อานาจหน้าที่
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามความมุ่ง หมายของการ
ปฏิรูปการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงกาหนดให้มี
คณะกรรมการซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลทาหน้าที่กากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
นโยบายมาตรฐานในการบริหารจัดการทางการศึกษาทั้งนี้การดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จนั้นสถานศึกษา
และคณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกันและกันควรมีรูปแบบวิธีการทางานที่ประสานสอดคล้องกัน
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามที่ร่วมกันกาหนดขึ้น

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบั ญ ญัติการศึกษาแห่ง ชาติสถานศึกษาควรมีบทบาท
หน้าที่ดังนี้
1. จั ด ทานโยบายแผนพั ฒนาการศึ กษาของสถานศึก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจน
บริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2. จัดตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความ
ต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น
4. จัด การเรี ย นการสอนสภาพแวดล้อ มบรรยากาศการเรี ย นการสอนที่ เหมาะสมและส่ ง เสริ ม
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตลอดจนการปรับปรุง และพัฒนาคุณ ภาพการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
5. ออกระเบียบข้อบังคับประกาศและแนวปฏิบัติต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
6. กากับติดตามประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการ
พิจารณาความดีความชอบการพัฒนา และการดาเนิน การทางวิ นัยกับครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
7. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้ง ปกครองดูแลบารุงรักษาใช้และจัดหา ผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา
8. จัดให้มีระบบประกั นคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่ วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษารวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอื่นในชุมชน
และท้องถิ่น

10. ปฏิบั ติหน้ าที่ อื่น ที่เกี่ ยวกับกิ จการภายในสถานศึก ษาหรื อตามที่ ไ ด้รั บมอบหมายและตามที่
กฎหมายกาหนด

กลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย
ด้านวิชาการ
ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน ผู้อานวยการโรงเรียน
นางสาวอิสรีย์ ด่านพิชิตชัยศ์ รองผู้อานวยการโรงเรียน
นางจีรวรรณ วรยศ หัวหน้างานวิชาการ

บทบาทหน้าที่ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. พัฒ นาหลั กสู ตรสถานศึ กษาให้ส อดคล้ องกั บ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความ
ต้องการของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่น
2. จัดการเรียนการสอนสภาพแวดล้อมบรรยากาศ
การ เรี ยน การสอ นที่ เ หมาะสมและส่ ง เสริ ม
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตลอดจน
การปรับปรุง และพัฒนาคุณ ภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
3. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และรายงานผลการประเมิ น ให้ ค ณะกรรมการ
สถานศึกษารับทราบ
ด้านงบประมาณ
1. จัดตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน ผู้อานวยการโรงเรียน
สถานศึกษาตามที่กฎหมายระเบียบประกาศ ฯลฯ
นางสาวธัณฐภรณ์ สิมมา รองผู้อานวยการโรงเรียน กาหนด
นางปทิตตา อากาศฤกษ์ หัวหน้างานงบประมาณ 2. ออกระเบียบข้อบัง คับประกาศและแนวปฏิบัติ
ฯลฯ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการเงิ น และการจั ด หา
รายได้ จ ากทรั พ ย์ สิ น ของสถานศึ ก ษาทั้ ง นี้ ต ามที่
กฎหมาย ระเบียบประกาศ ฯลฯ กาหนด
ด้านบุคคล
ดาเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด
นายสมเกียรติ ฐานบัญชา รองผู้อานวยการโรงเรียน
นางสาวสุนิษา อาจอ่อนศรี หัวหน้างานบุคคล
นายสุรมิตร ศรีเสนพิลา หัวหน้างานกิจการนักเรียน
ด้านการบริหารทั่วไป
1. จั ด ท านโยบายแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน ผู้อานวยการโรงเรียน
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
นางสาวอิสรีย์ ด่านพิชิตชัยศ์ รองผู้อานวยการโรงเรียน กระทรวงศึก ษาธิ การ ส านัก งานคณะกรรมการ
นายพิชิต ส่าประเสริฐ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้งความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2. ดาเนินการและกากับติดตามและประเมินผลงาน
ตามแผนงานโครงการของสถานศึกษา
3. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งปกครอง
ดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาใช้ แ ละจั ด หา ประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินของ สถานศึกษาตามที่กฎหมายระเบียบ

กลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย

บทบาทหน้าที่ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ ฯลฯ กาหนด
4. ออกระเบียบข้อบังคับประกาศแนวปฏิบัติ ฯลฯ
ในการดาเนินงานด้านต่างๆ ตามกฎหมายระเบียบ
ประกาศ ฯลฯ กาหนด
5. ส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ในชุ ม ชนและสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆ ในชุมชน และท้องถิ่น
6. ส่งเสริมการให้บริการสุขอนามัยเบื้องต้นให้แก่
นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
หรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและตามที่ ก ฎหมาย
ระเบียบประกาศ ฯลฯ กาหนด

