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ค ำสั่งสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 1 
ที่  018/2563 

เรื่อง  กำรมอบหมำยหน้ำที่ส่วนรำชกำรภำยในสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 1 
 

โดยพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551  ก าหนดให้มีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา   
เพ่ือจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ  เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ   ระดับเทคนิค  และระดับ
เทคโนโลยี  รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นจนสามารถน าไปประกอบวิชาชีพได้  และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานการศึกษาตามมาตรา 4(5)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  ประกาศ  ณ วันที่  26  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ  1  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31  มาตรา  33  และมาตรา  34  แห่งพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ซึ่งให้ผู้อ านวยการสถาบันเป็นผู้แทนของสถาบันในกิจการทั่วไป   และค าสั่ง  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่  1281/2559  เรื่องมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการสถาบัน 
การอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทน  ลงวันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ.  2559   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงาน
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ในงานราชการ สถาบัน 
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  

ได้มอบหมำยหน้ำที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พนักงำนรำชกำร  และ
ลูกจ้ำงให้ท ำหน้ำที่  ดังต่อไปนี้      

1. นำยวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่รักษำรำชกำร
แทนต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ  1  เป็นผู้แทนของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1  ในกิจการทั่วไป  มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1.1  บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และ
ประกาศของทางราชการและของสถาบัน  จรรยาบรรณวิชาชีพ  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน 

1.2  ควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  สถานที่และทรัพย์สินอ่ืนๆ ของสถาบัน  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ  ระเบียบและประกาศของทางราชการและของสถาบัน 

1.3  จัดท าแผนการด าเนินงาน  และพัฒนาของสถาบัน  งบประมาณของทางราชการ 
งบประมาณประจ าปีและตลอดจนติดตามการประเมินผลการด าเนินงานของสถาบัน 

1.4  เสนอรายงานประจ าปี  เกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ  ของสถาบันต่อสภาสถาบัน 
1.5  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของทางราชการ

และของสถาบัน  หรือตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
 

/นายพลฤทธิ์.... 
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นำยพลฤทธิ์   จินดำหลวง  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง   
ปฏิบัติหน้ำที่ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ ๑   

มีหน้ำที่ วางแผน บริหารงาน สั่งการ ริเริ่มพัฒนาระบบงานหรือโครงการ ก ากับ เร่งรัด
ติดตามและประเมินโครงการ หรืองานตามนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ หรืองาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 รวมทั้งเป็นผู้แทนหน่วยงานใน
การประสานความร่วมมือและประชุมชี้แจงเรื่องเก่ียวข้องกับการอาชีวศึกษา  
 
บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ส ำนักและศูนย์ในสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 1 ดังนี้ 

1. ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร   
  นำยธีรวุธ  ยะอูป  ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่  
      ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร    มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
ก. งานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของสถาบัน งานการประชุมอ่ืน ๆ ของสถาบัน 
ข. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
ค. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานวิเทศสัมพันธ์  งานการตลาด  

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการสถาบัน 
ง.  ด าเนินการเก่ียวกับงานการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  งานอาคารสถานที่   

งานประมาณและทรัพย์สินของสถาบัน 
จ. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร ส่งเสริมวินัย และระบบคุณธรรมของบุคลากร 
ฉ. ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย นิติกรรม สัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทาง

แพ่งทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในหน้าที่ของสถาบัน 
ช. ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสถาบัน รวมทั้ง

ส่งเสริมการด าเนินงานของวิทยาลัยและหน่วยงานในสถาบัน 
ซ. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ

มอบหมาย 
 

1.1 กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
             นำงสำวชมนำด   พรมมิจิตร ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร 
                ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
       นำงสำวชญำณิศำ  พรหมไชย พนักงำนบริหำรทั่วไป(ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป) 
       งำนสำรบรรณและงำนเลขำนุกำร  มีหน้าที่ คือ 
       1. ปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
   2. จัดท าร่างหนังสือราชการ ประกาศ ค าสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
จัดล าดับ ความส าคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถาบัน
เกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 

