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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
และมติที่ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชํานาญการปฏิบัติ
การสอนการวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการและวิชาชีพแก่สังคม โดยมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) จัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพ
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ รวมทั้งส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง มีความชํานาญในการสอน
(ข) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษา การถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่สังคม
(ค) จัดทําข้อเสนอแนะ แนวนโยบาย แผนพัฒนาสถาบัน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรการอาชีวศึกษาของสถาบัน
(ง) ส่ ง เสริ ม ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น
การศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สถานประกอบการ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐในการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ของสถาบันเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ การวิจัยพัฒนาการอาชีวศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษา และ
การฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอจัดตั้งงบประมาณ การจัดหารายได้ การบริหารงาน
งบประมาณการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบการควบคุม
ภายใน การติดตาม ตรวจสอบการประเมินผลการบริหารจัดการของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(ช) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการสภาสถาบันและดําเนินการตามที่สภาสถาบัน
มอบหมาย
(ซ) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของสภาสถาบันหรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
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ข้อ ๒ ให้ จั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการในสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเกษตรภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน
(๒) สํานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
(๓) สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
(๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
(๕) สํานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต
(๖) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
(๗) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
(๘) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
(๙) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
(๑๐) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
(๑๑) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
(๑๒) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
(๑๓) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
(๑๔) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
(๑๕) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ข้อ ๓ ส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ช่วยงานอํานวยการและงานเลขานุการของสถาบัน การประชุมอื่น ๆ ของสถาบัน
(ข) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานวิเทศสัมพันธ์ งานการตลาด
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการสถาบัน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ งบประมาณ
และทรัพย์สินของสถาบัน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร ส่งเสริมวินัย และระบบคุณธรรมของบุคลากร
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย นิติกรรม สัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง
ทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่ของสถาบัน
(ช) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบและควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านภายในสถาบั น
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ
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(ซ) ปฏิ บั ติ งานอื่ น ที่ ไ ม่ ได้ กํ า หนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการใดในสถาบั น รวมทั้ ง
ส่งเสริมการดําเนินงานของวิทยาลัยและหน่วยงานในสถาบัน
(ฌ) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย
(๒) สํานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาของสถาบั น เกี่ ย วกั บ การอาชี ว ศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ
ให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ
(ข) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ประเมิ น ผลข้ อ มู ล สารสนเทศ เพื่ อ การวางแผนยุ ท ธศาสตร์
และความร่ ว มมื อ ในการผลิ ต และพั ฒ นาคุ ณ ภาพกํ า ลั ง คนสู่ ม าตรฐานสากลบนพื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(ค) เสนอขอจัดตั้งงบประมาณประจําปีของสถาบัน การจัดหารายได้ การบริหารงาน
งบประมาณของสถาบัน
(ง) รวบรวม เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
(จ) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น
สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ ให้สามารถจัดการอาชีวศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(ฉ) ส่งเสริมและประสานงานให้มีทุนและแหล่งทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา และการสร้าง
เครือข่ายธุรกิจร่วมกับทุกภาคส่วน
(ช) ติดตาม ประเมิน และการรายงานผล การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(ซ) ปฏิ บั ติ งานหรื อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานร่ วมกั บหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องหรื อได้ รั บ
มอบหมาย
(๓) สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การประเมิน
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรการอาชีวศึกษาของหน่วยงานในสถาบันให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
(ข) ส่ ง เสริ ม และกํ า กั บ ดู แ ลการจั ด การเรี ย นการสอนและการเที ย บโอนผลการเรี ย น
หรือประสบการณ์วิชาชีพของหน่วยงานในสถาบัน
(ค) ส่งเสริม สนับสนุนและกํากับดูแลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
ในสถาบันให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
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(ง) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานในสถาบัน
(จ) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณาจารย์ได้รับการฝึกอบรม
และพัฒนาด้านวิชาการ ให้มีความก้าวหน้าและมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ หรือตําแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น
(ฉ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย ทุนทางปัญญา ทุนมนุษย์และคลังสมองการอาชีวศึกษา
(ช) สนับสนุน ส่งเสริม และให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพแก่เกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น
(ซ) ส่งเสริม สนับสนุนและกํากับดูแลงานองค์การนักศึกษา องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
(ฌ) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมงานโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา การเสริมสร้างคุณภาพ และส่งเสริมความประพฤติผู้เรียน
(ญ) พั ฒ นาจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาเกษตร เชิ ง ธุ ร กิ จ ฟาร์ ม ธุ ร กิ จ การรั บ งานการค้ า
และการรับจัดทํา รับบริการ รับจ้างผลิตเพื่อจําหน่ายให้มีความสอดคล้องกับการเรียนการสอน
(ฎ) ปฏิ บั ติ ง านหรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
(๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การทดลอง ระหว่างสถาบันกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดําเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัย ห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
การอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
(ข) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบนวัตกรรม เทคนิควิธีการจัดการอาชีวศึกษา
และฝึกอบรมวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดภายในสถาบัน
(ง) ส่งเสริม ประสานงาน ผลิต พัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ผลงานที่เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาของสถาบัน
(ฉ) ปฏิ บั ติ ง านสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
(๕) สํานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และกํากับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสาขาวิชาต่าง ๆ
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(ข) ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติการสอน การวิจัย ถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี
(ค) ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ง) ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์วิเคราะห์ วิจัย พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การฝึกอบรมวิชาชีพ และถ่ายทอดวิทยาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
(จ) ประสานการใช้ทรัพยากรของวิทยาลัยในสถาบันและเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับหลักสูตรการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษาทุกระดับ
(ฉ) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(๖) วิ ท ยาลั ย ในสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเกษตรภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประกอบด้ ว ย
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ข อนแก่ น วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี อุ ด รธานี วิ ท ยาลั ย เกษตร
และเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) บริหารและจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ และระดับเทคนิค และประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริ ญ ญาสายเทคโนโลยี หรื อสายปฏิ บั ติการ ให้ มีส มรรถนะสอดคล้อ งกั บแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ตามหลักสูตรมาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
(ข) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในสถาบันและหน่วยงานของรัฐ เอกชน ชุมชน
สังคม สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพ ในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร และฝึกอบรม
วิช าชี พ ให้ ผู้สํ า เร็ จ การศึ ก ษามี ค วามรู้ ความสามารถในทางปฏิ บั ติแ ละมี ส มรรถนะจนสามารถนํ า ไป
ประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติการหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้
(ค) ดําเนินการพัฒนาบุคลากร และผู้เรียนให้มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพแก่เกษตรกร ชุมชนและท้องถิ่น
(ง) ดําเนินการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งหน่วยงานในสถาบัน
และต่างประเทศ ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
(จ) ดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร เชิงธุรกิจ ฟาร์มธุรกิจ การรับงานการค้า และ
การรับจัดทํา รับบริการ รับจ้างผลิตเพื่อจําหน่ายให้มีความสอดคล้องกับการเรียนการสอน
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(ฉ) ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ช) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

