


    
  
 

1 │ บทบาทและอำนาจหนาที่ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

บทบาทและอำนาจหนาท่ีของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจายงบประมาณ 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

4.จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และสงเสริมกระบวนการ

เรียนรูเนนผูเรียนเปนสำคัญ ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาตนเองของผูเรียน  

5. ออกระเบียบขอบังคับตางๆ รวมท้ังระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา 

6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณา

ความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  

7. ประสานงานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชน

จากทรัพยสินของโรงเรียน ท้ังท่ีเปนราชพัสดุและทรัพยสินอ่ืนๆ ตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด  

8. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก

หนวยงานภายนอก รวมท้ังการรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

9. สงเสริมความเขมแข็งในชุมชน และสรางความสัมพันธกับสถาบันอ่ืนๆ ในชุมชนและทองถ่ิน 

10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายใน หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย และตามท่ีกฎหมายกำหนดใหกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของกับการบริหารของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1) พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 

2) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) มาตรา 39 

(อำนาจหนาท่ีผูบริหารสถานศึกษา)  

3) กฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2547 

(ออกตาม ม.34 วรรคสี่ ของ พ.ร.บ. บริหาร ศธ.) 

4) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา ม.39 วรรคสอง 

พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

5) ระเบียบ ศธ. วาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนนิติ

บุคคลในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พ.ร.บ.บริหาร ศธ.) 

6) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 

7) ระเบียบ กฎหมายอ่ืนๆ 

 

 

 

 



    
  
 

2 │ บทบาทและอำนาจหนาที่ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาตามเจตนารมณของ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 

1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาดานวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารท่ัวไป 

2. จัดตั้ง/รับผิดชอบการใชจายงบประมาณ 

3. พัฒนาหลักสูตร/จัดการเรียนการสอน 

4.ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ  

5. กำกับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนงานโครงการ 

6. ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพยสินฯ 

7. จัดระบบประการคุณภาพภายในสถานศึกษา 

8. สงเสริมความเขมแข็งชุมชน สรางความสัมพันธ 

 

บทบาทหนาท่ีของผูอำนวยการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. อำนาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 

1) จัดรูปแบบการศึกษา ม.15 

2) จัดกระบวนศึกษา ม.24-30 

3) บริหารจัดการศึกษา 4 ดาน ม.39 

4) เปนคณะกรรมการศึกษา ม.40 

5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.48-50 

6) ปกครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยสินฯ ม.59 

7) พัฒนาบุคลากรนักเรียนดานเทคโนโลยีฯ ม.65-66 

2. อำนาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

1) ผอนผันการสงเด็กเขาเรียน ม.6 

2) เปนเจาพนักงานเจาหนาท่ี 

3) จากการศึกษาเด็กบกพรอง พิการดอยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12 

4) ดำเนินการอ่ืนๆ ตามกฎหมายกำหนด 

3. อำนาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39) 

1) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

2) บริหารกิจการสถานศึกษา 

3) ประสานระดมทรัพยากร 

4) เปนผูแทนสถานศึกษา 

5) จัดทำรายงานประจำป กก.เขตพ้ืนท่ี 

6) อนุมัติประกาศนยีบตัร วุฒิบัตร 

7) อ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย 



    
  
 

3 │ บทบาทและอำนาจหนาที่ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

8. ตามท่ีไดรับการกระจายมอบอำนาจ (ปฏิบัติราชการแทน) ม.44-45 ปลัด ศธ. เลขาฯ ถึง ผอ.สถานศึกษา 

ผอ.สำนักฯ ในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา ผอ.สพท. ถึง ผอ. สถานศึกษา 

4. อำนาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตาม กฎ ศธ. แบงสวนราชการในสถานศึกษา 2546 

1) วิเคราะห จัดทำนโยบาย แผนสถานศึกษา 

2) วางระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ 

3) เสนอขอจัดตั้งงานอุดหนุนท่ัวไป 

4) แตงตั้งอนุกรรมการ คณะทำงานตางๆ 

5. อำนาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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.ร.ร.มอบหมาย ม.27(6.) 

