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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1.ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อส่วนราชการ  : ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

สถานะ :  มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป็นพลัง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค 

ภารกิจ 
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศ

ทางวิชาชีพ 

อ านาจหน้าที่ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 63 ก วันที่ 7กรกฎาคม 2546 ก าหนดให้
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับ  การจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ และให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) จัดท าข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
(2) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
(3) ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
(4) พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
(5) ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์

และรูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ 
(6) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
(7) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
(8) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและด าเนินการ

ตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
(9) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

2. การแบ่งส่วนราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แบ่งส่วนราชการใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

2.1 ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
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2.2 สว่นราชการที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชชัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 

2.3 ส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นการภายใน 

 

2.1 ส่วนราชการที่จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 แบ่งส่วนราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกเป็น 7 ส านัก ดังนี ้

(1) ส านักอ านวยการ 
(2) ส านักความร่วมมือ 
(3) ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 
(4) ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
(5) ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
(6) ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
(7) ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

 มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ส านักอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของส านักงานคณะกรรมการ  

การอาชีวศึกษา งานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสานราชการ ด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารงานทั่วไป กิจการพิเศษ การประชาสัมพันธ์และงานเผยแพร่การอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ และงานอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

(ข) พัฒนาระบบงานและการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(ค) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ งานอาคารสถานที่ งบประมาณและ

สินทรัพย์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดและตรวจสอบมาตรฐานอาคาร งาน
ออกแบบและก่อสร้าง รวมทั้งการประสานและส่งเสริมการด าเนินงานของสถานศึกษา 

(ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมวินัยและระบบคุณธรรม กฎหมาย นิติกรรมและสัญญา 
งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

(2) ส านักความร่วมมือ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับความร่วมมือกับเอกชนในการ

จัดการอาชีวศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผล 
(ข) ส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนและสถานประกอบการให้จัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้อง

กับหลักสูตรและมาตรฐานการอาชีวศึกษา รวมทั้งการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
(ค) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสนับสนุนทรัพยากร และการจัดให้มีกองทุนอาชีวศึกษา 
(ง) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ และสมาคมอาชีพ 
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(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับ
มอบหมาย 

(3) ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาในภาพรวมของประเทศ 
(ข) ส่งเสริมและประสานงานการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
(ค) ให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษา 
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

(4) ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา และเป้าหมายการผลิตและ

พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(ข) จัดท าข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือการ

อาชีวศึกษา รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 
(ค) พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(ง) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การประสานนโยบายและความร่วมมือทางการ

อาชีวศึกษากับองค์กรและหน่วยงานในและต่างประเทศ 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

(5) ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดท าและประเมินมาตรฐานครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอ

แผนการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
(ข) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
(ค) ด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งประสานความ

ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการฝึกอบรมและพัฒนาครู บุคลากรการอาชีวศึกษา และครูฝึกในสถาน
ประกอบการด้านอาชีพ 

(ง) วิจัยและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ผลิตและบริการ
เครื่องจักรกลและเทคโนโลยี พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 

(จ) สร้างและพัฒนารูปแบบการฝึกสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา และสร้าง
เครือข่ายการฝึกอบรมวิชาเรียน ครู และบุคลากรการอาชีวศึกษา 

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

(6) ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) วิจัยและพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
(ข) วิจัยและพัฒนามาตรฐานสื่อต้นแบบและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรฐาน การแนะแนวการอาชีวศึกษา และอาชีพ 

การก าหนดคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ การเทียบประสบการณ์และการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 
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(ง) พัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพในสถาบันการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษา รวมทั้งระบบการเรียนรู้ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬากับการอาชีวศึกษา 

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

(7) ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการ

เสนอแนะแนวนโยบาย แผนงาน โครงการ ความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
(ข) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ

สถานศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผล 
(ค) ส่งเสริม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางการอาชีวศึกษาและ

วิชาชีพเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา 
(ง) รวบรวมการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าสารสนเทศงานการวิจัยอาชีวศึกษา 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

2.2 ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 

สถาบันการอาชีวศึกษา 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายเฉพาะในการจัดการอาชีวศึกษา 
ของประเทศ โดยมีบทบัญญัติให้ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องเป็นการจัด
การศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนการศึกษา
แห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้ง
เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน า
ความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษา  ให้มีความรู้ความสามารถ
ในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติ หรือประกอบอาชีพ 
โดยอิสระได้ (มาตรา 6) และก าหนดให้จัดการอาชีวศึกษาได้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถาบัน  
การอาชีวศึกษา (มาตรา 7) 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์2556 และวันที่ 27 กันยายน 2556 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 สถาบัน เป็นหน่วยงานการศึกษาตามมาตรา 4 (5) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว 

โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษา  
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 บัญญัติให้จัดตั้ งสถาบันการอาชีวศึกษา 

เพ่ือจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด คือ (1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ (3) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (มาตร 9)  
การจัดตั้งนั้นสามารถด าเนินการได้โดยออกเป็นกฎกระทรวงใน 4  แนวทาง คือ 

1. การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันเพ่ือการประสานความร่วมมือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ตามค าแนะน าของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ม.13) 

2. การแยกสถานศึกษาส่วนใดส่วนหนึ่งจากสถาบันไปรวมกับสถานศึกษาอีกแห่งเพ่ือจัดตั้งเป็น
สถาบันก็ได้ (ม.13 วรรคสอง) 
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3. จัดตั้งขึ้นใหม่เป็นสถาบัน หากมีความเหมาะสมหรือจ าเป็น (ม.14) 
4. ยกสถานะสถานศึกษาเป็นสถาบันก็ได้ 

ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในแบบที่ 1 
คือ การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาจ านวน 202 แห่ง เพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา โดยไม่มีการ
ยุบเลิกโครงสร้างและกรอบอัตราของสถานศึกษาที่ รวมกันจัดตั้ ง เป็นสถาบันการอาชีวศึกษา  
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
โครงสร้างของสถาบันการอาชีวศึกษาท่ีจัดตั้งขึ้นแสดงในภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาตามมาตรา 13 
 
การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาตามมาตรา  13 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  
ไดอ้อกเป็นกฎกระทรวงจ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

1. กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2555 ลงวันที ่13 มิถุนายน พ.ศ. 2555  ได้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา19 แห่ง ประกอบด้วย 

(1) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ประกอบด้วยสถานศึกษาจ านวน 10 แห่ง
คือ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน ส านักพัฒนายุทธศาสตร์ 
และความร่วมมอือาชวีศึกษา 

 

ส านักพัฒนากิจการนักศึกษา 
และกิจการพิเศษ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การอาชวีศึกษา 

อาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลยัในสังกัดสถาบัน 202 แห่ง 
(จัดการศึกษา ปวช./ปวส.และ

ร่วมกันจัดการศึกษาระดับปริญญา) 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

วิทยาลัยไม่สังกัดสถาบัน  
(จัดการศึกษา ปวช / ปวส) 

 

ส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา 
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ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

(2) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ประกอบด้วยด้วยสถานศึกษาจ านวน 
7 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี วิทยาลัยเทคนิค
สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที ่2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี และวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

(3) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ประกอบด้วยสถานศึกษาจ านวน 10 แห่ง 
คือ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลั ยการอาชีพนครนายก  วิทยาลั ย เทคนิ คปราจี นบุ รี  วิทยาลั ย เทคนิ คบู รพาปราจี น 
และวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

(4) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประกอบด้วยสถานศึกษาจ านวน 9 แห่ง 
คือ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  วิทยาลัย
อาชีวศึกษากาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีและวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 

(5) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประกอบด้วยสถานศึกษาจ านวน 7 แห่ง 
คือ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และวิทยาลัย 
การอาชีพบางสะพาน 

(6) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ประกอบด้วยสถานศึกษาจ านวน 11 แห่ง 
คือ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคสิชล  วิทยาลัย เทคนิคทุ่ งสง  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช วิทยาลัย
การอาชีพนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคชุมพร และวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

(7) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วยสถานศึกษาจ านวน 7 แห่ง 
คือ วิทยาลัยเทคนิคระนอง วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคกระบี ่วิทยาลัยเทคนิคตรังและวิทยาลัยการอาชีพตรัง 

(8) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกอบด้วยสถานศึกษาจ านวน 9 แห่ง 
คือ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี วิทยาลัยประมง
ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สงขลา และวิทยาลัยเทคนิคสตูล 

(9) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  ประกอบด้วยสถานศึกษาจ านวน 
9 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยเทคนิค
บ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และวิทยาลัยเทคนิคตราด 

(10) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประกอบด้วยสถานศึกษา
จ านวน 10 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยี 
และอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย  วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู
วิทยาลัยเทคนิคเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 
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(11) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ประกอบด้วยสถานศึกษา
จ านวน 4 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม วิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 

(12) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ประกอบด้วยสถานศึกษา
จ านวน 9 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิค
ร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด และวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 

(13) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประกอบด้วยสถานศึกษา
จ านวน 7 แห่ง  คือ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  วิทยาลัยเทคนิค 
เดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร และวิทยาลัยเทคนิค
อ านาจเจริญ 

(14) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประกอบด้วยสถานศึกษา
จ านวน 9  แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิค 
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺ โธ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  วิทยาลัยเทคนิคบุรี รัมย์ 
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 

(15) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประกอบด้วยสถานศึกษาจ านวน 7 แห่ง 
คือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคล าพูน วิทยาลัยเทคนิคล าปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง และวิทยาลัยการอาชีพ 
นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 

(16) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประกอบด้วยสถานศึกษาจ านวน 9 แห่ง 
คือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 

(17) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ประกอบด้วยสถานศึกษาจ านวน 8 แห่ง 
คือ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

(18) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ประกอบด้วยสถานศึกษาจ านวน 6 แห่ง 
คือ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

(19)  สถาบันการอาชีวศึกษากรุ งเทพมหานคร  ประกอบด้ วยสถานศึกษา 
จ านวน 13 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยเทคนิค 
ดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก 
หนองจอก 

2. กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
พ.ศ. 2556 ลงวันที ่30 เมษายน พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 

(1 )  สถาบันการอาชี วศึ กษาเกษตรภาคเหนือ  ประกอบด้ วยสถานศึ กษา 
จ านวน 9 แห่ง คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย วิทยาลัย
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เกษตรและเทคโนโลยีล าพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ก าแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 

(2) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยสถานศึกษา
จ านวน 10 แห่ง คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

(3) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ประกอบด้วยสถานศึกษาจ านวน 
10 แห่ง คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สระแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 

(4) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ประกอบด้วยสถานศึกษาจ านวน 12 แห่ง 
คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร วิทยาลัยเกษตร 
และเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล  วิทยาลัยประมงชุมพร 
เขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 

การแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 บัญญัติให้สถาบันอาจส่วนราชการออกเป็น 
(1) ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  (2) วิทยาลัย (3) ส านัก (4) ศูนย์ หรืออาจให้มีส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยเป็นส่วนราชการของสถาบันอีกก็ได้ 

โดยโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ ง 23 แห่งจะมีการ 
จัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

(1) ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
(2) ส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 
(3) ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
(5) อาชีวศึกษาบัณฑิต 
(6) วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา  

ส านัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ได้ เสนอ จั ดตั้ งส่ วนราชการของสถาบัน 
การอาชีวศึกษาตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2555 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 103 ก ลงวันที่ 31
ตุลาคม 2555) ดังภาพที ่2 
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ภาพที ่2 
โครงสร้างส่วนราชการในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 

 
 

ปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ให้จัดตั้งส่วนราชการสถาบันการอาชีวศึกษา 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ านวน 23 สถาบัน ประกอบด้วย 

1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 
162 ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 

2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 162 ง 
ลงวันที ่22 พฤศจิกายน 2556 

3. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 162 ง 
ลงวันที ่22 พฤศจิกายน 2556 

4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 162 ง 
ลงวันที ่22 พฤศจิกายน 2556 

5. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 162 ง 
ลงวันที ่22 พฤศจิกายน 2556 

6. สถาบันการอาชีวศึกษากรุ งเทพมหานคร  ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา  เล่ ม 130 
ตอนพิเศษ 162 ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 

7. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 162 ง 
ลงวันที ่22 พฤศจิกายน 2556 

8. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 162 ง 
ลงวันที ่22 พฤศจิกายน 2556 

สถาบันการอาชีวศึกษา  

ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านักพัฒนายุทธศาสตร์ 

และความร่วมมอือาชวีศึกษา 
 

ส านักพัฒนากิจการนักศึกษา 
และกิจการพิเศษ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การอาชวีศึกษา 

อาชีวศึกษาบัณฑิต 
วิทยาลยัในสังกัดสถาบัน 
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9. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 
162 ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 

10. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 
162 ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 

11. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 
3 ง ลงวันที่ 8 มกราคม 2557 

12. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 162 ง 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 

13. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 162 ง 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 

14. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 162 ง 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 

15. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 130 ตอนพิเศษ 162 ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 

16. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 130 ตอนพิเศษ 162 ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 

17. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  3 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 130 ตอนพิเศษ 162 ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 

18. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 130 ตอนพิเศษ 162 ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 

19. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 130 ตอนพิเศษ 162 ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 

20. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 131 
ตอนพิเศษ 244 ง ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 

21. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 131 ตอนพิเศษ 273 ง ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 

22. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 
69 ง ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 

23. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 133 
ตอนพิเศษ 59 ง ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 
 

อ านาจหน้าที่ของสถาบันการอาชีวศึกษา 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2551  บัญญัติ ให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็น
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี หากพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันการ
อาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาจึงมีบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสู งที่ช านาญการปฏิบัติการสอน  การวิจัย  การถ่ายทอดวิทยาการและ
เทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพแก่สังคม (มาตรา 16) โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (มาตรา 15)  ดังภาพที ่3 
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ภาพที ่3 
สถานะของสถาบันการอาชีวศึกษา 

 

การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษา 

การแบ่งส่วนราชการในระดับต่ ากว่า ส านัก วิทยาลัย ศูนย์หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย  นั้น มาตรา 17 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติ 
การอาชีวศึกษา 2551 ก าหนดให้สถาบันการอาชีวศึกษาแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

1) ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน อาจแบ่งส่วนราชการเป็น ฝ่ายหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย 

2) วิทยาลัย อาจแบ่งส่วนราชการเป็นคณะวิชา ภาควิชา แผนก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาหรือภาควิชา 

3) ส านัก หรือศูนย์ อาจแบ่งส่วนราชการเป็นแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าแผนกได ้

ทั้งนี้ การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันแต่ละแห่ง กฎหมายก าหนดให้ออกเป็นข้อบังคับ 
ของสถาบันการอาชีวศึกษา (มาตรา 18 วรรคสอง) 

ปัจจุบันสถาบันการอาชีวศึกษา  23 แห่งได้มีข้อบังคับการแบ่งส่วนราชการในทิศทาง
เดียวกัน โดยออกเป็นข้อบังคับการแบ่งส่วนราชการภายในและได้รับการอนุมัติกรอบอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) ในระยะเริ่มแรกจ านวน 14 อัตรา 
ดังโครงสร้างที่แสดงในภาพที่ 4 
  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สถาบันการอาชีวศึกษา  

สถานศึกษาในสังกัด 
สถาบันการอาชวีศึกษา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
223 แห่ง 

นิติบุคคล  
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ภาพที ่4 

การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษา 

 

ต าแหน่งภายในสถาบันการอาชีวศึกษาและวิธีการเข้าสู่ต าแหน่ง 
1. ผู้บริหารในสถาบันการอาชีวศึกษา  

พระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา  2551  ก าหนดให้มีการบริหารงานในสถาบัน 
การอาชีวศึกษาในรูปของสภาสถาบันและผู้บริหารสถาบัน  โดยมาตรา 23 ก าหนดให้มีคณะกรรมการ 
สภาสถาบันแต่ละแห่งจ านวนไม่เกิน 14 คน ประกอบด้วย 

(1) นายกสภาสถาบัน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(2) กรรมการสภาสถาบันโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้อ านวยการสถาบัน 
(3) กรรมการสภาสถาบันจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาเสนอ 
(4) กรรมการสภาสถาบันจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถาบันจ านวน

สองคน และครูหรือคณาจารย์ประจ าที่มิได้เป็นผู้บริหารจ านวนสองคน 
(5) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก

สถาบันโดยค าแนะน าของกรรมการสภาสถาบันตาม (3) และ (4) ในจ านวนนี้จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก

สถาบันการอาชีวศึกษา  

ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน ส านักพัฒนายุทธศาสตร ์
และความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

ส านักพัฒนากิจการนักศึกษา 
และกิจการพิเศษ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การอาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษาบัณฑติ 
วิทยาลยัในสังกัดสถาบัน 

 

 กลุ่มเลขานุการและบริหารงานทัว่ไป 
 กลุ่มนิติการแบะการบริหารานบุคคล 
 กลุ่มการเงิน 
 กลุ่มการบัญช ี
 กลุ่มพัสดุและอาคารสถานที ่

 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา 
 กลุ่มความร่วมมืออาชวีศึกษา 
 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กลุ่มวิจยัและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
 

 กลุ่มกิจการนักศึกษาและการส่งเสริมศิลปวัตน
ธรรม 
 

 กลุ่มหลักสูตรและมาตรฐานการอาชวีศึกษา 
 กลุ่มทะเบียนและประเมินผล 
 คณะวิชา (เทียบเท่าแผนก) 

 

 กลุ่มวิชาการ 
 กลุ่มสนับสนุนกิจการวิทยาลัย 
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ภาคเอกชนจ านวนหนึ่งคนและจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถาบันหรือสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน
นั้นตั้งอยู่จ านวนหนึ่งคน 

นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  23 (3) (4) และ (5) มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะแต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ (มาตรา 24) 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  บัญญัติ ให้มีผู้บริหารในสถาบันการอาชีวศึกษา
ประกอบด้วย 

(1) ผู้อ านวยการสถาบัน เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน  
(2) รองผู้อ านวยการสถาบันอย่างน้อยหนึ่งคน  
(3) ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันหนึ่งคนหรือหลายคน ตามจ านวนที่สภาสถาบันก าหนด 

เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการสถาบันมอบหมาย 
(4) ผู้อ านวยการ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลัย  ส านัก ศูนย์ 

หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย 
(5) รองผู้อ านวยการ เพ่ือท าหน้าที่ตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 

ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้ งสถาบันการอาชีวศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาก าหนดให้สถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่งก าหนดกรอบอัตราก าลังผู้บริหารในสถาบัน  
การอาชีวศึกษา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่งผู้บริหาร จ านวน (อัตรา) 
1 ผู้อ านวยการสถาบัน 1 
2 รองผู้อ านวยการสถาบัน 2 
3 ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน 1 

 

การเข้าสู่ต าแหน่งของผู้บริหารในสถาบันการอาชีวศึกษา 
ก. ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน  

มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 บัญญัติให้มีผู้อ านวยการ
สถาบันเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน  และ มาตรา 28 ก าหนดให้สภา
สถาบันสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 30 เสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบัน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ และข้าราชการของสถาบัน หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการสถาบัน กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
(ความในมาตรา 28) โดยผู้อ านวยการสถาบันที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งแล้ว  จะมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
โดยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติ (มาตรา 30) ดังนี้ 

(1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา  และได้ท า
การสอน หรือมีประสบการณ์ด้านบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  สถาบัน 
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หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแล้วรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสองปี หรือ 

(2) ได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา และได้ท าการสอน 
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  สถาบัน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสี่ปี 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา มาตรา 35 บัญญัติให้ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันและ
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถาบันเป็นต าแหน่งที่เทียบเท่าต าแหน่งอธิการบดีและต าแหน่งรองอธิการบดีใน
หน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน เป็นผู้แทนของสถาบันในกิจการทั่วไป และได้บัญญัติสถานะ
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันว่า เป็นต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษา  แล้วแต่
กรณี ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และเป็นต าแหน่งที่เทียบเท่า
ต าแหน่งอธิการบด ีในหน่วยงานการศึกษาท่ีสอนระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้กฎหมายได้บัญญัติมิให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน 
รองผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการวิทยาลัย  ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการศูนย์ และผู้อ านวยการหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย จะด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ ยกเว้นกรณีการรักษาราชการแทนสามารถกระท า
ได้แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (มาตรา 36) 

