
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทบาท อ านาจหน้าที่ของโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 

๑. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร              

๒. จัดตั้งงบประมำณ และรับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ              

๓. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และ 

หลักสูตรโรงเรียนเขำน้อยวิทยำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๕ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑, ๒๕๖๒,๒๕๖๓              

๔. จัดกำรเรียนกำรสอน จัดสภำพแวดล้อม บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม และส่งเสริม 

กระบวนกำรเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตลอดจนส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองของผู้เรียนส่งเสริม

ทักษะอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ             

๕. ออกระเบียบข้อบังคับต่ำงๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ             

๖. ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลงำนตำมแผนงำนโครงกำร และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจน กำร

พิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรพัฒนำ และกำรดำเนินงำนทำงวินัยกับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ             

๗. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้และจัดห ำผลประโยชน์

จำกทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งท่ีเป็นรำชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตำมระเบียบที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด            

๘. จัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ควำมร่วมมือในกำรประเมินคุณภำพ กำรศึกษำ

จำกหน่วยงำนภำยนอก รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน            

๙. ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในชุมชน และสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสถำบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น           

๑๐. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยใน หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย และตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

๑) พรบ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่๒ พ.ศ.๒๕๔๕  

๒) พรบ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำ ๓๘ (กรรมกำรสถำนศึกษำ) มำตรำ ๓๙ 

(อ ำนำจหน้ำที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)  

๓) กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ           

พ.ศ. ๒๕๔๗ (ออกตำม ม.๓๔ วรรคสี่ของ พรบ.บริหำรศธ.)  

๔) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ (ออกตำม      

ม.๓๙ วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชำติ ๒๕๔๒)  



๕) ระเบียบ ศธ.ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน         

ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ออกตำม ม.๓๕ พรบ.บริหำร ศธ.) ๖) กฎกระทรวง

ก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีกำรสรรหำกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๔๖  

๗) ระเบียบ กฎหมำยอื่น ๆ  

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ  

๑) จัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวิชำกำร บุคคล งบประมำณ บริหำรทั่วไป  

๒) จัดตั้ง/รับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

๓) พัฒนำหลักสูตร /จัดกำรเรียนกำรสอน  

๔) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ แนวปฏิบัติ  

๕) ก ำกับ ติดตำมประเมินผลตำมแผนงำนโครงกำร  

๖) ระดมทรัพยำกร ปกครอง ดูแลบ ำรุงรักษำทรัพย์สินฯ  

๗) จัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  

๘) ส่งเสริมควำมเข้มแข็งชุมชน สร้ำงควำมสัมพันธ์   

บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     

๑. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ  

๑) จัดรูปแบบกำรศึกษำ ม.๑๕  

๒) จัดกระบวนกำรศึกษำ ม. ๒๔-๓๐  

๓) บริหำรจัดกำรศึกษำ ๔ ด้ำน ม. ๓๙  

๔) เป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ม. ๔๐  

๕) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ม. ๔๘-๕๐  

๖) ปกครองดูแลบ ำรุงรักษำทรัพย์สินฯ ม. ๕๙  

๗) พัฒนำบุคลำกร นักเรียนด้ำนเทคโนโลยีฯ ม. ๖๕-๖๖     

๒. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  

๑) ผ่อนผันกำรส่งเด็กเข้ำเรียน ม.๖  

๒) เป็นเจ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  

๓) จัดกำรศึกษำเด็กบกพร่อง พิกำร ด้อยโอกำสในรูปแบบเหมำะสม ม.๑๒  

๔) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมกฎหมำยก ำหนด    

  



๓. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. ๒๕๔๖ (ม.๓๙)  

๑) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครู และ บุคลำกรในสถำนศึกษำ  

๒) บริหำรกิจกำรสถำนศึกษำ  

๓) ประสำนระดมทรัพยำกร  

๔) เป็นผู้แทนสถำนศึกษำ  

๕) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีต่อ กก.เขตพ้ืนที่  

๖) อนุมัติประกำศนียบัตร วุฒิบัตร  

๗) อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำทุกระดับมอบหมำย  

๘) ตำมท่ีได้รับกำรกระจำย มอบอ ำนำจ(ปฏิบัติรำชกำรแทน) ม.๔๔-๔๕     

- ปลัดศธ. เลขำฯ ถึง ผอ.สถำนศึกษำ     

- ผอ.ส ำนักฯในกรม ถึง ผอ.สถำนศึกษำ     

- ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถำนศึกษำ     

๔. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา ๒๕๔๖  

๑) วิเครำะห์ จัดท ำนโยบำย แผนสถำนศึกษำ  

๒) วำงระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ  

๓) เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนทั่วไป  

๔) แต่งตั้งอนุกรรมกำร คณะท ำงำนต่ำง ๆ     

๕. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.รบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑) ควบคุมดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล ม.๒๗(๑)   

๒) พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ม.๒๗(๒)  

๓) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำบุคลำกร ม.๒๗(๓)  

๔) จัดท ำมำตรฐำนภำระงำนครู ม.๒๗(๔)  

๕) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนครู ม.๒๗(๕)  

๖) ปฏิบัติหน้ำที่ตำม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมำย ม.๒๗(๖)  

๗) สั่งให้ครูฯออกจำกรำชกำรกรณีขำดคุณสมบัติ ม.๔๙  

๘) สั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครู บุคล ำกร ม.๕๓(๔)  