/3. สรุปความเห็น.... 
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       3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
      4. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ 
       5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ค าชี้แจง 
ประกาศ    ให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถาบัน 
       6. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียน
และนักศึกษา 
       7. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน
ตามล าดับขั้นตอน 
       8. ดูแล บ ารุงรักษา และความรับผิดชอบทรัพย์สินของสถาบันที่ได้รับมอบหมาย 
       9. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

งำนประชำสัมพันธ์   มีหน้าที่  คือ 
   1. การให้ค าแนะน าและค าปรึกษา การให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
ประเด็น  หรือข้อปัญหาที่เป็นที่ถกเถียงของสาธารณชนหรือการสร้างภาพลักษณ์ของสถาบัน ในฐานะที่
สถาบันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงต้องแสดงให้สาธารณชนเห็นว่าสถาบันมีความเต็มใจและมุ่งมั่นที่จะให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ของสังคมทั้งนี้เพ่ือจุดมุ่งหมายในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
สถาบัน  

2. การประกาศ  เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารขององค์การผ่านสื่อมวลชนที่สถาบัน
สามารถควบคุมได้ทั้งในด้านเนื้อหา   และรูปแบบของสื่อที่ใช้เป็นการน าเสนอข่าวของสถาบันในด้านที่
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ และบุคลากร   

3. การเผยแพร่   เพ่ือการเผยแพร่ข่าวสารของสถาบันต่อสื่อมวลชนโดย
หน่วยงานประชาสัมพันธ์จะเป็นเสมือนแหล่งหรือศูนย์กลางในการสื่อสารของสถาบัน การเผยแพร่นี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อ และทัศนคติที่ดีของสาธารณชนต่อสถาบัน 

 
1.2  กลุ่มงำนด ำเนินกำรประชุมสภำสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 1 
 นำยธีรวุธ   ยะอูป ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่  
    ปฏิบัติหน้ำที่ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำสถำบัน 

กำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 1 
 นำงภุมรี    ก ำมะหยี ่ ต ำแหน่ง  ครู  วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร 
    ปฏิบัติหน้ำที่  ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 

สภำสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 1 
   นำยอนุรักษ์  สุภำ ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร 

    ปฏิบัติหน้ำที่  ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
      สภำสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 1 

   นำงสำวชญำณิศำ พรหมไชย พนักงำนบริหำรทั่วไป(ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป) 
 
 

/กลุ่มงานด าเนิน.... 
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   กลุ่มงำนด ำเนินกำรประชุมสภำสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 1  มีหน้าที่ คือ 
   1.  การจัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 
   2.  จดัท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   3.  จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
   4.  จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
   5.  รับผิดชอบเก็บรักษาเอกสารการประชุมการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
   6.  ปฏิบัติอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
หรือตามท่ีนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มอบหมาย 
 

1.3 กลุ่มกำรบริหำรทรัพยำกร 
             นำงภุมรี     ก ำมะหยี ่  ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร 
                ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มกำรบริหำรทรัพยำกร 
    นำงสำวชญำณิศำ  พรหมไชย พนักงำนบริหำรทั่วไป(ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป) 

นำงสำวสุนีย์   สง่ำธนอนันต์  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  
       งำนบุคคลและนิติกำร   มีหน้าที่ คือ 
       1. แนะน า เผยแพร่ และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถาบัน
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

2. จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรในสถาบัน 
       3. จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรในสถาบัน 
                         4. ควบคุม จัดท าสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ  
และการลาของบุคลากรในสถาบัน 
       5. ด าเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดท าทะเบียนประวัติ
ของบุคลากรในสถาบัน 
       6. ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถาบันในด้านต่าง ๆ  
เช่น การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนต าแหน่ง การขอมี
และขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ เงินทดแทนและการจัดท า
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถาบัน 
       7. ด าเนินการทางวินัยบุคลากรในสถาบัน 
       8. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถาบัน 
       9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 
 

