู้สำเร็จ
การศึกษา
2.5 การรับรองคุณภาพ 1. มีการดำเนินการตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
2. มีการวางแผนการดำเนินงานอย่าง
มีคุณภาพ
3. มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
4. มีการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ทุกขั้นตอน
5. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. มีการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
2.6 ความร่วมมือกับ 1. มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
สถาบันการศึกษา 2. มีแผนการพัฒนาครู
ในประเทศ
3. มีแผนการพัฒนานักเรียนนักศึกษา
4. มีการดำเนินงานตามข้อตกลง
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
5. มีการติดตามการดำเนินงาน
ตามข้อตกลงความร่วมมือ

เกณฑ์การให้คะแนน
0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ
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กลุ่ม

ตัวชี้วัด
2.7 พัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ

รายการดำเนินงาน
1. มีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ร่วมกับสถานประกอบการ
2. มีการจัดแผนการเรียนร่วมกับ
สถานประกอบการ
3. มีการศึกษาความคาดหวังของ
สถานประกอบการต่อสมรรถนะ
ผู้เรียนและผูส้ ำเร็จการศึกษา
4. มีการประเมินการใช้หลักสูตร
2.8 บริบทเชิงพื้นที่
1. มีสถานประกอบการจำนวนมาก
ที่เอื้อต่อการ
ในพื้นที่
จัดการอาชีวศึกษา 2. มีเขตอุตสาหกรรม/นิคม
อุตสาหกรรมในพื้นที่
3. มีสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่
4. มีศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาชีพในพื้นที่
5. มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม
6. มีการคมมนาคมที่สะดวก
7. ชุมชนให้ความสำคัญกับการอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา
8. ขนาดพื้นที่ภายในสถานศึกษา
สามารถรองรับการขยายกำลัง
การผลิตและพัฒนากำลังคนใน
อนาคต

เกณฑ์การประเมิน
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย

3.51 - 4.00
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

เกณฑ์การให้คะแนน
0 – ไม่มีการดำเนินงาน
1 – มีการดำเนินงาน 1 รายการ
2 – มีการดำเนินงาน 2 รายการ
3 – มีการดำเนินงาน 3 รายการ
4 – มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ
0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-3 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 4-5 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 6-7 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้
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3. กลุ่มความเป็นเลิศ (Excellent Center)
1. สถานศึ ก ษามี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
อย่างเข้มข้นในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ
2. ครู ใ นสาขาวิช าที ่ม ี ค วามเป็ น เลิ ศ มี จ ำนวนที่ เพี ย งพอต่ อ การจัด การอาชี ว ศึ ก ษาที ่ มี ค ุณภาพ
และได้รับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถานประกอบการ ตลอดจนมีความสามารถในการผลิตสื่ อ
ดิจิทัล (Digital Content) และจัดการเรียนการสอนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning
Platform) อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีใบรับรองผลการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ตรงตามระดับที่สำเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษาต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดิจิทัล
ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ มี ค รุ ภ ั ณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ ท ี ่ เ พี ย งพอต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน จั ด หาแพลตฟอร์ ม ดิ จ ิ ทั ล
เพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform) ในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ อย่างมีคุณภาพ
4. สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ในสาขาวิชาที่ตรงกับทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve)
5. สถานศึกษาต้องได้รับรองคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากต้นสังกัด
6. สถานศึกษามีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของครูและผู้เรียน
7. สถานศึกษาต้องพัฒ นาหลักสูตรให้ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานอาชี พร่ว มกับสถานประกอบการ
อย่างต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพในการทำงานสู่ระบบคุณวุฒิทางการศึกษา และมีนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ
8. สถานศึกษามีบริบททางการศึกษาและบริบทเชิงพื้นที่ ที่เอื้อต่อการจัดการอาชีวศึกษาในสาขาวิชา
ที่มีความเป็นเลิศ ให้มีคุณภาพ
9. สถานศึกษาเสริมสร้างให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ และจบแล้วต้องมีงานทำ
ตารางที่ 3 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) กลุ่มความเป็นเลิศ (Excellent Center)
กลุ่ม
3. ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัด
3.1 รูปแบบการ
จัดการเรียนการ
สอน

รายการดำเนินงาน
1. มีการจัดการเรียนการสอนในระบบ
2. มีการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคีอย่างเข้นข้น
3. มีการใช้หลักสูตรที่เปิดสอนตาม
เกณฑ์ที่ต้นสังกัดกำหนด
4. มีการเพิ่มเติมคำอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตรให้มีความทันสมัย
5. มีการจัดทำแผนการฝึกอาชีพ
ร่วมกับสถานประกอบการ
6. มีการประเมินผลหลักสูตรรายวิชา

เกณฑ์การให้คะแนน
0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ
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ตัวชี้วัด
3.2 ครูวิชาชีพ

รายการดำเนินงาน
1. มีจำนวนครูวิชาชีพเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน
3. ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. กำหนด
4. ได้รับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ
5. มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ในสาขาวิชา
6. มีการจัดทำแผนการสอน/
แผนการฝึกอาชีพ
7. มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
8. มีความสามารถในการผลิตสื่อ
ดิจิทัล (Digital Content)
9. มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทลั เพือ่
การเรียนรู้ (Digital Learning
Platform) อย่างมีคุณภาพ
10.มีใบรับรองผลการประเมิน
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
3.3 โครงสร้างพื้นฐาน 1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ในการจัด
และสื่อการสอน
การเรียนการสอน
2. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สะอาด
และเป็นระเบียบ พร้อมใช้งาน
3. มีครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ที่สามารถ
ใช้งานได้
4. มีครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ที่เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน
5. มีการดูแล ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
6. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ที่ทันสมัย
7. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดิจิทัลทีม่ ี
คุณภาพ
8. มีสิ่งอำนวยความสะดวก
สาธารณูปโภคและความปลอดภัย
ภายใน

เกณฑ์การให้คะแนน
0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-3 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 4-6 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 7-9 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-3 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 4-5 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 6-7 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ
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ตัวชี้วัด
3.4 การผลิตและ
พัฒนากำลังคน

รายการดำเนินงาน
1. มีการผลิตและพัฒนากำลังคนใน
สาขาวิชาที่ตรงกับทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ (S-Curve)
2. มีการพัฒนาผู้เรียนให้มสี มรรถนะ
ตามทีห่ ลักสูตรและสถานประกอบการ
กำหนด
3. มีการสำรวจความต้องการของ
สถานประกอบการก่อนเปิดสอน
ตามหลักสูตร
4. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะตามที่สถาน
ประกอบการต้องการ
5. มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
6. มีการประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อผู้เรียนและ
ผู้สำเร็จการศึกษา
3.5 การรับรองคุณภาพ 1. มีการดำเนินการตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
2. มีการวางแผนการดำเนินงานอย่าง
มีคุณภาพ
3. มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
4. มีการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ทุกขั้นตอน
5. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. มีการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
3.6 ความร่วมมือกับ 1. มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ในประเทศหรือ 2. มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ต่างประเทศ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
3. มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
4. มีแผนการพัฒนาครู
5. มีแผนการพัฒนานักเรียนนักศึกษา
6. มีการดำเนินงานตามข้อตกลง
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
7. มีการติดตามการดำเนินงาน
ตามข้อตกลงความร่วมมือ

เกณฑ์การให้คะแนน
0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5-6 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ
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ตัวชี้วัด
3.7 พัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ

รายการดำเนินงาน
1. มีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ร่วมกับสถานประกอบการ
2. มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานอาชีพ
3. มีการจัดแผนการเรียนร่วมกับ
สถานประกอบการ
4. มีการศึกษาความคาดหวังของ
สถานประกอบการต่อสมรรถนะ
ผู้เรียนและผูส้ ำเร็จการศึกษา
5. มีการเชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพในการ
ทำงานสู่ระบบคุณวุฒิทางการศึกษา
6. มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลาย
7. มีการประเมินการใช้หลักสูตร
3.8 บริบทเชิงพื้นที่
1. มีสถานประกอบการจำนวนมากในพื้นที่
ที่เอื้อต่อการ
2. มีเขตอุตสาหกรรม/นิคม
จัดการอาชีวศึกษา อุตสาหกรรมในพื้นที่
3. มีสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่
4. มีศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
นวัตกรรมในพื้นที่
5. มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม
6. มีการคมมนาคมที่สะดวก
7. ชุมชนให้ความสำคัญกับการอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา
8. ขนาดพื้นที่ภายในสถานศึกษา
สามารถรองรับการขยายกำลัง
การผลิตและพัฒนากำลังคนใน
อนาคต
3.9 เสริมสร้าง
1. มีการศึกษาสมรรถนะที่ต้องการ
สมรรถนะผู้เรียน
จากสถานประกอบการต่อผู้เรียน
และผูส้ ำเร็จ
และผูส้ ำเร็จการศึกษา
การศึกษา
2. มีการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ
และวิชาชีพที่สถานประกอบการ
ต้องการเพิ่มเติมให้กับผูเ้ รียนก่อน
สำเร็จการศึกษา
3. มีการจัดสอนเสริมทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศและดิจิทลั
4. เสริมสร้างการมีทักษะข้ามสายงาน
ให้กับผู้เรียน
5. นักเรียนนักศึกษาจบแล้วมีงานทำ
มากกว่าร้อยละ 80

เกณฑ์การให้คะแนน
0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5-6 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-3 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 4-5 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 6-7 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ
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เกณฑ์การประเมิน
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย

3.51 - 4.00
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้
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4. กลุม่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Human Capital Excellence
Center : HCEC)
1. สถานศึ ก ษามี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการทั ้ ง ในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเข้มข้น โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาครู และการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการกำกับคุณภาพในทุกขั้นตอนของการจัดการอาชีวศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะตาม Value Chain ของกลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรม
2. ครูมีจำนวนที่เพียงพอต่อการจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับ การฝึกประสบการณ์
ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถานประกอบการ ตลอดจนมี ค วามสามารถในการผลิ ต สื่ อ ดิ จ ิ ท ั ล (Digital Content)
และจัดการเรียนการสอนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform) อย่างมีคุณภาพ
รวมทั้งมีใบรับรองผลการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตรงตาม
ระดับที่สำเร็จการศึกษา หรือใบอนุญาตประกอบอาชีพ (License) จากหน่วยงานที่มีอำนาจในการรับรอง
มาตรฐานอาชีพ
3. สถานศึกษาต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดิจิทัล
ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ มี ค รุ ภ ั ณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ ท ี ่ เ พี ย งพอต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน จั ด หา แพลตฟอร์ ม ดิ จ ิ ทั ล
เพื ่ อ การเรี ย นรู้ (Digital Learning Platform) อย่ า งมี ค ุ ณ ภาพ มี ส ิ ่ ง แวดล้ อ มที ่ ด ี ตลอดจนมี แ นวทาง
การบำรุงรักษาให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การเป็น SMART College
4. สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ในสาขาวิชาเฉพาะตาม Value Chain
ของกลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve)
โดยมีความพร้อมในการยกระดับให้เป็นวิทยาลัยเฉพาะทางทั้งสถานศึกษา
5. สถานศึกษาต้องได้รับรองคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากต้นสังกัด
6. สถานศึกษามีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของครู และผู้เรียน รวมทั้งอาจได้รับคุณวุฒิทางการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่มีความร่วมมือด้วย (Dual Degree)
7. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลาย อาทิ Modular system และสามารถเชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพในการทำงานสู่ระบบคุณวุฒิ
ทางการศึกษาอาชีวศึกษา ภายใต้ระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank)
8. สถานศึกษามีบริบททางการศึกษาและบริบทเชิงพื้นที่ ที่เอื้อต่อการจัดการอาชีวศึกษาในสาขาวิชา
ที่มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะให้มีคุณภาพ
9. สถานศึ ก ษามี ก ารเสริ ม สร้ า งให้ ผ ู ้ เ รี ย นและผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษามี ส มรรถนะและคุ ณ ลั ก ษณะ
ตามความต้องการของสถานประกอบการ หรือได้รับการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพในระดับประเทศ
หรือระดับสากล และจบแล้วต้องมีงานทำ
10. เป็น ศูน ย์ฝ ึกอบรมและพัฒ นาครูวิช าชีพในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ
ให้กับครูในสถานศึกษาเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชน
11. เป็นศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในระดับประเทศหรือระดับสากล หรือศูนย์
ทดสอบอื่น ๆ ในสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชาภายใต้ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิ ศ
ทางการอาชีวศึกษา (Human Capital Excellence Center : HCEC)
12. เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับภาคแรงงานที่ต้องการเพิ่มพูนทัก ษะวิชาชีพ (Up Skill)
หรือพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Re Skill) และประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพใหม่ (New Skill)
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13. สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาแบบประจำ (Boarding School) โดยมีหอพักภายในสถานศึกษา
หรือเครือข่ายหอพักเอกชนที่มีคุณภาพ ซึ่งมีที่ตั้งไม่ไกลจากสถานศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ได้อย่างต่อเนื่องนอกเหนือเวลาการจัดการเรียนการสอนปกติ อาทิ ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
14. สถานศึกษาต้องสร้างวิสาหกิจเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา เพื่อสร้างโอกาส
การเข้าสู่โลกอาชีพและการมีงานทำของผู้เรียน
ตารางที่ 4 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) กลุ่มศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Human Capital Excellence Center : HCEC)
กลุ่ม
ตัวชี้วัด
4. ศูนย์พัฒนา
4.1 รูปแบบการ
ศักยภาพบุคคล
จัดการเรียนการ
เพื่อความเป็น
สอน
เลิศทางการ
อาชีวศึกษา

