
อํานาจหนาท่ีของโรงเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
 

ในการบริหารจัดการศึกษาใหดําเนินไปตามแผนพัฒนาคุณภาพท่ีกําหนดไวในบทท่ี 3 
โรงเรียนสตรีปากพนัง จําเปนตองกําหนดบทบาทและอํานาจหนาท่ีของโรงเรียนและผูมีสวน
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  โดยเปนไปตามระเบียบและขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี ้

 

1. บทบาทและอาํนาจหนาทีข่องสถานศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบญัญัตกิารศึกษาแหงชาติ  
              1.1 จัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาดานวิชาการ กิจการนกัเรียน บุคคล งบประมาณ 
บริหารท่ัวไป 
              1.2 จัดตั้ง/รับผิดชอบการใชจายงบประมาณ  
              1.3 พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน 
              1.4 ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัต ิ
              1.5 กํากับ ตดิตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 
              1.6 ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบํารุงรกัษาทรัพยสินฯ   
              1.7 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
              1.8 สงเสริมความเขมแข็งชุมชน สรางความสัมพันธ  

2.  บทบาทผูอาํนวยการโรงเรียน   มีบทบาทและอํานาจหนาท่ี  ดังนี ้  
 2.1 บทบาทและอํานาจหนาท่ีตาม พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ  
                     1) จัดรูปแบบการศึกษา ม.15                               

          2) จัดกระบวนการศึกษา  ม. 24-30  
                     3) บริหารจัดการศึกษา 4 ดาน ม. 39                    
                       4)  เปนคณะกรรมการสถานศึกษา ม. 40 
                     5) จัดระบบประกนัคณุภาพการศึกษา ม. 48-50  
                       6) ปกครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินฯ ม. 59 
                       7) พัฒนาบุคลากร นกัเรียนดานเทคโนโลยีฯ ม. 65-66          
     2.2 บทบาทและอํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 
                       1) ผอนผันการสงเดก็เขาเรียน ม.6                        
                       2) เปนเจาพนกังานเจาหนาท่ี 
                       3) จัดการศึกษาเดก็บกพรอง พิการ ดอยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12 
                       4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามกฎหมายกําหนด 
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      2.3 บทบาทและอํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตาม พระราชบัญญัตริะเบียบบริหาร  
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 (ม.39) 
                      1) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา   
                      2) บริหารกจิการสถานศึกษา    
                      3) ประสานระดมทรัพยากร                                                           
                      4) เปนผูแทนสถานศึกษา 
                      5) จัดทํารายงานประจําปตอ กรรมการเขตพ้ืนท่ี 
                      6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร 
                      7) อ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย    
                      8) ตามท่ีไดรับการกระจาย มอบอํานาจ(ปฏิบัติราชการแทน) ม.44-45 
                         - ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสํานักงานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ถึง 
ผูอํานวยการ สถานศึกษา         
                         - ผูอํานวยการสํานักฯในกรม ถึง ผูอํานวยการสถานศึกษา 
                         - ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ถึง ผูอํานวยการสถานศึกษา 
      2.4 บทบาทและอํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การแบงสวนราชการในสถานศึกษา 2546 

1) วิเคราะห จัดทํานโยบาย แผนสถานศึกษา               
2) วางระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ 
3) เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนท่ัวไป                             
4) แตงตั้งอนุกรรมการ คณะทํางานตาง  ๆ

       2.5 บทบาทและอํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตาม พระราชบัญญัตริะเบียบครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.27(1)   
2) พิจารณาความดคีวามชอบ ม.27(2) 
3) สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.27(3)    
4) จัดทํามาตรฐานภาระงานครู ม.27(4) 
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ม.27(5)   
6) ปฏิบัติหนาท่ีตาม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มอบหมาย ม.27(6) 
                     7)   ส่ังใหครูฯออกจากราชการกรณขีาดคุณสมบัติ ม.49 