ผู้อ านวยการสถาบัน มีสถานะต าแหน่งเป็นผู้บริหารในหน่วยงานการศึกษาที่สอนในระดับ
ปริญญา มาได้ทั้งจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและจากผู้ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  1 เป็น
ต าแหน่งที่เทียบเท่าอธิการบดี (บริหาร ระดับสูง2) มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ตามพระราชกฤษฎีกา
การได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการและผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ. 2538 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 3 เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในอัตรา ดังนี้ 

ก. ผู้อ านวยการสถาบัน ที่มาจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง อัตรา 15,000 บาท และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนประเภทบริหาร อัตรา 15,000
บาท  

ข. ผู้อ านวยการสถาบัน ที่มาจากผู้ที่ไม่เป็นข้าราชการ ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง อัตรา
30,000 บาท 4 
     

1 อ้างถึงในความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่8) ปรากฏในเรื่องเสร็จ ที่ 995/2556 ส่งมาพร้อม
หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนท่ีสุด ที ่นร 1901/1326 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 

2 อ้างถึงในบัญชีรายละเอียดการก าหนดเลขต าแหน่งผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา  
ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/421 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 

3 อ้างถึงในหนังสือคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ ที ่นร 1008.1/394 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2556 
4 อ้างถึงในบัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยของรัฐ แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน

และเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538 หน้า 18 
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ข. ต าแหน่งผู้รองอ านวยการสถาบัน  
มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 บัญญัติให้มีรองผู้อ านวยการ

สถาบันอย่างน้อย 1 คน หรือตามจ านวนที่สภาสถาบันก าหนด  เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่
ผู้อ านวยการสถาบันมอบหมาย การสรรหารองผู้อ านวยการสถาบันนั้น มาตรา 28 บัญญัติให้สภาสถาบัน
เป็นผู้ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถาบันโดยค าแนะน าของผู้อ านวยการสถาบันจาก 
ครู คณาจารย์ผู้มีคุณบัติตามมาตรา 30 โดยรองผู้อ านวยการสถาบันจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อผู้อ านวยการ
สถาบันต้องพ้นจากต าแหน่ง (มาตรา 29) คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถาบัน จะต้องมี
คุณสมบัติ (มาตรา 30) ดังนี้ 

(1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา  และได้
ท าการสอน หรือมีประสบการณ์ด้านบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  สถาบัน
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแล้วรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสองปี หรือ 

(2) ได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา และได้ท าการสอน
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  สถาบัน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสี่ปี 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา มาตรา 35 บัญญัติให้ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถาบัน 
เป็นต าแหน่งที่เทียบเท่าต าแหน่งรองอธิการบดีในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญาตามกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้กฎหมายได้บัญญัติมิให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการสถาบัน จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกันมิได้ เช่นเดียวกับกรณีต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบัน (มาตรา 36) 

รองผู้อ านวยการสถาบัน มีสถานะต าแหน่งเป็นผู้บริหารในหน่วยงานการศึกษาที่สอน 
ในระดับปริญญา มาได้ทั้งจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและจากผู้ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 5 
เป็นต าแหน่งที่เทียบเท่ารองอธิการบดี (บริหาร ระดับต้น6 ) มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ตามพระราช
กฤษฎีกาการได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการและผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม7 เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในอัตรา ดังนี้ 

ก. รองผู้อ านวยการสถาบัน ที่มาจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ ง  อัตรา  10,000 บาท  และเงินค่ าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน เดื อนประเภท
บริหาร อัตรา 10,000 บาท  

ข.  รองผู้อ านวยการสถาบัน  ที่มาจากผู้ที่ ไม่ เป็นข้าราชการ  ให้ ได้รับ เงินประจ า
ต าแหน่ง อัตรา 20,000 บาท8 
     

5 อ้างถึงในความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่8) ปรากฏในเรื่องเสร็จ ที่ 995/2556 ส่งมาพร้อม
หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนท่ีสุด ที ่นร 1901/1326 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 

6 อ้างถึงในบัญชีรายละเอียดการก าหนดเลขต าแหน่งผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา  
ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/421 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 

7 อ้างถึงในหนังสือคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ ที ่นร 1008.1/394 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2556 
8 อ้างถึงในบัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยของรัฐ แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน

และเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538 หน้า 18 
 



โครงสร้างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    หน้าที่  | 16 
 

ค. ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน  
มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 บัญญัติให้มีผู้ช่วยผู้อ านวยการ

สถาบันอย่างน้อย 1 คนหรือหลายคน ทั้งนี้ตามจ านวนที่สภาสถาบันก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบ
ตามท่ีผู้อ านวยการสถาบันมอบหมาย การสรรหาผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันนั้น มาตรา 28 บัญญัติให้สภา
สถาบันเป็นผู้ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันโดยค าแนะน าของผู้อ านวยการ
สถาบันจาก คร ูคณาจารย์ผู้มีคุณบัติตามมาตรา 30 โดยผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ
ผู้อ านวยการสถาบันต้องพ้นจากต าแหน่ง (มาตรา 29) คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ
สถาบัน จะต้องมีคุณสมบัติ (มาตรา 30 วรรคสอง) คือ ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ก าหนดในข้อบังคับของสถาบัน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันเป็นต าแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานการศึกษาท่ีสอนระดับปริญญา 
1และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 บัญญัติมิให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน จะ
ด ารงต าแหน่ งผู้ บริหาร อ่ืน  ๆ  ในขณะเดียวกันมิ ได้  เช่น เดียวกับกรณีต าแหน่ งผู้ อ านวยการ
สถาบัน (มาตรา 36) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน มาได้ทั้งจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและจาก 
ผู้ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ9 เป็นต าแหน่งที่เทียบเท่าต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น10 ) มีสิทธิได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง ตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการและผู้บริหารซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการ  พ.ศ.  2538 และที่ แก้ ไขเ พ่ิม เติม 11 เช่น เดียวกับผู้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ วยอธิการบดี 
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในอัตรา ดังนี้ 

ก. ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน ที่มาจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับ
เงินประจ าต าแหน่ง  อัตรา  5,600 บาท  และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนประเภท
บริหาร อัตรา 5,600 บาท  

ข. ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน  ที่มาจากผู้ที่ ไม่ เป็นข้าราชการ  ให้ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง อัตรา 11,200 บาท12 

กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ 
1. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  
2. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538 
3. พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการและผู้บริหารซึ่งไม่เป็น

ข้าราชการ พ.ศ. 2538 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     

9 อ้างถึงในความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่8) ปรากฏในเรื่องเสร็จ ที่ 995/2556 ส่งมาพร้อม
หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนท่ีสุด ที ่นร 1901/1326 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 

10 อ้างถึงในบัญชีรายละเอียดการก าหนดเลขต าแหน่งผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา  
ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/421 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 

11 อ้างถึงในหนังสือคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ ที ่นร 1008.1/394 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2556 
12 อ้างถึงในบัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยของรัฐ แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน

และเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538 หน้า 18 
 



โครงสร้างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    หน้าที่  | 17 
 

2.3 หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดตั้ งหน่วยงานภายในที่ ไม่ปรากฏ 
ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ จ านวน 11 หน่วยงาน คือ 

(1) หน่วยศึกษานิเทศก์ 
(2) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค 
(3) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา 
(4) ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(5) ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(6) ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา 
(7) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี 
(8) ศูนย์ประสานงานความร่วมมืออาชีวศึกษาต่างประเทศ  
(9) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร13 
(10) หน่วยตรวจสอบภายใน14 
(11) ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน (ศอช.)15 
(12) อาชีวศึกษาจังหวัด16 
(13) อาชีวศึกษาภาค17 

 
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้

น าเสนอดังแสดงในภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
13 และ 14  จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 
15 จัดตั้งขึ้นกรณีมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวม

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน  ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
16 และ 17 จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารอาชีวศึกษา

จังหวัดและอาชีวศึกษาภาค พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2559 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ข้อมูล ณ วันท่ี 7 มิถุนายน 2559 
 
  

 ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีวศกึษาภาคเหนือ 
 ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีวศกึษาภาคใต้ 
 ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีวศกึษาภาค

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
 ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีวศกึษาภาคกลาง 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ส านักอ านวยการ 

ส านักความร่วมมือ 
ส านักนโยบายและแผนการ

อาชีวศึกษา 
ส านักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา 

ส านักติดตามและประเมินผลการ
อาชีวศึกษา 

ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ 

หน่วยศึกษานิเทศก์ **  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ก าลังคนอาชีวศึกษา ** 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร * หน่วยตรวจสอบภายใน * 

ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

** 

ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ 

** 

ศูนย์ประสานงานสถาบันการ
อาชีวศึกษา ** 

ศูนย์ประสานงานความร่วมมือ
อาชีวศึกษาต่างประเทศ ** 

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ** 

ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษา
เอกชน ** 

หมายเหต ุ  *  ตัง้ขึ้นตามมติ ครม. 
 ** หน่วยงานภายใน 
  + ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
             ++  ตั้งขึ้นตามระเบยีบ สอศ.ว่าด้วยการบริหารอาชีวศึกษาจังหวดัและอาชีวศึกษาภาค พ.ศ. 2559 

สถาบันการอาชีวศึกษา+ 

สถานศึกษาสังกัดสถาบัน กอศ. สถานศึกษาไม่สังกัดสถาบัน กอศ. 

อาชีวศึกษาภาค : อศภ ++ 

อาชีวศึกษาจังหวัด : อศจ.++ 



โครงสร้างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    หน้าที่  | 19 
 
นโยบายและทิศทางการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙ ดังนี้ 

1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 
1.1) รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส. 
1.2) ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/

ดูแลรายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ
กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 

1.3) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นท่ีและภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา 
1.4) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควต้า 
1.5) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก  ซึ่งได้แก่

นักเรียนและผู้ปกครอง 

2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
2.1) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย 
2.2) จัดตั้ งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด  ๑๘ กลุ่มจังหวัดและ

กรุงเทพมหานคร รวม ๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ ๑ แห่ง จ านวน ๔ แห่ง 
รวมทั้งหมด 23 สถาบัน 

2.3) จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 
2.4) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ

และการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
2.5) มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน  สาขา 

ที่เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการจัดอาชีวศึกษา 
เฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลกพลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟ
ความเร็วสูง อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

2.6) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวะเพ่ือ 
คนพิการ อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้าง
เพ่ือชุมชน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ 
Re Skills ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 

2.7) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

2.8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ
อินเตอร ์และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 

2.9) เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย  อาชีวะทางไกล  และเครือข่ายวิทยุ 
เพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-radio network) 
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3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
3.1) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งใน

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดยแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง  Constructionism, Project Based 

Learning Authentic Assessment การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/
สถานการณ์จริง อาท ิFix It Center และกรณีภัยพิบัติ 

- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพ่ีสู่ครู
รุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล 

- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
ตามความต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาท ิคนพิการ วัยท างาน สูงวัย สตรี ฯลฯ 

- ใช้  ICT เ พ่ือการเรียนการสอนสนับสนุนความพร้อมในด้ าน  Hardware 
สื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์  และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้  ICT 
เพ่ือการเรียนการสอน 

- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู  Social Media และ Network สนับสนุนให้ครู 
ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
3.2) ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา  มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก  (Core Competency) และสมรรถนะการท างาน 
ตามต าแหน่งหน้าที่ (Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ 
การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ  ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/
สิ่ งประดิษฐ์  การ เป็ นผู้ ป ระกอบการ  พัฒนาทั กษะการคิ ดบน พ้ืนฐาน  Competency Based 
Technology Based Green Technology แ ล ะ  Creative economy ร ว ม ทั้ ง ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า 
ด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬาและการป้องกัน/แก้ไข
การทะเลาะวิวาท 

3.3) เตรียมผู้ เรียนสู่การเป็นประชาคม  ASEAN โดยการเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา 
English Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุ กจั งห วั ด  ใ ช้ หลั กสู ต ร / สื่ อ ต่ า งป ระ เทศ 
สนับสนุนการฝึกงานต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ   ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ในงานอาชีพ  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN 

4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.1) ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่
Web Portal  E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 

4.2) ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance Based Budgeting: SPBB
และ  Formula Funding โดยการจั ด งบประมาณตามความจ า เป็ น พ้ืนฐ าน  ความ เสมอภาค 
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และตามนโยบายการกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครู 
ให้เพียงพอ 

4.3) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงาน
ราชการให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

4.4)  ด้านการสร้ างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้ ง ในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา ดังนี้ 

- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 

- ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
- องค์การระหว่างประเทศ  ได้แก่ VOCTECH CPSC /APACC  SEARCA และ

UNIVOC ฯลฯ 
- ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล 

ญี่ปุ่น เดนมาร์ก เยอรมนี ฯลฯ 
 
แผนงาน/โครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

โครงการตามแผนงานในแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อม  

เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
3. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
6. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
7. โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ  

ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ 
8. โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
10. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
11. โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
12. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
13. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท 
14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
15. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล 
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16. เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

17. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 
18. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม  ความคิดสร้างสรรค์ อ านวยการ 

และอาชีพเฉพาะทาง 
19. เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา 
20. โครงการขยายอาชีวะอ าเภอ 
21. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
22. โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
23. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
24. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
25. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง 
26. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ 
27. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
28. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
29. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) 
30. เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน 
31. เงินอุดหนุนค่าบ ารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ 
32. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
33. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
34. โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้ เรียนด้วยคุณภาพ 

และมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
35. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย 
36. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
37. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษา

เพ่ือสร้างทุนปัญญาชาติ 
38. โครงการอาชีวะพัฒนา 
39. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
40. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
41. เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น 
42. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยก าปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา 
43. โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 
44. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 
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กรอบอัตราก าลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
 

กรอบอัตราก าลังในภาพรวม 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา )ส่วนกลาง(  

 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน รวม 
ข้าราชการ 

)ต าแหน่ง(  
ลูกจ้างประจ า 

)อัตรา(  

พนักงาน 
ราชการ 

)อัตรา(  

ลูกจ้างชั่วคราว 

เงิน 
งบประมาณ 

)อัตรา(  

เงินนอก
งบประมาณ 

)อัตรา(  
1 ส่วนกลาง (ผู้บรหิาร) 9 9 - - - - 
2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 9 6 - 3 - - 
3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 22 20 1 1 - - 
4 ส านักอ านวยการ 170 113 29 28 - - 

5 
ส านักพัฒนาสมรรถนะคร ู
และบุคลากรอาชีวศึกษา 

96 69 21 6 - - 

6 
ส านักนโยบายและแผน 
การอาชีวศึกษา 

58 49 3 6 - - 

7 
ส านักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

74 62 5 7 - - 

8 
ส านักติดตามและ
ประเมินผลการอาชีวศึกษา 

37 30 2 5 - - 

9 ส านักความร่วมมือ 36 31 1 4 - - 

10 
ส านักวิจัยและพัฒนา 
การอาชีวศึกษา 

46 32 6 8 - - 

รวม 557 421 68 68 - - 

ท่ีมา กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 1   ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 

 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558-2559 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
งบรายจ่ายประจ าปี 

)บาท(  
งบบุคลากร )บาท(  งบรายจ่ายประจ าปี 

)บาท(  
งบบุคลากร )บาท(  

จ านวน % จ านวน % 
20,952,036,900 9,290,636,400 44.34 22,289,800,900 9,577,784,400 42.97 

ที่มา : ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าบรรยายลักษณะงาน 
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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
มีภารกิจและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและ
ส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้
มีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

1) จัดท าข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
3) ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
4) พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
5) ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์

และรูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ 
6) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
7) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศและการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
8) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและด าเนินการตามที่

คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
9) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ 

ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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นักบริหารระดับสูง : เลขาธิการ รองเลขาธิการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม  กระทรวง หรือต าแหน่งอ่ืนที่มี
ลักษณะงานบริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผน 

(1) ก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวังและเปูาหมายความส าเร็จ
ของส่วนราชการ วางกรอบความคิดในภาพรวมและส่วนย่อย โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของกระทรวง 
หรือกรมเพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส่วนราชการ 

(2) ก ากับ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินงานของส่วนราชการระดับกระทรวงหรือกรม 
ให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

2. ด้านบริหารงาน 

(1) บริหารราชการฐานะหัวหน้าส่วนราชการกรม กระทรวง หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่เทียบเท่าระดับกระทรวง เพ่ือแปลงนโยบายของรัฐบาลเป็นแนวทางและแผนบริหารราชการ 
หรือแผนกลยุทธ์การปฏิบัติราชการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

(2) สั่งราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ
แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติราชการเพ่ีอให้ผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดไว้ 

(3) ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติเรื่องต่าง  ๆ เพ่ือการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

(4) พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจของส่วนราชการ เพ่ือผลสัมฤทธิ์
ภารกิจของรัฐ 

(5) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพ่ือการพิจารณาให้ความเห็น
หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

(6) ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้น าที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ 

3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
(1) ปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ เพ่ือการ

บริหารงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม 
(2) บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการได้อย่าง 

เป็นธรรม 
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4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
(1)  วางแผน  ติดตาม  ควบคุม  และตรวจสอบการใช้ งบประมาณและทรัพยากร 

ของส่วนราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  บรรลุเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ  

(2) บริหารงานการคลังและการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน  ให้เกิดประสิทธิภาพ 
และความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
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นักบริหารระดับต้น : ผู้ช่วยเลขาธิการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

บริหารงานในฐานะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในการวางแผน บริหารงาน สั่งการ ริเริ่มพัฒนาระบบงานหรือโครงการ ก ากับ ติดตามและประเมินผล
โครงการหรืองานตามนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ หรืองานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รวมทั้งเป็นผู้แทนหน่วยงานในการประสาน 
ความร่วมมือและประชุมชี้แจงเรื่องที่เก่ียวข้องกับระบบอาชีวศึกษาของประเทศ 

1. ด้านแผนงาน 
(1) เสนอแนะ ให้ค าแนะน า และช่วยเลขาธิการเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย  ประเด็น 

กลยุทธ์ ความคาดหวังและเปูาหมายความส าเร็จของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

(2) ช่วยเลขาธิการในการก ากับ  ติดตาม  เร่ งรัด  การด าเนินงานของส่วนราชการ 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้ เป็นไปตามทิศทาง  แนวนโยบาย  กลยุทธ์ 
ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

2. ด้านบริหารงาน 
(1) ช่ วย เลขาธิการ ในการแปลงนโยบาย เป็ นแนวทางและแผนปฏิบั ติ ร าชการ 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดไว้ได ้

(2) ช่วยเลขาธิการในการบริหาร  ควบคุม ก ากับ ดูแล  งานด้านกฎหมาย  ระเบียบ
ข้อบังคับ งานการเชื่อมโยงการบริหารงานที่มีการบริหารความเสี่ยงที่ เกิดจากการบริหารงาน 
ใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารการเงิน งบประมาณ บัญชี พัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล 

(3) ช่วยบริหารควบคุม ก ากับ ดูแล ภารกิจสนับสนุนการบริหารราชการประจ าทั่วไป 
งานอ านวยการและงานประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา  และการจัดตั้งสถาบัน 
การอาชี วศึ กษา  รวมทั้ ง การ พัฒนาระบบฐานข้ อมู ลและ เทค โน โลยี ส ารสน เทศให้ ทั นต่ อ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและครอบคลุมหน่วยงานเครือข่าย เป็นต้น โดยด าเนินการในลักษณะแบบ
บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สั่งราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ปรับปรุง แก้ไข ตัดสินใจ
แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติราชการในงานดังกล่าวเพ่ือให้
การปฏิบัติราชการบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

(4) วางแผน ก ากับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ การด าเนินโครงการหรืองานตามนโยบาย
เร่งด่วน เช่น งานการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษา หรืองานตามที่ได้รับมอบหมาย
เฉพาะจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามทิศทางของแนวนโยบาย กลยุทธ์ 
และแผนงาน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย 
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(5) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพ่ือการพิจารณาให้ความเห็น
หรือการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ 

(6) ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้น าที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ 

(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ช่วยเลขาธิการปกครองบังคับบัญชา ก ากับ ดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ 

การบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม และช่วยบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการ  
และบุคลากรในการพัฒนาการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
(1) ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม ก ากับ การโอน เปลี่ยนแปลง ติดตามการใช้งบประมาณ 

ในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(2) ช่วยเลขาธิการในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดินให้เกิด

