
  

 

 

 

บทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ  

1) จัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวิชำกำร บุคคล งบประมำณ บริหำรท่ัวไป  
2) จัดต้ัง/รับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
3) พัฒนำหลักสูตร /จัดกำรเรียนกำรสอน  
4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ แนวปฏิบัติ  
5) ก ำกับ ติดตำมประเมินผลตำมแผนงำนโครงกำร  
6) ระดมทรัพยำกร ปกครอง ดูแลบ ำรุงรักษำทรัพย์สินฯ  
7) จัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
8) ส่งเสริมควำมเข้มแข็งชุมชน สร้ำงควำมสัมพันธ์  

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
บทบำทหน้ำท่ีของสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติ

กำรศึกษำแห่งชำติ สถำนศึกษำมีบทบำทหน้ำท่ี ดังนี ้ 
1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผน 

ของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ตลอดจนบริบทและควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น  

2. จัดต้ังงบประมำณ และรับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสถำนศึกษำ  
3. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และ 

ควำมต้องกำรของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
4. จัดกำรเรียนกำรสอน สภำพแวดล้อม บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนท่ีเหมำะสม และส่งเสริม

กระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตลอดจนกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรจัด กำรศึกษำ 
อย่ำงต่อเนื่อง  
  5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศและแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  
  6. ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลงำนตำมแผนงำน โครงกำรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจน 
กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรพัฒนำ และกำรด ำเนินกำรทำงวินัยกับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ในสถำนศึกษำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  
  7. ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้และจัดหำ ผลประโยชน์ 
จำกทรัพย์สินของสถำนศึกษำ  
 

.........../ 8. จัดให้มี 



  8. จัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ควำมร่วมมือในกำรประเมิน คุณภำพ
กำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
  9. ส่งเสริมควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสถำนศึกษำและสถำบันอื่นในชุมชน 
และท้องถิ่น  
  10. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นท่ีเกี่ยวกับกิจกำรภำยในสถำนศึกษำหรือตำมท่ีได้รับ มอบหมำยและตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด  
 

การบริหารงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แบ่งกำรบริหำรงำนในโรงเรียนออกเป็น  
4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนบริหำรงบประมำณ ด้ำนบริหำรบุคคล และด้ำนบริหำรท่ัวไป ดังนี ้ 
 

การบริหารด้านวิชาการ  
  ในกำรบริหำรวิชำกำร โรงเรียนได้ร่วมกับคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จัดท ำหลักสูตร
สถำนศึกษำ หลักสูตรท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีกำรวัดประเมินผล 
และกำรเทียบโอนผลกำรเรียน กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรแนะแนวกำรศึกษำ กำรพฒันำส่ือ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมต่ำงๆ ทำงวิชำกำร กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งมีกำรจัดระบบนิเทศ ติดตำมผล และ
ประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน อีกท้ังมีกำรประสำนร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กรอื่นๆ และส่งเสริมและสนับสนุน
วิชำกำร แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน หน่วยงำนสถำบันอื่นท่ีจัดกำรศึกษำ  
การบริหารด้านงบประมาณ  
  โรงเรียนได้ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนงบประมำณ ของโรงเรียนร่วมกับ
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพื่อจัดท ำแผนงบประมำณกำรใช้จ่ำยประจ ำปีน ำเสนออนุมัติจำกประธำน
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและผู้บริหำรตำมล ำดับ และจัดสรรงบประมำณตำมแบบแผนท่ีวำงไว้และมี 
กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยและผลกำรด ำเนินงำน มีกำรระดมทรัพยำกร  
และกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ กำรบริหำรกำรเงิน กำรบัญชี พัสดุ และสินทรัพย์  
การบริหารด้านบุคคล  
  โรงเรียนได้น ำเสนอกำรมอบหมำยงำนให้บุคลำกรตรงตำมควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมถนัดโดย 
กำรกระจำยอ ำนำจสู่หัวหน้ำสำยช้ัน หัวหน้ำกลุ่มสำระ มีกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  
กำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี  
การบริหารด้านบริหารท่ัวไป  
  โรงเรียนได้น ำเสนอกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรให้ครอบคลุมกลุ่มงำนบริหำรงำนท่ัวไป ได้แก่ 
งำนธุรกำร งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำเครือข่ำย ข้อมูลสำรสนเทศ กำรจัดท ำ 
ส ำมะโนนักเรียน กำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข่ำวสำรข้อมูล และผลงำนของโรงเรียน งำนอำคำรสถำนท่ี  
และสภำพแวดล้อม งำนอนำมัยโรงเรียน งำนโภชนำกำร โดยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและ ชุมชน  
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร  
 