/10. จัดท าปฏิทิน.... 
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       10. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับ
ขั้นตอน 
       11. ดูแล บ ารุงรักษา และความรับผิดชอบทรัพย์สินของสถาบันที่ได้รับมอบหมาย 
       12. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

            1.4 กลุ่มงำนกำรเงิน 
   นำยศักดำ   คล้ำยจินดำ  ต ำแหน่ง  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
       ปฏิบัติหน้ำที ่ ที่ปรึกษำกลุ่มงำนกำรเงิน 
     นำยชำญชัย  ใบโพธิ์   ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญกำร 
          ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรเงิน 

นำงสำวณัฏฐ์พิมล  เครือบุญมำ  พนักงำนบริหำรทั่วไป(ด้ำนกำรเงินและบัญชี) 
นำงสำวสุนีย์   สง่ำธนอนันต์   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  

       งำนกำรเงิน  มีหน้าที่ คือ 
       1.  จัดท าเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
ด าเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าฝากเงิน การน าเงินส่งคลัง การถอนเงิน และ
การโอนเงินของสถาบันให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
       2.  รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานคงเหลือประจ าวันของสถาบันให้
เป็นไปตามระเบียบ 
       3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
       4.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการ
ท าลายเอกสารตามระเบียบ 
       5.  ให้ค าแนะน า ชี้แจงและอ านวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถาบันเกี่ยวกับ
การเบิกจ่าย   ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
       6.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
       7.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอน 
       8.  ดูแล บ ารุงรักษา และความรับผิดชอบทรัพย์สินของสถาบันที่ได้รับมอบหมาย 
       9.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
            1.5 กลุ่มงำนบัญชี 
   นำงสำวมนัสติยำ   เจ้ำดูรี ต ำแหน่ง ครู  
       ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนบัญชี 
       นำงสำวพัชรินทร์   ทีกำศ พนักงำนบริหำรทั่วไป (ด้ำนกำรเงินและบัญชี)   
   นำงสำวดวงใจ     เจริญสุข เจ้ำหน้ำที่งำนบัญชี 
   นำงสำวศศิภำ    ฉลูทอง        เจ้ำหน้ำที่งำนบัญชี 
   นำงสำวอุบลกำญจณ์   สุมณะ เจ้ำหน้ำที่งำนบัญชี   
 
 

/งานบัญชี.... 
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       งำนบัญชี  มีหน้าที่ คือ 
       1.  จัดท าเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของ
สถาบัน ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
       2.  จัดท ารายงานงบการเงินและบัญชี เพ่ือจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในก าหนดเวลาตามระเบียบ 
       3.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
       4.  ให้ค าปรึกษา ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถาบันเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ 
       5.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการ
ท าลายเอกสารตามระเบียบ 

6.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
       7.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน
ตามล าดับขั้นตอน 
       8.  ดูแล บ ารุงรักษา และความรับผิดชอบทรัพย์สินของสถาบันที่ได้รับมอบหมาย 
       9.  ปฏิบัติงานอืน่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

             1.6 กลุ่มงำนพัสดุและอำคำรสถำนที่ 
นำยเสถียร    โพธิรัตน์     ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูเชี่ยวชำญ 
    ปฏิบัติหน้ำที่   ที่ปรึกษำกลุ่มงำนพัสดุและอำคำรสถำนที่ 
นำยจตุรงค์    ค ำกันทำ  ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร 
    ปฏิบัติหน้ำที่  หัวหน้ำงำนพัสดุ 
นำยสำคร      ปัญญำจักร ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 
    ปฏิบัติหน้ำที่  หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่ 

   นำงสำวจิรำพร ยศเมำ  พนักงำนบริหำรทั่วไป (ด้ำนพัสดุ) 
   นำยอดิศักดิ์  ม่ันเขียว  เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

นำงสำวณัฐมล  ศรีวนำลำภสิริ เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  
   นำยวุฒิชัย       แต่งกลอน พนักงำนขับรถ 
   นำงสำวสมบุญ   โตทุ้ย  นักกำร 
       งำนพัสดุและอำคำรสถำนที่   มีหน้าที่ คือ 
       1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม 
การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ 
      2. จัดท าทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถาบัน 
       3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงการ
บ ารุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถาบันให้เป็นไปตามระเบียบ 
       4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
 