ประสิทธิภาพและเป็นไปตาม กฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

(1) ศึกษา วิ เคราะห์  วิจัย สภาพปัญหา  สาเหตุ แนวทางแก้ไขและแนวโน้มต่าง  ๆ 
เพ่ือเสนอแนะและก าหนดแนวทางในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เปูาหมาย แผนงาน งาน โครงการ
และงบประมาณเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาตามประเภทและระดับต่าง  ๆ ให้สอดคล้องกับความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ความต้องการก าลังคน สภาวะ การว่างงานและการมีงานท าของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบ รูปแบบหรือวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา 
การจัดการศึกษา การก าหนดแผนงาน งาน โครงการ การจัดท าสถิติ ข้อมูล การรายงานผลและประเมิน 
ผลงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(3) ติดตามรายงานผลหรือประเมินผลนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน งาน โครงการทางการ
อาชีวศึกษาด้านต่าง ๆ 

(4) ให้ค าปรึกษา แนะน าเผยแพร่ หรือบรรยาย เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ เปูาหมาย
มาตรการ แผนงาน โครงการจัดการศึกษาและหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวางแผนการผลิตและการ
ใช้ก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ระบบหรือกระบวนการ ด้านการวางแผน การรายงานผล ประเมินผล 
แก่ผู้บริหาร นักวิชาการ คร ูอาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(5) เป็นผู้แทนระดับสูง ร่วมประชุม สัมมนา ประสานงานด้านนโยบาย แผนงาน โครงการ 
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

(6) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข และแนวโน้มต่าง ๆ เพ่ือเสนอแนะ
และก าหนดแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษา และวิชาชีพเกี่ยวกับระบบ รูปแบบการจัดการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ทรัพยากร อัตราก าลัง สื่อ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ระบบ รูปแบบ
หลักเกณฑ์วิธีการรับรองและประกันคุณภาพ การบริหารจัดการองค์กรและความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ
เอกชน องค์กร และชุมชน ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ทางด้านอุตสาหกรรม 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบ รูปแบบหรือวิธีการใหม่ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการจัด
การศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน องค์กรและชุมชน
ท้องถิ่น การบริหารจัดการองค์กรและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านอุตสาหกรรม  เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(3 )  ติดตามรายงานผลหรือประเมินผล  การพัฒนามาตรฐานอาชี วศึกษาวิช าชีพ 
การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการองค์กร และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ด้านอุตสาหกรรม 

(4) ให้ค าปรึกษา แนะน า เผยแพร่หรือบรรยายเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาวิชาชีพ 
การบริหารจัดการองค์กร ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน ส่วนท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอาชีวศึกษา การติดตามรายงานผลและประเมินผล แก่ผู้บริหาร นักวิชาการ ครู อาจารย์
บุคลากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(5) เป็นผู้แทนระดับสูง  ร่วมประชุม  สัมมนา ประสานงานด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา
อุตสาหกรรม 

(6) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ 
  

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขและแนวโน้มต่าง ๆ เพ่ือเสนอแนะ
และก าหนดแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เกี่ยวกับระบบ รูปแบบการจัดการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ทรัพยากร อัตราก าลัง สื่อครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ระบบ รูปแบบ
หลักเกณฑ์วิธีการรับรองและประกันคุณภาพ การบริหาร จัดการองค์กรและความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ
เอกชน องค์กร และชุมชน ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ด้านธุรกิจและบริการ 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบ รูปแบบหรือวิธีการใหม่ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัด
การศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  การร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนองค์กรและชุมชน
ท้องถิ่น การบริหารจัดการองค์กรและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านธุรกิจและบริการ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(3) ติดตามรายงานผลหรือประเมินผลการพัฒนามาตรฐานอาชีวศึกษาวิชาชีพการจัดการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการองค์กร และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องด้านธุรกิจและบริการ 

(4) ให้ค าปรึกษา แนะน า เผยแพร่หรือบรรยายเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาวิชาชีพ 
การบริหารจัดการองค์กร ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชนส่วนท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอาชีวศึกษา การติดตามรายงานผลและประเมินผล แก่ผู้บริหาร นักวิชาการ ครู อาจารย์
บุคลากร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(5) เป็นผู้แทนระดับสูง ร่วมประชุม สัมมนา ประสานงานด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจ 
และบริการ 

(6) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขและแนวโน้มต่าง ๆ เพ่ือเสนอแนะ
และก าหนดแนวทาง ในการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพเกี่ยวกับระบบ  รูปแบบการจัด
การศึกษา การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ทรัพยากร อัตราก าลัง สื่อ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ระบบ
รูปแบบหลักเกณฑ์วิธีการรับรองและประกันคุณภาพ การบริหารจัดการองค์กรและความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ
เอกชน องค์กรและชุมชนส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ด้านเกษตรกรรมและประมง 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบ รูปแบบหรือวิธีการใหม่ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการจัด
การศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน องค์กร และชุมชน
ท้องถิ่น การบริหารจัดการองค์กรและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านเกษตรกรรมและประมง เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(3) ติดตามรายงานผลหรือประเมินผลการพัฒนามาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพการจัด
การศึกษา การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการองค์กรและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเกษตรกรรม
และประมง 

(4) ให้ค าปรึกษา แนะน า เผยแพร่หรือบรรยายเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  วิชาชีพ 
การบริหารจัดการองค์กร ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชนส่วนท้องถิ่น การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา การติดตามรายงานผลและประเมินผล แก่ผู้บริหาร นักวิชาการ ครู อาจารย์
บุคลากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(5) เป็นผู้แทนระดับสูงร่วมประชุม  สัมมนาและประสานงานด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา
เกษตรกรรมและประมง 

(6) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ผู้อ านวยการส านัก 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือส านัก ในราชการบริหารส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค หรือต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอ่ืน ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน
อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
งานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านแผนงาน 
(1) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ 

ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการที่สังกัด 
(2) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและความยุ่งยากซับซ้อน

มากให้เป็นไปตามแผนงาน  โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงาน 
การด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามท่ีก าหนดไว้ 

(3) บริหารโครงการขนาดใหญ่ โดยมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ขั้นตอนส าคัญเพ่ือให้
เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

2. ด้านบริหารงาน  
(1) ก าหนดกลยุทธ์ ระบบงานและวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพ่ือเป็นแนวทาง 

การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
(2) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน่วยงาน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมาย 
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

(3) วินิจฉัย สั่งการเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้างหรือมีความซับซ้อนของประเด็น
ปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้
บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

(4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ  เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 

(5) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ 
และคณะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือ เวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลักเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ 

3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(1) จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
(2) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
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(3) ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในบังคับบัญชา 
ให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

(4) ปรับปรุงหรือหาแนวทาง วิธีการใหม่ ๆ หรือ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในการ
พัฒนา กระตุ้น เร่งเร้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ
ที่ดีข้ึน 

4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
(1) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบสูง  เพ่ือให้

สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของส่วนราชการ 
(2) ติดตาม  ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณในจ านวนที่สูงมากให้เกิด

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินการและประสานงาน  ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
การมอบอ านาจ พ.ศ. 2546 การพัฒนาการปฏิบัติราชการและการจัดท ารายงานผลการพัฒนา
ประสิทธิภาพส่วนราชการประจ าปี 

(ข) พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและประสิทธิภาพของส่วนราชการ  อาทิ การวาง
รูปแบบส่วนราชการ การลดขั้นตอน การสร้างตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการบริหารและปฏิบัติราชการ 

(ค) ส่งเสริมและประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการก าหนดกรอบ 
และมาตรฐานอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง จัดกลุ่มต าแหน่งของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ 
การเปิดเผยข้อมูลและอ านวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชน การพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานและทัศนคติของข้าราชการและลูกจ้าง 

(ง) ด าเนินการและประสานงานกับส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.ค.ศ. และส่วน
ราชการอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติงานตามหน้าทีแ่ละขอบเขตความรับผิดชอบ 

(จ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

แบ่งงานภายในออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย 
กกกกกก1. งานบริหารงานทั่วไป 
กกกกกก2. งานพัฒนาโครงสร้างองค์กร 
กกกกกก3. งานพัฒนาสมรรถนะองค์กร 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. งานบริหารงานทั่วไป 

(1) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ งานเอกสารงานประชุม และงานบริหารบุคคล 
(2) ปฏิบัติ เกี่ยวกับ  งานการเงิน การบัญชี งานพัสดุ งานแผนงานและงบประมาณ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
(3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2. งานพัฒนาโครงสร้างองค์กร 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างขององค์กร การปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง ตลอดจนการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์กร  
(2) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ประสานเกี่ยวกับการปรับปรุงบทบาทภารกิจขององค์กร 

และการถ่ายโอนภารกิจเป็นรูปแบบต่าง ๆ 
(3) งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้ างระบบราชการ ขององค์กร 

และคณะท างานแบ่งส่วนราชการขององค์กร 
(4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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3. งานพัฒนาสมรรถนะองค์กร 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ประสาน และจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตลอดจน
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเปูาหมายไปยังหน่วยงานภายในระดับต่าง ๆ ขององค์กร 

(2) บริหารการจัดการระบบการวัดและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรและหน่วยงาน
ในสังกัด 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมที่ดีของบุคลากรในองค์กร ตลอดจนผลักดันให้องค์กรมีการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ก าหนดเปูาหมาย  ทิศทาง  ภารกิจ  ขอบเขตและแผนการตรวจสอบให้สอดคล้อง 
กับเปูาหมาย ภารกิจ และนโยบายของส่วนราชการ 

(ข) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) โดยตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้
ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแล
ปูองกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของงานต่าง  ๆ ว่ามีความเพียง
พอที่จะมั่นใจว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆ ถูกต้องและสามารถสอบทาน
ได้หรือเพียงพอที่จะปูองกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ได ้

(ค)  การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด  (Compliance Auditing) โดยตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

(ง) การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) โดยตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน งาน และโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย 
หรือมาตรฐานที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม  โดยค านึงถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพ
ของกิจกรรม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนราชการ 

(จ) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) โดยพิสูจน์
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงาน และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

(ฉ) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ 
ของส่วนราชการว่า มีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน  การควบคุม การประเมินผล 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารงานและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดี  (Good Governance) ใน เรื่ องความเชื่ อถือ ได้ 
ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 

(ช) การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) โดยตรวจสอบกรณีที่ ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหาร หรือกรณีที่มีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการ
กระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา
ด าเนินการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป 

(ซ) เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) โดยส่งเสริมให้การจัดสรรการใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม ตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อองค์กร 

(ฌ) ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต 
ในองค์กร ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน 
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(ญ) ปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นระบบเครือข่าย โดยประสานเชื่อมโยงกับการตรวจสอบระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านัก หน่วยงาน สถานศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา 

(ฎ) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี โดยให้ค าปรึกษาแก่ฝุายบริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับ รวมทั้งการตอบข้อหารือเกี่ยวกับมาตรการ ระบบ ระเบียบ คู่มือและแนวปฏิบัติ 

(ฏ) วิเคราะห์ และติดตามประเมินความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบ การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(ฐ) รายงานผลการตรวจสอบ  และการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์  ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 
ค าปรึกษา ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในก าหนดไว้  และสามารถน าไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(ฑ) ประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการเงินการคลังของส่วนราชการ 
(ฒ) ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการทางวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน 

แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการให้ความรู้งานการเงิน บัญชี และพัสดุแก่สถานศึกษาและ
สถาบันการอาชีวศึกษา 

(ณ) พัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คิดค้นวิธีการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือเอกสาร
และเครื่องมือการตรวจสอบ 

(ด) สนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาการปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

(ต) จัดท า Website ให้สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ระเบียบ กฎหมาย 
และแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งตอบข้อหารือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(ถ) ประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้เกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อราชการ 

(ท) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

แบ่งงานภายในออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 
1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 
3. กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน 3  

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

กกกกกก1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

(1) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบริหาร หรือจัดการทั่วไป งานสารบรรณธุรการ
การเงิน และงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ พิมพ์เอกสารราชการและวิชาการ งานบุคลากรประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ฝึกอบรมและพัฒนางาน สถิติข้อมูล  และระบบเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ 

(2) วิเคราะห์ รวบรวม ติดตาม รายงานผลการด าเนินงานหรือปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานหรือส านัก ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ
กลุ่มงานใดเป็นการเฉพาะ 
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(3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

กกกกกก2. กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน คือ 

2.1 กลุ่มงานตรวจสอบและประเมินผล 
รับผิดชอบงานตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุหน่วยรับตรวจของสถานศึกษารวม 27

จังหวัด จ านวน 142 แห่ง และสถาบันการอาชีวศึกษา จ านวน 6 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 148 แห่งดังนี้ 
-สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  จ านวน 21 แห่ง 
-สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4  จ านวน 25 แห่ง 
-สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  จ านวน 15 แห่ง 
-สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1   จ านวน 30 แห่ง 
-สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2   จ านวน 23 แห่ง 
-สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3   จ านวน 25 แห่ง 

 

กกกกกกกมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามรายละเอียด ดังนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบติดตามผลการ

ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมหรือหน่วยงาน 
(2) ตรวจสอบการด าเนินงาน  ระบบการดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงานตามระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงาน รายงานการเงิน ตรวจสอบกรณีพิเศษ และตามที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ตรวจสอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือ สั่งการ 
(4)  วิ เคราะห์  และติดตามประเมินความเพียงพอ  และประสิทธิผลของระบบ 

การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(5 )  รายงานผลการตรวจสอบ  และการ ให้ ข้ อมูล เชิ งวิ เคราะห์  ประเมินผล

ข้อเสนอแนะ เพ่ือเสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และติดตามผล  การด าเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะ 

(6) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าการด าเนินงาน  และตอบข้อหารือแก่ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น รวมทั้งประสานงาน
กับส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2.2 กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ 
(1) ปฏิบัติ งานตรวจสอบเป็นระบบเครือข่าย  โดยประสานเชื่อมโยงกับส านัก

หน่วยงาน สถาบันการอาชีวศึกษา และหน่วยรับตรวจ (สถานศึกษา) 
(2) พัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คิดค้นวิธีการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดท า

คู่มือ เอกสาร และเครื่องมือการตรวจสอบ 
(3) ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน ให้บริการทางวิชาการ และให้ความรู้งานการเงิน บัญชี 

และพัสด ุแก่สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา 
(4) จัดท า Website ให้สาระความรู้ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน 
(5) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน 
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3. กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน คือ 

3.1 กลุ่มงานตรวจสอบและประเมินผล 
รับผิดชอบงานตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุหน่วยรับตรวจของสถานศึกษาสถาบัน

การอาชีวศึกษา และส่วนการคลังและพัสดุ ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
รวม 26 จังหวัด จ านวน 143 แห่ง และสถาบันการอาชีวศึกษา จ านวน 7 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 150 แห่ง ดังนี้ 

-สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1   จ านวน 19 แห่ง 
-สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2    จ านวน 18 แห่ง 
-สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1    จ านวน 18 แห่ง 
-สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2    จ านวน 21 แห่ง 
-สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3    จ านวน 25 แห่ง 
-สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4    จ านวน 16 แห่ง 
-สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร    จ านวน 21 แห่ง 
-ส่วนการคลังและพัสดุ ส านักอ านวยการ    จ านวน   1 แห่ง 

กกกกกกกกมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามรายละเอียด ดังนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง เพ่ือวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมิน

ความเสี่ยงของกิจกรรมหรือหน่วยงาน 
(2) ตรวจสอบการด าเนินงาน  ระบบการดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงานตามระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงาน รายงานการเงิน ตรวจสอบกรณีพิเศษ และตามที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ตรวจสอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ 
(4 )  รายงานผลการตรวจสอบ  และการ ให้ ข้ อมูล เชิ งวิ เคราะห์  ประเมินผล

ข้อเสนอแนะ เพ่ือเสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และติดตามผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

(5) วิเคราะห์ สอบทาน และประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS) ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(6 )  ให้ค าปรึ กษา  ค าแนะน าการด า เนินงาน  และตอบข้อหารื อแก่ผู้ บริหาร 
และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น รวมทั้งประสานงาน
กับส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3.2 กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ 
(1) ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระบบเครือข่าย  โดยประสานเชื่อมโยงกับส านัก

หน่วยงาน สถาบันการอาชีวศึกษาและหน่วยรับตรวจ (สถานศึกษา) 
(2) พัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คิดค้นวิธีการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดท า

คู่มือ เอกสาร และเครื่องมือการตรวจสอบ 
(3) ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน  ให้บริการทางวิชาการ  และให้ความรู้ งาน

การเงิน บัญชี และพัสดุแก่สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา 
(4) จัดท า Website ให้สาระความรู้ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน 
(5) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน 
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4. กลุ่มตรวจสอบภายใน 3 แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน คือ 

4.1 กลุ่มงานตรวจสอบและประเมินผล 
รับผิดชอบงานตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุหน่วยรับตรวจของสถานศึกษา รวม 23

จังหวัด จ านวน 131 แห่ง และสถาบันการอาชีวศึกษา จ านวน 6 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 137 แห่ง ดังนี้ 
-  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จ านวน 20 แห่ง 
-  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จ านวน 20 แห่ง 
-  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จ านวน  8 แห่ง 
-  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จ านวน 30 แห่ง 
-  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จ านวน 19 แห่ง 
-  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จ านวน 30 แห่ง 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามรายละเอียด ดังนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมิน

ความเสี่ยงของกิจกรรมหรือหน่วยงาน 
(2) ตรวจสอบการด าเนินงาน ระบบการดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงานตามระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงาน รายงานการเงิน ตรวจสอบกรณีพิเศษ และตามที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ตรวจสอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือ สั่งการ 
(4) รายงานผลการตรวจสอบ และการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผลข้อเสนอแนะ 

เพ่ือเสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(5) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าการด าเนินงาน และตอบข้อหารือแก่ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อ่ืน รวมทั้ง

ประสานงานกับส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4.2 กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ 
(1) ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระบบเครือข่าย  โดยประสานเชื่อมโยงกับส านัก

หน่วยงาน สถาบันการอาชีวศึกษาและหน่วยรับตรวจ (สถานศึกษา) 
(2) พัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คิดค้นวิธีการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดท า

คู่มือ เอกสาร และเครื่องมือการตรวจสอบ 
(3) ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน ให้บริการทางวิชาการ และให้ความรู้งานการเงิน บัญชี 

และพัสดุ แก่สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา 
(4) จัดท า Website ให้สาระความรู้ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน 
(5) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน 
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ส านักอ านวยการ 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา ประสานงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การประชาสัมพันธ์และงาน
เผยแพร่การอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ และงานอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(ข) พัฒนาระบบงานและการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(ค) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ งานอาคารสถานที่ งบประมาณ และ

สินทรัพย์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดและตรวจสอบมาตรฐานอาคาร งานออกแบบ 
และก่อสร้าง รวมทั้งการประสานและส่งเสริมการด าเนินงานของสถานศึกษา 

(ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กฎหมาย นิติกรรมและสัญญา
งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

แบ่งงานภายในออกเป็น 5 กลุ่ม 1 ส่วน และ 1 ฝ่าย ประกอบด้วย 
กกกกกก1. กลุ่มเลขานุการส านักงาน 
กกกกกก2. ฝุายบริหารงานทั่วไป 
กกกกกก3. กลุ่มประชาสัมพันธ์ 
กกกกกก4. ส่วนการคลังและพัสดุ 
กกกกกก5. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
กกกกกก6. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กกกกกก7. กลุ่มนิติการ 
 



โครงสร้างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    หน้าท่ี  | 44 
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. กลุ่มเลขานุการส านักงาน 
(1) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร อาทิ วิเคราะห์กลั่นกรอง 

สรุปเรื่อง เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร ติดตามและรายงานผลตามที่ได้ สั่งการ การลงเวลานัดและติดต่อประสานงานกับ
บุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามก าหนดการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือผู้บริหารพิจารณาเกี่ยวกับการเชิญ 
เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการ ประธานในพิธีหรือการประชุม ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการ
จัดท าบันทึกร่างโต้ตอบสารแสดงความยินดีและขอบคุณในโอกาสต่าง ๆ 

(2) ปฏิบัติงานในฐานะคณะท างานของเลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับผิดชอบงาน
การศึกษา วิเคราะห์ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ด าเนินการ ประสานงาน ติดตามและรายงานผลงานด้านต่าง ๆ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการฯมอบหมาย 

(3) ร่วมด าเนินการและประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงาน
เกี่ยวกับการจัดการประชุม บันทึกการประชุม เผยแพร่รายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) ร่วมด าเนินการและประสานงานในการประชุมผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา อ.ก.พ. และ อ.ก.ค.ศ. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(1) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบริหารหรือจัดการทั่วไป งานสารบรรณ ธุรการ 

การรับและลงทะเบียนรับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษา 
การจัดท าบันทึกร่างโต้ตอบ ลงทะเบียนการยืม การเก็บรักษา การท าลายเอกสารการออกเลขที่ค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หนังสือราชการ หนังสือประทับตราแทนการลงนาม รวมถึง
บันทึกข้อความและส่งเอกสารหรือหนังสือราชการถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานภายนอกส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา การเงินและงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ พิมพ์เอกสารราชการ
และวิชาการ งานบุคลากร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ฝึกอบรมและพัฒนางาน สถิติข้อมูลและระบบ
เครอืข่ายสารสนเทศต่าง ๆ 

(2) การออกเลขที่ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ค าสั่งของส านักอ านวยการ
และหนังสือส่งออกของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและส านักอ านวยการ หรือผู้รักษาการลงนามแทน
และส่งเอกสารหรือหนังสือราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ส านักอ านวยการ 
ถึงส่วนราชการและหน่วยงานภายนอกส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(3) วิเคราะห์ รวบรวม ติดตามรายงานผลการด าเนินงานและหรือปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรมและงบประมาณในภาพรวมของส านัก หน่วยงาน ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
กลุ่ม หรือกลุ่มงานใดเป็นการเฉพาะ 

(4) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  งานสวัสดิการ และงาน
มูลนิธิที่จัดตั้งโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งงานพิธี งานรัฐพิธี กิจกรรมส าคัญ 
ของชาติ กิจกรรมส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(5) งานเอกสารลับและเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ 

(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มประชาสัมพันธ์ 
(1) วิเคราะห์ ติดตาม ประมวลข้อมูลข่าวสาร รับฟังความคิดเห็นและส ารวจสาธารณมติ 
(2) พัฒนาระบบ ก าหนดกลยุทธ์และวิธีการประชาสัมพันธ์ 
(3) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการประชาสัมพันธ์และการ

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เช่น การแถลงข่าว สื่อมวลชนสัญจร และการประชาสัมพันธ์ในสภาวะวิกฤต 
(4) สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
(5) จัดให้มีการบริการข้อมูลข่าวสาร  ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา และของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้แก่สื่อมวลชนและสาธารณชนทั่วไป 
(6) ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือและให้ข้อเสนอแนะงานประชาสัมพันธ์แก่ภาครัฐภาคเอกชน

และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(7) ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และให้บริการสื่อทัศนูปกรณ์ 
(8) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับศูนย์วิทยุสื่อสาร  ระบบโทรศัพท์กลาง ทั้งภายใน

และภายนอกของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4. ส่วนการคลังและพัสดุ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ 

4.1 กลุ่มงานการคลังและระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(1) จัดท ารายงานฐานะการเงินและงบการเงินในภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา เพ่ือรายงานต่อองค์กรภายนอก พร้อมทั้งสรุปและวิเคราะห์งบการเงินเสนอต่อผู้บริหาร 
ทุกระดับ 

(2) จัดท าบัญชีต้นทุนผลผลิต และควบคุม รายงานงบประมาณการใช้จ่ายเงิน 
(3) พัฒนาระบบบัญชี ทะเบียนควบคุมต่างๆ ให้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
(4) ดูแล การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณและเงินต่างๆ  ในส่วน 

ที่เก่ียวข้องของส านักงานฯ และสถานศึกษาในระบบ GFMIS 
(5) ควบคุมศูนย์ปฏิบัติการ GFMIS ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์ Help 

Desk และ Call Center ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานศึกษาด้านระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
Excel Loader และบริหารห้องข่าวใน www.vec.go.th และ www.boga.go.th เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

(6) ด าเนินการขอท าความตกลงกับกรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
และส านักงบประมาณ เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ อาทิ การขออนุมัติใช้เงินรายได้และการ
เบิกจ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาในสังกัด การปรับปรุงระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาของรัฐ  ที่ไม่เป็นนิติบุคคล 
และระเบียบราชการอ่ืน ๆ การถอนคืนค่าปรับเป็นรายได้และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(7) ศึกษาวิเคราะห์ กฎระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการคลังและระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้
การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

(8) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ
แนวทางหรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(9) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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4.2 กลุ่มงานการเงิน 
(1) ด าเนินการ ประสานงาน ด้านการเงิน เกี่ยวกับการรับจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ เงินทุน กองทุน มูลนิธิ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์และ เงินสวัสดิการต่างๆ การเก็บรักษาเงิน
หลักฐานแทนตัวเงิน น าเงินส่งคลัง น าฝากเงิน เบิกเงิน โอนเงินงบบุคลากรและเงินอ่ืนๆ จัดท าทะเบียนรับ
จ่ายเงินสด เช็ค ใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน พร้อมทั้งติดตามและรายงาน
ผล 

(2) ประสานงานกับธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการเงิน การแจ้งผล การกู้เงิน
และติดตามการช าระหนึ้ของการกู้เงิน เพ่ือที่อยู่อาศัย โครงการเงินกู้สวัสดิการไม่มีเงินฝากและสินเชื่อ
สวัสดิการต่างๆ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

(3) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการหักและจ่ายหนี้ของข้าราชการและลูกจ้าง 
ในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติด้านการเงิน เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เปูาหมายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

(5) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ
แนวทางหรือสื่อประเภทอ่ืนๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(6) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4.3 กลุ่มงานเบิกจ่ายงบประมาณ  
(1) ด าเนินการ ประสานงานด้านงบประมาณเกี่ ยวกับการเบิกจ่าย  การใช้จ่ายเงิน 

การเบิกเกินจ่ ายคืน  การเบิกหักผลักส่ ง เงินงบประมาณ  งบบุคลากร  งบกลาง เงินสวัสดิการ 
ค่ารักษาพยาบาลการศึกษาบุตร บ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จตกทอด เงินทดแทนต่างๆ งบเงินอุดหนุน 
งบรายจ่ายอื่น ๆ รวมทั้งการกันเงิน ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน 

(2) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเคลื่อนไหวของเงินรายได้และเงินควบต่าง ๆ ที่จ่ายในลักษณะ
เดียวกับเงินเดือน อาทิ ย้าย บรรจุ แต่งตั้ง ถึงแก่กรรม ลาออก เกษียณ เลื่อนขั้น ปรับระดับ เปลี่ยนแปลง
ข้อมูล เพ่ือการลดหย่อนภาษี ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจ า ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 

(3) ด าเนินการและประสานงานกับกรมบัญชีกลางในการขอโอนเงิน โครงการจ่ายตรง
บ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จตกทอดของข้าราชการและลูกจ้างประจ าและข้อหารือ  ข้อตกลงกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

(4) สรุประเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดมาตรการประหยัดเสนอผู้บริหารเห็นชอบ
และแจ้งเวียนเพื่อถือปฏิบัติ 

(5) ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติด้านการงบประมาณ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

(6) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือจัดท า เป็นคู่มือ
แนวทางหรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(7) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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4.4 กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ 
(1) ด าเนินการ ประสานงานด้านการพัสดุ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง การควบคุม

จ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการ การจัดท าทะเบียนควบคุมและ
บ ารุงรักษาพัสดุต่าง ๆ ตามกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

(2) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินที่ราชพัสดุและอาคารราชพัสดุ 
ของสถานศึกษา และการโอนพัสดุ ครุภัณฑ ์

(3) สร้างข้อมูลหลักเก่ียวกับการบริหารจัดการตามระเบียบพัสดุในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(4) ดูแลการใช้ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา  การจัดท าเครื่องหมายตอบแทนให้แก่ 

ผู้ช่วยเหลือราชการ และการขอมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ของข้าราชการในส่วนกลาง 
(5) ดูแลยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์ การจดทะเบียน 

ต่อทะเบียนยานพาหนะ 
(6) ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติด้านการพัสดุ เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไป

ตามวัตถุประสงค ์เปูาหมายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
(7) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ

แนวทางหรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 
(8) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

5. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ 

5.1 กลุ่มงานมาตรฐานสถาปัตยกรรม  
(1) ด าเนินการ ประสานงานและพัฒนา มาตรฐานงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม 
(2) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่ตรงหรือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือจัดท า

เป็นคู่มือ แนวทางหรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 
(3) ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไข แบบรูปรายการด้านสถาปัตยกรรม 
(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

5.2 กลุ่มงานมาตรฐานวิศวกรรม  
(1) ด าเนินการ ประสานงานและพัฒนา มาตรฐานงานออกแบบด้านวิศวกรรม 
(2) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ

แนวทางหรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 
(3) ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไข แบบรูปรายการด้านวิศวกรรม 
(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

5.3 กลุ่มงานมาตรฐานการก่อสร้าง  
(1) ด าเนินการ ประสานงานและพัฒนาการก่อสร้างอาคารทุกชนิดทุกประเภท 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารแต่ละประเภท 
(2) ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไข การก่อสร้างงานทุกประเภทให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ที่ก าหนด 
(3) ดูแล ซ่อมบ ารุงอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใน

ส่วนกลางของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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(4 )  ดูแลผู้ ตรวจเวรยาม  ยามและลูกจ้างประจ า ในส่วนกลางของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(5) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ
แนวทางหรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

5.4 กลุ่มงานประมาณราคาและเขียนแบบ 
(1) ด าเนินการ ประสานงานและพัฒนา  การประมาณราคาค่าก่อสร้างของงาน 

ทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตรงหรือสอดคล้องกับข้อก าหนดและระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(2) พิจารณาประมาณการแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
(3) ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไข การประมาณราคาและเขียนแบบให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานที่ก าหนด พร้อมทั้งจัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือจัดท า
เป็นคู่มือ แนวทาง หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

6. กลุ่มบริหารงานบุคคล แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ 

6.1 กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 1 
(1) การก าหนดมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ลูกจ้างประจ า 

และพนักงานราชการ รวมทั้งการก าหนดและรับรองคุณวุฒิ 
(2) การวางแผนและการบริหารอัตราก าลังของข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า

และพนักงานราชการ รวมทั้งการก าหนดต าแหน่ง การจัดกลุ่มต าแหน่งการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของต าแหน่ง การเกลี่ยหรือตัดโอนต าแหน่ง การเปลี่ยนสายงาน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการ หลักเกณฑ์
แนวทางเกณฑ ์หรือกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 

(3) การย้าย การโอน การบรรจุกลับ การรักษาราชการแทน การรักษาการในต าแหน่ง
การช่วยราชการ  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่  การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ 
การมอบหมายหน้าที่ราชการ การลาออกจากราชการ การเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ และลูกจ้างประจ าพร้อมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการเพ่ือการเลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง การต่อสัญญาหรืออ่ืน ๆ 

(4) การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  และพนักงาน
ราชการในทุกกรณ ีตั้งแต่การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การบรรจุเข้ารับราชการ การจ้าง
พนักงานราชการ การทดลองปฏิบัติราชการ รวมทั้งการอนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันหรือสอบ
คัดเลือก คัดเลือกในส่วนราชการอ่ืน 

(5) การสอบคัดเลือก คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า เพ่ือเลื่อน 
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

(6) ประสานงานกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในการปรับปรุงโครงสร้างและระบบงาน 
(7) ประสานงานกับส านักพัฒนาสมรรถะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในการพัฒนา

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ เพ่ือการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 



โครงสร้างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    หน้าท่ี  | 49 
 

(8) พัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลตามหน้าที ่พร้อมทั้งจัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือจัดท าเป็น
คู่มือ แนวทางหรือสื่อประเภทอ่ืนๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

6.2 กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 
(1) การก าหนดมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการก าหนดและรับรองคุณวุฒิ 
(2) การวางแผนและการบริหารอัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษารวมทั้งการก าหนดต าแหน่ง การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งการเกลี่ยหรือตัดโอน
ต าแหน่งการเปลี่ยนสายงาน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทาง เกณฑ์หรือกรอบอัตราก าลัง
ที่ก าหนด 

(3) การย้าย การโอน การบรรจุกลับ การรักษาราชการแทน การรักษาการในต าแหน่ง
การช่วยราชการ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ การมอบหมายหน้าที่ราชการการลาออกจากราชการ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(4) การสรรหาบุคคล เข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในทุกกรณี ตั้งแต่การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การบรรจุเข้ารับราชการการเตรียม 
ความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม การทดลองปฏิบัติราชการ รวมทั้งการอนุญาตให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาไปสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก คัดเลือกในส่วนราชการอ่ืน 

(5) การสอบคัดเลือก คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

(6) ประสานงานกับส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือการปฏิบัติ ราชการที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(7 )  พัฒนา  ปรับปรุ ง  กฎ  ระเบียบ  หลั ก เกณฑ์  วิ ธี การ  แนวปฏิบัติ เกี่ ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลตามหน้าที่ พร้อมทั้งจัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ แนวทาง หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

6.3 กลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ 
(1) การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งการปรับวิทยฐานะหรือปรับอัตรา

เงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานวิชาการ 
(3) การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรทางการศึกษา 

ทั้งในระดับควบและนอกระดับควบ รวมทั้งการจัดกลุ่มต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 
(4) การพัฒนา  ปรับปรุงกฎ  ระเบียบ  หลักเกณฑ์ วิธีการ  แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลตามหน้าที่ พร้อมทั้งจัดท าสื่อและคู่มือเผยแพร่สู่สาธารณะ 
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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6.4 กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคล 
(1) การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน การให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี  การขอรับบ าเหน็จความชอบพิเศษกรณีถึงแก่ 
ความตายเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ การขอรับเงินท าขวัญกรณีประสบอุบัติเหตุเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่
ราชการ การร้องทุกข์เก่ียวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

(2) การขอรับบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จด ารงชีพ และบ าเหน็จตกทอด การให้ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน การให้ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว การจัดท าข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ให้ได้รับเงินรางวัลประจ าปี การลากรณีต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการลา การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ 
และฝึกอบรมภายในประเทศ การจัดท าค าสั่ งให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน 
ณ ต่างประเทศ การขอพระราชทานเพลิงศพ การสมัครเป็นสมาชิกและการรับเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กบข.) การสมัครเป็นสมาชิกและการขอรับเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ า  
ของส่วนราชการ (กสจ.) การจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการจัดท าบัตรประจ าตัวผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน การออกหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ
การรับรองความประพฤติเพ่ือพกพาอาวุธปืน การเป็นนายทะเบียนตามโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
การให้ข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม 

(3) การจัดท าบันทึกรายการในบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าตอบแทน
การควบคุมและตรวจสอบอัตราว่าง การจัดท าทะเบียนและขออนุมัติเงินประจ าต าแหน่งและเงินวิทยฐานะ
การปรับพอกอัตราเงินเดือน การจัดท าหนังสือรับรองเงินเดือนและค่าจ้างประจ าเหลือจ่าย การขออนุมัติ 
เบิกเงินเดือนข้าราชการย้อนหลัง การจัดท าค าสั่งและการขออนุมัติถือจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ 
(พ.ส.ร.) การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเกี่ยวกับงบบุคลากรและงบด าเนินงาน  การจัดท าข้อมูล
ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า การยืนยันยอดงบประมาณของข้าราชการส าหรับอัตรา
ตั้งใหม ่

(4) การจัดการด้านทะเบียนประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจ า  อาทิ การจัดท า
บันทึกเปลี่ยนแปลง เก็บรักษา และให้บริการค้นหา การควบคุมและการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ า
เกษียณอายุราชการ การขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติ การขอเพ่ิมวุฒิการศึกษา การจัดท า
และเปลี่ยนแปลงรายชื่อในนามานุกรม 

(5) จัดเก็บและจัดท าข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
และลูกจ้างประจ า เช่น การปรับปรุงและวิเคราะห์ฐานข้อมูลบุคคล การวิเคราะห์และประมวลผล 
พร้อมทั้งเป็นหน่วยเครือข่ายข้อมูลบุคคลและให้บริการข้อมูลบุคคล 

(6 )  พัฒนา  ปรับปรุ ง  กฎ  ระเบียบ  หลั ก เกณฑ์  วิ ธี การ  แนวปฏิบัติ เกี่ ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลตามหน้าที่ พร้อมทั้งจัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ แนวทาง หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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7. กลุ่มนิติการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงาน คือ 

7.1 กลุ่มงานวินัย 
(1) พิจารณา ตรวจสอบ ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ 

ร้องทุกข์และคดีปกครองทีเ่กี่ยวกับวินัย 
(2) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 

การด าเนินงานด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและศูนย์ราชการ 
ใสสะอาด 

(3) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ
แนวทางหรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

7.2 กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ 
(1) พิจารณา ตรวจสอบ ตอบข้อหารือ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ

แผนการปฏิบัติงาน โครงการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ 
(2) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการยกร่าง การพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

การมอบอ านาจ นิติกรรม สัญญา และข้อตกลงที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(3) งานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด คดีแพ่ง คดีปกครอง และงานคดีอ่ืน ยกเว้น 
คดีปกครองที่เก่ียวกับวินัย 

(4) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ
แนวทาง หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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ส านักความร่วมมือ 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) พัฒนาระบบรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
จัดการอาชีวศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผล 

(ข) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนและสถานประกอบการ ให้จัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตรและมาตรฐานการอาชีวศึกษา รวมทั้งการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

(ค) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสนับสนุนทรัพยากรและการจัดให้มีกองทุนอาชีวศึกษา 
(ง) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาองค์กรวิชาชีพ กลุ่มอาชีพและสมาคมอาชีพต่าง ๆ 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

แบ่งงานภายในออกเป็น 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย ประกอบด้วย 
1. ฝุายบริหารงานทั่วไป 
2. กลุ่มความร่วมมือ 1 
3. กลุ่มความร่วมมือ 2 
4. กลุ่มความร่วมมือ 3 
5. กลุ่มความร่วมมือ 4 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(1) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน และงบประมาณ

พัสดุ ครุภัณฑ ์ผลิตและพิมพ์เอกสารราชการและทางวิชาการ 
(2) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  บุคลากร สถิติ ข้อมูล 

เครือข่ายสารสนเทศด้านความร่วมมือ 
(3) รวบรวม ติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน และหรือปฏิบัติงานตามแผนงานกิจกรรม

และวิเคราะห์ งบประมาณในภาพรวมของส านัก 
(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มความร่วมมือ 1 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ

สมาคมอาชีพ รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ไฟฟูาและ อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟแวร์ เทคนิคการผลิตและ ปิโตรเลียม - ปิโตรเคมี ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 

(2) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการความร่วมมือ และ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ในรูปแบบต่าง ๆ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลิตก าลังคนตามความต้องการ 
ของประเทศ 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการอาชีวศึกษา 
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(4) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการ “กองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพ” 

(5) ส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือ ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งใน 
และต่างประเทศ 

(6) ส่งเสริม สนับสนุน  ความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษา  และฝึกอบรมวิชาชีพ 
เพ่ือบริการสังคม 

(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

3. กลุ่มความร่วมมือ 2 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ

สมาคมอาชีพ รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม 
สิ่งทอแฟชั่น อัญมณี เซรามิค ศิลปกรรม เฟอร์นิเจอร์ไม้และก่อสร้าง เหล็กและต่อเรือ พลังงานและ
พลังงานทดแทน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 

(2) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการความร่วมมือและสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ 
ในรูปแบบต่าง ๆ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลิตก าลังคนตามความต้องการ 
ของประเทศ 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการอาชีวศึกษา 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการ “กองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

วิชาชีพ” 
(5) ส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือ ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งใน

และต่างประเทศ 
(6) ส่งเสริม สนับสนุน  ความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษา  และฝึกอบรมวิชาชีพ 

เพ่ือบริการสังคม 
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มความร่วมมือ 3 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ

สมาคมอาชีพ รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ การขนส่งและพาณิชยนาวี ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 

(2) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ในรูปแบบต่าง ๆ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลิตก าลังคนตามความต้องการ 
ของประเทศ 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการอาชีวศึกษา 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการ “กองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

วิชาชีพ” 
(5)  ส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

ทั้งในและต่างประเทศ 

/ (2) พัฒนาระบบ... 
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(6) ส่งเสริม สนับสนุน  ความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษา  และฝึกอบรมวิชาชีพ 
เพ่ือบริการสังคม 

(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
 

5. กลุ่มความร่วมมือ 4 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ

สมาคมอาชีพ รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ด้านอาหาร
เกษตรกรรม ประมง และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551 

(2) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการความร่วมมือและสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ 
ในรูปแบบต่าง ๆ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลิตก าลังคนตามความต้องการ 
ของประเทศ 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการอาชีวศึกษา 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการ“กองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

วิชาชีพ” 
(5) ส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือ ในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งใน

และต่างประเทศ 
(6) ส่งเสริม สนับสนุน  ความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษา  และฝึกอบรมวิชาชีพ 