4.2 ครูวิชาชีพ

รายการดำเนินงาน
1. มีการจัดการเรียนการสอนในระบบ
2. มีการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคีอย่างเข้นข้น
3. มีการใช้หลักสูตรที่เปิดสอนตาม
เกณฑ์ที่ต้นสังกัดกำหนด
4. มีการเพิ่มเติมคำอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตรให้มีความทันสมัย
5. มีการจัดทำแผนการฝึกอาชีพ
ร่วมกับสถานประกอบการ
6. มีการประเมินผลหลักสูตรรายวิชา
1. มีจำนวนครูวิชาชีพเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน
3. ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. กำหนด
4. ได้รับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ
5. มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ในสาขาวิชา
6. มีการจัดทำแผนการสอน/
แผนการฝึกอาชีพ
7. มีการพัฒนานวัตกรรม
8. มีความสามารถในการผลิตสื่อ
ดิจิทัล (Digital Content)
9. มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทลั เพือ่
การเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
10.มีใบรับรองผลการประเมิน
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ/ใบอนุญาตประกอบอาชีพ
(License) จากหน่วยงานที่มีอำนาจ
ในการรับรองมาตรฐานอาชีพ

เกณฑ์การให้คะแนน
0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-3 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 4-6 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 7-9 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ
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กลุ่ม

ตัวชี้วัด
รายการดำเนินงาน
4.3 โครงสร้างพื้นฐาน 1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ในการจัด
และสื่อการสอน
การเรียนการสอน
2. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สะอาด
และเป็นระเบียบ พร้อมใช้งาน
3. มีครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ที่สามารถ
ใช้งานได้
4. มีครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ที่เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน
5. มีการดูแล ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
6. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ที่ทันสมัย
7. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดิจิทัลทีม่ ี
คุณภาพ
8. มีสิ่งอำนวยความสะดวก
สาธารณูปโภคและความปลอดภัย
ภายใน
9. เป็น SMART College
4.4 การผลิตและ
1. มีการผลิตและพัฒนากำลังคนใน
พัฒนากำลังคน
สาขาวิชาที่ตรงกับทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ (S-Curve)
2. มีสาขาวิชาเฉพาะตาม Value
Chain ของกลุ่มอาชีพใน
อุตสาหกรรม
3. มีการพัฒนาผู้เรียนให้มสี มรรถนะ
ตามทีห่ ลักสูตรและสถานประกอบการ
กำหนด
4. มีการสำรวจความต้องการของ
สถานประกอบการก่อนเปิดสอน
ตามหลักสูตร
5. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะตามที่สถาน
ประกอบการต้องการ
6. มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
7. มีการประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อผู้เรียนและ
ผู้สำเร็จการศึกษา
8. มีความพร้อมในการยกระดับให้เป็น
วิทยาลัยเฉพาะทางทั้งสถานศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน
0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-4 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 5-6 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 7-8 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-3 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 4-5 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 6-7 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ
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ตัวชี้วัด
รายการดำเนินงาน
4.5 การรับรองคุณภาพ 1. มีการดำเนินการตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
2. มีการวางแผนการดำเนินงานอย่าง
มีคุณภาพ
3. มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
4. มีการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ทุกขั้นตอน
5. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา อย่างต่อเนื่อง
4.6 ความร่วมมือกับ 1. มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ในประเทศหรือ 2. มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ต่างประเทศ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
3. มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
4. มีแผนการพัฒนาครู
5. มีแผนการพัฒนานักเรียนนักศึกษา
6. มีการดำเนินงานตามข้อตกลง
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
7. มีการติดตามการดำเนินงาน
ตามข้อตกลงความร่วมมือ
8. ได้รับคุณวุฒิทางการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศทีม่ ีความร่วมมือด้วย
(Dual Degree)
4.7 พัฒนาหลักสูตร 1. มีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ร่วมกับสถาน
ร่วมกับสถานประกอบการ
ประกอบการ
2. มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานอาชีพ
3. มีการจัดแผนการเรียนร่วมกับ
สถานประกอบการ
4. มีการศึกษาความคาดหวังของ
สถานประกอบการต่อสมรรถนะ
ผู้เรียนและผูส้ ำเร็จการศึกษา
5. มีการเชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพในการ
ทำงานสู่ระบบคุณวุฒิทางการศึกษา
6. มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
7. ระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้
(Credit Bank)
8. มีการประเมินการใช้หลักสูตร

เกณฑ์การให้คะแนน
0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-3 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 4-5 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 6-7 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-3 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 4-5 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 6-7 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ
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ตัวชี้วัด
รายการดำเนินงาน
4.8 บริบทเชิงพื้นที่
1. มีสถานประกอบการจำนวนมากในพื้นที่
ที่เอื้อต่อการ
2. มีเขตอุตสาหกรรม/นิคม
จัดการอาชีวศึกษา อุตสาหกรรมในพื้นที่
3. มีสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่
4. มีศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
นวัตกรรมในพื้นที่
5. มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม
6. มีการคมมนาคมที่สะดวก
7. ชุมชนให้ความสำคัญกับการอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา
8. ขนาดพืน้ ที่ภายในสถานศึกษาสามารถ
รองรับการขยายกำลังการผลิตและ
พัฒนากำลังคนในอนาคต
4.9 เสริมสร้าง
1. มีการศึกษาสมรรถนะที่ต้องการ
สมรรถนะผู้เรียน
จากสถานประกอบการต่อผู้เรียน
และผูส้ ำเร็จ
และผูส้ ำเร็จการศึกษา
การศึกษา
2. มีการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ
และวิชาชีพที่สถานประกอบการ
ต้องการเพิ่มเติมให้กับผูเ้ รียนก่อน
สำเร็จการศึกษา
3. มีการจัดสอนเสริมทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศและดิจิทลั
4. เสริมสร้างการมีทักษะข้ามสายงาน
ให้กับผู้เรียน
5. นักเรียนนักศึกษาจบแล้วมีงานทำ
มากกว่าร้อยละ 80
6. ได้รับการรับรองสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพในระดับประเทศ
7. ได้รับการรับรองสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพในระดับสากล
4.10ศูนย์ฝึกอบรม
1. มีห้องฝึกอบรมที่สะอาด และเป็น
และพัฒนาครู
ระเบียบ พร้อมใช้งาน
2. มีสื่อ/ครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ ที่สามารถ
ใช้งานได้และเพียงพอต่อการ
ฝึกอบรม
3. มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่มี
ความทันสมัยร่วมกับสถานประกอบการ
4. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการ
ฝึกอบรมที่ทันสมัย
5. มีห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวก
สาธารณูปโภคและความปลอดภัย
ภายใน

เกณฑ์การให้คะแนน
0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-3 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 4-5 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 6-7 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3-4 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 5-6 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ
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กลุ่ม

ตัวชี้วัด
4.11ศูนย์ประเมิน
สมรรถนะบุคคล

รายการดำเนินงาน
1. มีห้องปฏิบัติการสำหรับเป็นศูนย์
ประเมินทีม่ ีมาตรฐาน
2. มีครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ ที่สามารถใช้
งานได้และเพียงพอต่อการประเมิน
3. มีการประเมินตามข้อกำหนดของ
หน่วยงานที่มีอำนาจในการรับรอง
มาตรฐานอาชีพ
4. มีระบบการจัดการศูนย์ประเมิน
สมรรถนะบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพ
5. มีการให้บริการประเมินสมรรถนะ
บุคคลอย่างต่อเนื่อง
4.12ศูนย์ฝึกอบรม
1. มีห้องฝึกอบรมที่สะอาด และเป็น
วิชาชีพระยะสั้น
ระเบียบ พร้อมใช้งาน
2. มีสื่อ/ครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ ที่สามารถใช้
งานได้และเพียงพอต่อการฝึกอบรม
3. มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่มี
ความทันสมัยร่วมกับสถานประกอบการ
4. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการ
ฝึกอบรมที่ทันสมัย
5. มีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
อย่างต่อเนื่อง
4.13จัดการศึกษาแบบ 1. มีหอพักนักเรียนนักศึกษา สะอาด
ประจำ
และเป็นระเบียบ พร้อมใช้งาน
(Boarding
2. สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภค
School)
และความปลอดภัยภายใน
3. มีกฎระเบียบหอพักในการกำกับ
ดูแลนักเรียนนักศึกษาให้อยู่ใน
ระเบียบวินยั
4. มีผู้ดูแลประจำหอพัก
5. มีการดูแล ซ่อมแซม/ปรับปรุง
หอพัก ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติอยูเ่ สมอ
4.14วิสาหกิจเพื่อการ 1. มีการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
เรียนรู้
การเป็นผูป้ ระกอบการให้ผเู้ รียน
2. มีวิสาหกิจภายในสถานศึกษาที่
หลากหลาย
3. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงของ
ผู้เรียนในวิสาหกิจของสถานศึกษา
4. มีการรับงานการค้าอย่างต่อเนือ่ ง
5. มีโรงงานในสถานศึกษาโดยร่วมมือ
กับสถานประกอบการ

เกณฑ์การให้คะแนน
0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4 รายการ
4 - มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4 รายการ
4 – มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4 รายการ
4 – มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ

0 - ไม่มีการดำเนินงาน
1 - มีการดำเนินงาน 1-2 รายการ
2 - มีการดำเนินงาน 3 รายการ
3 - มีการดำเนินงาน 4 รายการ
4 – มีการดำเนินงานครบทุก
รายการ
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เกณฑ์การประเมิน
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย

3.51 - 4.00
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง
หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้
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แบบที่ 5

แบบรายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา
ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา
(Excellent Center)
-------------------------------------------------ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา ...................................................................................................................................................
สถาบันการอาชีวศึกษา (ถ้ามี) ................................................................................ ............................................
ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา  รัฐ
 เอกชน
สาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน
สาขาวิชา/สาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา.................................................
1 สาขางาน...................................................................................................................................... ......
2 สาขางาน................................................................................................................. ...........................
3 สาขางาน.................................................................................................................... ........................
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชา.................................................
1 สาขางาน.................................................................................................................... ........................
2 สาขางาน............................................................................................................................................
3 สาขางาน...................................................................................................................... ......................
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)
สาขาวิชา.................................................
ความสอดคล้องกับสาขาวิชาอื่นตาม Value Chain ที่เปิดสอนในสถานศึกษา
(Value Chain หมายถึง ห่วงโซ่คุณค่าในสาขาวิชาที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการของประเทศ)

1............................................................................................................................ .......................................
2............................................................................................................................ .......................................
3................................................................................. ..................................................................................
ข้อมูลทั่วไปของสาขาวิชา
จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น ............................... คน ประกอบด้วย
ระบบปกติ
ปวช. ........................ คน
ปวส. .......................... คน
ระบบทวิภาคี
ปวช. ........................ คน
ปวส. .......................... คน
ป.ตรี ................................ คน
โครงการทวิศึกษา ........................ คน
โครงการห้องเรียนพิเศษ (ตามมติ ครม.) (โปรดระบุ).................................................................................
ปวช. ........................ คน
ปวส. .......................... คน
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ข้อมูลอาคารสถานที่/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
1. ..................................................................................................... ปีที่ได้รบั จัดสรร ..............................
2. ..................................................................................................... ปีที่ได้รบั จัดสรร ..............................
3. ..................................................................................................... ปีที่ได้รับจัดสรร ............ ..................
4. ..................................................................................................... ปีที่ได้รับจัดสรร ..............................
5. ..................................................................................................... ปีที่ได้รบั จัดสรร ..............................
ข้อมูลครุภัณฑ์
1. ..................................................................................................... ปีที่ได้รบั จัดสรร ..............................
2. ..................................................................................................... ปีที่ได้รับจัดสรร ..............................
3. ..................................................................................................... ปีที่ได้รบั จัดสรร ..............................
4. ..................................................................................................... ปีที่ได้รบั จัดสรร ..............................
5. ..................................................................................................... ปีที่ได้รบั จัดสรร ..............................
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ข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา
1. ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
(ความร่วมมือ หมายถึง สถานศึกษาได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการเพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา)

