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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญ ญัติการอาชีว ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
และมติที่ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวัน ที่
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้สถาบัน การอาชีว ศึ กษาภาคเหนือ ๒ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
มีภารกิจ เกี่ ย วกั บการจั ด การศึ กษา ส่ งเสริม วิช าการและวิ ชาชี พ ชั้น สูง ที่ชํา นาญการปฏิ บัติ การสอน
การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการและวิชาชีพแก่สังคม โดยมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) จัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพ
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับปริญ ญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ รวมทั้งส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูงมีความชํานาญในการสอน
(ข) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษา การถ่ายทอดวิทยาการ
และเทคโนโลยี การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่สังคม
(ค) จัดทําข้อเสนอแนะ แนวนโยบาย แผนพัฒนาสถาบัน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรการอาชีวศึกษาของสถาบัน
(ง) ส่งเสริม ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการศึกษา
อาชีว ศึกษาเอกชน สถานประกอบการ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐในการเข้าร่วมเป็น เครือข่าย
ของสถาบัน เพื่ อประโยชน์ ท างวิ ชาการ การวิจั ย พัฒ นาการอาชี ว ศึ กษาและการจั ด การอาชีว ศึก ษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอจัดตั้งงบประมาณ การจัดหารายได้ การบริหารงาน
งบประมาณการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน
(ฉ) ดําเนิน การเกี่ย วกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา การติด ตาม
ตรวจสอบการประเมินผลการบริหารจัดการของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
(ช) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการสภาสถาบันและดําเนินการตามที่สภาสถาบัน
มอบหมาย
(ซ) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของสภาสถาบันหรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
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ข้อ ๒ ให้จัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน
(๒) สํานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
(๓) สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
(๕) อาชีวศึกษาบัณฑิต
(๖) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
(๗) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
(๘) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(๙) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
(๑๐) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
(๑๑) วิทยาลัยเทคนิคแพร่
(๑๒) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
(๑๓) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
(๑๔) วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ข้อ ๓ ส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) งานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสถาบัน งานการประชุมอื่น ๆ ของสถาบัน
(ข) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
(ค) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานสารบรรณ งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์
งานการตลาด เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการสถาบัน
(ง) ดํา เนิ น การเกี่ย วกั บการบริห ารงานการเงิ น การบั ญ ชี การพัส ดุ อาคารสถานที่
งบประมาณและทรัพย์สินของสถาบัน
(จ) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค ลากร ส่ ง เสริ ม วิ นั ย และระบบคุ ณ ธรรม
ของบุคลากร
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย นิติกรรม สัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง
ทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่ของสถาบัน
(ช) ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ได้กาํ หนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสถาบัน รวมทั้งส่งเสริม
การดําเนินงานของวิทยาลัยและหน่วยงานในสถาบัน
(ซ) ปฏิบัติง านหรื อสนับ สนุน การปฏิ บัติง านร่ว มกั บหน่ว ยงานอื่น ที่เ กี่ย วข้ องหรื อได้รั บ
มอบหมาย
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(๒) สํานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(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) ศึกษาและวางแผนการผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพกําลังคนสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ค) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ประเมิ น ผลข้ อ มู ล สารสนเทศ เพื่ อ การวางแผนยุ ท ธศาสตร์
และความร่ว มมืออาชีว ศึก ษา ให้มีค วามสามารถในการจัด การอาชีว ศึกษาและการฝึก อบรมวิชาชี พ
แข่งขันสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