7) สั่งใหครูออกราชการกรณีขาดคุณสมบัติ ม.49 

8) สั่งบรรจุแตงตั้งครูผูชวย ครู บุคลากร ม.53(4) 

9) สั่งครูท่ีทดลองปฏิบัติราชการออก ม.56 วรรคสอง 

10) สั่งใหครูพนทดลองทำงานตอไป ม.56 วรรคสอง 

11) สั่งครูท่ีออกไปแลวกลับเขามาตามมติ อ.ก.ค.ศ ม.64 

12) สั่งใหครูรักษาการในตำแหนง (ตำแหนงวาง) ม.68 

13) สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครู ม.73 

14) ยกยองเชิดชูเกียรติครูดีเดน ม.75 

15) แจงภาระงาน เกณฑประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบแบบแผนฯ ม.8  

16) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ม.79 

17) สงเสริมสนับสนุนใหไปศึกษาดูงาน ม.81 

18) รักษาวินัยอยางเครงครัด ม.82 

19) เสริมสรางพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ม.95 98 

20) อนุญาตยับยั้ง อนุญาตลาออก ม.108 

21) สั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวน กรณีกลาวหาไมเลื่อมใสปกครองฯ ม.110 (4) 

22) สั่งใหครูออกราชการ ในกรณีตางๆ เชน เจ็บปวย ยุบตำแหนง ไรประสิทธิภาพ จำคุก 

 



    
  
 

4 │ บทบาทและอำนาจหนาที่ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีของสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ. 2546 กำหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 

1) ผูอำนวยการฯ เปนผูแทนนิติบุคคลสถานศึกษา 

2) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟองรอง ใหรายงาน สพท. แจง สพฐ. แตงตั้งผูรับผิดชอบดำเนินคดี 

3) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

4) ยุบ รวม เลิก ร.ร. สพท. ตรวจสอบบัญชี ทรัพยสิน โอน จำหนายตามหลักเกณฑ สพฐ. กำหนด 

5) โรงเรียนมีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ใช จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที ่มีผู อ ุทิศให 

แตจำหนายอสังหาริมทรัพยกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนตองเห็นชอบ รายงาน สพท. 

6) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงินอำนาจท่ีเลขา กพฐ.มอบหรือ ผอ.สพท.

มอบตามหลักเกณฑท่ี สพฐ.กำหนด ยกเวนเงินเดือน 

7) จัดทำระบบการเงิน บัญชี ตามระเบียบ สพฐ.กำหนด และทรัพยสินผูอุทิศฯ ทำหลักฐานการรับบัญชี 

รับจายฯ รายงาน ผอ.สพท. ทุกสิ้นปงบประมาณ ผอ.สพท. ตรวจสอบและรายงานเลขา กพฐ.โดยเร็ว 

7. อำนาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอ่ืน เชน 

1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548 

2) กฎกระทรวงวาดวยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 

3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนฯ 

พ.ศ. 2548 

4) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา  

พ.ศ. 2547 

5) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547 

6) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ. 2547 

7) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547 

8) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแกไขวันเดือนปเกิดของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2547 

9) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ. 2547 

10) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการยกเลิกเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2547 

11) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมฯ (ฉ.2) พ.ศ. 2547 

 

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. อำนาจหน าท ี ่ตาม พ .ร .บ. ระเบ ียบบร ิหารราชการกระทรวงศ ึกษาธ ิการ มาตราท ี ่  38  

ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ

สถานศ ึกษาให กำก ับและส งเสร ิมสน ับสน ุนก ิจการของสถานศ ึกษา ซ ึ ้ งสอดคล องก ับมาตรา 40  

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 



    
  
 

5 │ บทบาทและอำนาจหนาที่ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

2. อำนาจหนาที ่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตราที ่ 26  

ของพระราชบัญญัติและระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดกำหนดอำนาจหนาท่ี 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 

1) กำกับดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 

หลักเกณฑและวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. กศจ. และเขตพ้ืนท่ีการศึกษากำหนด 

2) เสนอความคิดเห็นความตองการจำนวนและอัตราตำแหนงของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือเสนอ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ กศจ.พิจารณา  

3) ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา 

4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามท่ี ก.ค.ศ. และหรือ 

กศจ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามอบหมาย 