 ไม่มีความร่วมมือ
 มีความร่วมมือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
จำนวน ................... แห่ง
 ในพื้นที่บริการ
 นอกพื้นที่บริการ/นอกจังหวัด
 ต่างประเทศ
2. ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
 ไม่มีความร่วมมือ
 มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ
อย่างเข้มข้น (โปรดระบุ)
1. ชื่อสถานประกอบการ ........................................................................................................... ..........
ประเภทกิจการ............................................................................................. ...................................
จำนวนนักเรียนนักศึกษาในระบบทวิภาคีจำนวน ........................ คน
1.1 การพัฒนาหลักสูตร
 ไม่มี
 มี จำนวน ........ ครั้ง/ปี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชื่อหลักสูตรรายวิชา...................................................................................................
ชื่อหลักสูตรรายวิชา...................................................................................................
ชื่อหลักสูตรรายวิชา...................................................................................................
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ชื่อหลักสูตรรายวิชา...................................................................................................
ชื่อหลักสูตรรายวิชา...................................................................................................
ชื่อหลักสูตรรายวิชา...................................................................................................
1.2 การพัฒนาครู
 ไม่มี
 มี จำนวน ........ ครั้ง/ปี (โปรดโปรดระบุ)
 ฝึกอบรม
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม..............................................................................................
จำนวน ...................... ชั่วโมง จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม ........................... คน
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม..............................................................................................
จำนวน ...................... ชั่วโมง จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม ........................... คน
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม..............................................................................................
จำนวน ...................... ชั่วโมง จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม ........................... คน
 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ จำนวน ...... คน จำนวน ...... ชั่วโมง
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1.3 การพัฒนานักเรียนนักศึกษา
 ไม่มี
 มี จำนวน ........ ครั้ง/ปี
(โปรดโปรดระบุ)
 ฝึกอบรม
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม..............................................................................................
จำนวน....... ชัว่ โมง จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม .................... คน
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม..............................................................................................
จำนวน....... ชัว่ โมง จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม .................... คน
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม..............................................................................................
จำนวน....... ชัว่ โมง จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม .................... คน
 ฝึกอาชีพ จำนวน ................. คน จำนวน ........... ชั่วโมง
1.4 การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา (โปรดระบุ)
- .................................................................................. งบประมาณ ............................. บาท
- .................................................................................. งบประมาณ ............................. บาท
- .................................................................................. งบประมาณ ............................. บาท
2. ชื่อสถานประกอบการ ................................................................................................................... .
ประเภทกิจการ................................................................................................................. ..............
จำนวนนักเรียนนักศึกษาในระบบทวิภาคีจำนวน ........................ คน
2.1 การพัฒนาหลักสูตร
 ไม่มี
 มี จำนวน ........ ครั้ง/ปี
2.2 การพัฒนาครู
 ไม่มี
 มี จำนวน ........ ครั้ง/ปี (โปรดโปรดระบุ)
 ฝึกอบรม
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม..............................................................................................
จำนวน ..................... ชั่วโมง จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม ........................... คน
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม..............................................................................................
จำนวน ..................... ชั่วโมง จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม ........................... คน
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม..............................................................................................
จำนวน ..................... ชั่วโมง จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม ........................... คน
 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ จำนวน ...... คน จำนวน ...... ชั่วโมง
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2.3 การพัฒนานักเรียนนักศึกษา
 ไม่มี
 มี จำนวน ........ ครั้ง/ปี
(โปรดโปรดระบุ)
 ฝึกอบรม
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม.............................................................................................
จำนวน ........... ชั่วโมง จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม .............. คน
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม.............................................................................................
จำนวน ........... ชั่วโมง จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม .............. คน
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม.............................................................................................
จำนวน ........... ชั่วโมง จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม .............. คน
 ฝึกอาชีพ จำนวน ................. คน จำนวน ........... ชั่วโมง
2.4 การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา (โปรดระบุ)
- ..................................................................................... งบประมาณ .......................... บาท
- ..................................................................................... งบประมาณ .......................... บาท
- ..................................................................................... งบประมาณ .......................... บาท
(สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมสถานประกอบการตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น)
3. อัตราส่วนครูต่อนักเรียนนักศึกษา
(ครู หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการ(ครู) ครูพิเศษสอน)

3.1 ข้อมูลครู
ครู
.............................. คน
พนักงานราชการครู
.............................. คน
ครูพิเศษสอน
.............................. คน
รวมสิ้น
.............................. คน
3.2 อัตราส่วน
ครู จำนวน ............................ คน นักเรียนนักศึกษา จำนวน....................... คน
อัตราส่วน ............ : ..............
4. ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Content) และจัดการเรียนการสอนด้วยแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform) อย่างมีคุณภาพ
ชื่อ – สกุล
1.
2.

รายวิชา
1.
2.
3.
1.
2.
3.

ประเภทของสื่อ
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5. ครู ม ี ใ บรั บ รองผลการประเมิ น สมรรถนะบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ จากสถาบั น คุ ณ วุ ฒ ิ ว ิ ช าชี พ
หรือ มาตรฐานฝีมือแรงงานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพ (License)
จากหน่วยงานที่มีอำนาจในการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ชื่อ – สกุล
1.

2.
3.

ใบรับรอง/ใบอนุญาต
มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานฝีมือแรงงาน/ใบอนุญาต ชั้น/ระดับ/ประเภท
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

6. โครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
6.1 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ/รายการ/ครุภัณฑ์

จำนวน
รายการ

จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่
เข้าใช้บริการต่อครั้ง

1. .......................................................
1.1 .......................................................
1.2 .......................................................
2. .......................................................
2.1 .......................................................
2.2 .......................................................
3. .......................................................
3.1 .......................................................
3.2 .......................................................

6.2 นำระบบเครือข่ายอัจฉริยะ และเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ในสถานศึกษา
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1............................................................................................................................ ..........................
2......................................................................................... .............................................................
6.3 แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform)
(Platform หมายถึง ระบบการจัดการเรียนการสอนที่ online มีการวัดและประเมินผล)
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1............................................................................................................................ ..........................
2.................................................................................................... ..................................................
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6.4 มีศักยภาพในการพัฒนาสู่การเป็น SMART College
(SMART College หมายถึง การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งระบบ ตามโครงสร้างพื้นฐาน
และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา)

 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1.............................................................................................................. .........................................
2............................................................................................................................ ...........................
7. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน
 7.1 ตอบสนองความต้องการของชุมชน
 7.2 ตอบสนองทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve)
 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
 อุตสาหกรรม หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
 อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน
และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
 อุตสาหกรรมดิจิทัล
 โครงสร้างพื้นฐาน
8. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาในประเทศ
(หมายถึ ง มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา/อุ ด มศึ ก ษาในประเทศ ในการแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าการของครู
และนักเรียนนักศึกษา)

 ไม่มีความร่วมมือ
 มีความร่วมมือ (โปรดระบุ)
1. ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. ...................
ความร่วมมือด้าน
 พัฒนาหลักสูตร/รายวิชา
จำนวน ....................... หลักสูตร/รายวิชา
 พัฒนาครูด้าน......................................................จำนวน ....................... คน
 พัฒนานักเรียนนักศึกษาด้าน...............................จำนวน ....................... คน
2. ชื่อหน่วยงาน....................................................................................................................................
ความร่วมมือด้าน
 พัฒนาหลักสูตร/รายวิชา
จำนวน ....................... หลักสูตร/รายวิชา
 พัฒนาครูด้าน......................................................จำนวน ....................... คน
 พัฒนานักเรียนนักศึกษาด้าน...............................จำนวน ....................... คน
3. ชื่อหน่วยงาน....................................................................................................................................
ความร่วมมือด้าน
 พัฒนาหลักสูตร/รายวิชา
จำนวน ....................... หลักสูตร/รายวิชา
 พัฒนาครูด้าน......................................................จำนวน ....................... คน
 พัฒนานักเรียนนักศึกษาด้าน...............................จำนวน ....................... คน
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9. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาต่างประเทศ
(หมายถึ ง มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา/อุ ด มศึ ก ษาต่ า งประเทศ ในการแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าการของครู
การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของผู้เรียน รวมทั้ง อาจได้รับคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีความร่วมมือด้วย
(Dual Degree) )

 ไม่มีความร่วมมือ
 มีความร่วมมือ (โปรดระบุ)
1. ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. ..................
ความร่วมมือด้าน
 พัฒนาหลักสูตร/รายวิชา
จำนวน ....................... หลักสูตร/รายวิชา
 พัฒนาครูด้าน......................................................จำนวน ....................... คน
 พัฒนานักเรียนนักศึกษาด้าน...............................จำนวน ....................... คน
ชื่อคุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับ (ถ้ามี)...................................................................................................
ระดับการศึกษา  ปวช.
 ปวส.
 ปริญญาตรี
สาขาวิชา...................................................................................................... ...................................
2. ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. ..................
ความร่วมมือด้าน
 พัฒนาหลักสูตร/รายวิชา
จำนวน ....................... หลักสูตร/รายวิชา
 พัฒนาครูด้าน......................................................จำนวน ....................... คน
 พัฒนานักเรียนนักศึกษาด้าน...............................จำนวน ....................... คน
ชื่อคุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับ (ถ้ามี)..................................................................................................
ระดับการศึกษา  ปวช.
 ปวส.
 ปริญญาตรี
สาขาวิชา....................................................................................................... ..................................
(สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาต่างประเทศตามข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้น)
10. การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ
(หมายถึง สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรปัจจุบันให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ)

10.1 การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1 .............................................................................................................. .....................................
2 ........................................................................................................................... ........................
3 ...................................................................................................................................................
10.2 ความเชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพกับระบบคุณวุฒิทางการศึกษา
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
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1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประเทศ
- สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ).......................................................................
อาชีพ................................................................................... ชั้น ............................... .............
อาชีพ................................................................................... ชั้น ............................................
- สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ (โปรดโปรดระบุ) ...........................................................................
หน่วยงาน ...............................................................................................................................
ระดับสากล
- สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ (โปรดโปรดระบุ) ...........................................................................
หน่วยงาน ............................................................................................................................. ..
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับประเทศ
- สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)......................................................................
อาชีพ................................................................................... ชั้น ............................... .............
อาชีพ................................................................................... ชั้น ............................................
- สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ (โปรดโปรดระบุ) ...........................................................................
หน่วยงาน ...............................................................................................................................
ระดับสากล
- สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ (โปรดโปรดระบุ) ...........................................................................
หน่วยงาน ...............................................................................................................................
3. ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)
ระดับประเทศ
- สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)......................................................................
อาชีพ................................................................................... ชั้น ............................... .............
อาชีพ................................................................................... ชั้น ............................................
- สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ (โปรดโปรดระบุ) ...........................................................................
หน่วยงาน ...............................................................................................................................
ระดับสากล
- สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ (โปรดโปรดระบุ) ...........................................................................
หน่วยงาน .................................................................................................................... ...........
11. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1 ........................................................................................................................... ................................
2 ...........................................................................................................................................................
3 ........................................................................................................................... ................................
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12. ระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank)
(หมายถึง สถานศึกษามีระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้)

 ไม่มี
 มี
13. การเสริมสร้า งให้ผู ้เ รี ยนและผู ้ส ำเร็ จการศึก ษามีส มรรถนะและคุณ ลัก ษณะตามความต้ อ งการ
ของสถานประกอบการ และจบแล้วต้องมีงานทำ
(หมายถึง สถานศึกษามีจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะที่สถานประกอบการต้องการ โดยการสอบถามความต้องการ Needs
จากสถานประกอบการอย่างแท้จริง)

13.1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุกิจกรรม/โครงการ)
1. ชื่อโครงการ..................................................................................................................................
สมรรถนะที่เสริมสร้าง..................................................................................................................
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
ชื่อ)......................................................................................................................................
2. ชื่อโครงการ................................................................................................................................
สมรรถนะที่เสริมสร้าง..................................................................................................................
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
ชื่อ)......................................................................................................................................
3. ชื่อโครงการ................................................................................................................................
สมรรถนะที่เสริมสร้าง..................................................................................................................
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
ชื่อ)......................................................................................................................................
13.2 การทดสอบมาตรฐานอาชีพของนักเรียนนักศึกษา
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุกิจกรรม/โครงการ)
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)...................................................................................
อาชีพ.......................................................................... ชั้น ............................................
อาชีพ.......................................................................... ชั้น ............................................
- มาตรฐานอาชีพ (โปรดโปรดระบุ) .......................................................................................
หน่วยงาน ......................................................................................................................
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
- สาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)...................................................................................
อาชีพ.......................................................................... ชั้น ............................................
อาชีพ.......................................................................... ชั้น ............................................
- มาตรฐานอาชีพ (โปรดโปรดระบุ) .......................................................................................
หน่วยงาน ......................................................................................................................
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3. ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)
- สาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)...................................................................................
อาชีพ.......................................................................... ชั้น ............................................
อาชีพ.......................................................................... ชั้น ............................................
- มาตรฐานอาชีพ (โปรดโปรดระบุ) .......................................................................................
หน่วยงาน ......................................................................................................................
(สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมโครงการหรือกิจกรรมตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น)
14. ข้อมูลการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2562)
ระดับ

ภาวะการมีงานทำ (คน/ร้อยละ)
ทำงาน
ศึกษาต่อ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)
รวม

15. เป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาครูวิชาชีพในสาขาวิชา
 ไม่เป็น
 เป็น (โปรดโปรดระบุหลักสูตรฝึกอบรม)
1. ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม......................................................................จำนวน............................ชั่ วโมง
ร่วมมือกับหน่วยงาน................................................... จำนวนผู้เข้ารับการอบรม .................... คน
2. ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม......................................................................จำนวน............................ชั่ วโมง
ร่วมมือกับหน่วยงาน................................................... จำนวนผู้เข้ารับการอบรม .................... คน
3. ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม......................................................................จำนวน............................ชั่ วโมง
ร่วมมือกับหน่วยงาน................................................... จำนวนผู้เข้ารับการอบรม .................... คน
16. เป็นศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในระดับประเทศหรือระดับสากล
16.1 ระดับประเทศ
 ไม่เป็น
 เป็น (โปรดโปรดระบุสาขาวิชาชีพ)
1. สาขาวิชาชีพ......................................................................อาชีพ...........................ชั้น........ .............
2. สาขาวิชาชีพ..................................................................... .อาชีพ...........................ชั้น.....................
3. สาขาวิชาชีพ......................................................................อาชีพ...........................ชั้น........ .............
16.2 ระดับสากล
 ไม่เป็น
 เป็น (โปรดโปรดระบุ)
1. ............................................................................................ ของหน่วยงาน.....................................
2. ............................................................................................ ของหน่วยงาน.....................................
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17. เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับภาคแรงงานที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ (Up Skill)
หรือพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Re Skill) และประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพใหม่ (New Skill)
17.1 รายวิชาชีพทั่วไป
1. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ................ คน
ผล ................ คน
2. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ................ คน
ผล ................ คน
3. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ................ คน
ผล ................ คน
4. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ................ คน
ผล ................ คน
5. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ................ คน
ผล ................ คน
17.2 รายวิชาชีพที่พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ
1. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ................ คน
ผล ................ คน
2. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโม ง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ................ คน
ผล ................ คน
3. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ................ คน
ผล ................ คน
4. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ................ คน
ผล ................ คน
5. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ................ คน
ผล ................ คน
17.3 รายวิชาที่พัฒนาตามมาตรฐานอาชีพ
1. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ).........................................................................
อาชีพ........................................................................................... ชั้น ....................... .....................
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ............. คน
ผล ............. คน
2. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ).........................................................................
อาชีพ........................................................................................... ชั้น ............................................
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ............. คน
ผล ............. คน
3. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ).........................................................................
อาชีพ........................................................................................... ชั้น ............................................
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ............. คน
ผล ............. คน
(สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมรายวิชาที่พัฒนาตามมาตรฐานอาชีพตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น)
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18. หอพักนักเรียนนักศึกษา
18.1 ในสถานศึกษา
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1. ปีที่ได้รับจัดสรร .......................................... จำนวน..............หลัง จำนวนห้องพัก............ ห้อง
2. ปีที่ได้รับจัดสรร .......................................... จำนวน..............หลัง จำนวนห้องพัก............ ห้อง
3. ปีที่ได้รับจัดสรร .......................................... จำนวน..............หลัง จำนวนห้องพัก............ ห้อง
4. ปีที่ได้รับจัดสรร .......................................... จำนวน..............หลัง จำนวนห้องพัก............ ห้อง
5. ปีที่ได้รับจัดสรร .......................................... จำนวน..............หลัง จำนวนห้องพัก............ ห้อง
18.2 เครือข่ายหอพักเอกชนที่มีคุณภาพ
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1. ชื่อหอพัก ....................................................................................... จำนวนห้องพัก............ ห้ อง
ที่อยู่ ..........................................................................................................................................
2. ชื่อหอพัก ....................................................................................... จำนวนห้องพัก............ ห้ อง
ที่อยู่ ..........................................................................................................................................
3. ชื่อหอพัก ....................................................................................... จำนวนห้องพัก....... ..... ห้อง
ที่อยู่ ..................................................................................................................... .....................
(สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมหอพักตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น)
19. มีโรงแรม/ที่พักภายในสถานศึกษาสำหรับบริการให้กับครูและประชาชนทั่วไป
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
ปีที่ได้รับจัดสรร ........................................ จำนวน .............. หลัง จำนวนห้องพัก ............... ห้อง
รองรับผู้เข้าพักได้......................... คน
20. มีวิสาหกิจเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา
(หมายถึง วิสาหกิจเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา เพื่อสร้างโอกาสการเข้าสู่โลกอาชีพและการมีงานทำของผู้เรียน)

