
 
 
 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
 
1.กฎหมายที่เก ี่ยวข ้องก ับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพ ื้นฐาน 
 1. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 

 2. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) มาตรา 39  

  (อ านาจหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา) 
 3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในส านักงานเขตพ้ืนที่  

 การศึกษา พ.ศ. 2547 (ออกตาม ม.34 วรรคสี่ ของ พรบ.บริหารศธ.) 
  4. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัด การศึกษา   
 (ออกตาม ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชาติ 2542) 

 5. ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ ื้นฐานท ี่เป  นน ิต ิบุคคล 
 ในส ังกัดเขตพ้ืนท ี่การศ ึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหารศธ.)  

 6. กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 พ.ศ. 2546  

 7. ระเบียบ กฎหมายอ่ืน ๆ 
2. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 

1) จ ัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศ ึกษาด ้านวิชาการ บ ุคคล งบประมาณ บริหารท ั่วไป 
2) จัดตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
3) พัฒนาหล ักส ูตร/จ ัดการเรียนการสอน 
4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 
5) ก ากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 
6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ 
7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8) ส่งเสริมความเข้มแข งชุมชน สร้างความสัมพันธ์ 



 
 
 

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 
1.อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 

1) จัดการศึกษาตามรูปแบบการศึกษา ม.15 
2) จัดกระบวนการศึกษา ม. 24-30 
3) บริหารจ ัดการศ ึกษา 4 ดาน ม. 39 
4) เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ม. 40 
5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม. 48-50 
6) ปกครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ ม. 59 
7) พัฒนาบุคลากร นักเรียนด้านเทคโนโลยีฯ ม. 65-66 

 2.บทบาทหน้าที่ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใน พรบ.นี้ ได้ก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังนี้ 

 มาตรา 26 ให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีอ านาจและหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
 ทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้ 

1) ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที ่ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

2) เสนอความต้องการจ านวนและอัตราต าแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือ 
เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

3) ให้ข้อคิดเห นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้กฎหมายอื่นหรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
มอบหมาย 

มาตรา 27 ให้ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผ ู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมี
อ านาจและหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

1) ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที ่ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
3) ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้มีการ

พัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
4) จัดท ามาตรฐาน ภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ 

การศึกษา 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้กฎหมายอื่นหรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ 

คณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 



 
 
 

3. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39) 
1) เป็นผู้บังคับบัญชาขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
2) บริหารกิจการสถานศึกษา 
3) ประสานระดมทรัพยากร 
4) เป็นผู้แทนสถานศึกษา 
5) จัดท ารายงานประจ าปี 
6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร 
7) อื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย 
8) ตามที่ได้รับการกระจาย มอบอ านาจ ม.44-45 

4. บทบาทหน้าที่ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
1) ผ่อนผันการส่งเด กเข้าเรียน ม.6 

2) เป  นเจ้าพน ักงานเจา้หน้าท ี่ 
3) จัดการศึกษาเด กบกพร้อง พิการ ด้อยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12 
4) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามกฎหมายก าหนด 

5. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอ่ืน เช่น 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  ที่เปน็นิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ.2546 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ระเบ ียบกระทรวงศ ึกษาธิการว่าด ้วยการปฏ ิบัต ิหน ้าท ี่พน ักงานเจ้าหน ้าท ี่ส่งเสริมความประพฤต ิน ักเรียนฯ พ.ศ.2548 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 
- ระเบ ียบกระทรวงศ ึกษาธิการว ่าด้วยการต ั้งช ื่อสถานศ ึกษา พ.ศ.2547 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้ไขว้ันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2547 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกเลิกเงินบ ารุงการศึกษา พ.ศ.2534 พ.ศ.2547 
-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ(ฉ.2) พ.ศ.2547 



 
 
 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. อ านาจหน้าที่ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตราที่ 38 ของพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ก ากับและส่งเสริมสนับสนุน  
กิจการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 
 2. อ านาจหน้าที่ตาม พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตราที่ 26 ของพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส าหรับ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1) ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตามท่ี ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

2) เสนอความคิดต้องการจ านวนและอัตราต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือเสนอ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

 3) ให้ความคิดเห นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อ
ผู้บริหาร สถานศึกษา 
 4) ปฏ ิบัต ิหน้าท ี่อ่ืนตามท ี่บัญญ ัต ิไว้ในพระราชบัญญ ัต ิน ี้ กฎหมายอื่น หรือตามท ี่ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท ี่การศ ึกษามอบหมาย 
*************************************************************************************************************** 


