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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การแบ่งส่วนราชการของสถาบันให้คํานึงถึงแนวทาง ดังต่อไปนี้
(๑) ความสอดคล้องกับภารกิจหลักเพื่อรองรับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ
อาชีวศึกษาของสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๒) ความเป็นเอกภาพในการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(๓) ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการ
(๔) ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลต่อสัมฤทธิ์ผลของคุณภาพการศึกษา ขนาดของสถาบัน จํานวนนักศึกษา
ผู้รับบริการ และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ
(๕) การตอบสนองต่อ การผลิ ต และพัฒ นากําลั ง คนด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม
ด้านธุรกิจและการบริการ และสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๖) การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งส่ ว นราชการภายในของสถาบั น และระหว่ า งสถาบั น กั บ
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
(๗) ความพร้อมของสถาบันในการจัดการอาชีวศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อ ๒ สถาบันอาจแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน
(๒) วิทยาลัย
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(๓) สํานัก
(๔) ศูนย์
(๕) หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย
ข้อ ๓ ส่วนราชการของสถาบันมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการ
ของสภาสถาบัน ประสานงานราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน งานวิเทศสัมพันธ์
ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บการบริ ห ารงานทั่ ว ไป การตลาด เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ กิ จการสถาบั น
การบริหารงานการเงิน การบัญ ชี การพัสดุ อาคารสถานที่ งบประมาณและทรัพ ย์สิน ของสถาบัน
การบริ ห ารงานบุ คลากร ส่ งเสริ มวิ นัยและระบบคุณธรรมของบุคลากร กฎหมาย นิ ติ กรรม สั ญญา
งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่ของสถาบัน
และงานอื่นที่ไม่ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสถาบัน รวมทั้งส่งเสริมการดําเนินงานของ
วิทยาลัยและหน่วยงานในสถาบัน
(๒) วิท ยาลัย มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัด การเรียนการสอนอาชีว ศึกษาและฝึกอบรม
วิ ชาชี พ เพื่ อผลิ ต และพั ฒ นากํ าลั ง คนในด้ านวิ ช าชี พ ระดั บ ฝี มื อและระดั บ เทคนิ ค ให้ มี สมรรถนะ
สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ต ามหลั ก สู ต ร มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
และมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
(๓) สํานัก มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษา
หลั กสู ตรของหน่ วยงานในสถาบั น และวางแผนการผลิ ตเพื่ อพัฒนาคุ ณภาพกํ าลั งคนสู่ มาตรฐานสากล
บนพื้ นฐานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพิ่ มขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น สู่ การพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และคุณภาพชีวิตที่ดี
(๔) ศูนย์ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษา วิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
(๕) หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการกํากับ
ดู แ ล ควบคุ ม การจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก าร
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ส่งเสริมวิชาการและวิ ชาชีพชั้นสู งที่เน้นการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒ นธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยยกระดับ
ผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประสานการใช้
ทรัพยากรของวิทยาลัยและเครือข่าย เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับหลักสูตร มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้การแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