 ไม่มี
 มี (โปรดโปรดระบุ)
1. ................................................................................................ ลักษณะกิจการ ..........................
2. ................................................................................................ ลักษณะกิจการ ..........................
3. ................................................................................................ ลักษณะกิจการ ..........................
4. ................................................................................................ ลักษณะกิจการ ..........................
5. ................................................................................................ ลักษณะกิจการ ..........................
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21. บริบททางการศึกษาและบริบทเชิงพื้นที่ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา (โปรดอธิบาย
โดยระเอียด)
......................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................ ......................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(...........................................................)
หัวหน้าสาขาวิชา............................
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แบบที่ 6

คำสั่งวิทยาลัย...................................................................................
ที่
/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการจัดการสถานศึกษา
ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการสถานศึกษา
ภายใต้ศูน ย์ความเป็น เลิศทางการอาชีว ศึกษา (Excellent Center) เพื่อเป็นแนวทางการบริห ารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน โดยแบ่งได้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป (Standard) กลุ่มเชี่ยวชาญ
เฉพาะ (Expert) กลุ่มความเป็นเลิศ (Excellent Center) และกลุ่มศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น
เลิศทางการอาชีวศึกษา (Human Capital Excellence Center : HCEC) ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนในแต่ละกลุ่ม เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นเป้าหมายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป นั้น
ดั ง นั ้ น เพื ่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การสถานศึ ก ษา ภายใต้ ศ ู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยอำนาจตาม
ระเบีย บสำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา ว่าด้ว ยการบริห ารสถานศึ กษา พ.ศ. 2552 วิทยาลั ย
.................................... จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำข้อมูลการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ
1. ........................................ ผู้อำนวยการวิทยาลัย...........................................
ประธานกรรมการ
2. ........................................ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
3. ........................................ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
กรรมการ
4. ........................................ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กรรมการ
5. ........................................ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดแนวทางการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การสถานศึ ก ษา ภายใต้ ศ ู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) ระดับสาขาวิชา
2. ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีว ศึกษา
(Excellent Center)
/3. กำกับและ...
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-23. กำกั บ และติ ด ตามการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การสถานศึ ก ษา ภายใต้ ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ระดับสาขาวิชา
4. นำส่งผลการพิจารณาการจัดกลุ่มสาขาวิชา ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. คณะกรรมการกลั่นกรองระดับสถานศึกษา
1. ........................................ ผู้อำนวยการวิทยาลัย...........................................
ประธานกรรมการ
2. ........................................ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
3. ........................................ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
กรรมการ
4. ........................................ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กรรมการ
5. ........................................ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
6. ........................................ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาตามเกณฑ์การจัดกลุ่มสาขาวิชา ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา
ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
2. กลั ่ น กรองสาขาวิ ช าระดั บ สถานศึ ก ษา ตามแนวทางการจั ด การสถานศึ ก ษา ภายใต้ ศ ู น ย์
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
3. นำเสนอผลการจัดกลุ่มสาขาวิชา ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
4. รายงานผลการพิจารณาการจัดกลุ่มสาขาวิชา ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ต่อสถานศึกษา
3. คณะกรรมการจัดทำข้อมูลระดับสาขาวิชา
3.1 สาขาวิชา...................................................
3.1.1 ............................................
หัวหน้าสาขาวิชา
ประธานกรรมการ
3.1.2 ............................................
ครูในสาขาวิชา
กรรมการ
3.1.3 ............................................
ครูในสาขาวิชา
กรรมการ
3.1.4 ............................................
ครูในสาขาวิชา
กรรมการและเลขานุการ
3.1.5 ............................................
ครูในสาขาวิชา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 สาขาวิชา...................................................
3.2.1 ............................................
หัวหน้าสาขาวิชา
ประธานกรรมการ
3.2.2 ............................................
ครูในสาขาวิชา
กรรมการ
3.2.3 ............................................
ครูในสาขาวิชา
กรรมการ
3.2.4 ............................................
ครูในสาขาวิชา
กรรมการและเลขานุการ
3.2.5 ............................................
ครูในสาขาวิชา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/3.3 สาขาวิชา...
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-33.3 สาขาวิชา...................................................
3.3.1 ............................................
หัวหน้าสาขาวิชา
3.3.2 ............................................
ครูในสาขาวิชา
3.3.3 ............................................
ครูในสาขาวิชา
3.3.4 ............................................
ครูในสาขาวิชา
3.3.5 ............................................
ครูในสาขาวิชา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ดำเนิ น การจั ด ทำข้ อ มู ล ตามแบบรายงานข้ อ มู ล การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาตามแนวทาง
การจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
2. นำผลแบบรายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองระดับสถานศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(..................................................)
ผู้อำนวยการวิทยาลัย...............................................
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คำชี้แจงและตัวอย่าง

สำหรับสถานศึกษา
ระดับสาขาวิชา

การกรอกแบบรายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา
ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา
(Excellent Center)
-------------------------------------------------ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา ...................................................................................................................................................
สถาบันการอาชีวศึกษา (หากมี) ...........................................................................................................................
ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา  รัฐ
 เอกชน
ตัวอย่าง
ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคจันทรเกษม
.
สถาบันการอาชีวศึกษา (หากมี)
ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา  รัฐ
 เอกชน
สาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน
สาขาวิชา/สาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา.................................................
1 สาขางาน.................................................................................................................... ........................
2 สาขางาน............................................................................................................................................
3 สาขางาน.................................................................................................................... ........................
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชา.................................................
1 สาขางาน...................................................................................................................... ......................
2 สาขางาน................................................................................................. ...........................................
3 สาขางาน.................................................................................................................... ........................
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)
สาขาวิชา.................................................
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คำชี้แจง กรอกข้อมูลเฉพาะสาขาวิชา สาขางานของตนเองเท่านั้น
ตัวอย่าง
สาขาวิชาที่เปิดสอน
สาขาวิชา/สาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา ช่างยนต์
1 สาขางานยานยนต์
2 สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
1 สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า
2 สาขางานเทคนิคยานยนต์
3 สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
4 สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
ความสอดคล้องกับสาขาวิชาอื่นตาม Value Chain ที่เปิดสอนในสถานศึกษา
(Value Chain หมายถึง ห่วงโซ่คุณค่าในสาขาวิชาที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการของประเทศ)

1............................................................................................................................ .......................................
2............................................................................................................................ .......................................
3................................................................................. ..................................................................................
คำชี้แจง สาขาวิชา สาขางานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่กรอกข้อมูลโดยมีความเกี่ยวข้องและสร้าง
มูลค่าเพิ่มกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve) เช่น กรอกข้อมูลของสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
ตัวอย่าง
ความสอดคล้องกับสาขาวิชาอื่นตาม Value Chain ที่เปิดสอนในสถานศึกษา
(Value Chain หมายถึง ห่วงโซ่คุณค่าในสาขาวิชาที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการของประเทศ)

1. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขางานโพลีเมคคานิกส์และระบบอัตโนมัติ
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
4. สาขาวิชาอิเล็กทรอกนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
5. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
6. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขางานธุรกิจดิจิทัล
9. สาขาวิชาการจัดการ
สาขางานการจัดการ
10. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
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ข้อมูลทั่วไปของสาขาวิชา
จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น ............................... คน ประกอบด้วย
ระบบปกติ
ปวช. ........................ คน
ปวส. .......................... คน
ระบบทวิภาคี
ปวช. ........................ คน
ปวส. .......................... คน
ป.ตรี ................................ คน
โครงการทวิศึกษา ........................ คน
โครงการห้องเรียนพิเศษ (ตามมติ ครม.) (โปรดระบุ).................................................................................
ปวช. ........................ คน
ปวส. .......................... คน
คำชี้แจง เป็นข้อมูล จำนวนนักเรีย นนักศึกษาของสาขาวิชาที่กรอกข้อมูล เท่านั้น ปีการศึกษา 2563
เช่น กรอกข้อมูลของสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
ตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไปของสาขาวิชา
จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น 400 คน ประกอบด้วย
ระบบปกติ
ปวช. 200 คน
ปวส.
- คน
ระบบทวิภาคี
ปวช. คน
ปวส. 150 คน ป.ตรี 10 คน
โครงการทวิศึกษา
40
คน
โครงการห้องเรียนพิเศษ (ตามมติ ครม.) (โปรดระบุ)
.
ปวช. คน
ปวส. คน
ข้อมูลอาคารสถานที่/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
1. ..................................................................................................... ปีที่ได้รบั จัดสรร ..............................
2. ..................................................................................................... ปีที่ได้รับจัดสรร ................... ...........
3. ..................................................................................................... ปีที่ได้รบั จัดสรร ..............................
4. ..................................................................................................... ปีที่ได้รับจัดสรร ..............................
5. ..................................................................................................... ปีที่ได้รบั จัดสรร ..............................
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คำชี้แจง เป็นข้อมูลอาคารสถานที่ /ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ เฉพาะสาขาวิชาที่กรอกข้อมูลเท่านั้น
ตัวอย่าง
ข้อมูลอาคารสถานที่/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
1. ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอกนิกส์
ปีที่ได้รับจัดสรร 2554
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอย 2,400 ตารางเมตร
ปีที่ได้รับจัดสรร 2543
3. อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตร
ปีที่ได้รับจัดสรร 2551
4. ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอนเรล
ปีที่ได้รับจัดสรร 2553
5. ห้องปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า
ปีที่ได้รับจัดสรร 2562
ข้อมูลครุภัณฑ์
1. ..................................................................................................... ปีที่ได้รบั จัดสรร ..............................
2. ..................................................................................................... ปีที่ได้รบั จัดสรร ..............................
3. ..................................................................................................... ปีที่ได้รบั จัดสรร ..............................
4. ..................................................................................................... ปีที่ได้รับจัดสรร ..............................
5. ..................................................................................................... ปีที่ได้รบั จัดสรร ..............................
คำชี้แจง เป็นข้อมูลครุภัณฑ์ของสาขาวิชาที่กรอกข้อมูลเท่านั้น
ตัวอย่าง
ข้อมูลครุภัณฑ์
1. ชุดฝึกยานยนต์ไฟฟ้า (Hatch back) พร้อมระบบจำลองความผิดพลาดเครื่องยนต์ผา่ นสมาร์ทโฟน
ปีที่ได้รับจัดสรร 2561
2. ชุดฝึกยานยนต์ไฮบริด (SUV) พร้อมระบบจำลองความผิดพลาดเครื่องยนต์ผ่านสมาร์ทโฟน
ปีที่ได้รับจัดสรร 2561
3. เครื่องมือวัดกำลังอัดเครื่องยนต์ แบบบันทึกค่าได้
ปีที่ได้รับจัดสรร 2552
4. เครื่องล้างและทดสอบหัวเทียน
ปีที่ได้รับจัดสรร 2553
5. โต๊ะระดับพร้อมอุปกรณ์
ปีที่ได้รับจัดสรร 2551
6. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ปีที่ได้รับจัดสรร 2554
7. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนใช้หัวฉีดแบบอิเล็กทรอกนิกส์
ปีที่ได้รับจัดสรร 2558
8. ชุดมัลติมีเดียช่วยสอนเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ปีที่ได้รับจัดสรร 2560
9. เครื่องวัดกำลังอัดดีเซล
ปีที่ได้รับจัดสรร 2555
10. เครื่องมือบริการระบบส่งกำลัง
ปีที่ได้รับจัดสรร 2552
11. ชุดฝึกระบบรองรับแบบไฮดรอนิวเมติกส์
ปีที่ได้รับจัดสรร 2551
12. ชุดฝึกเครื่องทำความเย็น
ปีที่ได้รับจัดสรร 2558
13. เครื่องมัลติมิเตอร์แบบดิจิติตอล
ปีที่ได้รับจัดสรร 2562
14. เครื่องมือบริการระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ปีที่ได้รับจัดสรร 2562
15. ชุดสาธิตอุปกรณ์การทำงานเซนเซอร์ต่างๆ ของเครื่องยนต์ดเี ซล
ปีที่ได้รับจัดสรร 2562
ระบบคอมมอนเรล
16. แท่นสาธิตการตรวจสอบเครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอนเรล
ปีที่ได้รับจัดสรร 2562