/5. ควบคุมดูแล.... 
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       5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
พร้อมใช้งาน 

     6. ให้ค าแนะน า ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถาบันเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
       7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการ
ท าลายเอกสารตามระเบียบ 
                          8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
       9. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน
ตามล าดับขั้นตอน 
       10. ดูแล บ ารุงรักษา และความรับผิดชอบทรัพย์สินของสถาบันที่ได้รับมอบหมาย 
       11. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2. ส ำนักพัฒนำยุทธศำสตร์และควำมร่วมมืออำชีวศึกษำ   
     นำยพลฤทธ์    จินดำหลวง  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง  

ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำยุทธศำสตร์
และควำมร่วมมืออำชีวศึกษำ 

  นำยสมชำย เอื้องไมตรีภิรมย์  ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
       ปฏิบัติหน้ำที่ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำยุทธศำสตร์ 

ส ำนักพัฒนำยุทธศำสตร์และควำมร่วมมืออำชีวศึกษำ  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
           ก.  จัดท าแผนพัฒนาของสถาบันเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและของชาติ 

ข.  ศึกษาและวางแผนการผลิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพก าลังคนสู่มาตรฐานสากลบน
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ค.  ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์แลความ 
ร่วมมืออาชีวศึกษา ให้มีความสามารถในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ แข่งขันสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ง.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือกับสถานศึกษา    
เอกชน สถานประกอบการให้สามารถจัดการอาชีวศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ   มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา เพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จ.  จัดให้มีทุนและแหล่งทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา และการสร้างเครือข่ายเชิง
การตลาด การธุรกิจร่วมกับทุกภาคส่วน และการส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุงวิทยาลัย
และสถาบัน 

ฉ.  การติดตาม ประเมิน และการรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม  
วิชาชีพ ด าเนินการตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 
 
 

/ช. ด าเนินการ.... 
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ช.  ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ประเมิน และการรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ซ.  ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

 
2.1 กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ 

                     นำยพลฤทธิ์    จินดำหลวง  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง 
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ 

   นำยสมชำย เอื้องไมตรีภิรมย์  ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
        ปฏิบัติหน้ำที่ รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ 

         นำงสำวนำรินทร์  ปินต๊ะ  พนักงำนบริหำรทั่วไป(ด้ำนวิชำกำรศึกษำ) 
 งำนวำงแผนและงบประมำณ มีหน้าที่ คือ 
1.  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 2.  จัดท าข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพ่ิมประเภท
วิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชน
และท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา 

3.  ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดและด าเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา 

4.  รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึก
ของแผนกวิชา ส ารวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 

 5.  วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
6.  จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการ

ใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
                 7.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
                  8.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอน 
                  9.  ดูแล บ ารุงรักษา และความรับผิดชอบทรัพย์สินของสถาบันที่ได้รับ
มอบหมาย 
                 10.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

/2.2 กลุ่มความร่วมมือ.... 
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2.2 กลุ่มควำมร่วมมือและกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
                      นำยพลฤทธิ์     จินดำหลวง  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง 

ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มควำมร่วมมือและ 
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

   นำยสมชำย เอื้องไมตรีภิรมย์  ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
        ปฏิบัติหน้ำที่ รองหัวหน้ำกลุ่มควำมร่วมมือและ 
       กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

           นำงสำวนำรินทร์  ปินต๊ะ พนักงำนบริหำรทั่วไป(ด้ำนวิชำกำรศึกษำ) 
           งำนควำมร่วมมือ   มีหน้าที่ คือ 

1.  ประสานความร่วมมือและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
       2.  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการ
ร่วมลงทุนเพ่ือการศึกษา 
       3.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
       4.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับ
ขั้นตอน 
       5.  ดูแล บ ารุงรักษา และความรับผิดชอบทรัพย์สินของสถาบันที่ได้รับมอบหมาย 
       6.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.3 กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 นำยสุพรรณ แก้วฝั้น  ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร 
     ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

