
 
 

หน้าที่และอ านาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 

๑. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

๑.๑ จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป  
๑.๒ จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
๑.๓ พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน  
๑.๔ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ  
๑.๕ ก ากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ  
๑.๖ ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ  
๑.๗ จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑.๘ ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์ 

๒. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
           ๒.๑ จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ระยอง เขต ๑ ตลอดจนบริบทตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ ๔.๐ 

๒.๒ จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 

๒.๓ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 

๒.๔ จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริม 
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง 

๒.๕ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๒.๖ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในสถานศึกษา
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๒.๗ ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหา ผลประโยชน์ จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา 



๒.๘ จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมิน คุณภาพ 
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

๒.9 ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืนใน ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

๒.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีได้รับ มอบหมายและตามท่ี กฎหมาย
ก าหนด  

๓. การบริหารงานของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
           ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ “ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด การศึกษาในด้านวิชาการด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปไปยัง คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณี ” โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จึงได้
จัดระบบบริหารงานในโรงเรียน ออกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล และด้านบริหาร
ทั่วไป ดังนี้ 

๑. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ ๑๗ อย่าง ได้แก่ 
           ๑.๑ การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร ท้องถิ่น 
    ๑.๒ การวางแผนงานด้านวิชาการ 
  ๑.๓ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
  ๑.๔. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
          ๑.๕ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
  ๑.๖ การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
  ๑.๗ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
          ๑.๘ การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
          ๑.9 การนิเทศการศึกษา  
  1.10 การแนะแนว  
   ๑.๑๑ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
  ๑.๑๒ การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
  ๑.๑๓ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

          ๑.๑๔ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน ะสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษา 

๑.๑๕ การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
๑.๑๖ การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
๑.๑๗ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 



๒. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าที่ ๒๒ อย่าง ได้แก่ 
        ๒.๑ การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 

๒.๒ การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 

๒.๓ การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
          ๒.๔ การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
          ๒.๕ การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
          ๒.๖ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
          ๒.๗ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
          ๒.๘ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
          ๒.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา  
          ๒.๑๐ การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
          ๒.๑๑ การวางแผนพัสดุ 
          ๒.๑๒ การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ
เพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานแล้วแต่กรณี 
          ๒.๑๓ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ  
          ๒.๑๔ การจัดหาพสัดุ  
          ๒.๑๕ การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  
          ๒.๑๖ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
          ๒.๑๗ การเบิกเงินจากคลัง 
          ๒.๑๘ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  
          ๒.๑๙ การน าเงินส่งคลัง  
          ๒.๒๐ การจัดท าบัญชีการเงิน  
          ๒.๒๑ การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
          ๒.๒๒ การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน  

๓. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ ๒๐ อย่าง ได้แก่ 
          ๓.๑ การวางแผนอัตราก าลัง  
          ๓.๒ การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          ๓.๓ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
          ๓.๔ การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          ๓.๕ การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
          ๓.๖ การลาทุกประเภท  
          ๓.๗ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
          ๓.๘ การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
          ๓.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
          ๓.๑๐ การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  



          ๓.๑๑ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
          ๓.๑๒ การออกจากราชการ  
          ๓.๑๓ การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
          ๓.๑๔ การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ การเสนอขอ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
          ๓.๑๕ การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          ๓.๑๖ การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
          ๓.๑๗ การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
          ๓.๑๘ การส่งเสริมวินยั คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
          ๓.๑๙ การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
          ๓.๒๐ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เก่ียวกับ การบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

๔. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ ๒๑ อย่าง ได้แก่ 
          ๔.๑ การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
          ๔.๒ การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
          ๔.๓ การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
          ๔.๔ งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
          ๔.๕ การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
          ๔.๖ การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
          ๔.๗ งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
          ๔.๘ การด าเนินงานธุรการ  
          ๔.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
          ๔.๑๐ การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
          ๔.๑๑ การรับนักเรียน  
          ๔.๑๒ การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
          ๔.๑๓ การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
          ๔.๑๔ การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
          ๔.๑๕ การทัศนศึกษา  
          ๔.๑๖ งานกิจการนักเรียน  
          ๔.๑๗ การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
          ๔.๑๘ การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
          ๔.๑๙ งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (อปท.) การรายงานผล การปฏิบัติงาน 
          ๔.๒๐ การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
          ๔.๒๑ แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