เพ่ือบริการสังคม 
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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ส านักติดตามและประเมนิผลการอาชีวศึกษา 
 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาในภาพรวมของประเทศ 
(ข) ส่งเสริมและประสานงานการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
(ค) ให้ค าปรึกษา แนะน าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษา 
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

แบ่งงานภายในออกเป็น 6 กลุ่ม 1 ฝ่าย ประกอบด้วย 
1. ฝุายบริหารงานทั่วไป 
2. กลุ่มประเมินผล 
3. กลุ่มติดตามและรายงานผล 1 
4. กลุ่มติดตามและรายงานผล 2 
5. กลุ่มติดตามและรายงานผล 3 
6. กลุ่มติดตามและรายงานผล 4 
7. กลุ่มติดตามและรายงานผล 5 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(1) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบริหารหรือจัดการทั่วไป งานสารบรรณ ธุรการ 

การเงินและงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ ์ยานพาหนะ พิมพ์เอกสารราชการและวิชาการ 
(2) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบุคลากร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ฝึกอบรม

และพัฒนางาน สถิติข้อมูล และระบบเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ 
(3) วิเคราะห์ รวบรวม ติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน และปฏิบัติงานตามแผนงาน

โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในภาพรวมของส านักและหน่วยงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กลุ่มกลุ่มงานใดเป็นการเฉพาะ 

(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มประเมินผล 
(1) วิเคราะห์ วิจัย ประเมิน และประมวลผล นโยบาย แผน โครงการ พันธกิจ ภารกิจ

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ  และงบประมาณในภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา พร้อมจัดท าเป็นสื่อต่าง ๆ คือ รายงานประจ าปีของส านักงานฯ และรายงานผลอ่ืน ๆ 
เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(2) ส่งเสริมและประสานงานการประเมินผลการอาชีวศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(3) พัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการติดตาม ประเมินและประมวลผล พร้อมทั้ง 

การสร้างเครือข่ายการติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
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(4) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ
แนวทาง หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(5) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มติดตามและรายงานผล 1 
รั บผิ ดช อบ ใน เ ขต พ้ืนที่  ภาค เหนื อ  จ า นวน  15  จั งหวั ด  ประกอบด้ ว ย จั งหวั ด 

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร และพิจิตร โดยมีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จ านวน76 แห่ง ซึ่งมีหน้าที่ คือ 

(1) วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการตรวจสอบ นิเทศและ
รายงานผลในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

(2) จัดท า แผนงาน โครงการ ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการติดตาม รายงานผล
และ/หรือประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมในพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ และนโยบายเร่งด่วน 

(3) จัดท าแผนงาน โครงการ ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการติดตามและรายงานผล
ข้อเท็จจริง และข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 

(4) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ
แนวทาง หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(5) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มติดตามและรายงานผล 2 
รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 19 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด

นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร
อุบลราชธานี  สุรินทร์  นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู  และอุดรธานี 
โดยมีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 112 แห่ง ซึ่งมีหน้าที ่คือ 

(1) วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการตรวจสอบ นิเทศและ
รายงานผลในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

(2) จัดท า แผนงาน โครงการ ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการติดตาม รายงานผล
และ/หรือประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมในพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ และนโยบายเร่งด่วน 

(3) จัดท าแผนงาน โครงการ ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการติดตาม และรายงาน
ผลข้อเท็จจริง และข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 

(4) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ
แนวทาง หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(5) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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5. กลุ่มติดตามและรายงานผล 3 
รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  จ านวน 12 จังหวัด

ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี  ชลบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี  สระแก้ว นครนายก
สมุทรปราการ  นนทบุรี  ปทุมธานี  และกรุงเทพมหานคร  โดยมีสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 67 แห่ง ซึ่งมีหน้าที ่คือ 

(1) วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการตรวจสอบ นิเทศ 
และรายงานผลในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

(2) จัดท า แผนงาน โครงการ ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการติดตาม รายงาน
ผลและ/หรือประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมในพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ และนโยบายเร่งด่วน 

(3) จัดท าแผนงาน  โครงการ ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการติดตาม 
และรายงานผล ข้อเท็จจริง และข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 

(4) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ แนวทาง
หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(5) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

6. กลุ่มติดตามและรายงานผล 4 
รั บผิ ดชอบ ใน เขต พ้ืนที่  ภาคกลา ง  จ านวน  16  จั งหวั ด  ประกอบด้ ว ย  จั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครสวรรค์ และอุทัยธานี โดยมีสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 84 แห่ง ซึ่งมีหน้าที ่คือ 

(1) วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการตรวจสอบ นิเทศและ
รายงานผลในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

(2) จัดท า แผนงาน โครงการ ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการติดตาม รายงานผล
และ/หรือประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมในพ้ืนที ่
ที่รับผิดชอบ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ และนโยบายเร่งด่วน 

(3) จัดท าแผนงาน โครงการ ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการติดตามและรายงานผล
ข้อเท็จจริงและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 

(4) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ
แนวทางหรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(5) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

7. กลุ่มติดตามและรายงานผล 5 
รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ ภาคใต้ จ านวน 14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
โดยมีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจ านวน 76 แห่ง ซึ่งมีหน้าที ่คือ 
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(1) วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการตรวจสอบ นิเทศและ
รายงานผลในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

(2) จัดท า แผนงาน โครงการ ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการติดตาม รายงานผล
และ/หรือประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมในพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ และนโยบายเร่งด่วน 

(3) จัดท าแผนงาน โครงการ ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการติดตามและรายงานผล
ข้อเท็จจริงและข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 

(4) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ
แนวทางหรือสื่อประเภทอ่ืนๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(5) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาและเปูาหมายการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา 

(ข) จัดท าข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ 
เพ่ือการอาชีวศึกษา รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 

(ค) พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ  และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

(ง) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์  การประสานนโยบายและความร่วมมือทาง 
การอาชีวศึกษากับองค์กรและหน่วยงานในและต่างประเทศ 

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

แบ่งงานภายในออกเป็น 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย ประกอบด้วย 
1. ฝุายบริหารงานทั่วไป 
2. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
3. กลุ่มงบประมาณและติดตามผล 
4. กลุ่มสารสนเทศการอาชีวศึกษา 
5. กลุ่มยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(1) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบริหารหรือจัดการทั่วไป งานสารบรรณ ธุรการ
การเงินและงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ ์ยานพาหนะ พิมพ์เอกสารราชการ และวิชาการ 

(2) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบุคลากร ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ฝึกอบรม
และพัฒนางาน สถิติข้อมูล และระบบเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ 

(3) วิเคราะห์ รวบรวม ติดตาม รายงานผลการด าเนินงานและหรือปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรมและงบประมาณ ในภาพรวมของส านัก หน่วยงาน ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่ม
กลุ่มงานใดเป็นการเฉพาะ 

(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2.1 กลุ่มงานนโยบาย 

(1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย แผนงานและโครงการ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาคและท้องถิ่น 

(2) จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาและเปูาหมายการผลิต 
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
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(3) ส่งเสริมและประสานงานในการน านโยบายและยุทธศาสตร์ไปด าเนินการให้บรรลุ
เปูาหมาย พร้อมทั้งติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตามที่ได้รับมอบหมาย 

(4) ร่วมด าเนินการและประสานงานการจัดตั้ง ยุบรวม ปรับปรุงสถาบันการอาชีวศึกษา
และสถานศึกษา 

(5) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ
แนวทาง หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(6) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเก่ียวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2.2 กลุ่มงานแผนและโครงการ 
(1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย แผนงานและโครงการ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับ

ภูมิภาคและท้องถิ่น 
(2) จัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนงาน โครงการ

ต่าง ๆ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(3) ส่งเสริมและประสานงานในการน าแผน แผนงาน โครงการทุกระดับไปสู่การปฏิบัติ

ให้บรรลุเปูาหมาย พร้อมทั้งติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของแผน แผนงาน โครงการตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

(4) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ
แนวทาง หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(5) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มงบประมาณและติดตามผล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงาน คือ 
3.1 กลุ่มงานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ 

(1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ งบประมาณตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ พร้อมทั้งด าเนินการและประสานงานการจัดตั้งการชี้แจง การจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 

(2) รวบรวมองค์ความรู้ และจัดท าข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดตั้ง
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติและแผนปฏิบัติ
ราชการ  แผนการปฏิบัติ งาน  และแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ  เ พ่ือจัดท าเป็นคู่มือ  แนวทาง 
หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(3) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

3.2 กลุ่มงานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ   
(1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ งบประมาณตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการแผน

งบประมาณ ผลผลิต โครงการและงบประมาณ เพ่ือจัดท าแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
(2) ติดตามและรายงานแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
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(3) รวบรวมองค์ความรู้และจัดท าข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์ แนวทางการติดตาม 
และรายงานผลการใช้งบประมาณ เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ แนวทางหรือสื่อประเภทอ่ืนๆ ในการให้บริการและ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

(4) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มสารสนเทศการอาชีวศึกษา 
(1) จัดท าข้อเสนอ แนวปฏิบัติ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(2 )  ด า เนินการและประสานงานเกี่ ยวกับการจัดท า  จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

การประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การจัดท ารายงาน สถิติ
และสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ 

(3) พัฒนาจัดท าโปรแกรม ระบบเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศในภาพรวมของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการเชื่อมโยงเครือข่ายกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (4) ก ากับดูแล บ ารุงรักษา ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ระบบเครือข่ายสารสนเทศภายใน
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(5) ด าเนินการและประสานงานในการร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาหรือเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ 

(6) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ
แนวทาง หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(7) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

5. กลุ่มยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ 
(1) จัดท าแผนงาน ข้อเสนอเชิงนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาการ

อาชีวศึกษา 
(2) วิเคราะห์ สังเคราะห ์แผนงานและโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(3) แปลงนโยบายด้านต่างประเทศเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
(4) เป็นหน่วยงานกลางของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประสานงาน 

กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
และหน่วยงานต่างประเทศ เพ่ือความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา 

(5) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ในด้านทุน และการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนผู้ เชี่ยวชาญ และ
อาสาสมัครต่างประเทศ 

(6) ก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(7) ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษากับหน่วยงานต่างประเทศ 
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(8) รับผิดชอบงานข้อมูลและสิ่ งพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือแนะน าและเผยแพร่ 
การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
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ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดท าและประเมินมาตรฐานครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอแผน 
การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 

(ข) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
(ค) ด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งประสานความร่วมมือ

กับภาครัฐและเอกชน ในการฝึกอบรมและพัฒนาครู บุคลากรการอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถาน
ประกอบการด้านอาชีพ 

( ง )  วิ จั ยและพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีการอาชี วศึ กษาและฝึกอบรมวิ ชาชีพ  ผลิ ต 
และบริการ เครื่องจักรกลและเทคโนโลยี พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 

(จ) สร้างและพัฒนารูปแบบการฝึกสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาและสร้าง
เครือข่ายการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับครู และบุคลากรการอาชีวศึกษา 

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

แบ่งงานภายในออกเป็น 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย ประกอบด้วย 
1. ฝุายบริหารงานทั่วไป 
2. กลุ่มพัฒนาหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
3. กลุ่มพัฒนานักบริหารและข้าราชการพลเรือน 
4. กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ 
5. กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(1) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบริหารหรือจัดการทั่วไป งานสารบรรณ ธุรการ

การเงินและงบประมาณ อาคารสถานที่ หอพัก สวัสดิการ พัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ พิมพ์เอกสาร
ราชการและวิชาการ 

(2) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบุคลากร ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ฝึกอบรม
และพัฒนางาน สถิติข้อมูลและระบบเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ 

(3) วิเคราะห์ รวบรวม ติดตาม รายงานผลการด าเนินงานและหรือปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรมและงบประมาณในภาพรวมของส านัก หน่วยงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่ม
กลุ่มงานใดเป็นการเฉพาะ 

(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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2. กลุ่มพัฒนาหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน คือ 

2.1 กลุ่มงานหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

(1) วิเคราะห์ วิจัย ก าหนดหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานกลางที่หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนก าหนด เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากร 
การอาชีวศึกษา 

(2) จัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
(3) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคลากรเพ่ือใช้ใน 

การวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
(4) วิเคราะห์ วิจัย ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม 

ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่ก าหนด 
(5) ร่วมจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษาในภาพรวม 

ของหน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณะ 
(6) จัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ กิจกรรมของส านักเพ่ือประกอบการตั้ง

และจัดสรรงบประมาณในภาพรวมประจ าปี พร้อมทั้งติดตามและรายงานผล 
(7) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ

แนวทางหรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 
(8) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2.2 กลุ่มงานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

(1) ส่งเสริม  พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

(2) จัดท าแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของการฝึกอบรมและพัฒนา 

(3) จัดท า แผนงาน โครงการ และบริหารโครงการฝึกอบรมพัฒนาเกี่ยวกับระบบ
ฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

(4) จัดเก็บ จัดท า วิเคราะห์ รายงานผล สถิติข้อมูลของการฝึกอบรมพัฒนาและข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(5) ร่วมจัดท าโปรแกรมระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งการดูแล บ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์ 
และซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่ายฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 

(6) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ
แนวทาง หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่ สู่สาธารณะ 

(7) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มพัฒนานักบริหารและข้าราชการพลเรือน 
(1) จัดท าแผนงาน โครงการและหลักสูตรพัฒนานักบริหารและข้าราชการพลเรือน 

โดยประสานงานกับส านัก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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(2) ด าเนินการ ประสานงานและบริหารโครงการฝึกอบรมและพัฒนา พร้อมทั้งติดตาม ประเมิน
และรายงานผล 

(3) สร้างเครือข่ายการฝึกอบรมและพัฒนา ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ต่างประเทศ 

(4) วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร วิธีการ รูปแบบและแนวทางการพัฒนา 
(5) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ แนวทาง

หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่ สู่สาธารณะ 
(6) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรอาชีวศึกษา และครูฝึกในสถานประกอบการ แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน คือ 
4.1 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม 

(1) จัดท าแผนงาน โครงการ และหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมให้กับครู
บุคลากรอาชีวศึกษา และครูฝึกในสถานประกอบการ 

(2) ด าเนินการ ประสานงานและบริหารโครงการฝึกอบรมและพัฒนา พร้อมทั้งติดตาม
ประเมิน และรายงานผล 

(3) สร้างเครือข่ายการฝึกอบรมและพัฒนา  ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และต่างประเทศ 

(4) วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร วิธีการ รูปแบบ และแนวทางการพัฒนา 
(5) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ

แนวทาง หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่ สู่สาธารณะ 
(6) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4.2 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ 
(1) จัดท าแผนงาน โครงการ และหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ 

ให้กับครู บุคลากรอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ 
(2) ด าเนินการ ประสานงานและบริหารโครงการฝึกอบรมและพัฒนา พร้อมทั้งติดตาม

ประเมิน และรายงานผล 
(3) สร้างเครือข่ายการฝึกอบรมและพัฒนา ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 

เอกชน และต่างประเทศ 
(4) วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร วิธีการ รูปแบบ และแนวทางการพัฒนา 
(5) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ

แนวทาง หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 
(6) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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4.3 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านเกษตรกรรมและประมง 
(1) จัดท าข้อเสนอ แผนงาน โครงการและหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพด้านเกษตรกรรม

และประมงให้กับคร ูบุคลากรอาชีวศึกษา และครูฝึกในสถานประกอบการ 
(2) ด าเนินการ ประสานงานและบริหารโครงการฝึกอบรมและพัฒนา พร้อมทั้งติดตาม

ประเมิน และรายงานผล  
( 3 )  ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร ฝึ ก อบ รม แ ละ พั ฒ นา  ร ะห ว่ า งห น่ ว ย ง า นต่ า ง  ๆ 

ทั้งภาครัฐ เอกชน และต่างประเทศ 
(4) วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร วิธีการ รูปแบบและแนวทางการพัฒนา 
(5) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ

แนวทาง หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 
(6) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

4.4 กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 
(1) จัดท าแผนงาน โครงการ และหลักสูตรการพัฒนาวิชาพ้ืนฐานให้กับครู บุคลากร

อาชีวศึกษา และครูฝึกในสถานประกอบการ 
(2) ด าเนินการ ประสานงานและบริหารโครงการฝึกอบรมและพัฒนา พร้อมทั้งติดตาม

ประเมิน และรายงานผล 
(3) สร้างเครือข่ายการฝึกอบรมและพัฒนา ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ

ภาคเอกชน และต่างประเทศ 
(4) วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร วิธีการ รูปแบบ และแนวทางการพัฒนา 
(5) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ

แนวทาง หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 
(6) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

5. กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร 
(1) จัดท ายุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร 
(2) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

สื่อออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร 
(3) วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคลากร 
(4) ร่วมจัดและพัฒนาช่องทางการสื่อสารในการเผยแพร่นวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร 
(5) สร้างเครือข่าย ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาบุคลากร 

การเรียนรู้ด้วยตนเองและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(6) ส่งเสริม ผลักดัน นวัตกรรมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 
(7) ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานอ่ืน เพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกี่ยวกับ

นวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร 
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(8) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ แนวทาง 
หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(9) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) วิจัยและพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
(ข) วิจัยและพัฒนามาตรฐานสื่อต้นแบบและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบมาตรฐานการแนะแนวการอาชีวศึกษาและอาชีพ 

การก าหนดคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ การเทียบประสบการณ์ และการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 
(ง) พัฒนาระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพในสถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษา

รวมทั้งระบบการเรียนรู้ที่บูรณาการ การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬากับการอาชีวศึกษา 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

แบ่งงานภายในออกเป็น 6 กลุ่ม 1 ฝ่าย ประกอบด้วย 
1. ฝุายบริหารงานทั่วไป 
2. กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 
3. กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ 
4. กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง 
5. กลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 
6. กลุ่มจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
7. กลุ่มคุณวุฒิทางการศึกษาวิชาชีพ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(1) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  สารบรรณ ธุรการ การเงิน 

และงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ ์ยานพาหนะ พิมพ์เอกสารราชการและวิชาการ 
(2) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบุคลากร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ฝึกอบรม

และพัฒนางาน สถิติข้อมูล และระบบเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ  
(3) วิเคราะห์ รวบรวม ติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน และหรือปฏิบัติงานตามแผนงาน

โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในภาพรวมของส านัก หน่วยงาน ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กลุ่ม กลุ่มงานใดเป็นการเฉพาะ 

(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 
(1 )  วิ เคราะห์  วิจั ย  และพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ  มาตรฐานหลักสูตร 

ด้านอุตสาหกรรมทุกระดับ รวมทั้งระบบการเรียนรู้ที่บูรณาการ การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา
กับการอาชีวศึกษา 

(2) วิ เคราะห์  วิจัยและพัฒนามาตรฐานสื่อต้นแบบ  และนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 
ด้านอุตสาหกรรมทุกระดับ 
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(3) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมทุกระดับ รวมทั้งสื่อ และนวัตกรรม
การอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา 

(4) จัด รวบรวมหลักสูตร ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงาน 
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการให้บริการแก่สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา  รวมทั้งเผยแพร่ 
แก่หน่วยงานอื่นและสาธารณชน 

(5) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ 
(1) วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ มาตรฐานหลักสูตรด้านธุรกิจ 

และบริการทุกระดับ รวมทั้งระบบการเรียนรู้ที่บูรณาการ การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬากับ 
การอาชีวศึกษา 

(2) วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนามาตรฐานสื่อต้นแบบและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา ด้านธุรกิจ
และบริการทุกระดับ 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรด้านธุรกิจและบริการทุกระดับ  รวมทั้งสื่อ 
และนวัตกรรมการอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา 

(4) จัด รวบรวมหลักสูตร ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงาน 
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการให้บริการแก่สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ 
แก่หน่วยงานและสาธารณชน 

(5) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง 
(1) วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ มาตรฐานหลักสูตรด้านเกษตรกรรม

และประมงทุกระดับ รวมทั้งระบบการเรียนรู้ที่บูรณาการ การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา 
กับการอาชีวศึกษา 

(2) วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรฐานสื่อต้นแบบ  และนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 
ด้านเกษตรกรรมและประมงทุกระดับ 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรมและประมงทุกระดับ
รวมทั้งสื่อและนวัตกรรมการอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา 

(4) จัด รวบรวมหลักสูตร ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงาน 
ในหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการแก่สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ 
แก่หน่วยงานอื่นและสาธารณชน 