88
พร้อมระบบส่งกำลัง
17. เครื่องมือวิเคราะห์ความบกพร่องของระบบเครื่องยนตดีเซล
คอมมอนเรล
18. ชุดทดลองระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริด
19. ชุดทดลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
20. ชุดทดลองควบคุมแสงสว่างของรถยนต์ระบบเครือข่าย CAN-BUS
21. เครื่องหัดขัดรถยนต์เสมือนจริง (Virtual Reality System - VR)

ปีที่ได้รับจัดสรร 2562
ปีที่ได้รับจัดสรร
ปีที่ได้รับจัดสรร
ปีที่ได้รับจัดสรร
ปีที่ได้รับจัดสรร

2561
2561
2561
2562
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ข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา
1. ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
(ความร่วมมือ หมายถึง สถานศึกษาได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการเพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา)

 ไม่มีความร่วมมือ
 มีความร่วมมือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ในพื้นที่บริการ
 นอกพื้นที่บริการ/นอกจังหวัด
 ต่างประเทศ

จำนวน ................... แห่ง

คำชี้แจง ข้อมูลความร่วมมือเฉพาะความร่วมมือในสาขาวิชาที่กรอกข้อมูลเท่านั้น รวมทั้งฝึกงานและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตัวอย่าง
1. ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
(ความร่วมมือ หมายถึง สถานศึกษาได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการเพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา)

 ไม่มีความร่วมมือ
 มีความร่วมมือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ในพื้นที่บริการ
 นอกพื้นที่บริการ/นอกจังหวัด
 ต่างประเทศ

จำนวน

10 แห่ง

2. ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
 ไม่มีความร่วมมือ
 มีความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเข้มข้น (โปรดระบุ)
1. ชื่อสถานประกอบการ .................................................................................................... .................
ประเภทกิจการ................................................................................................................. ...............
จำนวนนักเรียนนักศึกษาในระบบทวิภาคีจำนวน ........................ คน
1.1 การพัฒนาหลักสูตร
 ไม่มี
 มี จำนวน ........ ครั้ง/ปี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชื่อหลักสูตรรายวิชา...................................................................................................
ชื่อหลักสูตรรายวิชา...................................................................................................
ชื่อหลักสูตรรายวิชา...................................................................................................

90
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ชื่อหลักสูตรรายวิชา...................................................................................................
ชื่อหลักสูตรรายวิชา...................................................................................................
ชื่อหลักสูตรรายวิชา...................................................................................................
1.2 การพัฒนาครู
 ไม่มี
 มี จำนวน ........ ครั้ง/ปี (โปรดระบุ)
 ฝึกอบรม
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม..................................................................... .........................
จำนวน ...................... ชั่วโมง จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม ........................... คน
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม..............................................................................................
จำนวน ...................... ชั่วโมง จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม ........................... คน
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม..............................................................................................
จำนวน ...................... ชั่วโมง จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม ........................... คน
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน ................. คน จำนวน ........... ชั่วโมง
1.3 การพัฒนานักเรียนนักศึกษา
 ไม่มี
 มี จำนวน ........ ครั้ง/ปี
(โปรดระบุ)
 ฝึกอบรม
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม..............................................................................................
จำนวน....... ชัว่ โมง จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม .................... คน
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม..............................................................................................
จำนวน....... ชัว่ โมง จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม .................... คน
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม..............................................................................................
จำนวน....... ชัว่ โมง จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม .................... คน
 ฝึกอาชีพ จำนวน ................. คน จำนวน ........... ชั่วโมง
1.4 การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา (โปรดระบุ)
- .................................................................................. งบประมาณ ............................. บาท
- .................................................................................. งบประมาณ ............................. บาท
- .................................................................................. งบประมาณ ............................. บาท
2. ชื่อสถานประกอบการ ........................................................................................................... .........
ประเภทกิจการ.................................................................................... ...........................................
จำนวนนักเรียนนักศึกษาในระบบทวิภาคีจำนวน ........................ คน
2.1 การพัฒนาหลักสูตร
 ไม่มี
 มี จำนวน ........ ครั้ง/ปี
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2.2 การพัฒนาครู
 ไม่มี
 มี จำนวน ........ ครั้ง/ปี (โปรดระบุ)
 ฝึกอบรม
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม..............................................................................................
จำนวน ..................... ชั่วโมง จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม ........................... คน
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม..............................................................................................
จำนวน ..................... ชั่วโมง จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม ........................... คน
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม..............................................................................................
จำนวน ..................... ชั่วโมง จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม ........................... คน
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน ................. คน จำนวน ........... ชั่วโมง
2.3 การพัฒนานักเรียนนักศึกษา
 ไม่มี
 มี จำนวน ........ ครั้ง/ปี
(โปรดระบุ)
 ฝึกอบรม
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม.............................................................................................
จำนวน ........... ชั่วโมง จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม .............. คน
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม.............................................................................................
จำนวน ........... ชั่วโมง จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม .............. คน
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม.............................................................................................
จำนวน ........... ชั่วโมง จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม .............. คน
 ฝึกอาชีพ จำนวน ................. คน จำนวน ........... ชั่วโมง
2.4 การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา (โปรดระบุ)
- ..................................................................................... งบประมาณ .......................... บาท
- ..................................................................................... งบประมาณ .......................... บาท
- ..................................................................................... งบประมาณ .......................... บาท
(สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมสถานประกอบการตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น)
คำชี้แจง ข้อมูลสถานประกอบการที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเข้มข้น ประกอบด้วยการดำเนินการ
ใน 4 เรื่อง ดังนี้ พัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู พัฒนานักเรียนนักศึกษา และสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(เฉพาะสาขาวิชา สาขางานที่กรอกข้อมูลเท่านั้น)
ตัวอย่าง
2. ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
 ไม่มีความร่วมมือ
 มีความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเข้มข้น (โปรดระบุ)
1. ชื่อสถานประกอบการ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทกิจการ ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า
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จำนวนนักเรียนนักศึกษาในระบบทวิภาคีจำนวน 40 คน
1.1 การพัฒนาหลักสูตร
 ไม่มี
 มี จำนวน 2 ครั้ง/ปี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชื่อหลักสูตรรายวิชา........................................................
ชื่อหลักสูตรรายวิชา........................................................
ชื่อหลักสูตรรายวิชา.........................................................
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ชื่อหลักสูตรรายวิชา ระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า
.
ชื่อหลักสูตรรายวิชา การขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า
.
1.2 การพัฒนาครู
 ไม่มี
 มี จำนวน 2 ครั้ง/ปี (โปรดระบุ)
 ฝึกอบรม
- ชื่อหลักสูตร ฝึกอบรมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยียานยนต์ใหม่ (C-HR Hybrid) .
จำนวน 30 ชั่วโมง จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม 2 คน
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม สถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
.
จำนวน 24 ชั่วโมง จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม 2 คน
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 2 คน จำนวน 120 ชั่วโมง
1.3 การพัฒนานักเรียนนักศึกษา
 ไม่มี
 มี จำนวน 4 ครั้ง/ปี (โปรดระบุ)
 ฝึกอบรม
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ยานยนต์ไฟฟ้าและพลศาสตร์ยานยนต์ไฟฟ้า .
จำนวน 24 ชัว่ โมง จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม 20 คน
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
โลหะน้ำหนักเบาและวัสดุคอมโพสิต
.
จำนวน 24 ชัว่ โมง จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม 20 คน
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
ระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
.
จำนวน 24 ชัว่ โมง จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม 20 คน
- ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม
ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้า
.
จำนวน 24 ชัว่ โมง จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม 20 คน
 ฝึกอาชีพ จำนวน 20 คน จำนวน 720 ชั่วโมง / ภาคเรียน
1.4 การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา (โปรดระบุ)
- เบี้ยเลี้ยง จำนวน 20 คน วันละ 300 /วัน งบประมาณ
- ชุดเครื่องแบบโตโยต้า จำนวน 40 ชุด งบประมาณ

540,000
40,000

บาท
บาท
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- เครื่องยนต์ D4D 2.5
- อุปกรณ์ตัวถังรถยนต์
- เกียร์อัตโนมัติ

จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ
จำนวน 20 ชิ้น งบประมาณ
จำนวน 5 ชุด งบประมาณ

120,000
200,000
200,000

บาท
บาท
บาท

3. อัตราส่วนครูต่อนักเรียนนักศึกษา
(ครู หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการ(ครู) ครูพิเศษสอน)

3.1 ข้อมูลครู
ข้าราชการครู
.............................. คน
พนักงานราชการครู
.............................. คน
ครูพิเศษสอน
.............................. คน
รวมสิ้น
.............................. คน
3.2 อัตราส่วน
ครู จำนวน ............................ คน นักเรียนนักศึกษา จำนวน....................... คน
อัตราส่วน ............ : ..............
คำชี้แจง ครู หมายถึง ครูทุกคนที่อยู่ในสาขาวิชาที่กรอกข้อมูล ปีการศึกษา 2563 เท่านั้น
ตัวอย่าง
3. อัตราส่วนครูต่อนักเรียนนักศึกษา
(ครู หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการ(ครู) ครูพิเศษสอน)

3.1 ข้อมูลครู
ข้าราชการครู
9
คน
พนักงานราชการครู
7
คน
ครูพิเศษสอน
2
คน
รวมสิ้น
18
คน
3.2 อัตราส่วน
ครู จำนวน 18
คน นักเรียนนักศึกษา จำนวน 400
อัตราส่วน 1 : 22 .

คน

4. ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Content) และจัดการเรียนการสอนด้วยแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform) อย่างมีคุณภาพ
ชื่อ – สกุล
1.
2.

รายวิชา
1.
2.
3.
1.
2.
3.

ประเภทของสื่อ
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คำชี้แจง กรอกชื่อ-สกุล รายวิชา ประเภทของสื่อ ของครูในสาขาวิชาที่กรอกข้อมูล ที่มีการผลิตสื่อดิจิทัล
และจัดการเรียนการสอนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล เฉพาะในสาขาวิชาที่กรอกข้อมูลเท่านั้น
ตัวอย่าง
4. ครู ม ี ค วามสามารถในการผลิ ต สื ่ อ ดิ จ ิ ท ั ล (Digital Content) และจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ย
แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform) อย่างมีคุณภาพ
ชื่อ – สกุล
1. นายสายฟ้า มาเร็ว
2. นายพายุ

รุนแรง

3. นายวายุพัฒน์ ปลอดภัย
4. นายมานะ

ปิติ

5. นายณเดช

จริงใจ

6. นายบอย

คงดี

รายวิชา
1. เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
2. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า

ประเภทของสื่อ
E-Learning / ชุดทดลอง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
/ ชุดทดลอง / มัลติมเี ดีย
1. การขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า
วีดิทัศน์ / E-Learning /
ชุดทดลอง / สื่อของจริง
1. งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ สื่อของจริง / E-Learning /
ไฟฟ้า
สื่อของจริง / ชุดฝึก
1. ยานยนต์ไฟฟ้าและพลศาสตร์ยานยนต์ คลิป VDO / ชุดทดลอง /
บทเรียนสำเร็จรูป
ไฟฟ้า
1. เทคโนโลยีความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า E-Learning / สื่อของจริง /
ชุดฝึก / ชุดการสอน
2. งานเกียร์อัตโนมัติ
สื่อของจริง / อุปกรณ์
ทดลอง / PowerPoint
1. งานปรับแต่งเครื่องยนต์
สื่อของจริง / อุปกรณ์
ทดลอง /ชุดการสอน

5. ครู ม ี ใ บรั บ รองผลการประเมิ น สมรรถนะบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ จากสถาบั น คุ ณ วุ ฒ ิ ว ิ ช าชี พ
หรือ มาตรฐานฝีมือแรงงานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพ (License)
จากหน่วยงานที่มีอำนาจในการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ชื่อ – สกุล
1.

2.

ใบรับรอง/ใบอนุญาต
มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานฝีมือแรงงาน/ใบอนุญาต ชั้น/ระดับ/ประเภท
1.
2.
3.
1.
2.
3.
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คำชี้แจง ครูทุกคนในสาขาวิชาที่กรอกข้อมูลที่มีใบรับรองผลการประเมินสมรรถนะบุคคล
ตัวอย่าง
5. ครูมีใ บรับรองผลการประเมิน สมรรถนะบุค คลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบัน คุณ วุฒิวิชาชี พ
หรือ มาตรฐานฝีมือแรงงานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพ (License)
จากหน่วยงานที่มีอำนาจในการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
ชื่อ – สกุล
1. นายพายุ

รุนแรง

2. นายณเดช

จริงใจ

3. นายพายุ
4. นายบอย

รุนแรง
คงดี

5. นายใจดี

เรียบร้อย

มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานฝีมือแรงงาน/ใบอนุญาต
1. ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม (ก.ว.)
2. ใบรับรองสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริการยานยนต์ อาชีพ ช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป
1. ใบรับรองสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริการยานยนต์ อาชีพ ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์
2. ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่าง
ซ่อมรถยนต์
1. ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม (ก.ว.)
1. ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่าง
สีรถยนต์
1.ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

ชั้น/ระดับ
/ประเภท
ภาคีวิศวกร
ชั้น 2
ชั้น 4
ระดับ 3
สามัญวิศวกร
ระดับ 2
ระดับ 3

6. โครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
6.1 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ/รายการ/ครุภัณฑ์
1. .......................................................
1.1 .......................................................
1.2 .......................................................
2. .......................................................
2.1 .......................................................
2.2 .......................................................
3. .......................................................
3.1 .......................................................
3.2 .......................................................

