บทที่ ๔
บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
๑. คณะกรรมการสถานศึกษา
วิทยาลัยดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา โดยอาศัยระเบียบสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา
(๒) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
(๓) ให้ความเห็นชอบในการจัดทาสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
(๔) กากับ และติดตามการดาเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
(๕) ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ เ ด็กทุ กคนในเขตบริก ารได้รั บการศึก ษาขั้ นพื้ นฐานอย่ างทั่ ว ถึ ง
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
(๖) ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
(๗) เสนอแนวทางและมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การด้ า นวิ ช าการ ด้ า นงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
(๘) ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้ างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื บ สานจารีตประเพณี ศิลปวัฒ นธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ
(๙) เสริ มสร้ างความสั มพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กร
ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่ วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น
(๑๐) ให้ มี ค วามเห็ น ชอบรายงานผลการด าเนิ น งานประจ าปี ข องสถานศึ ก ษาก่ อ นเสนอ
ต่อสาธารณชน
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่อยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น
(๑๒) ให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
(๑๓) แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อการดาเนินงานตามระเบียบนี้ตามที่ เห็น
สมควร
๒. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
มีหน้ าที่เป็น ผู้ช่วยเหลื อในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอแนะ
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนการปฏิบัติราชการรายปี
(๒) การจัดการศึกษา ฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
(๓) การพัฒนาหลักสูตร การเปิดสอนหรือการยกเลิกการสอนแผนกวิชาชีพสาขาต่างๆ
(๔) การกาหนดหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
(๕) เรื่องอื่นๆ ที่ผู้อานวยการสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

๓. ผู้อานวยการสถานศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษาบริหารกิจการของสถานศึกษา
การวางแผนการปฏิ บั ติ ง าน การควบคุ ม ก ากั บ ดูแ ลเกี่ ยวกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการ งบ ประมาณ
งานบริ หารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ดังนี้คือ
(๑) บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอานาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็น
ไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
(๒) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
(๓) จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
(๔) ส่งเสริมและการจัดการศึกษาฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่ มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย
(๕) จัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(๖) บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
(๗) วางแผนการบริหารงานบุคคลการสรรหาหารบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์
(๘) จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๙) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(๑๐) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาใน
สถานศึกษา และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
(๑๑) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
(๑๒) จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(๑๓) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจกรรมทั่วไป รวมทั้งการจัดทานิติกรรมสัญญาในราชการ
ของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ตามที่ได้รับมอบอานาจ
(๑๔) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
๔. รองผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้ อานวยการสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้ อานวยการสถานศึกษา
โดยปฏิ บั ติ ง านตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาในการช่ ว ยบริ ห ารกิ จ การ
ของสถานศึ ก ษา การวางแผนการปฏิ บั ติ ง าน การควบคุม ก ากั บ ดู แ ล เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารวิ ช าการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ
งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
(๒) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา
(๓) จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาการนิเทศ และการวัดผลประเมินผล

(๔) ส่งเสริมและจัดการศึกษาฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
(๕) จัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(๖) การบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินอื่น
(๗) วางแผนการบริหารงานบุคคลการสรรหาการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
(๘) จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๙) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(๑๐) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และ
ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมขน
(๑๑) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
(๑๒) จัดระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียน
(๑๓) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๕. ครูผู้ช่วย
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการ ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี
คนเก่งและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และมีหน้าที่
ในการเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ม ก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ง ครู แ ละปฏิ บั ติห น้ า ที่ อื่ น
ตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้คือ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖. ครู
ครู มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ ป กครอง บุ ค คลในชุ ม ชน และสถานประกอบการเพื่ อ ร่ ว มกั น พั ฒ นาผู้ เ รี ย น การบริ ก ารสั ง คม
ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดังนี้ คือ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(๒) จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

(๕) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุ มชนและสถานประกอยการเพื่อนร่วมกั น
พัฒนา ผู้เรียนตามศักยภาพ
(๖) ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๗) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการผู้เรียนเพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๗. พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า งประจ า และลู ก จ้ า งชั่ ว คราว มี ห น้ า ที่ และความรั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ
๘. ผู้ปกครองและชุมชน
(๑) ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
(๒) เสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนางานของสถานศึกษา
(๓) ดูแล เอาใจใส่นักเรียน นักศึกษาในปกครองในด้านการเรียน และความประพฤติ
(๔) เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศึกษา
(๕) ร่วมพัฒนาปรับปรุงเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