(ง) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือกับสถานศึกษาเอกชน
สถานประกอบการให้สามารถจัด การอาชีว ศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(จ) จัดให้มีทุนและแหล่งทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา และการสร้างเครือข่าย เชิงการตลาด
การธุรกิจร่วมกับทุกภาคส่วน และการส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุงวิทยาลัยและสถาบัน
(ฉ) การติดตาม ประเมิน และการรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ประเมิน และการรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(ซ) ปฏิบัติง านหรื อสนับ สนุน การปฏิ บัติง านร่ว มกั บหน่ว ยงานอื่น ที่เ กี่ย วข้ องหรื อได้รั บ
มอบหมาย
(๓) สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสานเกี่ย วกับโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งโครงการพิเศษอื่น ๆ
ที่สถาบันกําหนด หรือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดให้สถาบันดําเนินการ
(ข) ประสาน ส่ งเสริม สนับ สนุน เกี่ย วกับ งานด้า นการศาสนา ศิลปะและวั ฒ นธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งานโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเสริมสร้างคุณภาพ และการส่งเสริม
ความประพฤติผู้เรียน
(ค) ส่ง เสริม สนับ สนุ น และดํ าเนิน การเกี่ ย วกั บการพัฒ นาความรู้ ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น
และภูมิปัญญาไทย
(ง) ส่ง เสริ มและประสานงานการจั ด การอาชีว ศึ กษาและการฝึก อบรมวิช าชีพ สํ าหรั บ
กลุ่มพิเศษอื่น ๆ
(จ) ส่งเสริม สนับสนุนทุนทางปัญญา ทุนมนุษย์ และคลังสมองการอาชีวศึกษา
(ฉ) ปฏิบัติง านหรือสนับสนุน การปฏิบัติง านร่วมกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ย วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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(๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ส่ง เสริม สนั บ สนุ น การศึก ษา การวิจั ย การทดลอง โดยประสานความร่ ว มมื อ
ระหว่า งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่ อ ร่ว มดํา เนิน การจั ด ตั้ ง ศูน ย์ วิจั ย ห้ องทดลอง ห้อ งปฏิ บั ติก าร
เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
(ข) สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ การวิ จั ย ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ
ทางวิชาการ
(ค) 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) อาชีวศึกษาบัณฑิต มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) การกํ า กั บ ดู แ ล ควบคุ ม และการจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสาขาวิชาต่าง ๆ
(ข) ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติการสอน การวิจัย ถ่ายทอดวิทยาการ
และเทคโนโลยี
(ค) ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ง) ส่งเสริมและประสานงานให้ค ณาจารย์ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒ นาด้านวิชาการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒ นาให้มีตําแหน่งทางวิชาการ การวิเคราะห์วิจัย และพัฒ นาสิ่งประดิษฐ์
ทางการอาชีว ศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และ
การฝึกอบรมวิชาชีพ รวมทั้งการถ่ายทอดวิทยาการแก่ชุมชนและสังคม
(จ) ดํา เนิ น การและประสานเกี่ย วกั บการพั ฒ นาหลัก สู ต รการอาชี ว ศึ ก ษาและวิ ช าชี พ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ การเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
และการประกัน คุ ณ ภาพการศึกษา รวมทั้งการให้คํ าปรึกษา แนะนํ า นิเทศ ติด ตาม ประเมิน ผล
และรายงานผล
(ฉ) ประสานการใช้ทรัพ ยากรของส่วนราชการสังกัด สถาบันและเครือข่าย เพื่อพัฒ นา
ผู้เรีย นให้ มีส มรรถนะสอดคล้องกับหลักสู ต รการอาชีว ศึ กษาและวิชาชีพ มาตรฐานการอาชีว ศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ
(ช) ปฏิบัติง านหรือสนับสนุน การปฏิบัติง านร่วมกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ย วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(๖) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ และวิทยาลัยเทคนิคน่าน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดการเรีย นการสอนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิต และพัฒ นากําลังคน
ในด้านวิชาชีพระดับฝีมือและระดับเทคนิค ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตามหลักสูตรมาตรฐานการอาชีว ศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หน้า ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

(ข) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ชุมชน สังคม สถานประกอบการ
ในการจั ด การอาชีว ศึก ษาและการฝึกอบรมวิช าชีพ ให้มี ค วามรู้ ความสามารถในทางปฏิ บัติแ ละมี
สมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้ รวมทั้งเป็นศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
(ค) ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
(ง) ปฏิบัติง านหรือสนับสนุน การปฏิบัติง านร่วมกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ย วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

