
บทที่ ๔ 
 

บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
๑. คณะกรรมการสถานศึกษา 
 วิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา โดยอาศัยระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 (๒) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 (๓) ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 (๔) ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
 (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง        
มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 

(๖) ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  

 (๗) เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ            
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 
 (๘) ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม     
ของท้องถิ่นและของชาติ 

(๙) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กร      
ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น 

(๑๐) ให้มีความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอ           
ต่อสาธารณชน 

(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่อยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น 
(๑๒) ให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
(๑๓) แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือการด าเนินงานตามระเบียบนี้ตามที่เห็น 

สมควร 
 

๒.  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอแนะ
เกี่ยวกบัเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 (๑) การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนการปฏิบัติราชการรายปี 
 (๒) การจัดการศึกษา ฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 (๓) การพัฒนาหลักสูตร การเปิดสอนหรือการยกเลิกการสอนแผนกวิชาชีพสาขาต่างๆ  
 (๔) การก าหนดหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา 
 (๕) เรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   
 
 



๓.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษาบริหารกิจการของสถานศึกษา
การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ        
งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ     
งานที่ปฏิบัติ ดังนี้คือ 
 (๑) บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็น    
ไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
 (๒) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 

(๓) จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
 (๔) ส่งเสริมและการจัดการศึกษาฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย 
 (๕) จัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 (๖) บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 

(๗) วางแผนการบริหารงานบุคคลการสรรหาหารบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

 (๘) จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (๙) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(๑๐) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาใน
สถานศึกษา และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
 (๑๑) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
 (๑๒) จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

(๑๓) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจกรรมทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาในราชการ
ของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ตามท่ีได้รับมอบอ านาจ 
 (๑๔) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔.  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา    
โดยปฏิบัติงานตามที่ ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการสถานศึกษาในการช่วยบริหารกิจการ             
ของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับดูแล เกี่ยวกับการบริหารวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ 
งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง     
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้ 
 (๑) บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

(๒) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา 
 (๓) จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาการนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 



(๔) ส่งเสริมและจัดการศึกษาฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 

(๕) จัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๖) การบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินอื่น 

 (๗) วางแผนการบริหารงานบุคคลการสรรหาการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน  
การปฏิบัติงาน การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 

(๘) จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา            
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๙) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 (๑๐) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และ
ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมขน 

(๑๑) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
(๑๒) จัดระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียน 
(๑๓) ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
   

๕. ครูผู้ช่วย 
 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการ ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี    
คนเก่งและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และมีหน้าที่
ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูและปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน     
ตามท่ีได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้คือ 
 (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๖. ครู 
ครูมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้     

พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้ เรียน การบริการสังคม         
ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดังนี้ คือ 

 (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 
  ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(๒) จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 



 (๕) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอยการเพ่ือนร่วมกัน
พัฒนา ผู้เรียนตามศักยภาพ 

(๖) ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (๗) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการผู้เรียนเพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๗. พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว   มีหน้าที่  และความรับผู้รับผิดชอบ         
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ 
 

๘. ผู้ปกครองและชุมชน 
(๑) ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
(๒) เสนอแนวคิดเพ่ือการพัฒนางานของสถานศึกษา 
(๓) ดูแล เอาใจใส่นักเรียน นักศึกษาในปกครองในด้านการเรียน และความประพฤติ 
(๔) เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศึกษา 
(๕) ร่วมพัฒนาปรับปรุงเพ่ือการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

 