(5) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

5. กลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 
(1) วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา 
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(2) ด าเนินการและประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เพ่ือการรับรองมาตรฐานของสถาบัน 
การอาชีวศึกษาและสถานศึกษา 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา 
(4) จัด รวบรวมระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่

ความรับผิดชอบในการให้บริการแก่สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา  รวมทั้งเผยแพร่แก่หน่วยงาน
อ่ืนและสาธารณชน 

(5) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

6. กลุ่มจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
(1) วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

ที่เกี่ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ด้านอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจและบริการ และด้าน
เกษตรกรรมและประมงในทุกระดับ รวมทั้งการเทียบโอนความรู้และการเทียบโอนประสบการณ์ 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม  ด้านธุรกิจ 
และบริการ และด้านเกษตรกรรมและประมงในทุกระดับ รวมทั้งการเทียบโอนความรู้และการเทียบโอน
ประสบการณ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา 

(3) จัด รวบรวม ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบในการให้บริการแก่ สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งเผยแพร่แก่หน่วยงาน
อ่ืนและสาธารณชน 

(4) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

7. กลุ่มคุณวุฒิทางการศึกษาวิชาชีพ 
(1) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษาวิชาชีพการตรวจสอบวุฒิ

ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ การเทียบวุฒิผู้จบการศึกษาวิชาชีพ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ในการด าเนินการด้านคุณวุฒิทางการศึกษาวิชาชีพของสถาบัน 

การอาชีวศึกษาและสถานศึกษาให้ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(3) จัด รวบรวม ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ ในการให้บริการแก่สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งเผยแพร่แก่หน่วยงาน
อ่ืนและสาธารณชน 

(4) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการอาชีวศึกษา เพ่ือประกอบการเสนอแนะ
แนวนโยบาย แผนงาน โครงการ ความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

(ข) วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ของสถานศึกษา 

(ค) ส่งเสริม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการอาชีวศึกษา และคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา 

(ง) รวบรวมการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห ์จัดท าสารสนเทศงานวิจัยอาชีวศึกษา 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

แบ่งงานภายในออกเป็น 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย ประกอบด้วย 
1. ฝุายบริหารงานทั่วไป 
2. กลุ่มวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์ 
3. กลุ่มวิจัยการจัดการอาชีวศึกษา 
4.  กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา 
5. กลุ่มวิจัย พัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
(1) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบริหารหรือจัดการทั่วไป งานสารบรรณ ธุรการ 

การเงิน และงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ ์ยานพาหนะ พิมพ์เอกสารราชการและวิชาการ 
(2) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบุคลากร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ฝึกอบรม 

และพัฒนางาน สถิติข้อมูล และระบบเครือข่ายสารสนเทศการวิจัย 
(3) วิเคราะห์ รวบรวม ติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน และหรือปฏิบัติงานตามแผนงาน

โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในภาพรวมของส านัก หน่วยงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่ม 
กลุ่มงานใดเป็นการเฉพาะ 

(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
(1) วิเคราะห์ วิจัย สังเคราะห์ องค์ความรู้ต่าง ๆ และส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
โดยมุ่งเน้นต้นแบบและรูปแบบที่เหมาะสมหรือประสบผลส าเร็จ เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการก าหนด
นโยบายยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการอาชีวศึกษา  การวางแผนการผลิตก าลังคน ตามความต้องการ 
ของตลาดแรงงานและเศรษฐกิจของประเทศ 

(2) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ
แนวทาง หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 
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(3) เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยาย และพัฒนาเครือข่ายวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การอาชีวศึกษา 

(4) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มวิจัยการจัดการอาชีวศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
(1) วิเคราะห์ วิจัย สังเคราะห์ องค์ความรู้ต่าง ๆ และส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยเพ่ือก าหนด

รูปแบบ แนวทาง องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการบริหาร การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา การจัดการ
ค่าใช้จ่าย ดัชนีชี้วัด การจัดทรัพยากร สื่อ การพัฒนาความร่วมมือ การตลาด การวิจัยอย่างง่าย วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ คุณวุฒิวิชาชีพ เส้นทางอาชีพ และการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 

(2) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  เพ่ือจัดท าเป็น
คู่มือ แนวทาง หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(3) เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยายและพัฒนาเครือข่ายวิจัยการจัดการอาชีวศึกษา 
(4) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์

นวัตกรรม หุ่นยนต์อาชีวศึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์และการพัฒนาพลังงานทดแทน เพ่ือเสริมสร้าง 
และพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของครูผู้สอนและผู้เรียน  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา 
นักประดิษฐ์ เพ่ือมุ่งผลสู่การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา และก าลังคนด้านวิชาชีพให้กับ
ตลาดแรงงานของประเทศ 

(2) จัดท าสารสนเทศวิชาชีพและข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา พร้อมทั้งจัดรวบรวม
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ แนวทาง หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ 
ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

(3) เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยายและพัฒนาเครือข่าย ทั้งด้านบริหารและการจัดการงานใน 
ความรับผิดชอบ 

(4) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

5. กลุ่มงานเผยแพร่และส่งเสริมสิทธิประโยชน์  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทุนทางปัญญา และการพัฒนาต้นแบบ และต่อยอดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา การสื่อสาร ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ธุรกิจ การตลาด น าไปสู่การผลิต
เพ่ือจ าหน่าย รวมทั้งการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน ชุมชน สังคม และการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้
เป็นผู้ประกอบการ 

(2) จัดท าสารสนเทศทรัพย์สินทางปัญญาและทุนทางปัญญารูปแบบต่าง  ๆ พร้อมทั้งจัด
รวบรวมองค์รู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  คู่มือ แนวทาง หรือสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในการ
ให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 
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(3) เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยาย และพัฒนาเครือข่าย ทั้งด้านบริหารและการจัดการงานในความ
รับผิดชอบ 

(3) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) วิ เคราะห์  วิจัย พัฒนา และด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดแนวนโยบาย  ยุทธศาสตร์
แผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณ การติดตามและรายงานผล ตามขอบเขตความรับผิดชอบของ
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมกับส านัก หน่วย กลุ่มที่รับผิดชอบ
ภารกิจด้านต่าง ๆ และส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ข) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานกับส านัก  หน่วย กลุ ่ม สถาบันการอาชีวศึกษา
สถานศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดและโรคเอดส์ การเสริมสร้างวินัย การปรับพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชน การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาทะเลาะวิวาท กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ งานองค์การนักศึกษาหรืองานองค์การวิชาชีพ
กิจกรรมส่งเสริมและประสานงานสิทธิเด็กและเยาวชน  ประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ 
และงานนักศึกษาวิชาทหาร 

(ค) การด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง งานสนับสนุนความมั่นคงภายในประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับคุณธรรม 
น าความรู้ การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  งานทุนสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน  นักศึกษา 
การส่งเสริมประชาธิปไตย ศาสนา พระมหากษัตริย์ และงานวิทยุสื่อสาร 

(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

แบ่งงานภายในออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 
1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
2. กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
4. กลุ่มกิจการพิเศษ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

(1) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบริหาร หรือจัดการทั่วไปงานสารบรรณ ธุรการ
การเงินและงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ ์ยานพาหนะ พิมพ์เอกสารราชการและวิชาการ 

(2) จัดท าร่างหนังสือราชการ ประกาศ ค าสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดล าดับ
ความส าคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่ บุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับงานเอกสาร
พิมพ์ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

(3) สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาและจัดส่งเอกสารให้แก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายในและภายนอก 

(4) เก็บ รวบรวม และจัดระบบเอกสารหลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกในการศึกษาและให้บริการแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
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(5) รวบรวมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
ค าชี้แจง ประกาศ ฯลฯ ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ 

(6) ด าเนินการเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การเงิน งบประมาณ พัสดุและครุภัณฑ ์
(7) รับผิดชอบงานศูนย์วิทยุสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประสานงานกับเครือข่ายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(1) ประสานส านักพระราชวัง กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนและสถานศึกษา 

ในการจัดท าแผนงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และจัดตั้งค าของบประมาณ 
(2) ประสานส านักพระราชวัง สถานศึกษาและหน่วยงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอเตรียมการ

รับเสด็จฯ และตามเสด็จฯ ทรงงานเยี่ยมโรงเรียน ตชด. ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม 
ราชกุมารี 

(3) ตรวจเยี่ยมและติดตามการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่ 
ที่เก่ียวข้อง 

(4) ประสานหน่วยงานภายนอกและสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง และโครงการเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ 

(5) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน คือ 
3.1 กลุ่มงานองค์การนักศึกษา 

(1) จัดท าแผนงาน โครงการ งบประมาณตามนโยบายการสร้างเสริมคุณธรรมน าความรู้
ในระบบการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ  จัดท าคู่มือ
ประสานงานให้ค าแนะน า นิเทศ ติดตาม ประเมินผลเสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

(2) จัดท าแผน โครงการ งบประมาณ ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

(3) ด าเนินการ ประสานงานสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาในการส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงานขององค์การนักศึกษา หรือองค์การวิชาชีพทุกประเภท และจัดท าแผนงาน
โครงการงบประมาณ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงาน 

(4) ประสานและรับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิและองค์กรเอกชนต่าง ๆ 
ที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

3.2 กลุ่มงานลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการต่าง ๆ ของกิจการลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ

โดยควบคุมดูแลงานธุรการ งานการเงิน งานทะเบียน งานจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ 
และเนตรนารีวิสามัญ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) การประชุมอ่ืน ๆ ตลอดจน
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ติดตามตรวจสอบข่าว วิเคราะห์ และสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ 
เสนอคณะกรรมการ พ.ส.น.อ. และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือทราบหรือสั่งการ 

(2) ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ
และเนตรนารีวิสามัญ  (พ.ส.น.อ.)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุน 
การด าเนินงาน และควบคุมมาตรฐานการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกระดับ เพ่ือให้บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ โดยการจัดการฝึกอบรม 
ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้มี
ความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ 
ในสถานศึกษาให้เกิดผลในทางปฏิบัติกับลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการน ากิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญมาสร้างเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษา โดยยึดกฎลูกเสือทั้ง 10 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ 
ในการจัดท าโครงการ 

(5) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

4. กลุ่มกิจการพิเศษ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์และการปรับพฤติกรรม

เบี่ยงเบนของเยาวชน พร้อมทั้งจัดท าของบประมาณ แผนปฏิบัติการ โครงการและกิจกรรมในการบริหาร
จัดการ โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน านโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

(2) ประสานนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมกับวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร และสภา
พัฒนาประชาธิปไตย เพ่ือส่งเสริมด้านประชาธิปไตยให้กับนักเรียน นักศึกษา 

(3) ด าเนินการปูองกันนักเรียน นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑลและต่างจังหวัด โดยประสานงานกับสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือจัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมในการปูองกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาท 

(5) ด าเนินการจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การรณรงค์การบริจาคโลหิต 
ของเยาวชน การคัดเลือกเยาวชนดีเด่นเพ่ือรับรางวัลในโอกาสต่าง ๆ โดยประสานงานกับสถานศึกษา
ภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(6) ประสานสถานศึกษาเพ่ือขอความร่วมมือในการจัดท าแผนงาน  โครงการ และกิจกรรม 
ด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ 

(7) วิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารจากสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเปิดเป็นสถานศึกษา 
วิชาทหาร และการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ ด าเนินการ ประสานงานกับ
กระทรวงกลาโหม และด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกระทรวงกลาโหม ให้ทันตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องของการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ร่วมกับส านัก หน่วย กลุ่มที่รับผิดชอบภารกิจ 
ด้านต่าง ๆ และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ข) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับส านัก หน่วย กลุ่ม สถาบันการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการติดตามและรายงานผล การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ การสร้างความเป็นเอกภาพ สมานฉันท์ 
ต่อการพัฒนาชาติ การสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนและความมั่นคงของรัฐของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

แบ่งงานภายในออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
2. กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
3. กลุ่มพัฒนาวิชาการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

(1) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบริหารหรือจัดการทั่วไป งานสารบรรณ ธุรการ
การเงินและงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ ์ยานพาหนะ พิมพ์เอกสารราชการและวิชาการ 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากร จัดและติดตามสวัสดิการและเยียวยา สวัสดิภาพ
ของข้าราชการครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ตลอดถึงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจแรงจูงใจ บ าเหน็จ
ความชอบ จัดทุนการศึกษาและทุนพัฒนาบุคลากร 

(3) ด าเนินงานการเงินและด าเนินการเก่ียวกับการประชุม อบรม สัมมนา 
(4) ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ การสร้างความเข้าใจ 
(5) งานอ านวยการและสนับสนุนกลุ่มภารกิจอ่ืน ๆ 
(6) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ

ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนานโยบายประสานการก าหนดยุทธศาสตร์  แผนงาน 

และโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกวิชาชีพ  ไปสู่ระดับ
มาตรฐานสากล 
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(2) วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย พัฒนาและติดตามงบประมาณตามนโยบายของโครงการ 
และด าเนินการประสานงาน การจัดท าค าขอตั้งค าชี้แจงงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ รวมทั้ง 
งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการงบประมาณ 

(3) ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 
การด าเนินการตามนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

(4) สนับสนุน ส่งเสริม ระดมทรัพยากร เพ่ือใช้ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในพื้นท่ี 

(5) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
และพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

(6) ด าเนินการและประสานงาน ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานในสังกัดกรณีการเกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 

(7) ติดตาม นิเทศ สรุปผล และประเมินผลเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน 
(8) ศึกษา วิ เคราะห์  วิจัย พัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ การสร้างความเป็นเอกภาพ สมานฉันท์ต่อการพัฒนาชาติ การสร้าง
สันติภาพอย่างยั่งยืนและความมั่นคงของรัฐของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(9) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หรือได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานรูปแบบ  วิธีการ กลยุทธ์ การจัดการอาชีวศึกษา 

และฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณภาพที่ทั่วถึง
ทัดเทียม และเท่าทันเหตุการณ์ 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนและประสาน การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา การฝึกวิชาชีพ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการสร้างเครือข่ายคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพ 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนารูปแบบ นวัตกรรม เทคนิค วิธีการที่เกี่ยวกับการจัดการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 

(5) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หรือได้รับมอบหมาย 
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา 
 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดแนวนโยบาย  ยุทธศาสตร์ 
แผนงานโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ การติดตามและรายงานผลตามขอบเขตความรับผิดชอบ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา ร่วมกับส านัก หน่วย กลุ่มที่รับผิดชอบภารกิจ 
ด้านต่าง ๆ และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ข) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน  ส านัก หน่วย ศูนย์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษา คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด วิทยาลัย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท าข้อเสนอ แนวปฏิบัติแผนแม่บท 
และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ การจัดการความรู้เพ่ือการบริหารการจัดการเรียน 
การสอน การฝึกอบรมและพัฒนา การสื่อสารและการเรียนรู้ การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดท าและเก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล การจัดท ารายงานสถิติ และสารสนเทศ
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้บริการและเผยแพร่ในภาพรวม 

(ค) ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สารสนเทศ สื่อ การจัดการความรู้เพ่ือการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมและบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ทั้งระบบ 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมือกับทุกภาคส่วนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเผยแพร่สารสนเทศการอาชีวศึกษา รวมถึง 
การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
CEO และ CIO และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

แบ่งงานภายในออกเป็น 3 กลุ่ม 1 ศูนย ์ประกอบด้วย 
1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
2. ศูนย์เครือข่ายและสารสนเทศก าลังคนอาชีวศึกษา 
3. กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการบริหารอาชีวศึกษา 
4. กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

(1) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป  งานสารบรรณ งานบริหาร
งบประมาณ งานครุภัณฑ์ส านักงาน งานประชาสัมพันธ์ งานติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติงาน 
งานรายงานผลการปฏิบัติงาน งานพัฒนาบุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศการสื่อสาร 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา การด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดแผนแม่บท
และแนวนโยบายสารสนเทศเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการกิจกรรมและงบประมาณ การติดตาม
และรายงานผลตามขอบเขตความรับผิดชอบ ภารกิจด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับกระทรวง 
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และหน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษา 
และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
CEO และ CIO ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. ศูนย์เครือข่ายและสารสนเทศก าลังคนอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ศูนย์ 1 กลุ่มงาน คือ 

2.1 ศูนย์เครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา 
(1) วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ด าเนินการ ดูแล ก ากับและประสานงานเกี่ยวกับงานบริหาร

จัดการระบบศูนย์เครื่อข่ายก าลังคนอาชีวศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบัน 
การอาชีวศึกษา สถานศึกษา และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดระบบศูนย์
เครือข่ายก าลังคน ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ก าลังคนอาชีวศึกษาในระดับ  ประเทศ ภาค สถาบัน 
การอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด และระดับสถานศึกษา ส าหรับน าไปเป็นแนวทางการบริหารการจัดการเรียน
การสอนและการฝึกอบรม ในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ตรงตาม 
ความต้องการก าลังคนของประเทศ 

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ CEO และ CIO ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ศูนย์ปฏิบัติการอาชีวศึกษา  
(1) วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานข้อมูลที่เป็น

Front Office ทุกประเภทข้อมูล อาทิ EIS (Executive Information System) ข้อมูล DSS งานพัฒนา
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติด้านสารสนเทศ KPI 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ด าเนินการ ก ากับ ดูแล งานพัฒนา Website 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา 

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ CEO, CIO, ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการบริหารอาชีวศึกษา 
(1 )  วิ เคราะห์  วิ จั ย  พัฒนา  ด า เนินการ  ก ากับ  ดูแล  การพัฒนาระบบเครือข่ าย 

(Network) ส าหรับการบริหารงานจัดท ามาตรฐานระบ  Hardware, Software ของงานเครือข่าย 
Internet & Security, LAN, WAN, งานระบบ  GIS (Geographic Information System), งานระบบ 
e-Conference ส าหรับการบริหารและการตัดสินใจ ระบบปูองกันภัยในงานที่เป็น Back Office ตามที่
กฎหมายข้อมูลข่าวสารและคอมพิวเตอร์ก าหนดไว้ และส่งเสริมสนับสนุนงานบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย
และการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
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(2) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานบุคลากร 
ที่พัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสารและเทคโนโลยี  เพ่ือการบริหารของส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

(3) ด าเนินการจัดท าข้อมูลทรัพยากรบุคคล  การจัดท าข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูล
บุคลากรและสิทธิประโยชน์ ข้อมูลครู ข้อมูลครูฝึก ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลพนักงานราชการข้อมูลนักการ
ภารโรงลูกจ้าง ข้อมูลสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา 

(4) ด าเนินการ ก ากับ ดูแล และประสานงานเกี่ยวกับระบบข้อมูลครุภัณฑ์จัดการอาชีวศึกษา
ที่ดิน สิ่ งก่อสร้าง  สาธารณูปโภค  และพัฒนาเจ้าหน้าที่ข้อมูลในด้านการจัดเก็บ  การวิ เคราะห์ 
การน าเสนอ การจัดท ารายงานข้อมูลเป็นสารสนเทศ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบัน
การอาชีวศึกษา สถานศึกษา ส าหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
CEO และ CIO ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

4. กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรม แบ่งเป็น  2 กลุ่มงาน 

4.1 กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล 
(1) วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ด าเนินการ ก ากับ ดูแล ประสานงานเกี่ยวกับ การพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล งานระบบ ETV กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับมาตรฐาน  Hardware & Software การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบปกติ ระบบการลงทะเบียนนักศึกษา (ศธ 02) ระบบ
การจัดการชั้นเรียน ระบบการดูแลติดตามนักศึกษา  ระบบการวัด  และประเมินผลตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ระบบการเทียบโอนผลการเรียนปกติและทางไกล ระบบการเทียบโอนประสบการณ์
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และระบบงานปกครอง 

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ CEO และ CIO ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

4.2 กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 
(1) วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ด าเนินการ ก ากับ ดูแล พัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยี

การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลส าหรับการเรียนการสอน  และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา 
e-Learning, e-Book, e-Library, e-Training, e-Teaching และ e-Measurement 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและด าเนินการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ และพัฒนาโปรแกรมส าหรับการจัดการงานระบบ
ฐานความรู้ (KBS) งานระบบบริหารจัดการความรู้ (KM) งานการจัดท าแผนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ คู่มือ
การสอนอิเล็กทรอนิคส์ เอกสารค าสอนอิเล็กทรอนิคส์ ใบช่วยสอนอิเล็กทรอนิคส์ ต าราอิเล็กทรอนิคส์ 
แบบฝึกอิเล็กทรอนิคส์ ชุดฝึกอิเล็กทรอนิคส์ ชุดทดสอบในการปฏิบัติอิเล็กทรอนิคส์ และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 
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(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ CEO และ CIO ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอชน 
 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) ก ากับ ดูแล และด าเนินการออกใบอนุญาตจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลงกิจการการเลิกด าเนิน
กิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กฎหมายว่าด้วย
การอาชีวศึกษาและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินการของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภท
อาชีวศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา และกฎหมายอ่ืนที่
เกีย่วข้อง รวมถึงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชน 

