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
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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

4
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)

11
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
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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
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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)
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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
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8. สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการฝึกงาน/ฝึกอาชีพกับ
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
9. สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยกระดับ
คุณภาพอาชีว ศึกษาให้มีศักยภาพในการแข่งขันและตอบโจทย์การพัฒ นาอุตสาหกรรมของประเทศไทย
(อาชีวศึกษายกกำลังสอง) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนและเป้าหมายของโครงการอย่างต่อเนื่อง
10.สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนพัฒนาครู ผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