จำนวน
รายการ

จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่
เข้าใช้บริการต่อครั้ง
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คำชี้แจง ห้องปฏิบัติการ รายการ ครุภัณฑ์ ของสาขาวิชาที่กรอกข้อมูลเท่านั้น
ตัวอย่าง
6. โครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
6.1 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ/รายการ/ครุภัณฑ์

จำนวน
รายการ

1. ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอกนิกส์
1.1 เครื่องมัลติมิเตอร์แบบดิจิติตอล
15 เครื่อง
1.2 เครื่องมือบริการระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
1 ชุด
2. ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอนเรล
2.1 ชุดสาธิตอุปกรณ์การทำงานเซนเซอร์ต่างๆ ของเครื่องยนต์ดีเซลระบบ
1 ชุด
คอมมอนเรล
2.2 แท่นสาธิตการตรวจสอบเครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอนเรลพร้อม
1 ชุด
ระบบส่งกำลัง
2. 3 เครื ่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ค วามบกพร่ อ งของระบบเครื ่ อ งยนตดี เ ซล
1 ชุด
คอมมอนเรล
3. ห้องปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า
3.1 ชุดทดลองระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริด
1 ชุด
3.2 ชุดทดลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
1 ชุด
3.3 ชุดทดลองควบคุมแสงสว่างของรถยนต์ระบบเครือข่าย CAN-BUS
1 ชุด
4. เครื่องหัดขัดรถยนต์เสมือนจริง (Virtual Reality System - VR)
1 ชุด
5. เครื่องมือวิเคราะห์ความบกพร่องของระบบเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล
1 ชุด

จำนวนนักเรียน
นักศึกษาที่เข้าใช้
บริการต่อครั้ง
20 คน
20 คน

20 คน

20 คน
20 คน

6.2 นำระบบเครือข่ายอัจฉริยะ และเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ในสถานศึกษา
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1............................................................................................................................ ..........................
2................................................................................. .....................................................................
คำชี้แจง ข้อมูลระบบเครือข่ายอัจฉริยะ และเทคโนโลยีดิจิทัล เฉพาะในสาขาที่กรอกข้อมูลเท่านั้น
ตัวอย่าง
6.2 นำระบบเครือข่ายอัจฉริยะ และเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ในสถานศึกษา
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1. ระบบกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์
.
2. เครื่องหัดขับรถยนต์เสมือนจริง (Virtual Reality System - VR)
.
3. เครื่องวิเคราะห์สภาพรถยนต์
.
4. เครื่องมือวิเคราะห์ความบกพร่องของระบบเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล
.
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6.3

แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform)
(Platform หมายถึง ระบบการจัดการเรียนการสอนที่ online มีการวัดและประเมินผล)
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1............................................................................................................................ ..........................
2.................................................................................................... ..................................................
คำชี้แจง แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน online สามารถฝังสื่อให้อยู่ในแพลตฟอร์ม
ที่มีการวัดและประเมินผล ของสาขาวิชาที่กรอกข้อมูลตามสภาพจริงเท่านั้น
ตัวอย่าง
6.3 แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform)
(Platform หมายถึง ระบบการจัดการเรียนการสอนที่ online มีการวัดและประเมินผล)
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1. Google Classroom
.
2. Google Meet
.
3. Zoom Meeting
.
6.4 มีศักยภาพในการพัฒนาสู่การเป็น SMART College

(SMART College หมายถึง การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งระบบ ตามโครงสร้างพื้นฐาน
และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา)

 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1............................................................................................................................ ...........................
2.......................................................................................................................................................
คำชี้แ จง เป็น การกรอกข้อมูล ในการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ในการบริห ารจัดการของ
สถานศึกษาทั้งระบบ (ในภาพรวมของสถานศึกษา)
ตัวอย่าง
6.4 มีศักยภาพในการพัฒนาสู่การเป็น SMART College
(SMART College หมายถึง การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง
ระบบ ตามโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา)
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1. เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิกับเครื่องตรวจวัดใบหน้า AI สำหรับนักเรียนนักศึกษา ครูผู้สอน
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองหรือผู้ที่ลงทะเบียนเข้าออกภายในสถานศึกษาเพื่อสถิติด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยขั้นสูง
.
2. ระบบ EDR SYSTEM ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการสถานศึกษา
.
3. การใช้หุ่นยนต์ในการต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ ผู้เข้ามาใช้บริการ เยี่ยมชม และศึกษาดูงานใน
สถานศึกษา
.
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4. การใช้หุ่นยนต์ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้ามาใช้บริการ เยี่ยมชม และศึกษาดูงาน
ในสถานศึกษา
.
5. มีระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่จับภาพป้ายทะเบียน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เปิด ปิดประตู
และรายงานให้ทราบแบบเรียลไทม์
.
6. ระบบสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เป็นการใช้จ่ายแบบสังคมไร้เงินสด โดยใช้บัตร
นักศึกษาแทนเงินสด หรือผ่านแอปพลิเคชั่นในมือถือ เพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินในสถานศึกษา
สะดวกและปลอดภัย
.
7. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน
 7.1 ตอบสนองความต้องการของชุมชน
 7.2 ตอบสนองทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve)
 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
 อุตสาหกรรม หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
 อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน
และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
 อุตสาหกรรมดิจิทัล
 โครงสร้างพื้นฐาน
คำชี้แจง 7.1 สาขาวิชาที่กรอกข้อมูลต้องตอบสนองความต้องการของชุมชน ตามโครงสร้างหลักสูตร
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
7.2 สาขาวิชา สาขางานที่กรอกข้อมูลที่กำหนดให้ดังนี้
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ประกอบด้วย
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
• สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
• สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
• สาขางานเทคโนโลยียานยนต์
2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประกอบด้วย
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
• สาขางานอิเล็กทรอกนิกส์การแพทย์
สาขาวิชาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว
• สาขางานซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
• สาขางานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
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3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย
สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ
• สาขางานการจัดประชุมและนิทรรศการ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• สาขางานการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
• สาขางานการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์
• สาขาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
• สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วย
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์
• สาขางานเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ประกอบด้วย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
• สาขางานอาหารและโภชนาการ
• สาขางานอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์
• สาขางานแปรรูปอาหาร
6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ประกอบด้วย
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
• สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
• สาขางานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
• สาขางานหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
• สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
• สาขางานเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์
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7. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ประกอบด้วย
สาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุ
• สาขางานการจัดการดูแลผู้สูงอายุ
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
• สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
• สาขางานการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
8. อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน ประกอบด้วย
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
• สาขางานการบริการภาคพื้น
สาขาวิชาช่างอากาศยาน
• สาขางานช่างอากาศยาน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
• สาขางานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
• สาขางานการจัดการการขนส่ง
• สาขางานการจัดการคลังสินค้า
• สาขางานเทคโนโลยีโลจิสติกส์
สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
• สาขางานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
• สาขางานซ่อมบำรุงตู้รถไฟ
• สาขางานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
• สาขางานผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ
• สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ
สาขาวิชาการเดินเรือ
• สาขางานการเดินเรือ
สาขาวิชาอิเลคทรอเทคนิคอล
• สาขางานอิเลคทรอเทคนิคอล
สาขาวิชาการต่อเรือ
• สาขางานการต่อเรือ
สาขาวิชาเทคนิคซ่อมบำรุงเรือ
• สาขางานเทคนิคซ่อมบำรุงเรือยอร์ช
สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์
• สาขางานเทคโนโลยีโลจิสติกส์
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9. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี ประกอบด้วย
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม
• สาขางานเทคโนโลยีปิโตรเลียม
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
• สาขางานเทคโนโลยีปิโตรเลียม
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี
• สาขางานเทคโนโลยีเคมี
สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน
• สาขางานเทคนิคการจัดการพลังงาน
• สาขางานเทคนิคพลังงานทดแทน
• สาขางานเทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
• สาขางานเคมีอุตสาหกรรม
10. อุตสาหกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
• สาขางานธุรกิจดิจิทัล
• สาขางานดิจิทัลมีเดีย
• สาขางานโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ
• สาขางานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
• สาขางานดิจิทัลกราฟิก
• สาขางานดิจิทัลอาร์ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
• สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
• สาขางานมัลติมีเดีย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
• สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขางานการโปรแกรม เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่
• สาขางานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
• สาขางานซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
• สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกมส์ และแอนิเมชั่น
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
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• สาขางานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชั่น
• สาขางานคอมพิวเตอร์เกม
• สาขางานแอนิเมชั่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
• สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
• สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
• สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
• สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์
• สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
• สาขางานเทคโนโลยีการเชื่อมโครงสร้างโลหะ
• สาขางานการตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
• สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
• สาขางานเทคโนโลยีท่อและถังความดัน
• สาขางานเทคนิคหล่อโลหะ
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
• สาขางานก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคนิคการจัดการอาคาร
• สาขางานเทคนิคการจัดการอาคาร
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
• สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาช่างสำรวจ
• สาขางานสำรวจ
สาขาวิชาโยธา
• สาขางานโยธา
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
• สาขางานเทคโนโลยีก่อสร้าง
ตัวอย่าง
7. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน
 7.1 ตอบสนองความต้องการของชุมชน
 7.2 ตอบสนองทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve)
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 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
 อุตสาหกรรม หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
 อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน
และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
 อุตสาหกรรมดิจิทัล
 โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ระบุสาขาวิชา สาขางาน ที่ตอบด้วย เช่น
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ : สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า
.
8. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาในประเทศ
(หมายถึ ง มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา/อุ ด มศึ ก ษาในประเทศ ในการแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าการของครู
และนักเรียนนักศึกษา)

 ไม่มีความร่วมมือ
 มีความร่วมมือ (โปรดระบุ)
1. ชื่อหน่วยงาน....................................................................................................................................
ความร่วมมือด้าน
 พัฒนาหลักสูตร/รายวิชา
จำนวน ....................... หลักสูตร/รายวิชา
 พัฒนาครูด้าน......................................................จำนวน ....................... คน
 พัฒนานักเรียนนักศึกษาด้าน...............................จำนวน ....................... คน
2. ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. ...................
ความร่วมมือด้าน
 พัฒนาหลักสูตร/รายวิชา
จำนวน ....................... หลักสูตร/รายวิชา
 พัฒนาครูด้าน......................................................จำนวน ....................... คน
 พัฒนานักเรียนนักศึกษาด้าน...............................จำนวน ....................... คน
3. ชื่อหน่วยงาน....................................................................................................................................
ความร่วมมือด้าน
 พัฒนาหลักสูตร/รายวิชา
จำนวน ....................... หลักสูตร/รายวิชา
 พัฒนาครูด้าน......................................................จำนวน ....................... คน
 พัฒนานักเรียนนักศึกษาด้าน...............................จำนวน ....................... คน
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คำชี้แ จง กรอกข้อมูล ความร่ว มมือกับสถาบันการศึกษาอาชีว ศึกษา /อุดมศึกษาในประเทศ เฉพาะ
สาขาวิชาที่กรอกข้อมูลเท่านั้น
ตัวอย่าง
8. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาในประเทศ
(หมายถึ ง มี ค วามร่ว มมือ กับ สถาบัน การศึก ษาอาชี ว ศึก ษา/อุ ดมศึ ก ษาในประเทศ ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ท างวิ ช าการของครู
และนักเรียนนักศึกษา)

 ไม่มีความร่วมมือ
 มีความร่วมมือ (โปรดระบุ)
1. ชื่อหน่วยงาน
วิทยาลัยเทคนิค ก.
ความร่วมมือด้าน
 พัฒนาหลักสูตร/รายวิชา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้า
จำนวน 1 หลักสูตร/รายวิชา
 พัฒนาครูด้าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้า
จำนวน
 พัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน
2. ชื่อหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ข.
ความร่วมมือด้าน
 พัฒนาหลักสูตร/รายวิชา
โลหะน้ำหนักเบาและวัสดุคอมโพสิต
จำนวน 1 หลักสูตร/รายวิชา
 พัฒนาครูด้าน โลหะน้ำหนักเบาและวัสดุคอมโพสิต
จำนวน
 พัฒนานักเรียนนักศึกษาด้าน โลหะน้ำหนักเบาและวัสดุคอมโพสิต
จำนวน

.