(3) วิเคราะห์รูปแบบ และพัฒนาการจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลหลักฐานทางทะเบียน 
ของผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา 

(4) พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาเอกชน 

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

แบ่งงานภายในออกเป็น 4 กลุ่ม 1 งาน ประกอบด้วย 
1. งานธุรการ 
2. กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาเอกชน 
3. กลุ่มทะเบียนและหลักฐานการศึกษา 
4. กลุ่มอุดหนุนการศึกษา 
5. กลุ่มประสานงานเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชน 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. งานธุรการ 

(1) รวบรวมแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ แผนงานของส านัก 
(2) ติดตาม รวบรวม รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน และงบประมาณ พัสดุครุ ภัณฑ์ 
(4) ด าเนินการ ประสานงาน และรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ และการบริหารจัดการบุคลากรของส านัก 
(5) วิเคราะห์ กลั่นกรองงานก่อนน าเสนอ เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 
(6) ด าเนินการเป็นฝุายเลขานุการ ในการประชุมของส านัก 
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับ

มอบหมาย 

2. กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาเอกชน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงการด าเนินกิจการต่าง ๆ

รวมถึงการเลิกด าเนินกิจการโรงเรียน 



โครงสร้างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    หน้าท่ี  | 84 
 

(2) ออกระเบียบ แนวปฏิบัติ คู่มือในการขอจัดตั้งเปลี่ยนแปลงการด าเนินกิจการต่าง  ๆ 
และการเลิกด าเนินกิจการโรงเรียน 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา ตรวจสอบความพร้อมในการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ และการเลิกด าเนินกิจการตามค าขอและสรุปผลการพิจารณาเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 

(4) จัดท าใบอนุญาต หนังสือ เอกสารแจ้งผลการพิจารณาค าขอ 
(5) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในการจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลงการด าเนินกิจการของ 
(6) ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลงการด าเนินกิจการโรงเรียน รวมถึง

การบริหารจัดการของโรงเรียน 
(7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินกิจการของโรงเรียนให้เป็นไปตาม

กฎหมายและได้คุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษากับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับ
มอบหมาย 

3. กลุ่มทะเบียนและหลักฐานการศึกษา 
(1) จัดท าแผนงาน ด าเนินการจัดเก็บ จัดท า และดูแลระบบการจัดเก็บเอกสารใบอนุญาต

ของโรงเรียนเอกชน หลักฐานด้านการศึกษาของผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และเอกสาร
หลักฐานการศึกษาของโรงเรียน 

(2) จัดท าแนวปฏิบัติ คู่มือ การจัดเก็บหลักฐานทางทะเบียน เพ่ือให้โรงเรียนและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(3) ให้บริการงานทะเบียนโรงเรียน การแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นายทะเบียนโรงเรียน รับรอง คัดส าเนาใบอนุญาต หนังสือรับรองข้อมูลโรงเรียน 

(4) ให้บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน สืบค้นข้อมูล คัดส าเนาใบอนุญาตต่าง ๆ 

(5) ออกหนังสือรับรองสภาพโรงเรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(6) การตรวจสอบชื่อ อักษรย่อของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน 
(7) ออกหนังสืออนุมัติซื้อแบบพิมพ์ ระเบียนแสดงผลการเรียน และแบบพิมพ์หลักฐานทาง

การศึกษาของโรงเรียน 
(8 )  ออกหนั งสือรับรองความรู้  ใบแทนประกาศนียบัตร  หนั งสือรับรองรายวิชา 

เป็นภาษาอังกฤษ และรับรองส าเนาวุฒิการศึกษาของโรงเรียนที่ เลิกกิจการ  รวมถึงการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบการจัดส่งเอกสารหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ยื่นเรื่องขอเลิกกิจการ 

(9) ตอบข้อหาหรือ ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานงานเกี่ยวกับการจัดท า  จัดส่ง 
และจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และงานทะเบียนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน รวมถึงการ
จัดท าแนวปฏิบัติ คู่มือที่เก่ียวข้อง 

(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย 
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4. กลุ่มอุดหนุนการศึกษา 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือก าหนดรูปแบบ วิธีการ แนวปฏิบัติ และออกหลักเกณฑ์การให้เงิน

อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล วิธีการด าเนินการจัดท าข้อมูลจ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียนเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา เพ่ือการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุกรายการ 

(2). ศึกษา ส ารวจ จ านวนนักเรียน เพ่ือการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลทุก
รายการ 

(3) ตรวจสอบการเบิก จ่ายเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายบุคคลทุกรายการของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบประเภทอาชีวศึกษา 

(4) ก ากับ ดูแล การใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

(5) ด าเนินการจัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติ คู่มือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา 

(6) ส่งเสริม สนับสนุนการเบิก-จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล การศึกษากับหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ในภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับ
มอบหมาย 

5. กลุ่มประสานงานเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชน 
(1) จัดท าแผนงาน ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

ก าลังคนอาชีวศึกษาเอกชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
(2) พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาเอกชนให้ได้มาตรฐาน 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภท

อาชีวศึกษา 
(4) ให้ค าปรึกษา แนะน า และวินิจฉัย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ผู้บริหาร 

คร ูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
(5) ประสานงานและด าเนินการด้านกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงโครงการพิเศษให้สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาล 
(6) ร่วมกับเครือข่ายในการเฝูาระวังและแก้ไขปัญหาของนักเรียน  นักศึกษา และโรงเรียน

เอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา 
(7) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  แผนปฏิบัติการ รวมถึง 

การติดตาม รายงานผล และประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการผลิต
นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 

(8) ด าเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน 

(9) ปฏิบัติงานอ่ืนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 
 

มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ต่างประเทศของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 

เพ่ือก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือต่างประเทศด้านการอาชีวศึกษา 
(2) ประสานความร่วมมือ เพ่ือการพัฒนาการอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 
(3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศของประเทศ

ต่าง ๆในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

(4) สนับสนุน การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านอาชีวศึกษา การส่งเสริมความเข้าใจ
อันดีระหว่างประเทศ การเป็นพลเมืองอาเซียน ตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์และความมั่นคงของชาติ
ในกลุ่มอาเซียน 

(5) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โปรแกรมภาษาต่างประเทศ 
(6) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือต่างประเทศ 

ด้านอาชีวศึกษา บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้และผลการพัฒนางานต่างประเทศด้านอาชีวศึกษา 
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ

มอบหมาย 
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ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี 
 

มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1 )  ส่ ง เสริ มและสนับสนุน ให้ สถานศึ กษาอาชี วศึ กษา  สถาบันการอาชี วศึ กษา 

และสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนให้จัดการอาชีวศึกษา 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(2)  ส่ง เสริมและพัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคให้มี
มาตรฐานสากล 

(3) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาค ีรวมทั้งการติดตามและประเมินผล 

(4) จัดท าฐานข้อมูล พัฒนาและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

(5) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

(6) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 

....................................... 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและภารกิจของสถานศึกษาในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา 

พ.ศ. 2549 
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
“สถานศึกษา” หมายความว่า วิทยาลัย ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

วิทยาลัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
“ผู้อ านวยการวิทยาลัย ” หมายความรวมถึง ผู้อ านวยการศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ 

อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย รวมทั้งผู้รักษาการในต าแหน่ง หรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
“รองผู้อ านวยการวิทยาลัย” หมายความรวมถึง รองผู้อ านวยการศูนย์หรือรองหัวหน้าหน่วยงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย รวมทั้งผู้รักษาการในต าแหน่ง หรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่
ดังกล่าวด้วย 

“นักเรียน นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

“บุคลากรในสถานศึกษา” หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถานศกึษา 

“ผู้เข้ารับการฝึกอบรม” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา “ผู้ เรียน” หมายความว่า นักเรียน นักศึกษา และผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ข้อ 6 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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หมวด 1 
หน้าที่และการบริหารงานของสถานศึกษา 

 

ข้อ 7 สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษา ฝึกอบรม และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวให้สถานศึกษาด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1)จ ัดการศึกษาให ้ม ีความทันสมัย  ยืดหยุ ่น  สอดคล้องก ับความต ้องการของ
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการด ารงชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจ
สังคมท้องถิ ่น วัฒนธรรมเทคโนโลยีและสิ ่งแวดล้อม  มุ ่งเน้นการปฏิบัต ิงานจริงตามความพร้อม 
และศักยภาพของสถานศึกษา 

(2) จัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น  ทั้งใน
ด้านการจัดการวิชาการ การใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกัน 

(3) จัดการศึกษาโดยการระดมทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพย์สิน และบุคลากร ทั้งจาก
รัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน รวมทั้งความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
และการจัดหาทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา 

(4) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ  สามารถประกอบอาชีพ 
เป็นพลเมืองดีของสังคม มีความสามารถในการคิด เรียนรู้ วางแผนและพัฒนาตนเอง 

(5) เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
(6) วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(7) ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกีฬา พลานามัย และอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
(8) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงธุรกิจ การรับงานการค้า และการรับจัดท า รับบริการ

รับจ้างผลิตเพ่ือจ าหน่ายที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน 

ข้อ 8 ให้สถานศึกษาแบ่งการบริหารงานออกเป็นฝ่าย ดังนี้ 
(1) ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
(2) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
(3) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
(4) ฝ่ายวิชาการ 

ข้อ 9 ฝ่ายบริหารทรัพยากร แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) งานบริหารงานทั่วไป 
(2) งานบุคลากร 
(3) งานการเงิน 
(4) งานการบัญชี 
(5) งานพัสดุ 
(6) งานอาคารสถานที่ 
(7) งานทะเบียน 
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(8) งานประชาสัมพันธ์ 

ข้อ 10 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) งานวางแผนและงบประมาณ 
(2) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
(3) งานความร่วมมือ 
(4) งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
(5) งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
(6) งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ 
(7) งานฟาร์มและโรงงาน (เฉพาะสถานศึกษาที่เปิดท าการสอน) 

ข้อ 11 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
(2) งานครูที่ปรึกษา 
(3) งานปกครอง 
(4) งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
(5) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
(6) งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

ข้อ 12 ฝ่ายวิชาการ แบ่งออกเป็นแผนกและงานดังนี้ 
(1) แผนกวิชา 
(2) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
(3) งานวัดผลและประเมินผล 
(4) งานวิทยบริการและห้องสมุด 
(5) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
(6) งานสื่อการเรียนการสอน 

 

แผนกวิชาชีพให้เปิดท าการสอนตามความต้องการของตลาดแรงงาน  ภาพเศรษฐกิจท้องถิ่น 
และผู้เรียน และตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดในกรณีที่แผนกวิชาชีพใด
ไม่มีความจ าเป็นต้องเปิดท าการสอนในสถานศึกษาต่อไปให้ด าเนินการยุบเลิกแผนกวิชาชีพนั้น 

การเปิดสอนแผนกวิชาชีพใหม่ และการยุบเลิกแผนกวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการ
วิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ข้อ 13 ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาจมอบหมายหน้าที่ให้รองผู้อ านวยการวิทยาลัยคนหนึ่ง
รับผิดชอบบริหารงานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่าย ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 8 ก็ได้ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าหรือว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ท าหน้าที่หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก
และเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ในสถานศึกษาได้ตามความจ าเป็น และตามที่เห็นสมควร 

การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลท าหน้าที่หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกตามวรรคสอง อาจแต่งตั้ง 
หรือมอบหมายให้บุคคลคนหนึ่งท าหน้าที่หัวหน้างานหรือหัวหน้าแผนกมากกว่าหนึ่งหน้าที่ ก็ได้ 
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หมวด 2 
หน้าที่ของงานและแผนก 

ข้อ 14 งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
(2) จัดท าร่าง หนังสือราชการ ประกาศ ค าสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

จัดล าดับความส าคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงาน 
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ 
ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

(3) สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

(4) เก็บรวบรวมและจัดระบบเอกสาร  หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง  ๆ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการศึกษาและให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา 

(5) รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ค าชี้แจงประกาศ
ให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา 

(6) ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์  ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียน 
และนักศึกษา 

(7) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(8) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 15 งานบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(1) แนะน า เผยแพร่ และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา

ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
(2) จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรในสถานศึกษา 
(3) จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
(4) ควบคุม จัดท าสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของ

บุคลากรในสถานศึกษา 
(5) ด าเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การจัดท าทะเบียนประวัติ 

ของบุคลากรในสถานศึกษา 
(6) ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอ

มีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนต าแหน่ง การขอมีและขอ
เลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญเงินทดแทนและการจัดท าสมุด
บันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา 

(7) ด าเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา 
(8) การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา 
(9) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง   ๆ  ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
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(10) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(11) ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 16 งานการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท าเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ

ด าเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าฝากเงิน การน าเงิน ส่งคลังการถอนเงิน และ
การโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(2) รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือประจ าวันของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบ 

(3) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(4) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลาย

เอกสารตามระเบียบ 
(5) ให้ค าแนะน า ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ 

การเบิก-จ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
(7) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(8) ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 17 งานการบัญชี  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท าเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา

ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(2) จัดท ารายงานงบการเงิน  และบัญชี  เพ่ือจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายในก าหนด เวลาตามระเบียบ 
(3) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(4) ให้ค าปรึกษา  ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ

งานในหน้าที่ 
(5) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลาย

เอกสารตามระเบียบ 
(6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
(7) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(8) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 18 งานพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม 

การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ 
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(2) จัดท าทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา 
(3) จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ   การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 

การบ ารุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เก่ียวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
(4) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(5) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อม

ใช้งาน 
(6) ให้ค าแนะน า ชี้แจง และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ

งานในหน้าที่ 
(7) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลาย

เอกสารตามระเบียบ 
(8) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
(9) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(10) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 19 งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) ประสานงานและวางแผนในการใช้พ้ืนที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา

สถานศึกษา 
(2) ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ 

การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป  ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(3) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน 

การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 
(4) จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และ

ภัยอื่น ๆ 
(5) ให้ค าแนะน า ชี้แจง และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ

งานในหน้าที่ 
(6) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลาย

เอกสารตามระเบียบ 
(7) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
(8) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(9) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ข้อ 20 งานทะเบียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ 
(3) ด าเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(4) ด าเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังก าหนดการขอพัก 

การเรียน การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
(5) จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
(6) ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบ

ทดแทน การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เพ่ือน าเสนอให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณา
และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้องทราบตามควรแก่กรณี 

(7) ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดท ารายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และ
ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(8) รับผลการประเมินผลการเรียนประจ าภาค  ซึ่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอนุมัติ 
แล้วบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 

(9) ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน  เช่น การออกส าเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(10) รับและด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทะเบียน เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อ-
สกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น 

(11) ส่งแบบส ารวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงาน 
การเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ 

(12) จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอ่ืน  ๆ
ตามความจ าเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ 

(13) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลาย
เอกสารตามระเบียบ 

(14) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

(15) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(16) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(17) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 21 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา รวมทั้งข่าวสารอ่ืน ๆ ให้แก่

บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป 
(2) รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง  ๆ  ของสถานศึกษาทั้ งภายใน 

และภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานี
วิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  
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(3) เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น 
ส่วนราชการสถานศึกษาอ่ืน ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

(4) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(5) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(6) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 22 งานวางแผนและงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(2) จัดท าข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพ่ิมประเภทวิชา
สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและ
ท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา 

(3) ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดและด าเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา 

(4) รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของ
แผนกวิชา ส ารวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา  และงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 

(5) วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
(6) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ การใช้เงิน

งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(7) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

(8) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(9) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 23 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ

รักษา จัดท า และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน  นักศึกษา สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและ
สังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ที่เก่ียวข้อง 

(2) รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
และการประกอบอาชีพ 
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(3) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

(4) ก ากับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

(5) ด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
(6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
(7) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(8) ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 24 งานความร่วมมือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) ประสานความร่วมมือและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
(2) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอก ในการร่วม

ลงทุนเพื่อการศึกษา 
(3) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
(4) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(5) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 25 งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย

การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา 
การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่
และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรม 
ในสถานศึกษา 

(3) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้ง
ผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(4) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

(5) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(6) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ข้อ 26 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ

จดุหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
(2) วางแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

(3) ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้ง 
สถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

(4) ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

(5) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

(6) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(7) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 27 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงาน ส่งเสริม

ผลิตผล จัดท าแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการท าธุรกิจขนาดย่อม การประกอบ
อาชีพอิสระเพ่ือสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน 

(2) วางแผน ด าเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือรับงานการค้า 
รับจัดท า รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพ่ือจ าหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจ และกิจกรรม
สหกรณ ์

(3) ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการ  ฝึก จัดท า
ทะเบียนผลิตผล และจ าหน่ายผลิตผล 

(4) ก ากับ ติดตาม และจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล การค้าและธุรกิจ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดท ารายงานเป็นประจ าทุกเดือน 

(5) รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการด าเนินงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

(6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

(7) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(8) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ข้อ 28 งานฟาร์มและโรงงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) ประสานงานกับแผนก และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก 

ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการผลิตและจ าหน่าย หรือบริการ เพ่ือจัดท าโครงการในเชิงธุรกิจ และพัฒนา
งานนั้นให้เข้าสู่มาตรฐาน เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

(2) ร่วมกับงานพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ได้วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสิ่งต่าง ๆ
ตามความต้องการในการด าเนินงานในเชิงธุรกิจ 

(3) ควบคุม ก ากับ ดูแล ในการด าเนินงานการผลิตและจ าหน่ายหรือบริการ และแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

(4) จัดท าแผนการใช้แรงงาน ก าหนดภารกิจหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 

(5) ตรวจสอบและวางแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและอาคาร
สถานที ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 

(6) จัดท าทะเบียนประวัติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล การใช้งาน 
การบ ารุงรักษาที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 

(7) ควบคุมดูแลฟาร์มและอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพ 
ที่เหมาะสม สะอาด และปลอดภัย 

(8) เผยแพร่ความรู้และวิทยาการต่าง ๆ จากการด าเนินงานแก่นักเรียนนักศึกษา
เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

(9) วางแผนและจัดระบบในการรับนักเรียนนักศึกษา เกษตรกรตลอดจนประชาชน
ผู้สนใจทั่วไปเข้าฝึกงาน หรือศึกษาดูงาน 

(10) จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานฟาร์มหรือโรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้
เป็นปัจจุบัน และจัดท ารายงานเป็นประจ าทุกเดือน 

(11) รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการด าเนินการผลิตและจ าหน่าย
หรือบริการเพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานฟาร์มให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
ยิ่งขึ้น 

(12) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(13) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(14) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 29 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา 
(2) ด าเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น

องค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อธท.) องค์การ 
ช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

(3) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชนและกิจกรรมต่าง ๆ ในวัน
ส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
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(4) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน
นักศึกษาและผู้ เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

(5) ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร 
(6) ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
(7) ควบคุมและด าเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
(8) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
(9) สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(10) จัดท าปฏิทนิการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(11) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 30 งานครูที่ปรึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 
(2) ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดท า จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูล การเรียน

และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา 
(3) ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน านักเรียนนักศึกษา เกี่ยวกับ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
(4) ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนด

รายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน  นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา 
การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพ่ิม และขอถอนรายวิชา การขอพัก
การเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม
แนะน า ให้ค าปรึกษาเกี่ยวการเรียน การค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา  

(5) ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน
นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา  

(6) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและน า
ผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(7) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 

(8) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 31 งานปกครอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย

ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
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(2) ประสานงานกับครูที่ปรึกษา  แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหา 
ของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา 

(3) ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน
นักศึกษา 

(4) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง   เพ่ือพิจารณาการลงโทษนักเรียน
นักศึกษา 

(5) พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและ
พิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา 

(6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท  การก่อความ
ไม่สงบในสถานศึกษา 

(7) จัดท าระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ 
และลงโทษ กรณีกระท าความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ  

(8) สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(9) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(10) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 32 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับ

การเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ 
(2) จัดท าคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(3) ด าเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและจัดสรรทุนเพ่ือการศึกษา  และการ

