เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๕๙ ง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มติที่ประชุม
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชํานาญการปฏิบัติการสอน การวิจัย
การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม โดยมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) จัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพ
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ รวมทั้งส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง มีความชํานาญในการสอน
(ข) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย พั ฒ นามาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา การถ่ า ยทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
(ค) จัดทําข้อเสนอแนะ แนวนโยบาย แผนพัฒนาสถาบัน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรการอาชีวศึกษาของสถาบัน
(ง) ส่งเสริมประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันการศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน สถานประกอบการ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของ
สถาบั นเพื่อ ประโยชน์ท างวิช าการ การวิจัย พัฒนาการอาชีว ศึกษา และการจัดการอาชี วศึก ษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอจัดตั้งงบประมาณ การจัดหารายได้ การบริหารงาน
งบประมาณการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระบบการควบคุม
ภายในการติดตามตรวจสอบ การประเมินผลการบริหารจัดการของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบาย
แผนพัฒนาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(ช) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการสภาสถาบันและดําเนินการตามที่สภาสถาบัน
มอบหมาย
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(ซ) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของสภาสถาบัน หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
ข้อ ๒ ให้ จั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการในสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเกษตรภาคกลาง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน
(๒) สํานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
(๓) สํานักพัฒนาวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
(๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
(๕) สํานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต
(๖) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
(๗) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
(๘) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
(๙) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
(๑๐) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
(๑๑) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
(๑๒) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
(๑๓) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
(๑๔) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
(๑๕) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ข้อ ๓ ส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) งานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสถาบัน การประชุมอื่น ๆ ของสถาบัน
(ข) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน
(ค) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานสารบรรณ งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์
งานการตลาด เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กิจการสถาบัน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่
งบประมาณ และทรัพย์สินของสถาบัน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร ส่งเสริมวินัยและระบบคุณธรรมของบุคลากร
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย นิติกรรม สัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง
ทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่ของสถาบัน
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(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานภายในสถาบันให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(ซ) ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสถาบัน รวมทั้ง
ส่งเสริมการดําเนินงานของวิทยาลัยและหน่วยงานในสถาบัน
(ฌ) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย
(๒) สํานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทําแผนพัฒนาของสถาบันเกี่ยวกับการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ
(ข) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ผลข้ อ มู ล สารสนเทศ เพื่ อ การวางแผนยุ ท ธศาสตร์
และความร่วมมือในการผลิต และพัฒนาคุณภาพกําลังคน สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(ค) เสนอขอจัดตั้งงบประมาณประจําปีของสถาบัน การจัดหารายได้ การบริหารงาน
งบประมาณของสถาบัน
(ง) รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
(จ) ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษา โดยความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น
สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ ให้สามารถจัดการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(ฉ) ส่งเสริม และประสานงาน ให้มีทุนและแหล่งทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและ
การสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกับทุกภาคส่วน
(ช) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
ดําเนินการตามตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(๓) สํานักพัฒนาวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การประเมินหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรการอาชีวศึกษา ของหน่วยงานในสถาบัน ให้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับ
(ข) ส่งเสริม และกํากับดูแลการจัดการเรียนการสอน และการเทียบโอนผลการเรียน
หรือประสบการณ์วิชาชีพของหน่วยงานในสถาบัน
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(ค) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และกํ า กั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของหน่วยงานในสถาบัน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(ง) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการศึกษา ของหน่วยงาน
ในสถาบัน
(จ) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และคณาจารย์ ได้ รั บ
การฝึกอบรมและพัฒนาด้านวิชาการ ให้มีความก้าวหน้า และมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หรือ ตําแหน่ง
ทางวิชาการให้สูงขึ้น
(ฉ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย ทุนทางปัญญา ทุนมนุษย์ และคลังสมองการอาชีวศึกษา
(ช) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ วิ ช าชี พ แก่ เ กษตรกร ชุ ม ชน
และท้องถิ่น
(ซ) ส่งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลงานกิจการนักศึกษา กิจการพิเศษและองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาคกลาง รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
(ฌ) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งานโครงการกิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาการเสริมสร้างคุณภาพ และส่งเสริม
ความประพฤติผู้เรียน
(ญ) พั ฒ นา จั ด การอาชี ว ศึ ก ษาเกษตรเชิ ง ธุ ร กิ จ ฟาร์ ม ธุ ร กิ จ การรั บ งานการค้ า
และการรับจัดทํา รับบริการ รับจ้างผลิตเพื่อจําหน่าย ให้มีความสอดคล้องกับการเรียนการสอน
(ฎ) ปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาการวิจัย การทดลองระหว่างสถาบัน กับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
(ข) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
(ค) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาระบบ นวั ต กรรมเทคนิ ค วิ ธี ก ารจั ด การ
อาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ภายในสถาบัน
(ง) ส่งเสริม ประสานงาน ผลิตพัฒนาเผยแพร่ และถ่ายทอดงานวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา และพัฒนาอาชีพ
(จ) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจดอนุ สิ ท ธิ บั ต ร สิ ท ธิ บั ต ร และลิ ข สิ ท ธิ์ ผ ลงานที่ เ ป็ น
ทรัพย์สินทางปัญญา ของสถาบัน
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(ฉ) ปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(๕) สํานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และกํากับการจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสาขาวิชาต่าง ๆ
(ข) ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติการสอน การวิจัยถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี
(ค) ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ง) ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์วิเคราะห์วิจัย พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การฝึกอบรมวิชาชีพ และถ่ายทอดวิทยาการแก่ชุมชน
และท้องถิ่น
(จ) ประสาน การใช้ทรัพยากร ของวิทยาลัยในสถาบัน และเครือข่ายเพื่อ พัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับหลักสูตรการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษาทุกระดับ
(ฉ) ปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(๖) วิทยาลัยในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีช ลบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(ก) บริหาร และจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและ
พัฒนากําลังคน ในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ และระดับเทคนิค และประสานความร่วมมือ ในการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามหลักสูตรมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานอาชีพ รวมทั้ง
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
(ข) ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานในสถาบัน และหน่วยงานของรัฐ เอกชน
ชุมชน สังคม สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพ ในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรและ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้ผู้สําเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถ ในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถ
นําไปประกอบอาชีพ ในลักษณะผู้ปฏิบัติการ หรือประกอบอาชีพ โดยอิสระได้
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(ค) ดําเนินการพัฒนาบุคลากร และผู้เรียน ให้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการวิชาชีพ แก่เกษตรกร ชุมชนและสังคม
(ง) ดําเนินการ ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครั ฐ และเอกชน ทั้ งหน่วยงาน
ในสถาบันและต่างประเทศ ในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ
(จ) ดําเนินการ จัดการอาชีวศึกษาเกษตร เชิงธุรกิจ ฟาร์มธุรกิจ การรับงานการค้า
และการรับจัดทํา รับบริการ รับจ้างผลิตเพื่อจําหน่าย ให้มีความสอดคล้องกับการเรียนการสอน
(ฉ) ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ช) ปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