2 คน
20 คน
.
.
2 คน
20 คน

9. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาต่างประเทศ
(หมายถึ ง มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา/อุ ด มศึ ก ษาต่ า งประเทศ ในการแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าการของครู
การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของผู้เรียน รวมทั้ง อาจได้รับคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีความร่วมมือด้วย
(Dual Degree) )

 ไม่มีความร่วมมือ
 มีความร่วมมือ (โปรดระบุ)
1. ชื่อหน่วยงาน...................................................................................................................................
ความร่วมมือด้าน
 พัฒนาหลักสูตร/รายวิชา
จำนวน ....................... หลักสูตร/รายวิชา
 พัฒนาครูด้าน......................................................จำนวน ....................... คน
 พัฒนานักเรียนนักศึกษาด้าน...............................จำนวน ....................... คน
ชื่อคุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับ (หากมี)................................................................................................
ระดับการศึกษา  ปวช.
 ปวส.
 ปริญญาตรี
สาขาวิชา..................................................................................................................... ....................
2. ชื่อหน่วยงาน............................................................................................. ......................................
ความร่วมมือด้าน
 พัฒนาหลักสูตร/รายวิชา
จำนวน ....................... หลักสูตร/รายวิชา
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 พัฒนาครูด้าน......................................................จำนวน ....................... คน
 พัฒนานักเรียนนักศึกษาด้าน...............................จำนวน ....................... คน
ชื่อคุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับ (หากมี)..................................................................................................
ระดับการศึกษา  ปวช.
 ปวส.
 ปริญญาตรี
สาขาวิชา..................................................................................................................... ....................
(สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึ กษาต่างประเทศตามข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้น)
คำชี้แจง ระบุความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาต่างประเทศ เฉพาะสาขาวิชา
ที่กรอกข้อมูลเท่านั้น
ตัวอย่าง
9. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาต่างประเทศ
(หมายถึง มีความร่ว มมือ กับ สถาบันการศึก ษาอาชีว ศึก ษา/อุดมศึก ษาต่า งประเทศ ในการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ทางวิชาการของครู
การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของผู้เรียน รวมทั้ง อาจได้รับคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีความร่วมมือด้วย
(Dual Degree) )

 ไม่มีความร่วมมือ
 มีความร่วมมือ (โปรดระบุ)
1. ชื่อหน่วยงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและคมนาคมยูนาน
.
ความร่วมมือด้าน
 พัฒนาหลักสูตร/รายวิชา ยานยนต์ไฟฟ้า
จำนวน 7 หลักสูตร/รายวิชา
 พัฒนาครูด้าน ยานยนต์ไฟฟ้า
จำนวน 3 คน
 พัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านยานยนต์ไฟฟ้า
จำนวน 20 คน
ชื่อคุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับ (หากมี)
Diploma in Electric Vehicles Program
.
ระดับการศึกษา  ปวช.
 ปวส.
 ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ยานยนต์ไฟฟ้า
.
10. การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ
(หมายถึง สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรปัจจุบันให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ)

10.1 การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1 .............................................................................................................. .....................................
2 ........................................................................................................................... ........................
3 ...................................................................................................................................................
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คำชี้แจง การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ หมายถึง สาขาวิชาที่กรอกข้อมูลมีการพัฒนา
หลักสูตรปัจจุบันให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ (หากมี) ให้ระบุชื่อหลักสูตรที่จัดทำ
ตัวอย่าง
10.1 การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1 หลักสูตรการบำรุงรักษารถยนต์
.
2 หลักสูตรการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ารถยนต์
.
3 หลักสูตรการซ่อมเครื่องล่างรถยนต์
.
4 หลักสูตรการซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์
.
10.2 ความเชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพกับระบบคุณวุฒิทางการศึกษา
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประเทศ
- สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ).......................................................................
อาชีพ................................................................................... ชั้น ............................... .............
อาชีพ................................................................................... ชั้น ............................................
- สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ) ...................................................................................
หน่วยงาน .................................................................................................................... ...........
ระดับสากล
- สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ) ..................................................................................
หน่วยงาน .................................................................................................................... ...........
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับประเทศ
- สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)......................................................................
อาชีพ................................................................................... ชั้น ............................................
อาชีพ................................................................................... ชั้น ............................... .............
- สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ) ..................................................................................
หน่วยงาน .................................................................................................................... ...........
ระดับสากล
- สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ) ..................................................................................
หน่วยงาน .................................................................................................................... ...........
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3. ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)
ระดับประเทศ
- สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)......................................................................
อาชีพ................................................................................... ชั้น ............................................
อาชีพ................................................................................... ชั้น ............................... .............
- สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ) ..................................................................................
หน่วยงาน .................................................................................................................... ...........
ระดับสากล
- สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ) ..................................................................................
หน่วยงาน ............................................................................................................................. ..
คำชี้แจง ความเชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพกับระบบคุณวุฒิทางการศึกษา หมายถึง สาขาวิชาที่กรอกข้อมูลมี
การพัฒนาหลักสูตรปัจจุบันให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ สามารถเชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพกับ
ระบบคุณวุฒิทางการศึกษา (หากมี) ให้ระบุความเชื่อมโยงสู่คุณวุฒิการศึกษาในแต่ละระดับ
ตัวอย่าง
10.2 ความเชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพกับระบบคุณวุฒิทางการศึกษา
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประเทศ
- สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)
บริการยานยนต์
อาชีพ ช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์
ชั้น
1
อาชีพ ช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ชั้น
1
- สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ)
ช่างพ่นสีรถยนต์
หน่วยงาน
บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระดับสากล
- สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ)
การบำรุงรักษารถยนต์
หน่วยงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับประเทศ
- สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)
บริการยานยนต์
อาชีพ
ช่างซ่อมสีรถยนต์
ชั้น
3
อาชีพ
ชั้น
- สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ)
ช่างพ่นสีรถยนต์
หน่วยงาน
บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

108
ระดับสากล
- สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ)
เทคโนโลยีการพ่นสีรถยนต์
หน่วยงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)
ระดับประเทศ
- สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)
อาชีพ
ชั้น
อาชีพ
ชั้น
- สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ)
หน่วยงาน
ระดับสากล
- สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ)
หน่วยงาน

-

.
.

.
.
.
.
.
.
.

11. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1 ...........................................................................................................................................................
2 ............................................................................................... ............................................................
3 ........................................................................................................................... ................................
คำชี้แจง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ครูสาขาวิชาที่กรอกข้อมูล มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ในสาขาที่มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (หากมี) ให้ระบุชื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
จัดทำ
ตัวอย่าง
11. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer-Assisted Instruction) เรื่อง หลักการทำงานของ
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
.
2. มัลติมีเดีย (Multimedia) เรื่อง การตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์
.
3. การจัดการเรียนการสอนทางไกล (Tele Conference) ด้วยแพลตฟอร์ม Google classroom
4. วีดีทัศน์แบบมีปฎิสัมพันธ์ (Interactive Media/Video)
.
5. บทเรียนสำเร็จรูป (Programed Instruction) เรื่อง การซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศรถยนต์ .
6. วิทยุและโทรทัศน์ช่วยสอน (Teaching By Radio and TV) เรื่อง การซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์
7. ชุดการสอน (Learning Packages) เรื่อง การพ่นสีรถยนต์
.
8. ชุดฝึก ระบบปรับอากาศรถยนต์
.
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12. ระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank)
(หมายถึง สถานศึกษามีระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้)

 ไม่มี
 มี
คำชี้แจง สาขาวิชาที่กรอกข้อมูล มีการจัดการเรียนการสอน หรือระบบสะสมหน่วยกิต ที่ยึดโยงกับ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตามระดับคุณวุฒิการศึกษา
ตัวอย่าง
12. ระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank)
(หมายถึง สถานศึกษามีระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้)

 ไม่มี
 มี

13. การเสริมสร้า งให้ผู ้เ รี ยนและผู ้ส ำเร็ จการศึก ษามีส มรรถนะและคุณ ลัก ษณะตามความต้ อ งการ
ของสถานประกอบการ และจบแล้วต้องมีงานทำ
(หมายถึง สถานศึกษามีจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะที่สถานประกอบการต้องการ โดยการสอบถามความต้องการ Needs
จากสถานประกอบการอย่างแท้จริง)

13.1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุกิจกรรม/โครงการ)
1. ชื่อโครงการ..................................................................................................................................
สมรรถนะที่เสริมสร้าง..................................................................................................................
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
ชื่อ)......................................................................................................................................
2. ชื่อโครงการ................................................................................................................................
สมรรถนะที่เสริมสร้าง..................................................................................................................
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
ชื่อ)......................................................................................................................................
3. ชื่อโครงการ................................................................................................................................
สมรรถนะที่เสริมสร้าง..................................................................................................................
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
ชื่อ)......................................................................................................................................
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คำชี้แจง การเสริมสร้างให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลั กษณะตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ หมายถึง สาขาวิชาที่กรอกข้อมูล มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ที่สถานประกอบการต้องการ โดยการสอบถามความต้องการ Needsจากสถานประกอบการอย่างแท้จริง
(หากมี) ให้ระบุกิจกรรม/โครงการที่จัดทำ
ตัวอย่าง
13. การเสริมสร้างให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ หรือได้รับการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพในระดับประเทศ หรือระดับ
สากล และจบแล้วต้องมีงานทำ
13.1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุกิจกรรม/โครงการ)
1. ชื่อโครงการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพตัวถังและพ่นสีรถยนต์
.
สมรรถนะที่เสริมสร้าง
สมรรถนะวิชาชีพช่างตัวถังและพ่นสีรถยนต์
.
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
ชื่อ)
บริษัท ตรีเพชรอีซูซเุ ซลส์ จำกัด
.
2. ชื่อโครงการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
.
สมรรถนะที่เสริมสร้าง
สมรรถนะวิชาชีพช่างเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
.
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
ชื่อ)
บริษัท ฮอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด
.
3. ชื่อโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
.
สมรรถนะที่เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
.
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
ชื่อ)
บริษัท เทพนครคาร์ จำกัด
.
13.2 การทดสอบมาตรฐานอาชีพของนักเรียนนักศึกษา
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุกิจกรรม/โครงการ)
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)...................................................................................
อาชีพ.......................................................................... ชั้น ............................................
อาชีพ.......................................................................... ชั้น ............................................
- มาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ) ..............................................................................................
หน่วยงาน ......................................................................................................................
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2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
- สาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)...................................................................................
อาชีพ.......................................................................... ชั้น ............................................
อาชีพ.......................................................................... ชั้น ............................................
- มาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ) ...............................................................................................
หน่วยงาน ......................................................................................................................
3. ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)
- สาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)...................................................................................
อาชีพ.......................................................................... ชั้น ............................................
อาชีพ.......................................................................... ชั้น ............................................
- มาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ) ...............................................................................................
หน่วยงาน ......................................................................................................................
(สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมโครงการหรือกิจกรรมตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น)
คำชี้แ จง การทดสอบมาตรฐานอาชีพของนักเรี ยนนัก ศึก ษา หมายถึง สาขาวิช าที่กรอกข้อมูล มี ก าร
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพในระดับประเทศ หรือระดับสากล (หากมี) ให้ระบุสาขา
วิชาชีพ/อาชีพที่จัดให้มีการทดสอบ ในแต่ละระดับการศึกษา
ตัวอย่าง
13.2 การทดสอบมาตรฐานอาชีพของนักเรียนนักศึกษา
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประเทศ
- สาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)
บริการยานยนต์
.
อาชีพ
ช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์
ชั้น
3
.
อาชีพ
ช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ชั้น
3
.
- มาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ)
ช่างพ่นสีรถยนต์
.
หน่วยงาน
บริษทั โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
.
ระดับสากล
- มาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ)
การบำรุงรักษารถยนต์
หน่วยงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับประเทศ
- สาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)
บริการยานยนต์
อาชีพ
ช่างซ่อมสีรถยนต์
ชั้น
4
อาชีพ
ชั้น
-

.
.
.
.
.
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- มาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ)
ช่างพ่นสีรถยนต์
หน่วยงาน
บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระดับสากล
- มาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ)
เทคโนโลยีการพ่นสีรถยนต์
หน่วยงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)
ระดับประเทศ
- สาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)
อาชีพ
ชั้น
อาชีพ
ชั้น
- มาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ)
หน่วยงาน
ระดับสากล
- มาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุ)
หน่วยงาน
(สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมโครงการหรือกิจกรรมตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น)

.
.
.
.

-

.
.
.
.
.
.
.

14. ข้อมูลการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2562)
ระดับ

ภาวะการมีงานทำ (คน/ร้อยละ)
ทำงาน
ศึกษาต่อ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)
รวม

คำชี้แจง ให้สาขาวิชาที่กรอกข้อมูล กรอกข้อมูลการมีงานทำ หรือศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยคิดเป็นร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ หรือศึกษาต่อ เทียบกับ
ผู้เรียนแรกเข้าในแต่ละระดับการศึกษา (เฉพาะสาขาวิชาที่กรอกข้อมูลเท่านั้น)
ตัวอย่าง
14. ข้อมูลการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2562)
ระดับ
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)
รวม

