
 

 

 บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาตามเจตนารมณของ พรบ.การศึกษาแหงชาติ 

1. จัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาดานวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารท่ัวไป 

2. จัดตั้งและรับผิดชอบการใชจายงบประมาณ 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน 

4. ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 

5. กํากับ ติดตาม ประเมินผล ตามแผนงานโครงการ 

6. ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยสิน 

7. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

8. สงเสริมความเขมแข็งชุมชน สรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนและสถานศึกษา 

 

 บทบาทและอํานาจหนาท่ีของโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  

2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจายงบประมาณ  

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และสงเสริม กระบวนการ 

เรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาตนเองของ ผูเรียน  

5. ออกระเบียบขอบังคับตาง ๆ รวมท้ังระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา  

6. กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ พิจารณา 

ความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  

7. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหา ผลประโยชน 

จาก ทรัพยสินของโรงเรียน ท้ังท่ีเปนราชพัสดุและทรัพยสินอ่ืนๆตามระเบียบท่ี กระทรวงศึกษาธกิารกําหนด  

8. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา 

จาก หนวยงานภายนอก รวมท้ังการรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

9. สงเสริมความเขมแข็งในชุมชน และสรางความสัมพันธกับสถาบันอ่ืนๆในชุมชนและทองถ่ิน  

10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายใน หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย และตามท่ีกฎหมายกําหนดให 

 

 

 

 

 

อํานาจหนาที่ของสถานศึกษา 



 บทบาทหนาท่ีของผูอํานวยการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

1) จัดรูปแบบการศึกษา ม.15 

2) จัดกระบวนการศึกษา ม. 24-30 

3) บริหารจัดการศึกษา 4 ดาน ม. 39 

4) เปนคณะกรรมการสถานศึกษา ม. 40 

5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม. 48-50 

6) ปกครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินฯ ม. 59 

7) พัฒนาบุคลากร นักเรียนดานเทคโนโลยีฯ ม. 65-66 

2. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

1) ผอนผันการสงเด็กเขาเรียน ม.6 

2) เปนเจาพนักงานเจาหนาท่ี 

3) จัดการศึกษาเด็กบกพรอง พิการ ดอยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12 

4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามกฎหมายกําหนด 

3. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 2546 (ม.39) 

1) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา 

2) บริหารกิจการสถานศึกษา 

3) ประสานระดมทรัพยากร 

4) เปนผูแทนสถานศึกษา 

5) จัดทํารายงานประจําปตอ กก.เขตพ้ืนท่ี 

6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร 

7) อ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย 

8) ตามท่ีไดรับการกระจาย มอบอํานาจ (ปฏิบัติราชการแทน) ม.44-45 ปลัดศธ. เลขาฯ ถึง ผอ.สถานศึกษา 

ผอ.สํานักฯในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา ผอ. สพท. ถึง ผอ.สถานศึกษา 

4. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ แบงสวนราชการในสถานศึกษา 2546 

1) วิเคราะห จัดทํานโยบาย แผนสถานศึกษา 

2) วางระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ 

3) เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนท่ัวไป 

4) แตงตั้งอนุกรรมการ คณะทํางานตางๆ 

5. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตาม พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 

พ.ศ. 2547 

1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.27(1) 

2) พิจารณาความดีความชอบ ม.27(2) 



3) สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.27(3) 

4) จัดทํามาตรฐานภาระงานครู ม.27(4) 

5) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ม.27(5) 

6) ปฏิบัติหนาท่ีตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย ม.27(6) 

7) สั่งใหครูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ ม.49 

8) สั่งบรรจุแตงตั้งครูผูชวย ครู บุคลากร ม.53(4) 

9) สั่งครูท่ีทดลองปฏิบัติราชการออก ม.56 วรรคสอง 

10) สั่งใหครูพนทดลองทํางานตอไป ม.56 วรรคสอง  

11) สั่งครูท่ีออกไปแลวกลับเขามาตาม มติ อ.ก.ค.ศ. ม.64 

12) สั่งใหครูรักษาการในตําแหนง (ตําแหนงวาง) ม.68 

13) สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครู ม.73 

14) ยกยองเชิดชูเกียรติครูดีเดน ม.75 

15) แจงภาระงาน เกณฑประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบแบบแผนฯ ม. 8 

16) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ม.79 

17) สงเสริมสนับสนุนใหไปศึกษาดูงาน ม.81 

18) รักษาวินัยอยางเครงครัด ม.82 

19) เสริมสรางพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ม.95 98 

20) อนุญาต ยับยั้งอนุญาตลาออก ม.108 

21) สั่งแตงตั้ง กรรมการสอบสวนกรณีกลาวหาไมเลื่อมใสปกครองฯ ม.110 (4) 

22) สั่งใหครูออกจากราชการ ในกรณีตางๆ เชน เจ็บปวย ยุบตําแหนง ไรประสิทธิภาพ จําคุก 

6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีของสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ.2546 กําหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 

1) ผูอํานวยการฯเปนผูแทนของนิติบุคคลสถานศึกษา 

2) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟองรอง ใหรายงาน สพท. แจงสพฐ.แตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินคดี 

3) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พรบ.ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

4) ยุบ รวม เลิก รร. สพท. ตรวจสอบบัญช ีทรัพยสิน โอน จําหนายตามหลักเกณฑ สพฐ.กําหนด5) โรงเรียนมี

อํานาจปกครอง ดูแล บํารุง รักษา ใช จัดหา ผลประโยชนจากทรัพยสินท่ีมีผู อุทิศให แต จําหนาย

อสังหาริมทรัพย กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน.ตองเห็นชอบ รายงานสพท. 

6) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน อํานาจท่ีเลขา กพฐ.มอบ หรือ ผอ. สพท.

มอบตามหลักเกณฑท่ีสพฐ.กําหนด ยกเวนเงินเดือน 

7) จัดทําระบบการเงิน บัญชี ตามระเบียบ สพฐ.กําหนด และทรัพยสินฯผูอุทิศทําหลักฐานการรับบัญชีรับจาย

ฯรายงาน ผอ.สพท.ทุกสิ้นปงบประมาณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรายงานเลขา กพฐ. โดยเร็ว 

 



7. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอ่ืน เชน 

1.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548 

2.กฎกระทรวง วาดวยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 

3.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนฯ 

พ.ศ.2548 

4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 

2547 

5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 

6.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547 

7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547 

8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการแกไขวันเดือนปเกิดของนักเรียนนักศึกษา 2547 

9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547 

10. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการยกเลิกเงินบํารุงการศึกษา พ.ศ.2534 พ.ศ.2547 

11.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ฯ (ฉ.2) พ.ศ. 2547 

 

 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. อํานาจหนาท่ีตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตราท่ี 38 ของพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา ใหกํากับและ สงเสริม

สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 

และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 

2. อํานาจหนาท่ีตาม พรบ.ขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา มาตราท่ี 26 ของพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดกําหนดอํานาจหนาท่ี ของคณะกรรมการสถานศึกษา เก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคล ส าหรับขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษา ดังตอไปนี้ 

1) กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ

และวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. กศจ. และเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 

2) เสนอความคิดเห็น ความตองการจํานวนและอัตราตําแหนงของขาราชการครูและ บุคลากรทาง ศึกษา

ในสถานศึกษาเพ่ือเสนอ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ กศจ.พิจารณา 

3) ใหความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคากรทางการศึกษา ใน

สถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา 

4) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี ก.ค.ศ.และ หรือ กศจ. 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามอบหมาย 


