เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หน้า ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๘ วรรคแรก แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติที่ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ส ถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ ๓ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
มีภารกิจเกี่ยวกับการจัด การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ชั้น สูงที่ชํานาญการปฏิบัติ การสอน
การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดการศึกษาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน
ในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
(ข) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒ นามาตรฐานการอาชีวศึกษา การถ่ายทอด
วิท ยาการและเทคโนโลยี การทะนุ บํ า รุ ง ศาสนา ศิล ปะและวั ฒ นธรรม และอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
(ค) จัด ทํา ข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒ นาสถาบัน ให้ส อดคล้องกั บมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรการอาชีวศึกษาของสถาบัน
(ง) ส่งเสริม ประสานความร่ว มมือระหว่างสถาบัน กับสถานศึกษาอาชีว ศึกษาอื่น
หรือสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ในการเข้าร่วม
เป็น เครือข่ายของสถาบัน เพื่อ ประโยชน์ท างวิชาการ การวิจัย พัฒ นาการอาชีว ศึกษา และการจั ด
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
(จ) ดําเนินการเกี่ย วกับการเสนอจัด ตั้งงบประมาณ การจัดหารายได้ การบริหาร
งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของสถาบัน
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระบบการควบคุม
ภายใน การติดตามตรวจสอบ การประเมินผล การบริหารจัดการของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบาย
แผนพัฒนาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(ช) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการสภาสถาบัน และดําเนินการตามที่สภาสถาบัน
มอบหมาย
(ซ) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของสภาสถาบัน หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
ข้อ ๒ ให้จัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ดังต่อไปนี้
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สํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน
สํานักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ
สํานักพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สํานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
๓ ส่วนราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
สํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของสภาสถาบัน งานการประชุมอื่น ๆ ของสถาบัน
(ข) ประสานงานราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานวิเทศสัมพันธ์ การตลาด
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการสถาบัน
(ง) ดํา เนิ น การเกี่ย วกั บการบริห ารงานการเงิ น การบั ญ ชี การพัส ดุ อาคารสถานที่
งบประมาณ และทรัพย์สินของสถาบัน
(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) ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสถาบัน 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) สํานักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ 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 และความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีและแผนอื่นของสถาบัน
(ข) เสนอขอจัดตั้งงบประมาณประจําปีของสถาบัน
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ในการผลิต
และพัฒนาคุณภาพกําลังคนสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ง) รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
(จ) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดอาชีว ศึกษาโดยความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น
สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ ให้สามารถจัดการอาชีว ศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย
และมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(ฉ) ส่งเสริมและประสานงานให้มีทุน และแหล่งทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและสร้าง
เครือข่ายธุรกิจร่วมกับทุกภาคส่วน
(ช) ติด ตาม ประเมินและรายงานผลการจัด การอาชีว ศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(๓) สํานักพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ส่ ง เสริ ม และประสานงานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การประเมิ น หลั ก สู ต ร
หรือปรับปรุงหลักสูตรการอาชีวศึกษา ของหน่วยงานในสถาบันให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
(ข) ส่งเสริม และกํากับดูแลการจัดการเรียนการสอน และการเทีย บโอน ผลการเรีย น
หรือประสบการณ์วิชาชีพของหน่วยงานในสถาบัน
(ค) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และกํ า กั บ ดู แ ล เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของหน่วยงานในสถาบันให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(ง) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานในสถาบัน
(จ) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณาจารย์ ได้รับการฝึกอบรม
และพัฒนาด้านวิชาการ ให้มีความก้าวหน้าและมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
(ฉ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนิน การเกี่ย วกับการพัฒ นาความรู้ ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย ทุนทางปัญญา ทุนมนุษย์ และคลังสมองการอาชีวศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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(๔) สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแ ลงานองค์การนักศึกษา องค์การวิชาชีพนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสวัสดิการนักศึกษา
(ข) ประสาน ส่ งเสริม สนับ สนุน เกี่ย วกับ งานด้า นการศาสนา ศิลปะและวั ฒ นธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งานโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเสริมสร้างคุณภาพ และการส่งเสริม
ความประพฤติผู้เรียน
(ค) ประสานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งโครงการพิเศษที่สถาบันหรือ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือหน่วยงานอื่นกําหนดให้ดําเนินการ
(ง) ส่งเสริม และประสานการจัด การอาชีว ศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของหน่วยงานในสถาบัน
(จ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒ นารูปแบบนวัตกรรม เทคนิควิธีจัดการอาชีวศึกษา
และฝึกอบรมวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ฉ) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(๕) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย การทดลอง ระหว่ า งสถาบั น กั บ หน่ ว ยงาน
ทั้ง ภาครั ฐและภาคเอกชนทั้ งในและต่า งประเทศ เพื่ อร่ ว มดํ าเนิน การจั ด ตั้ งศู น ย์วิ จัย ห้อ งทดลอง
ห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
(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) ส่งเสริม ประสานงาน ผลิต พัฒนา และเผยแพร่งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ผลงานที่เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาของสถาบัน
(จ) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(๖) สํานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) กํากับ ดูแล ควบคุม การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ
(ข) ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติการสอน การวิจัย ถ่ายทอดวิทยาการ
และเทคโนโลยี
(ค) ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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(ง) ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ได้รับการฝึกอบรม และพัฒ นาด้านวิชาการ ให้มี
ความก้าวหน้า และมีตําแหน่งทางวิชาการ
(จ) ส่งเสริม สนับ สนุน ให้คณาจารย์ วิเคราะห์ วิ จัย พัฒ นางานวิจั ย นวัต กรรมและ
เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การฝึกอบรมวิชาชีพ และถ่ายทอดวิทยาการแก่ชุมชน
และท้องถิ่น
(ฉ) ประสานการใช้ทรัพยากรของวิทยาลัยและเครือข่าย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับหลักสูตรการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(๗) วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี วิทยาลัย
เทคโนโลยี ก ารเกษตรและประมงปั ต ตานี วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ยะลา วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษายะลา
วิท ยาลั ย เทคนิค หาดใหญ่ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสงขลา และวิท ยาลัย เทคนิค สตู ล มี อํา นาจหน้า ที่
ดังต่อไปนี้
(ก) จัดการเรีย นการสอนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิต และพัฒ นากําลังคน
ในด้านวิชาชีพระดับฝีมือและระดับเทคนิค ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติตามหลักสูตรมาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
(ข) ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ชุมชน สังคม สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ
และกลุ่มวิชาชีพ ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ
ในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติ หรือประกอบอาชีพ
โดยอิสระได้
(ค) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีการศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชน
และท้องถิ่น
(ง) ดําเนิน การระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
(จ) ดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาเชิงธุรกิจที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
(ฉ) ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
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(ช) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