๙) สั่งครูที่ทดลองปฏิบัติรำชกำรออก ม.๕๖ วรรคสอง  

๑๐) สั่งให้ครูพ้นทดลองท ำงำนต่อไป ม.๕๖ วรรคสอง  



๑๑) สั่งครูที่ออกไปแล้วกลับเข้ำมำตำม มติ อ.ก.ค.ศ ม.๖๔  

๑๒) สั่งให้ครูรักษำกำรในต ำแหน่ง (ต ำแหน่งว่ำง) ม.๖๘  

๑๓) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครู ม.๗๓  

๑๔) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.๗๕  

๑๕) แจ้งภำระงำน เกณฑ์ประเมินผลงำน มำตรฐำนวิช ำชีพจรรยำบรรณวิช ำชีพระเบียบแบบแผนฯ ม.๗๘ 

 ๑๖) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ม.๗๙  

๑๗) ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษำดูงำน ม.๘๑  

๑๘) รักษำวินัยอย่ำงเคร่งครัด ม.๘๒  

๑๙) เสริมสร้ำงพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ ม.๙๕ ๙๘  

๒๐) อนุญำต ยับยั้งอนุญำตล ำออก ม.๑๐๘  

๒๑) สั่งแต่งตั้งกก.สอบสวนกรณีกล่ำวหำไม่เลื่อมใสปกครองฯ ม.๑๑๐ (๔)  

๒๒) สั่งให้ครูออกจำกรำชกำร ในกรณีต่ ำงๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบต ำแหน่ง ไร้ประสิทธิภำพ จ ำคุก      

๖. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา  

ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ.๒๕๔๖ ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้  

๑) ผู้อ ำนวยกำรฯเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถำนศึกษำ  

๒) นิติบุคคลสถำนศึกษำถูกฟ้องร้อง ให้รำยงำน สพท. แจ้งสพฐ.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด ำเนินคดี  

๓) กำรบริหำรบุคคลตำมกฎหมำย พรบ.ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

๔) ยุบ รวม เลิกล้ม รร. สพท.ตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน โอน จ ำหน่ำยตำมหลักเกณฑ์ สพฐ.ก ำหนด  

๕) รร.มีอ ำนำจปกครอง ดูแล บ ำรุง รักษำ ใช้ จัดห ำ ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ แต่จ ำหน่ำย 

อสังหำริมทรัพย์ กก.รร.ต้องเห็นชอบ รำยงำนสพท.  

๖) รร.มีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ พัสดุตำมวงเงิน อ ำนำจที่เลขำ กพฐ.มอบ หรือ ผอ.สพท. 

มอบตำมหลักเกณฑ์ท่ีสพฐ.ก ำหนดยกเว้นเงินเดือน   

๗) จัดท ำระบบกำรเงิน บัญชี ตำมรบสพฐ.ก ำหนด และทรัพย์สินฯผู้อุทิศท ำหลักฐำนกำรรับ บัญชีรับจ่ำยฯ 

รำยงำนผอ.สพท.ทุกสิ้นปีงบประมำณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรำยงำนเลขำ กพฐ. โดยเร็ว     

๗. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอ่ืน เช่น  

- รบ.ศธ.ว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนนักศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๘  

- กฎกระทรวง ว่ำด้วยควำมประพฤติของนักเรียนนักศึกษำ  

- รบ.ศธ.ว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.๒๕๔๘  



- รบ.ศธ.ว่ำด้วยกำรก ำหนดเวลำท ำงำนและวันหยุดรำชกำรของสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗  

- รบ.ศธ.ว่ำด้วยกำรชักธงชำติในสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗  

- รบ.ศธ.ว่ำด้วยกำรตั้งชื่อสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗  

- รบ.ศธ. ว่ำด้วยกำรขอบคุณหรืออนุโมทนำ พ.ศ. ๒๕๔๗  

- รบ.ศธ. ว่ำด้วยกำรแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษำ ๒๕๔๗  

- รบ.ศธ. ว่ำด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗  

- รบ.ศธ. ว่ำด้วยกำรยกเลิกเงินบ ำรุงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๔ พ.ศ.๒๕๔๗  

- รบ.ศธ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรมฯ(ฉ.๒) พ.ศ.๒๕๔๗  

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

๑. อ ำนำจหน้ำที่ตำม พรบ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำที่ ๓๘ ของพระรำชบัญญัติ 

ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ให้ก ำกับและ 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของสถำนศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับ มำตรำ ๔๐ ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งช ำติพ.ศ. 

๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕  

๒. อ ำนำจหน้ำที่ตำม พรบ.ข้ำรำชกำรครูและบุคล ำกรทำงกำรศึกษำ มำตรำที่ ๒๖ ของพระรำชบัญญัติ 

ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเกี่ยวกับ 

กำรบริหำรงำนบุคคล ส ำหรับข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ดังต่อไปนี้  

๑ ) ก ำกับ ดูแลบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที ่ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนด  

๒ ) เสนอควำมคิด ต้องกำรจ ำนวนและอัตรำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคล ำกรทำงศึกษำใน 

สถำนศึกษำเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำ  

๓ ) ให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับก ำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน 

สถำนศึกษำต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

๔ ) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ กฎหมำยอ่ืน หรือตำมที่ อ.ก.ค.ศ.เขต

พ้ืนทีก่ำรศึกษำมอบหมำย 