   นำงสำวมลธิชำ กันแก้ว  พนักงำนบริหำรทั่วไป  (ด้ำนวิชำกำรศึกษำ) 
   เทคโนโลยีสำรสนเทศ   มีหน้าที่  คือ 

1.  วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี ท าหน้าที่วางแผนและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ ในสถาบัน โดยการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ 
ส าหรับการพัฒนางาน 
    2.  งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์โปรแกรมระบบสถาบัน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ การพัฒนา
หรือบรหิารงานสถาบัน 

3.  งานฐานข้อมูล ดูแลรับผิดชอบฐานข้อมูลระบบสถาบัน และฐานข้อมูลอ่ืน ๆ 
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการสารสนเทศ รวมทั้งการพัฒนาเว็บไซต์สถาบัน 
 
 
 

/3. ส านักพัฒนากิจการ.... 
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3. ส ำนักพัฒนำกิจกำรนักศึกษำและกิจกำรพิเศษ  
    นำยชรันต์ยุทธ์     บุญยง  ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

      ปฏิบัติหน้ำที่  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำกิจกำร 
นักศึกษำและพิเศษ 

 นำยวิระหำร  ท้ำวค ำมำ ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร 
      ปฏิบัติหน้ำที่  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำกิจกำร 
นักศึกษำและพิเศษ 

    ส ำนักพัฒนำกิจกำรนักศึกษำและกิจกำรพิเศษ   มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
ก.  ประสานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมทั้งโครงการพิเศษอ่ืนๆ  

ที่สถาบันก าหนด หรือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดให้สถาบันด าเนินการ 
  ข.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับงานด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งานโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเสริมสร้างคุณภาพ และการส่งเสริมความ
ประพฤติผู้เรียน 

ค.  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
ภูมิปัญญาไทย 

ง.  ส่งเสริมและประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพส าหรับกลุ่ม
พิเศษอ่ืนๆ 

จ.  ส่งเสริม สนับสนุนทุนทางปัญญา ทุนมนุษย์ และคลังสมองการอาชีวศึกษา 
ฉ. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ

มอบหมาย 
 

3.1  กลุ่มส่งเสริมพัฒนำองค์กรวิชำชีพและกิจกำรนักศึกษำ 
       นำงสำวมลธิชำ    กันแก้ว พนักงำนบริหำรทั่วไป(ด้ำนวิชำกำรศึกษำ) 

             นำงสำวพัชรินทร์  ทีกำศ พนักงำนบริหำรทั่วไป(ด้ำนกำรเงินและบัญชี) 
             ส่งเสริมพัฒนำองค์กรวิชำชีพและกิจกำรนักศึกษำ   มีหน้าที ่ คือ 

          1.  จัดท าแผนงานโครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดท า
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ด าเนินการปฐมนิเทศ และปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา ประสานงานการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาประสานการจัดท าคู่มือนักศึกษา 
จัดระบบแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา (กยศ.) แก่นักศึกษา 
คัดเลือกผู้กู้เงินกองทุน จัดท าสัญญาผู้กู้เงินกองทุน ประสานงานกับธนาคารกรุงไทยเพ่ือเปิดบัญชีผู้กู้รายใหม่ 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

         2.  จัดท าแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดท า
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และเสริมสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรม
การไหว้ครูประจ าปี กิจกรรมสานสัมพันธ์ของนักศึกษา กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ด าเนินการโครงการกีฬาสถาบัน  ประสานงานเกี่ยวกับการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

/3.2 กลุ่มส่งเสริม.... 
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 3.2  กลุ่มส่งเสริมศิลปะ/วัฒนธรรมและโครงกำรพิเศษ 
              นำงสำวพัชรินทร์    ทีกำศ พนักงำนบริหำรทั่วไป(ด้ำนกำรเงินและบัญชี) 
                       ส่งเสริมศิลปะ/วัฒนธรรมและโครงกำรพิเศษ    มีหน้าที่  คือ 

             ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์งานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               ๒. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
               ๓. ส่งเสริม สนับสนุน ธ ารงรักษาสืบทอดการด าเนินการเกี่ยวกับงานพระราช

พิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนา 
              ๔. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เพ่ือด าเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรมของทุกศาสนา  
              ๕. รณรงค์ ส่งเสริม พัฒนา และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางวัฒนธรรม 
              ๖. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพ่ือเผยแพร่ธ ารง

รักษา อนุรักษ์ สืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 
              ๗. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด าเนินการของวัฒนธรรม 
              ๘. ก ากับดูแล และด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ

ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
 

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ    
          นำยมงคล       ธุระ ต ำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่ำ วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่  

              ปฏิบัติหน้ำทีผู่้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 
          วิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ   มีอ านาจหน้าที่  ต่อไปนี้ 

ก.  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การทดลอง โดยประสานความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือร่วมด าเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัย ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ   เพ่ือพัฒนาการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

ข.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ค.  ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

                    

4.1 กลุ่มงำนวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
  นำงสำวชญำณิศำ  พรหมไชย พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป (ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป) 

นำงสำวนำรินทร์    ปินต๊ะ พนักงำนบริหำรทั่วไป(ด้ำนวิชำกำรศึกษำ) 
  งำนวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์       มีหน้าที่   คือ 
  1.  ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย 
การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ ในการจัดการการศึกษา 
การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
 
 

/2. วิเคราะห์.... 
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2.  วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน 
การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และ
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมใน
สถานศกึษา 

     3.  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงาน
ทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           4.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

5.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
6.  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
7.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

          4.2 กลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำควำมร่วมมือ 
  นำงสำวชญำณิศำ  พรหมไชย พนักงำนบริหำรทั่วไป (ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป) 

นำงสำวนำรินทร์   ปินต๊ะ พนักงำนบริหำรทั่วไป(ด้ำนวิชำกำรศึกษำ) 
  งำนวิจัยและพัฒนำควำมร่วมมือ    มีหน้าที่  คือ    
  1.  ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย 
การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

2.  วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน  
การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และ
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมใน
สถานศึกษา 

3.  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงาน
ทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

5.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

/5. ส านักอาชีวศึกษาบัณฑิต.... 
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 5. ส ำนักอำชีวศึกษำบัณฑิต   
    นำงจงประนอม   ศรีพรหมมำ   ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
       วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
                      ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอำชีวศึกษำบัณฑิต 
             ส ำนักอำชีวศึกษำบัณฑิต   มีอ านาจหน้าที ่  ดังต่อไปนี้ 

ก.  การก ากับ ดูแล ควบคุม และการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสาขาวิชาต่าง ๆ 

ข.  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติการสอน การวิจัยถ่ายทอดวิทยาการ
และเทคโนโลยี 

ค.  ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ง.  ส่งเสริมและประสานงานให้คณาจารย์ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาด้านวิชาการ          

ส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาให้มีต าแหน่งทางวิชาการ การวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางการ
อาชีวศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการฝึกอบรม
วิชาชีพ รวมทั้งการถ่ายทอดวิทยาการแก่ชุมชนและสังคม 

จ.  ด าเนินการประสานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ การเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์ด้านวิชาชีพและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

ฉ.  ประสานการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการสังกัดสถาบันหรือเครือข่าย   เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับหลักสูตรการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
                     ช.  ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

     5.1 กลุ่มหลักสูตรและมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
นำงสำวนำรินทร์   ปินต๊ะ  พนักงำนบริหำรทั่วไป  (ด้ำนวิชำกำรศึกษำ) 
หลักสูตรและมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ    มีหน้าที่  คือ 
1.  จัดท า รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร 

    2.  จัดท าตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เก่ียวข้อง 
3.  จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน 
4.  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและ

หนว่ยงานภายนอกเพ่ือจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน 
ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