8) ส่ังบรรจุแตงตั้งครูผูชวย ครู บุคลากร ม.53(4)    
9) ส่ังครูท่ีทดลองปฏิบัติราชการออก ม.56 วรรคสอง 
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                   10) ส่ังใหครูพนทดลองทํางานตอไป  ม.56 วรรคสอง  
                   11) ส่ังครูท่ีออกไปแลวกลับเขามาตาม มติ  อ.ก.ค.ศ  ม.64 
                   12) ส่ังใหครูรกัษาการในตําแหนง (ตําแหนงวาง) ม.68  
                   13) ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการครู  ม.73 
                   14) ยกยองเชิดชูเกียรตคิรูดีเดน ม.75                        
                   15) แจงภาระงาน เกณฑประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ  
                         ระเบียบแบบแผนฯ  ม.78 
                   16) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ม.79                          
                   17) สงเสริมสนับสนุนใหไปศึกษาดูงาน  ม.81 
                   18) รักษาวนิัยอยางเครงครัด ม.82                               
                   19) เสริมสรางพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ม.95 98 
                   20) อนุญาต ยับยั้งอนุญาตลาออก ม.108       
                   21) ส่ังแตงตั้งกก.สอบสวนกรณีกลาวหาไมเล่ือมใสปกครองฯ ม.110 (4) 
                   22) ส่ังใหครูออกจากราชการ ในกรณตีางๆ เชน เจ็บปวย ยุบตําแหนง ไรประสิทธิภาพ  
           2.6 บทบาทและหนาท่ีตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและ
ขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  พ.ศ.2546  

      1) ผูอํานวยการฯเปนผูแทนของนิติบุคคลสถานศึกษา   
  2) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟองรอง ใหรายงาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจง

สํานักงาน 
      คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานแตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินคด ี

                 3) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พระราชบัญญัติขาราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

  4) ยุบ รวม เลิกลมโรงเรียน   สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาท่ีตรวจสอบบัญชี ทรัพยสิน 
โอน จําหนายตามหลักเกณฑ กําหนดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
                5) โรงเรียนมีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุง รกัษา ใช จัดหา ผลประโยชนจากทรัพยสินท่ีมีผู
อุทิศให แตจําหนายอสังหาริมทรัพย  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนตองเห็นชอบ  
รายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                  

 6)  โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจดัการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน อํานาจท่ีเลขา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน มอบ หรือผูอํานวยการสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
มอบตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานกาํหนด  ยกเวนเงินเดือน 

7) จัดทําระบบการเงิน บัญชี ตามท่ีระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนกําหนด และ 
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ทรัพยสินฯ  ผูอุทิศทําหลักฐานการรับ   บัญชีรับ-จายฯ ทุกรายการ   ทุกส้ินปงบประมาณ ตรวจสอบ
และผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษารายงานเลขาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานคณะโดยเร็ว 
             2.7 บทบาทและอํานาจหนาท่ีตามระเบียบ กฎหมายอ่ืน  เชน 
  1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรยีนนักศึกษา พ.ศ.2548 
  2) กฎกระทรวง วาดวยความประพฤตขิองนักเรียนนกัศึกษา 
  3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริม
ความประพฤตนิักเรียนฯพ.ศ.2548 
  4) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ
ของสถานศึกษา พ.ศ.2547 
  5)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการชักธงชาติ
ใน สถานศึกษา พ.ศ.2547 
  6)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตั้งช่ือสถานศึกษา พ.ศ.2547 
  7) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขอบคุณหรืออนโุมทนา พ.ศ. 2547 
  8) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแกไขวัน
เดือนป เกิดของนักเรียนนกัศึกษา 2547 
  9) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา  
พ.ศ.2547 
             10) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการยกเลิกเงินบํารุงการศึกษา พ.ศ.2534 
พ.ศ.2547 
                         11)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมฯ(ฉ.2)  
พ.ศ.2547 

3.  บทบาทหัวหนาฝายตางๆ    มีบทบาทหนาท่ี  ดังนี ้

 2.1 ปฏิบัติหนาท่ีรวมกับผูอํานวยการ   คณะครู  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 2.2 ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน 