ผู้สำเร็จการศึกษา (คน/ร้อยละ)
ทำงาน
ศึกษาต่อ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
30
37.50
40
50.00
40
66.67
15
25.00
15
75
0
0
85
53.13
55
34.38
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หมายเหตุ ระดับ ปวช. แรกเข้าปีการศึกษา 2560 จำนวน 80 คน สำเร็จการศึกษา จำนวน 70 คน
ระดับ ปวส. แรกเข้าปีการศึกษา 2561 จำนวน 60 คน สำเร็จการศึกษา จำนวน 55 คน
ระดับ ปริญญาตรี แรกเข้าปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน สำเร็จการศึกษา จำนวน 15 คน
15. เป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาครูวิชาชีพในสาขาวิชา
 ไม่เป็น
 เป็น (โปรดระบุหลักสูตรฝึกอบรม)
1. ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม......................................................................จำนวน............................ชั่ วโมง
ร่วมมือกับหน่วยงาน................................................... จำนวนผู้เข้ารับการอบรม .................... คน
2. ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม......................................................................จำนวน............................ชั่ วโมง
ร่วมมือกับหน่วยงาน................................................... จำนวนผู้เข้ารับการอบรม .................... คน
3. ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม......................................................................จำนวน............................ชั่ วโมง
ร่วมมือกับหน่วยงาน................................................... จำนวนผู้เข้ารับการอบรม .................... คน
คำชี้แจง ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาครูวิชาชีพในสาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาที่กรอกข้อมูลเป็นศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาครูวิชาชีพในสาขาวิชา โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ (หากเป็น) ให้
ระบุหลักสูตรฝึกอบรม จำนวนชั่วโมง ความร่วมมือกับหน่วยงาน และจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตัวอย่าง
15. เป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาครูวิชาชีพในสาขาวิชา
 ไม่เป็น
 เป็น (โปรดระบุหลักสูตรฝึกอบรม)
1. ชื ่ อ หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม ฝึ ก อบรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ทคโนโลยี ย านยนต์ ใ หม่ (C-HR Hybrid)
จำนวน
30
ชั่วโมง
ร่วมมือกับหน่วยงาน
บริษัทโตโยต้ามอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
.
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
10
คน
2. ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม สถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 30 ชั่วโมง
ร่วมมือกับหน่วยงาน
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
.
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 10 คน
3. ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม โลหะน้ำหนักเบาและวัสดุคอมโพสิต
จำนวน 30 ชั่วโมง
ร่วมมือกับหน่วยงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซเุ ซลส์ จำกัด จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 10 คน
16. เป็นศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในระดับประเทศหรือระดับสากล
16.1 ระดับประเทศ
 ไม่เป็น
 เป็น (โปรดระบุสาขาวิชาชีพ)
1. สาขาวิชาชีพ......................................................................อาชีพ...........................ชั้น........ .............
2. สาขาวิชาชีพ......................................................................อาชีพ......................... ..ชั้น.....................
3. สาขาวิชาชีพ......................................................................อาชีพ...........................ชั้น........ .............
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16.2 ระดับสากล
 ไม่เป็น
 เป็น (โปรดระบุ)
1. ............................................................................................ ของหน่วยงาน.....................................
2. ............................................................................................ ของหน่วยงาน.....................................
คำชี้แจง ศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ หมายถึง สาขาวิชาที่กรอกข้อมูลเป็นศูนย์
ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในระดับประเทศหรือระดับสากล โดยมีความร่วมมือกับ
หน่วยงาน หรือสถานประกอบการ (หากเป็น) ให้ระบุสาขาวิชาชีพที่เป็นศูนย์ประเมินสมรรถนะ
ตัวอย่าง
16. เป็นศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในระดับประเทศหรือระดับสากล
16.1 ระดับประเทศ
 ไม่เป็น
 เป็น (โปรดระบุสาขาวิชาชีพ)
1. สาขาวิชาชีพ บริการยานยนต์ อาชีพ ช่างซ่อมสีรถยนต์
ชั้น 1-3
2. สาขาวิชาชีพ บริการยานยนต์ อาชีพ ช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์
ชั้น 1-3
3. สาขาวิชาชีพ บริการยานยนต์ อาชีพ ช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ชั้น 1-3
16.2 ระดับสากล
 ไม่เป็น
 เป็น (โปรดระบุ)
1. การบำรุงรักษารถยนต์
ของหน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. เทคโนโลยีการพ่นสีรถยนต์
ของหน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

.
.
.

.
.

17. การฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ระยะสั ้ น ให้ ก ั บ ภาคแรงงานที ่ ต ้ อ งการเพิ ่ ม พู น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ( Up Skill)
หรือพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Re Skill) และประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพใหม่ (New Skill)
17.1 รายวิชาชีพทั่วไป
1. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ................ คน
ผล ................ คน
2. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ................ คน
ผล ................ คน
3. .......................................................................................................... จำนวน .............. .........ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ................ คน
ผล ................ คน
4. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ................ คน
ผล ................ คน
5. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ................ คน
ผล ................ คน
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17.2 รายวิชาชีพที่พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ
1. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ................ คน
ผล ................ คน
2. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ................ คน
ผล ................ คน
3. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ................ คน
ผล ................ คน
4. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ................ คน
ผล ................ คน
5. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ................ คน
ผล ................ คน
17.3 รายวิชาที่พัฒนาตามมาตรฐานอาชีพ
1. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ).........................................................................
อาชีพ........................................................................................... ชั้น ....................... .....................
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ............. คน
ผล ............. คน
2. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ).........................................................................
อาชีพ........................................................................................... ชั้น ............................................
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ............. คน
ผล ............. คน
3. .......................................................................................................... จำนวน .......................ชั่วโมง
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ).........................................................................
อาชีพ........................................................................................... ชั้น ....................... .....................
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน ............. คน
ผล ............. คน
(สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมรายวิชาที่พัฒนาตามมาตรฐานอาชีพตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น)
คำชี้แจง เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หมายถึง สาขาวิชาที่กรอกข้อมูลเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น มีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับภาคแรงงานที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ (Up Skill)
หรือพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Re Skill) และประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพใหม่ (New Skill)
โดยให้ระบุรายวิชา จำนวนชั่วโมง และจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามแผนการรับและผลการฝึก
ตัวอย่าง
17. เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับภาคแรงงานที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ (Up Skill)
หรือพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Re Skill) และประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพใหม่ (New
Skill)
17.1 รายวิชาชีพทั่วไป
1. ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
จำนวน
90
ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน 40 คน
ผล 35 คน
2. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
จำนวน
150 ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน 40 คน
ผล 40 คน
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3. การบำรุงรักษารถยนต์
จำนวน
60
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน 40 คน
4. การซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์
จำนวน
60
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน 60 คน
5. การซ่อมบำรุงระบบส่งกำลังรถยนต์ จำนวน
75
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน 40 คน
17.2 รายวิชาชีพที่พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ
1. ฝึกอบรมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยียานยนต์ใหม่ (C-HR Hybrid)
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน 40 คน
2. สถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน 40 คน
3. การตรวจซ่อมบำรุงระบบคอมมอนเรล
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน 40 คน

ชั่วโมง
ผล 40 คน
ชั่วโมง
ผล 50 คน
ชั่วโมง
ผล 40 คน
จำนวน
ผล
จำนวน
ผล
จำนวน
ผล

30 ชั่วโมง
40 คน
30 ชั่วโมง
35 คน
75 ชั่วโมง
35 คน

17.3 รายวิชาที่พัฒนาตามมาตรฐานอาชีพ
1. การซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์
จำนวน 90 ชั่วโมง
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)
การบริการยานยนต์
อาชีพ ช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ ชั้น 3
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน 40
คน
ผล 35
คน
2.
การซ่อมสีรถยนต์
จำนวน 90
ชั่วโมง
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)
การบริการยานยนต์
อาชีพ ช่างซ่อมสีรถยนต์ ชั้น 4
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน 40
คน
ผล 30
คน
3.
การซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ จำนวน
90
ชั่วโมง
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)
การบริการยานยนต์
อาชีพ ช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์
ชั้น 3
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
แผน 40
คน
ผล 40
คน
(สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมรายวิชาที่พัฒนาตามมาตรฐานอาชีพตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น)

.

.

.
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18. หอพักนักเรียนนักศึกษา
18.1 ในสถานศึกษา
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1. ปีที่ได้รับจัดสรร .......................................... จำนวน..............หลัง จำนวนห้องพัก............ ห้อง
2. ปีที่ได้รับจัดสรร .......................................... จำนวน..............หลัง จำนวนห้องพัก............ ห้อง
3. ปีที่ได้รับจัดสรร .......................................... จำนวน..............หลัง จำนวนห้องพัก............ ห้อง
4. ปีที่ได้รับจัดสรร .......................................... จำนวน..............หลัง จำนวนห้องพัก............ ห้อง
5. ปีที่ได้รับจัดสรร .......................................... จำนวน..............หลัง จำนวนห้องพัก............ ห้อง
18.2 เครือข่ายหอพักเอกชนที่มีคุณภาพ
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1. ชื่อหอพัก ....................................................................................... จำนวนห้องพัก............ ห้ อง
ที่อยู่ ............................................................................................................. .............................
2. ชื่อหอพัก ....................................................................................... จำนวนห้องพัก............ ห้ อง
ที่อยู่ ..................................................................................................................... .....................
3. ชื่อหอพัก ....................................................................................... จ ำนวนห้องพัก............ ห้อง
ที่อยู่ ..................................................................................................................... .....................
(สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมหอพักตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น)
คำชี้แจง หอพักนักเรียนนักศึกษา หมายถึง สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาแบบประจำ (Boarding School)
โดยมีหอพักภายในสถานศึกษา หรือเครือข่ายหอพักเอกชนที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และขึ้นทะเบียนหอพัก
ถูกต้อง ซึ่งมีที่ตั้งไม่ไกลจากสถานศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องนอกเหนือ
เวลาการจัดการเรียนการสอนปกติ (หากมี) ให้ระบุปีที่ได้รับจัดสรร จำนวนหอพัก จำนวนห้อง หรือระบุชื่อ
หอพัก จำนวนห้อง และที่อยู่ให้ชัดเจน
ตัวอย่าง
18. หอพักนักเรียนนักศึกษา
18.1 ในสถานศึกษา
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1. ปีที่ได้รับจัดสรร 2555 จำนวน 1
หลัง จำนวนห้องพัก 14
ห้อง
2. ปีที่ได้รับจัดสรร 2558 จำนวน 1
หลัง จำนวนห้องพัก 14
ห้อง
3. ปีที่ได้รับจัดสรร 2561 จำนวน 1
หลัง จำนวนห้องพัก 14
ห้อง
4. ปีที่ได้รับจัดสรร 2563 จำนวน 1
หลัง จำนวนห้องพัก 14
ห้อง

118
18.2 เครือข่ายหอพักเอกชนที่มีคุณภาพ
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1. ชื่อหอพัก สิริสุข
จำนวนห้องพัก 20 ห้อง
ที่อยู่ 111 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 089-123-4567
2. ชื่อหอพัก โชคดี
จำนวนห้องพัก 12 ห้อง
ที่อยู่ 222 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 092-345-6789
3. ชื่อหอพัก นพมาศ
จำนวนห้องพัก
24 ห้อง
ที่อยู่ 333 เขตนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 061-234-5678
(สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมหอพักตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น)

.
.
.

19. มีโรงแรม/ที่พักภายในสถานศึกษาสำหรับบริการให้กับครูและประชาชนทั่วไป
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
ปีที่ได้รับจัดสรร ........................................ จำนวน .............. หลัง จำนวนห้องพัก ............... ห้อง
รองรับผู้เข้าพักได้......................... คน
คำชี้แจง มีโรงแรม/ที่พักภายในสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีโรงแรม/ที่พักภายในสถานศึกษา
สำหรับบริการให้กับครูและประชาชนทั่วไป ที่เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะ
สั้น การประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่ อง
(หาก มี) ให้ระบุปีที่ได้รับจัดสรร จำนวนที่พัก จำนวนห้องพัก ความสามารถในการรองรับจำนวนผู้เข้าพัก
ตัวอย่าง
19. มีโรงแรม/ที่พักภายในสถานศึกษาสำหรับบริการให้กับครูและประชาชนทั่วไป
ตัวอย่างเช่น
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
ปีที่ได้รับจัดสรร 2561 จำนวน 1 หลัง จำนวนห้องพัก 24 ห้อง
รองรับผู้เข้าพักได้ 48 คน
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20. มีวิสาหกิจเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา
(หมายถึง วิสาหกิจเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา เพื่อสร้างโอกาสการเข้าสู่โลกอาชีพและการมีงานทำของผู้เรียน)

 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1. ................................................................................................ ลักษณะกิจการ ..........................
2. ................................................................................................ ลักษณะกิจการ ..........................
3. ................................................................................................ ลักษณะกิจการ ..........................
4. ................................................................................................ ลักษณะกิจการ ..........................
5. ................................................................................................ ลักษณะกิจการ ..........................
คำชี้แจง มีวิสาหกิจเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา หมายถึง สาขาวิชาที่กรอกข้อมูล ต้องมีการสร้างวิสาหกิจ
เพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา เพื่อสร้างโอกาสการเข้าสู่โลกอาชีพและการมีงานทำของ
ผู้เรียน (หากมี) ให้ระบุชื่อวิสาหกิจ และลักษณะกิจการของวิสาหกิจ
ตัวอย่าง
20. มีวิสาหกิจเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1. ออโต้คาร์แคร์ ลักษณะกิจการ บริการล้างรถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์
.
2. คลินิกยนต์
ลักษณะกิจการ บริการซ่อมเครื่องยนต์ เบรก ส่งกำลัง ช่วงล่าง
.
3. ดีดีประดับยนต์ ลักษณะกิจการ ประดับยนต์ ติดฟิล์มกรองแสง เครื่องเสียง สัญญาณ
กันขโมย .
21. บริบททางการศึกษาและบริบทเชิงพื้นที่ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา (โปรดอธิบาย
โดยระเอียด)
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
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คำชี้แจง บริบททางการศึกษาและบริบทเชิงพื้นที่ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่กรอกข้อมูล
ตัวอย่าง
21. บริบททางการศึกษาและบริบทเชิงพื้นที่ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
(โปรดอธิบายโดยระเอียด)
เป็นวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 โดยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรม
หลักของการพัฒนาประเทศ วิทยาลัยเทคนิคจันทรเกษม เป็นวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาเทคนิ คเครื่องกล สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และสามารถผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนองความต้องการของ
สถานประกอบการในเขตพื้นที่อย่างเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(...........................................................)
หัวหน้าสาขาวิชา............................
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รายชื่อคณะผู้ประสานงาน
สำหรับการให้ข้อมูลแนวทางการจัดทำเอกสารรายงานการจัดการอาชีวศึกษา
ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
ส่วนกลาง
1.นายนิติ นาชิต
2.นายพิศาล บุญมาวาสนาส่ง

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

099-3599894
095-7751915

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
1. นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
2. นายสมศักดิ์ มาตรทะเล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

062-6416569
061-0199696

ภาคกลาง
1. นายฉัตรชัย สุวรรณดี
2. นางมุทิตา ชัยเพชร

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

092-8261453
082-4619149

ภาคเหนือ
1. นายพงษ์ศาสตร์ อภิธรรมพงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
2. นางสาวสิริลักษณ์ ศรีธิธง รองผูอ้ ำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

061-0216556
087-2086035

ภาคใต้
1. นายกมล เรียงไธสง

089-8589388

2.

092-8385735

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการหนองสองห้อง
นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. นายเอกสิทธิ์ ปรมะ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
2. นายจักรี ราชนิล
รองผูอ้ ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย
3. นางสาวกรรณิการ์ แดนสีแก้ว รองผู ้ อ ำนวยการวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
อุบลราชธานี

093-5979194
096-5504198
081-9551095