ประกอบอาชีพ 
(4) บริการให้ค าปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้า

รับการฝึกอบรม 
(5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพ่ือจัดหางานให้แก่นักเรียน

นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(6) สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ

เอกชน และชุมชน 
(7) ด าเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

อิสระ 
(8) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ส าเร็จ

การศึกษาโดยติดตามการมีงานท า การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดท ารายงานให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
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(9) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งในและภายนอก
สถานศึกษา 

(10) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(11) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 33 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(1) จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง  ๆ ภายในสถานศึกษา 

เช่น ร้านอาหาร น้ าดื่ม การท าบัตรประกันสุขภาพ การท าประกันอุบัติเหตุ การท าใบอนุญาตขับขี่ การขอ
ใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง  ๆ การตรวจสุขภาพประจ าปีและตรวจหาสารเสพติด 
ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

(2) จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์  เพ่ือปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพ 
แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

(3) ด าเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา 

(4) ให้ค าปรึกษาและท าหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา 

(5) จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ 

(6) จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้
การบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี 

(7) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

(8) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(9) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 34 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท าแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงาน 

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(2) ด าเนินการโครงการตามพระราชด าริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชด าริอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(3) ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป  เช่น

โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณการเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น 
(4) ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด  ท้องถิ่น

และหน่วยงานอื่น ๆ 
(5) ด าเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม 

ตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการ
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อาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอ่ืน ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

(6) เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพ่ือการมีงานท าและประกอบ
อาชีพ 

(7) ด าเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหา
ป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 

(8) ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบ
อาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ 

(9) ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง 
ในการให้ค าแนะน าในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

(10) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(11) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 35 แผนกวิชา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(1) การจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก 

จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา 
(2) ควบคุมดูแล ส่งเสริม ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับ

การเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไป ตามหลักสูตร 
และระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

(3) วางแผนและด าเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนก
วิชาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกได ้

(4) จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้
งานได้เป็นปกต ิและมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

(5) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ 
การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนต ารา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ 

(6) ติดตามและแนะน าเกี่ยวกับการท าโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู
ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
แผนการจัดการเรียนการสอน 

(7) ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตาม
ใบงาน 

(8) ควบคุมดูแลและพัฒนาส านักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อย
ทันสมัยอยู่เสมอ 

(9) ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา 

(10) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
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(11) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(12) ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 36 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท า รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้าง

ของหลักสูตร  
(2) จัดท าตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการ 

ที่เก่ียวข้อง 
(3) จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน 
(4) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและ

หน่วยงานภายนอกเพ่ือจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน
ชุมชนท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

(5) จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือความรู้หรือทักษะในการประกอบ
อาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

(6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา 

(7) ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต 

(8) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร 
(9) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดท าเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียน

การสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย 
(10) รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 
(11) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
(12) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(13) ดูแล  บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(14) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ข้อ 37 งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติ  ตามระเบียบ 

การวัดผลและประเมินผล 
(2) ก ากับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้

เป็นไปตามระเบียบ 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน 
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(4) ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
และผู้อ านวยการวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติผลการเรียน 

(5) รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน 
(6) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ 
(7) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าข้อสอบมาตรฐาน 
(8) เก็บรักษาและท าลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสาร

เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ 
(9) ด าเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
(10) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
(11) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(12) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 38 งานวิทยบริการและห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(1) วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
(2) จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน 
(3) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
(4) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(5) ดูแล  บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 39 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้ 
(2) จัดท าแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ  

ในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ 
(3) วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ  ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถาน

ประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล  ควบคุมก ากับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ 
(4) ประชุมสัมมนาครูฝึก  ครูนิเทศ  เพ่ือร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียน 

การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
(5) ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพ่ือการจัดหาที่ฝึกงาน

ให้กับนักเรียนนักศึกษา 
(6) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(7) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ข้อ40 งานสื่อการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) วางแผนจัดหา  จัดท า การให้บริการ  สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ 

และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ 
(2) จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง  ๆ 

เพ่ือให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การเรียนการสอนในสถานศึกษา 

(3) อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
(4) พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์   
(5) รับผิดชอบ ดูแลบ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการ

ด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
(6) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(7) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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หมวด 3 
บุคลากรในสถานศึกษาและการบริหารงาน 

ข้อ 41 บุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วยประเภทและต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ข้าราชการครู ได้แก่ บุคคลที่มีต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน ดังนี้คือ 

ก. คร ู
ข. ครูผู้ช่วย 

(2) บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ บุคคลที่มีต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้สนับสนุนการศึกษา ดังนี้คือ 

ก. ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
ข. รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 
ค. ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดหรือต าแหน่งของข้าราชการ 

ที ่ก.ค.ศ. น ามาใช้ก าหนดให้เป็นต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(3) บุคลากรอ่ืน ดังนี้ 

ก. พนักงานราชการ 
ข. ลูกจ้างประจ า 
ค. ลูกจ้างชั่วคราว 

นอกจากบุคลากรในสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งแล้วให้สถานศึกษาเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคธุรกิจหรือเอกชน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแต่ละสาขาวิชาที่เปิดท าการสอนด้วย 

ข้อ 42 ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัย เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน
การควบคุมก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้คือ 

(1) บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

(2) วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษา 

(3) จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 

(4) ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบนอก
ระบบและตามอัธยาศัย 

(5) จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
(6) บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 
(7)  วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ  แต่งตั้ ง การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ 
การอุทธรณ ์และร้องทุกข ์



โครงสร้างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    หน้าที่ | 108 
 

(8)  จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(9) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(10) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษาและ

ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
(11) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
(12) จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(13) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญา 

ในราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ตามที่ได้รับมอบอ านาจ 
(14) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ 43 รองผู้อ านวยการวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อ านวยการวิทยาลัย
โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา
การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไปและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ รองจาก
ผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้ คือ 

(1) บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

(2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
(3) จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
(4) ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอก

ระบบและตามอัธยาศัย 
(5) จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
(6) การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น 
(7)  วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ  แต่งตั้ ง การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 
(8)  จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(9) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(10) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษา

และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
(11) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 44 ครูผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริม 
การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และมีหน้าที่  ในการเตรียมความพร้อม
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และพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ 

(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ข้อ 45 ครู มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการ
เรียนรู้พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนการบริการสังคม
ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้คือ 

(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(2) จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการ เพ่ือ

ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
(5) ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพ่ือน ามาพัฒนาการเรียน 

การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ข้อ 46 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม 
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ 

ข้อ 47 หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในสถานศึกษาที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง แบบแผน และขนบธรรมเนียมของทางราชการ 

ข้อ 48 ให้ผู้ อ านวยการวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ ง  มอบหมาย และเปลี่ยนแปลงบุคลากร 
ในสถานศึกษาให้ท าหน้าที่ต่าง ๆ ตามระเบียบนี้ แล้วรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
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หมวด 4 
คณะกรรมการในสถานศึกษา 

ข้อ 49 ให้มีคณะกรรมการวิทยาลัย ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือท า
หน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 

ข้อ 50 นอกจากคณะกรรมการวิทยาลัย ตามข้อ 49 แล้วให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 

(1) ผู้อ านวยการวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 
(2) รองผู้อ านวยการวิทยาลัยทุกฝ่าย เป็นกรรมการ 
(3) ผู้แทนจากฝ่ายต่าง ๆ ฝ่ายละ หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(4) ครูผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่น้อยกว่า สองคน เป็นกรรมการ 

ให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่กรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 51 ครผูู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 50 มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้มีอายุราชการไม่น้อยกว่า ห้าปี เว้นแต่ในกรณีจ าเปน็เพ่ือประโยชน์ของ

สถานศึกษาจะแต่งตั้งผู้มีอายุราชการน้อยกว่าห้าปีก็ได้ 
(2) เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถและมีประสบการณ์ดี 
(3) เป็นผู้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(4) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละ เพ่ือความเจริญของสถานศึกษาอย่าง

แท้จริง 

ข้อ 52 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาอยู่ในต าแหน่งวาระละสองปีการศึกษา 
ในกรณีที่กรรมการบริหารสถานศึกษาว่างลง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้าเป็นต าแหน่ง

ประธานกรรมการให้รองผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้รักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยท าหน้าที่
ประธานกรรมการแทน ถ้าเป็นต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการและเลขานุการ ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัย
แต่งตั้งกรรมการแทนตามข้อ 50 และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่ง  เท่าเวลาที่เหลืออยู่ของ
กรรมการบริหารสถานศึกษานั้น ถ้าวาระของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่างลงหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นั้นเหลือไม่ถึง  เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งแทนก็ได้ 

ข้อ 53 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา 
โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) ก าหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  
(3) ก าหนดแผนการรับนักเรียน  นักศึกษา การยุบ ขยายและเพ่ิมประเภทวิชา 

สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา 
(4) เรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
(5) ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
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ข้อ 54 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 
ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ประธานกรรมการ
มอบหมายให้รองผู้อ านวยการวิทยาลัยคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานของที่ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการ
ไม่สามารถมอบหมายได้ให้ที่ประชุมเลือกรองผู้อ านวยการวิทยาลัยคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานที่ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ถ้ามีวาระการประชุมที่มีการพิจารณาเรื่อง
เกี่ยวกับกรรมการผู้ใด โดยเฉพาะกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุมในวาระนั้นการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียง
ข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด 

ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยรายงานผลการประชุม ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทราบทุกครั้ง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประชุม 

ข้อ 55 ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และการควบคุม
ภายในของสถานศึกษา ตามระเบียบ 
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หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ  56  ในระหว่างที่ยั งไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการวิทยาลัยตามข้อ  49 
ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ตามข้อ 50 เพ่ือท าหน้าที่คณะกรรมการ
วิทยาลัยไปพลางก่อน 

ข้อ 57 สถานศึกษาใด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาไว้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้คณะกรรมการดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งต่อไปจนกว่าจะครบวาระแล้วให้สถานศึกษา
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม ่ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2552 
 
 
 

(นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์) 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วยการบริหารอาชีวศึกษาจังหวัดและอาชีวศึกษาภาค 

พ.ศ. 2559 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้แก้ไขปรับปรุงระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ว่าด้วยการบริหารอาชีวศึกษาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงสร้างระบบการบริหารราชการ
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 30 วรรคห้า
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
อาชีวศึกษาจังหวัดและอาชีวศึกษาภาค พ.ศ. 2559” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร

อาชีวศึกษาจังหวัดและอาชีวศึกษาภาค พ.ศ. 2553 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“วิทยาลัย” หมายถึง สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา รวมถึงโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา 
“ผู้อ านวยการวิทยาลัย” หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 

และท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้อ านวยการวิทยาลัย  ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้ ได้รับ

ใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา 
“ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชน 

ในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา 
“รองผู้อ านวยการวิทยาลัย” หมายถึง รองผู้อ านวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ

และที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด รวมถึงผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ 
ดังกล่าวด้วย 

“อาชีวศึกษาจังหวัด” หมายความว่า วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษารวมถึงโรงเรียนเอกชนในระบบ  ประเภทอาชีวศึกษาแห่งเดียวหรือหลายแห่ง 
ในแต่ละจังหวัด หรือวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ซึ่งรวมกันเป็นกลุ่มอาชีวศึกษาระดับจังหวัด 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหรือคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาภาคแล้วแต่กรณี 
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ข้อ 5 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวด 1 
อาชีวศึกษาจังหวัด 

 
ข้อ 6 ให้วิทยาลัยแห่งเดียวหรือหลายแห่งในแต่ละจังหวัดรวมกันเป็นอาชีวศึกษาจังหวัด 

เรียกโดยย่อว่า อศจ. ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดนั้นๆ 
ส าหรับวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครให้รวมกันเป็นอาชีวศึกษากรุงเทพ  เรียกโดยย่อว่า 

อศก.  

ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ประกอบด้วย 
(1) ประธาน คัดเลือกจากผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐในจังหวัด 
(2) รองประธานคนที่หนึ่ง คัดเลือกจากผู้อ านวยการ ผู้บริหาร หรือผู้รับใบอนุญาต

โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา  
(3) รองประธานคนที่สอง คัดเลือกจากผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย

อาชีวศึกษาภาครัฐ 
(4) ผู้แทนสภาหอการค้า ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนส านักงานแรงงานในจังหวัด

ผู้แทนส านักงานอุตสาหกรรมในจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด และผู้แทนอาชีวศึกษาภาค   
(5) กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิด้ านการอาชี วศึกษาซึ่ งส านั กงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาแต่งตั้ง จ านวนสองคน  
(6) กรรมการจ านวนสองคน ซึ่งคัดเลือกจากผู้อ านวยการวิทยาลัย รองผู้อ านวยการ

วิทยาลัย หรือคร ูโดยผู้ด ารงต าแหน่งครูที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้นไป 
(7) กรรมการจ านวนสองคน ซึ่งคัดเลือกจากผู้อ านวยการ ผู้บริหาร หรือผู้รับใบอนุญาต

โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา  
ส าหรับพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ให้มีกรรมการตาม (6) จ านวนหนึ่ง

คน และกรรมการตาม (7) จ านวนสามคน  
ข้อ 8 ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยในจังหวัดคัดเลือกผู้อ านวยการวิทยาลัยในจังหวัดคนหนึ่ง 

เพ่ือเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 
ให้ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร หรือผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภท

อาชีวศึกษา ในจังหวัดคัดเลือกผู้อ านวยการ  ผู้บริหาร หรือผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษาในจังหวัดคนหนึ่งเพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่งตั้งเป็น
รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 

ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือรองผู้อ านวยการวิทยาลัยในจังหวัดคัดเลือกผู้อ านวยการ
วิทยาลัยหรือรองผู้อ านวยการวิทยาลัยคนหนึ่งเพ่ือเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่งตั้ง
เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 

ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่
คณะกรรมการสรรหา เพ่ือด าเนินการสรรหาคณะกรรมการตามข้อ 7 (6) และ (7)  

ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ตั้งของอาชีวศึกษาจังหวัด
คนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด 
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กรณีจังหวัดใดไม่มีโรงเรียนเอกชนในระบบ  ประเภทอาชีวศึกษา ให้คัดเลือกกรรมการ
ตาม (2) (3) (6) และ (7) จากผู้อ านวยการวิทยาลัย รองผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือครู โดยผู้ด ารงต าแหน่ง
ครูที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้นไป จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐเพียงอย่าง
เดียว แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการตามข้อ 8 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่มีการสรรหาประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดและให้รายงานผลการคัดเลือก  
ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการคัดเลือกครบ  
ทุกต าแหน่ง 

ข้อ 9 ให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอยู่ในต าแหน่งได้คราวละสองปีการศึกษา 
ให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและ

กรรมการอื่นซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่ 

ข้อ 10 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ 
ได ้ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งหรือรองประธานคนที่สองท าหน้าที่แทนตามล าดับ  

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหรือมี 
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่ประธานแทน 

ข้อ 11 ในการประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของคณะกรรมการทั้งหมด จึงครบองค์ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือตามเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 12 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ลาออก 
(2) ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา หรือออกต าแหน่งผู้บริหารหรือรองผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
(3) พ้นจากต าแหน่งที่ด ารงอยู่ขณะที่ได้รับการเลือกหรือแต่งตั้ง 
(4) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
ส าหรับประธานกรรมการและรองประธานกรรมการอาจพ้นจากต าแหน่งโดยได้รับ

อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ลาออกได้ 

ข้อ 13 ถ้าต าแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการว่างลงก่อนครบ
วาระ ให้มีการเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างภายในก าหนดสามสิบวัน  โดยด าเนินการตามวิธีการในข้อ 8  
โดยอนุโลม เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่เลือกกรรมการ  
แทนก็ได ้ผู้ที่ได้รับการเลือกแทนให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน 

ข้อ 14 คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดยุทธศาสตร์และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา

แผนก าลังคนอาชีวศึกษาในระดับจังหวัด  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัด 

(2) ประสานส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับสถานประกอบการ ร่วมจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและโรงเรียนเอกชนในระบบ  ประเภท
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อาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน สอดคล้องตามความต้องการก าลังคน ในพ้ืนที่จังหวัด ภายใต้กรอบนโยบายด้าน
อาชีวศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(3) ก ากับ  ดูแล  ติดตามการด า เนินงานของสถานศึกษาที่ ไม่สั งกัดสถาบัน 
การอาชีวศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการบริหารจัดการเป็นไป
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา 

(4) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพ้ืนที่
ของจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

(5) รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลก าลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาครัฐและโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดให้เป็นระบบและทันสมัย 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 15 เ พ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอาจพิจารณาจัดตั้งคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัด เรียกโดยย่อว่า ออศจ. ได้ตามความจ าเป็น จ านวนไม่เกินห้าคน  โดยให้มีประธานอนุกรรมการ  
ซ่ึงแต่งต้ังจากกรรมการอาชวีศึกษาจังหวดั  

ข้อ 16 ให้มีที่ตั้งส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดแต่ละจังหวัดตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาก าหนด 

หมวด 2 
อาชีวศึกษาภาค 

 
ข้อ 17 ให้อาชีวศึกษาจังหวัดในแต่ละภาครวมกันเป็นอาชีวศึกษาภาค เรียกโดยย่อ อศภ.

ต่อท้ายด้วยชื่อภาคนั้น ประกอบด้วยอาชีวศึกษาจังหวัดตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ 18 ให้มีคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประกอบด้วย 
(1) ประธานกรรมการโดยให้ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดในภาคคัดเลือกประธาน

อาชีวศึกษาจังหวัดคนหนึ่ง เพ่ือเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการ 

(2) ผู้แทนสภาหอการค้าภาค ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมภาค ผู้แทนส านักงานแรงงาน
ในภูมิภาคผู้แทนส านักงานอุตสาหกรรมในภูมิภาค ผู้แทนศึกษาธิการภาค เป็นกรรมการ 

(3) ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดทุกจังหวัดในภาค เป็นกรรมการ 
ให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้อาจให้

มีผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม 
ให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคอยู่ในต าแหน่งได้คราวละสองปีการศึกษา 
 

ข้อ 19 ให้น าความในข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 13 มาใช้บังคับกับคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาภาคด้วยโดยอนุโลม  

ข้อ 20 คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
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(1) ก าหนดยุทธศาสตร์และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
แผนก าลังคนอาชีวศึกษาในระดับภาค ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

(2) ประสานส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับสถานประกอบการ ร่วมจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและโรงเรียนเอกชนในระบบ  ประเภท
อาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในระดับภาคให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน สอดคล้องตามความต้องการก าลังคนในภูมิภาค ภายใต้กรอบนโยบายด้านอาชีวศึกษาของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(3) ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาของ  สถาบัน 
การอาชีวศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพในรูปแบบ 
ที่หลากหลายในภูมิภาค 

(4) ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการ 
ของอาชีวศึกษาจังหวัดในภาค 

(5) เป็นผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคในอันที่จะร่วมมือ 
กับหน่วยงานในท้องถิ่นและภูมิภาค เพ่ือสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อการอาชีวศึกษา 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 21 ให้มีที่ตั้งส านักงานอาชีวศึกษาภาคตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด 

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 
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บัญชีแนบท้ายระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วยการบริหารอาชีวศึกษาจังหวัดและอาชีวศึกษาภาค พศ 2559 

บัญชี 1 
รายช่ือสถานศึกษาอาชีวศึกษากรุงเทพ 

อาชีวศึกษาจังหวัด ชื่อสถานศึกษา 

อาชีวศึกษากรุงเทพ (อศก.) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 
วิทยาลัยพณิชยการบางนา  
วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี 
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 
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บัญชี 2 
รายช่ือจังหวัดในอาชีวศึกษาภาค 

 

อาชีวศึกษาภาค ชื่อจังหวัดในอาชีวศึกษาภาค 

อาชีวศึกษาภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว 
นครนายก สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด 

อาชีวศึกษาภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี  ชัยนาท ลพบุรี  สิ งห์บุรี  อ่างทอง 
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  

อาชีวศึกษาภาคเหนือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ 
ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร พิจิตร 
นครสวรรค์ อุทัยธานี  

อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

หนองคาย เลย  อุดรธานี หนองบัวล าภู นครพนม มุกดาหาร 
สกลนคร  ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ 
ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ 
ชัยภูมิ 

อาชีวศึกษาภาคใต ้ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบี่ ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี  ยะลา นราธิวาส  
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