4.  บทบาทครู  ครูมีบทบาทหนาท่ี  ดังนี ้
1. มีจรรยาบรรณของความเปนคร ู
2. รับผิดชอบหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือประโยชนของโรงเรียนและราชการ 
3. สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน 
4. พัฒนาตนเองอยูเสมอ  สรางวิสัยทัศนกวางไกล 



41 
 

5. รักษาสมบัตขิองหนวยงานตนเอง  และรักษาสาธารณสมบัติของสวนรวม 

5.  บทบาทพนักงานบริการ   มีบทบาทหนาท่ี  ดังนี ้
1. ทํางานตรงเวลา และรับผิดชอบงานท่ีไดรับผิดชอบอยางดท่ีีสุด 
2. รูจักเสียสละ ทําประโยชนเพ่ือหนวยงานของตนเองมากท่ีสุด 
3. สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรภายในโรงเรยีน ผูปกครอง ชุมชน และ

หนวยงานอ่ืน 
4. รูจักพัฒนาคณุภาพการทํางานของตนเองอยูเสมอ 

6.บทบาทหนาทีข่องผูปกครองและชุมชน 
1. ประชุมตกลงรวมกันระหวางชุมชนกับโรงเรยีน 
2. ใหการสนับสนนุสงเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
3. กําหนดบทบาทใหผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหสูงขึ้น 
4. สงเสริมบุตรหลานเขาเรียนและสนับสนุนการเรยีนของแตละระดับช้ันใหสูงขึน้ 
5. สอดสองดูแลพฤติกรรมของนักเรียนเพ่ือการปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหดีขึ้น 
6. ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานของโรงเรยีนอยางตอเนื่อง 

7. บทบาทคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  มีบทบาทหนาท่ีและอํานาจหนาท่ี  ดังนี ้

7.1 อํานาจหนาท่ี 

      1) กํากับกจิการของสถานศึกษา 

  1.1.1ใหความเห็นและมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายแผนงานและมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
  1.1.2 ติดตามการดําเนนิงานโรงเรียน 
  1.1.3ใหความเห็นชอบรายงานประจําป  และรายงานผลการจัดการศึกษา (SAR) 

       2) สงเสริมและสนับสนุนกิจการสถานศึกษา 
  2.1  ดานวิชาการ 

-หลักสูตร       
-จัดการอบรม        
-จัดกระบวนการเรียนรู        
-การประกันคุณภาพ                                  
-พัฒนาขีดความสามารถของผูเรียน        
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-สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
  2.2 ดานงบประมาณ 
   -สนับสนุนสงเสริม         

-จัดหารายได   จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา 
                             -ระดมทรัพยากร 
  2.3 ดานการบริหารบุคคล 
   -การพัฒนาบุคลากร   ขวัญ   กําลังใจ 
   -หาแนวทางในการใหไดมาซ่ึงครูเพียงพอ 
  2.4 ดานบริหารท่ัวไป 
   -ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

-สนับสนุนกจิการนักเรยีน 

8. แนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน 
1. ตองมีความสามัคคีกลมเกลียวเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั 
2. มีความขยันหม่ันเพียรในการเรียน ตั้งในใฝหาความรูอยูเสมอ 
3. มีความเคารพคร-ูอาจารย และผูท่ีควรเคารพ 
4. แตงกายสุภาพเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบการแตงกายของนักเรียนและวัฒนธรรมอันด ี
5. ฝกตนเองใหเปนคนตรงตอเวลาอยูเสมอ ไมมาเรียนสาย 
6. ชวยกันรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของโรงเรียนอยูเสมอ 
7. รักษาทรัพยสมบัติของโรงเรยีนและชุมชน 
8. มีความสํารวมท้ังกาย  วาจา  ใจ  มีสติเหมาะสมกับสถานภาพของนักเรียน 
9. ประพฤติปฏิบัติตนเปนมิตรกับคนทุกคน 
10. ใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท้ังท่ีโรงเรียนและชุมชนดวยด ี

 
 