5.  จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือความรู้หรือทักษะในการประกอบ
อาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 
/6.  ส่งเสริมสนับสนุน.... 
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6.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ 
จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา 

7.  ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบ การเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและสะสมหน่วยกิต 

8.  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดท าเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและ
เทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย 

9.  รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษา 

10.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใจและภายนอก
สถานศึกษา 

11.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
12.  จัดท าข้อก าหนดที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์  กระบวนการด าเนินงานของ

สถานศึกษา  และปัจจัยสนับสนุนที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ความสามารถ  ทักษะ  และประสบการณ์ในงานอาชีพตามที่ก าหนดในหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพใน
สาขาวิชาที่เรียน  และเพ่ือให้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการตรวจประเมิน  การก ากับดูแล  และ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาชีพ  ประกอบด้วย  12  มาตรฐาน  จ าแนกเป็น  มาตรฐาน
ด้านผู้จบการศึกษาและผู้เรียน  3  มาตรฐาน  มาตรฐานด้านกระบวนการ  5  มาตรฐาน  และมาตรฐาน
ด้านปัจจัย  4  มาตรฐาน 

13.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

          5.2 กลุ่มทะเบียนและประเมินผล 
  นำยอนุรักษ์     สุภำ  ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร 
      ปฏิบัตติิหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มทะเบียนและประเมินผล 
  นำงสำวมลธิชำ  กันแก้ว  พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป  (ด้ำนวิชำกำรศึกษำ) 
  งำนทะเบียน     มีหน้าที่ คือ 
      1.  จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
      2.  ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ 
      3.  ด าเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
      4.  ด าเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังก าหนด การขอพักการ
เรียน การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
      5.  จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
      6.  ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน 
การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เพ่ือน าเสนอให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี 
 

/7. ประสาน.... 
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      7.  ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดท ารายงานผลการเรียนเฉลี่ ย (GPA) และ
ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      8.  รับผลการประเมินผลการเรียนประจ าภาค ซึ่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึก
ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
      9.  ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกส าเนาระเบียนแสดงผล
การเรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                   10.  รับและด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เก่ียวข้องกับ    งาน
ทะเบียน เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อสกุล     
วันเดือนปีเกิด เป็นต้น 
     11.  ส่งแบบส ารวจและรายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงาน    
การเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ 
      12.  จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ  
ตามความจ าเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ 
      13.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลาย
เอกสารตามระเบียบ 
      14.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
      15.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับ
ขั้นตอน 
      16.  ดูแล บ ารุงรักษา และความรับผิดชอบทรัพย์สินของสถาบันที่ได้รับมอบหมาย 
      17.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

      งำนวัดผลและประเมินผล    มีหน้าที่ คือ 
      1.  ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการ
วัดผลและประเมินผล 
      2.  ก ากับ ดูแลจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
      3.  ด าเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน 
      4.  ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและ
ผู้อ านวยการวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติผลการเรียน 
      5.  รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน 
      6.  จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ 
      7.  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าข้อสอบมาตรฐาน 
      8.  เก็บรักษาและท าลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับ
งานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ 
 
 

/9. ด าเนินการ... 
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      9.  ด าเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ ์
      10.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
      11.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับ
ขั้นตอน 
      12.  ดูแล บ ารุงรักษา และความรับผิดชอบทรัพย์สินของสถาบันที่ได้รับมอบหมาย 
      13.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
      
           5.3 กลุ่มประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
                    นำงจงประนอม ศรีพรหมมำ  ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
      วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
                                                        ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  นำงสำวนำรินทร์  ปินต๊ะ  พนักงำนบริหำรทั่วไป   (ด้ำนวิชำกำรศึกษำ) 

งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ    มีหน้าที่ คือ 
      1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ 
จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
      2.  วางแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก 
      3.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถาน
ประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
      4.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
      5.  ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
      6.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับ
ขั้นตอน 
      7.  ดูแล บ ารุงรักษา และความรับผิดชอบทรัพย์สินของสถาบันที่ได้รับมอบหมาย 
      8.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 6.  วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่,  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่,  วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงใหม่วิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง,  วิทยำลัยเทคนิคล ำปำง,  วิทยำลัยเทคนิคล ำพูน  และวิทยำลัย
กำรอำชีพนวมินทรำชินีแม่ฮ่องสอน  มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
  6.1  จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน
ในด้านวิชาชีพระดับฝีมือและระดับเทคนิคให้มีความสมรรถนะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ตามหลักสูตรมาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ  รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ 
 

/6.2  ประสานความร่วมมือ.... 
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  6.2  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  ชุมชน  สังคม  สถาน
ประกอบการ  ในการจัดการอาชีวศึกษา  และการฝึกอบรมวิชาชีพ  ให้มีความรู้ในการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ  ให้มีความรู้  ความสามารถ  ในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถจ าไป
ประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การ
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
  6.3  ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการวิจัยและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
รวมทั้งให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
  6.4  ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

7. คณะกรรมกำรวิชำกำรประจ ำสำขำวิชำ ระดับปริญญำตรี  สำยเทคโนโลยีหรือสำย
ปฏิบัติกำรแต่ละสำขำวิชำ  ดังต่อไปนี้ 
  1. นายนิมิต รัศมี  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
      หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
  2. นางสาวขวัญดารินทร์  จิตหาญ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
      หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
  3. นางอัปสร คอนราด  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
      หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
  4. นางโฉมจิตรา  ศรีอนุรักษ์ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
      หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
  5. นางสุพัตร มูลเมือง    ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
      หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
  6. นางปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 
      หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
  7. นายประสาน  พฤกษาพิทักษ์กุล  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
      หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
  8. นายยุทธนา   ศรีบุญปวน   ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
      หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
  9. นายอ ามาตย์   ประเทืองสุข      ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
      หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 
  10. นางสาวประคอง   เจนคุณาวัฒน์  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
        หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
 
 

/ให้หัวหน้าสาขาวิชา.... 
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  ให้หัวหน้าสาขาวิชา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ก ากับติดตามสาขาวิชาในการจัดท ารายงานการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด 
ภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา 
  ๒. ก ากับติดตามสาขาวิชา ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 
  ๓. ก ากับติดตามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียน การสอน กลยุทธการสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่ผ่านมา 
  ๕. ปฐมนิเทศหรือให้ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์ใหม่ทุกคน 
  ๖. เสนอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  ๗. ประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย หรือบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
  ๘. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕  
จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

๙. พิจารณากลั่นกรองการวัดและประเมินผลรายวิชาของอาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชา 
ทุกภาคการศึกษา 
         ๑๐. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
         ๑๑. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย 
         ๑๒. รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามล าดับขั้น 
 
 8.  วิทยำลัยในส่วนรำชกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ ๑  ประกอบด้วย 
   ๑. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
   ๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
   ๓. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
   ๔. วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
   ๕. วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 
   ๖. วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
   ๗. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 
 
 
 

/วิทยาลัย.... 
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 วิทยำลัยในส่วนรำชกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ ๑  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑. บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
  ๒. สนับสนุนภารกิจและนโยบายของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ 
  ๓. วางแผนพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับ
กิจการของสถานศึกษา 
  ๔. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
  ๕. จัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
การนิเทศ และการวัดประเมินผล 
  ๖. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๗. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๘. บริหารงบประมาณ  การเงิน  และทรัพย์สินของสถานศึกษา 
  ๙. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
         ๑๐. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
         ๑๑. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
         ๑๒. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
         ๑๓. รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามล าดับขั้น 

 

ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เสียสละบูรณาการการใช้ทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ ในการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการ  
ที่ส่งผลต่อการจัดการการอาชีวศึกษา  และการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 
 

   สั่ง ณ วันที่   18  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 
   
 
                                                              (นายวชัรพงศ์  ฝั้นติ๊บ) 
                                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 