 
 

...../บทบำทหน้ำท่ีของผู้อ ำนวยกำร 

 



บทบาทหน้าทีข่องผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

1. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ  
  1) จัดรูปแบบกำรศึกษำ ม.15  
 2) จัดกระบวนกำรศึกษำ ม. 24-30  
 3) บริหำรจัดกำรศึกษำ 4 ด้ำน ม. 39  
 4) เป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ม. 40  
 5) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ม. 48-50  
 6) ปกครองดูแลบ ำรุงรักษำทรัพย์สินฯ ม. 59  
 7) พัฒนำบุคลำกร นักเรียนด้ำนเทคโนโลยีฯ ม. 65-66  
2. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
 1) ผ่อนผันกำรส่งเด็กเข้ำเรียน ม.6  
 2) เป็นเจ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี  
 3) จัดกำรศึกษำเด็กบกพร่อง พิกำร ด้อยโอกำสในรูปแบบเหมำะสม ม.12  
 4) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมกฎหมำยก ำหนด  
3. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39)  
 1) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครู และ บุคลำกรในสถำนศึกษำ  
 2) บริหำรกิจกำรสถำนศึกษำ  
 3) ประสำนระดมทรัพยำกร  
 4) เป็นผู้แทนสถำนศึกษำ  
 5) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีต่อ กก.เขตพื้นท่ี  
 6) อนุมัติประกำศนียบัตร วุฒิบัตร  
 7) อื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำทุกระดับมอบหมำย  
 8) ตำมท่ีได้รับกำรกระจำย มอบอ ำนำจ (ปฏิบัติรำชกำรแทน) ม.44-45  
  - ปลัดศึกษำธิกำร. เลขำฯ ถึง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
  - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯในกรม ถึง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
  - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ถึง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
4. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 2546  

1) วิเครำะห์ จัดท ำนโยบำย แผนสถำนศึกษำ  
2) วำงระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ  
3) เสนอขอจัดต้ังเงินอุดหนุนท่ัวไป  
4) แต่งต้ังอนุกรรมกำร คณะท ำงำนต่ำงๆ  

5. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.รบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
1) ควบคุมดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล ม.27(1)  
2) พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ม.27(2)  
3) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำบุคลำกร ม.27(3)  
4) จัดท ำมำตรฐำนภำระงำนครู ม.27(4)  
5) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนครู ม.27(5)  

 6) ปฏิบัติหน้ำท่ีตำม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมำย ม.27(6)  
 7) ส่ังให้ครูฯออกจำกรำชกำรกรณีขำดคุณสมบัติ ม.49  



 8) ส่ังบรรจุแต่งต้ังครูผู้ช่วย ครู บุคลำกร ม.53(4)  
 9) ส่ังครูท่ีทดลองปฏิบัติรำชกำรออก ม.56 วรรคสอง  
 10) ส่ังให้ครูพ้นทดลองท ำงำนต่อไป ม.56 วรรคสอง  
 11) ส่ังครูท่ีออกไปแล้วกลับเข้ำมำตำม มติ อ.ก.ค.ศ ม.64  
 12) ส่ังให้ครูรักษำกำรในต ำแหน่ง (ต ำแหน่งว่ำง) ม.68  
 13) ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครู ม.73  
 14) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.75  
 15) แจ้งภำระงำน เกณฑ์ประเมินผลงำน มำตรฐำนวิชำชีพจรรยำบรรณวิชำชีพ ระเบียบแบบแผนฯ ม.78  
 16) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี ม.79  
 17) ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษำดูงำน ม.81  
 18) รักษำวินัยอย่ำงเคร่งครัด ม.82  
 19) เสริมสร้ำงพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ ม.95 98  
 20) อนุญำต ยับย้ังอนุญำตลำออก ม.108  
 21) ส่ังแต่งต้ังกก.สอบสวนกรณีกล่ำวหำไม่เล่ือมใสปกครองฯ ม.110 (4)  
 22) ส่ังให้ครูออกจำกรำชกำร ในกรณีต่ำงๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบต ำแหน่ง ไร้ประสิทธิภำพ จ ำคุก  
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา  
    ขั้นพื้นฐานทีเ่ป็นนิติบุคคลสังกัด สพท.พ.ศ.2546  
  ก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ดังนี้  
 1) ผู้อ ำนวยกำรฯเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถำนศึกษำ  
 2) นิติบุคคลสถำนศึกษำถูกฟ้องร้อง ให้รำยงำน สพท. แจ้งสพฐ.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบด ำเนินคดี  
 3) กำรบริหำรบุคคลตำมกฎหมำย พรบ.ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 4) ยุบ รวม เลิกล้มรร. สพท.ตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน โอน จ ำหน่ำยตำมหลักเกณฑ์ สพฐ.ก ำหนด  
 5) รร.มีอ ำนำจปกครอง ดูแล บ ำรุง รักษำ ใช้ จัดหำ ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้ แต่จ ำหน่ำย  
            อสังหำริมทรัพย์ กก.รร.ต้องเห็นชอบ รำยงำนสพท.  
 6) รร.มีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ พสัดุตำมวงเงิน อ ำนำจท่ีเลขำ สพฐ.มอบ หรือ ผอ.สพท.      
            มอบตำมหลักเกณฑ์ท่ีสพฐ.ก ำหนดยกเว้นเงินเดือน  
  7) จัดท ำระบบกำรเงิน บัญช ีตำมรบสพฐ.ก ำหนด และทรัพย์สินฯผู้อุทิศท ำหลักฐำนกำรรับ บัญช ี
            รับ-จ่ำยฯรำยงำน ผอ.สพท.ทุกส้ินปีงบประมำณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรำยงำนเลขำ สพฐ.โดยเร็ว 
7. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่น เช่น  

- รบ.ศธ.ว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนนักศึกษำ พ.ศ.2548  
- กฎกระทรวง ว่ำด้วยควำมประพฤติของนักเรียนนักศึกษำ  

 - รบ.ศธ.ว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำท่ีพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.2548  
 - รบ.ศธ.ว่ำด้วยกำรก ำหนดเวลำท ำงำนและวันหยุดรำชกำรของสถำนศึกษำ พ.ศ.2547  
 - รบ.ศธ.ว่ำด้วยกำรชักธงชำติในสถำนศึกษำ พ.ศ.2547 - รบ.ศธ.ว่ำด้วยกำรต้ังช่ือสถำนศึกษำ พ.ศ.2547  
 -รบ.ศธ. ว่ำด้วยกำรขอบคุณหรืออนุโมทนำ พ.ศ. 2547 -รบ.ศธ. ว่ำด้วยกำรแก้ไขวันเดือนปีเกิด 
          ของนักเรียนนักศึกษำ 2547  
 - รบ.ศธ. ว่ำด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถำนศึกษำ พ.ศ.2547  
  - รบ.ศธ. ว่ำด้วยกำรยกเลิกเงินบ ำรุงกำรศึกษำ พ.ศ.2534 พ.ศ.2547  
  -รบ.ศธ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรมฯ(ฉ.2) พ.ศ.2547 