 

 



5. บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           5.๑ อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. จัดรูปแบบการศึกษา (มาตรา ๑๕)  
๒. จัดกระบวนการศึกษา (มาตรา ๒๔)  
๓. บริหารจัดการศึกษา ๔ ด้าน (มาตรา ๓๕๙)  
๔. เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา (มาตรา ๔๐)  
๕. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา ๔๔-๕๐)  
๖. ปกครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ (มาตรา ๕๕) 
๗. พัฒนาบุคลากร นักเรียนด้านเทคโนโลยีฯ (มาตรา ๖๕-๖๖) 

5.๒ อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                    ๑. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา 
                    ๒. บริหารกิจการสถานศึกษา  
                   ๓. ประสานระดมทรัพยากร  
                   ๔. เป็นผู้แทนสถานศึกษา  
                   ๕. จัดท ารายงานประจ าปีต่อ กก.เขตพ้ืนที่  
                   ๖. อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร  
                   ๗. อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย 
                   ๘. ตามท่ีได้รับการกระจาย มอบอ านาจ (ปฏิบัติราชการแทน) (มาตรา ๔๔-๕๕) 

5.3 อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                     ๑. ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล (มาตรา ๒๗ (๑) 
                     ๒. พิจารณาความดีความชอบ (มาตรา ๒๗ (๒)  
                     ๓. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร (มาตรา ๒ (๓)  
                     ๔. จัดท ามาตรฐานภาระงานครู (มาตรา ๒๗(๔)  
                     ๕. ประเมินผลการปฏิบัติงานครู (มาตรา ๒๗ (๕)  
                     ๖. ปฏิบัติหน้าที่ตาม อ.ก.ค.ศ. กก. มอบหมาย (มาตรา ๒๗(๖)  
                     ๗. สั่งให้ครูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ (มาตรา ๔๔)  
                     ๘. สั่งบรรจแุต่งตั้งครูผู้ช่วย ครู บุคลากร (มาตรา ๕๓(๔)  
                     9. สังครูที่ทดลองปฏิบัติราชการออก (มาตรา ๕๖) วรรคสอง  
                     ๑๐. สั่งให้ครูพ้นทดลองท างานต่อไป (มาตรา ๕๖) วรรคสอง  
                     ๑๑. สั่งครูที่ออกไปแล้วกลับเข้ามาตาม มติ อ.ก.ค.ศ (มาตรา ๖๔)  
                     ๑๒. สั่งให้ครูรักษาการในต าแหน่ง ต าแหน่งว่าง) (มาตรา ๖๘)  
                     ๑๓. สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (มาตรา ๗๓)  
                     ๑๔. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น (มาตรา ๗๕) 



                   ๑๕. แจ้งภาระงาน เกณฑ์ประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบแบบแผนฯ 
(มาตรา ๗๘) 
                   ๑๖. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (มาตรา ๗๙)  
                   ๑๗. ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน (มาตรา ๘๑)  
                   ๑๘. รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด (มาตรา ๔๒)  
                   ๑๙. เสริมสรา้งพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (มาตรา ๙๕ ๙๔)  
                   ๒๐. อนุญาต ยับยั้งอนุญาตลาออก (มาตรา ๑๐๘) 
                   ๒๑. สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เลื่อมใสปกครองฯ (มาตรา990 (๔) 
                   ๒๒. สั่งให้ครูออกจากราชการ ในกรณีต่าง ๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบต าแหน่ง ไร้ ประสิทธิภาพ จ าคุก 

5.4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ดังนี้ 
                 ๑. ผู้อ านวยการฯเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถานศึกษา 
                 ๒. นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องร้อง ให้รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินคดี 
                 ๓. การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พรบ.ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษา 
                 ๔. ยุบ รวม เลกิล้ม โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่ ตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน โอน จ าหน่ายตาม 
หลักเกณฑส์ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
                 ๕. โรงเรียน มีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ จัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ที่มีผู้อุทิศให้ แต่
จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ กก.โรงเรียน ต้องเห็นชอบ รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 ๖. โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน อ านาจที่เลขา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบ หรือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ มอบตามหลักเกณฑ์ท่ี ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดยกเว้นเงินเดือน 
                 ๗. จัดท าระบบการเงิน บัญชีตามระเบียบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พ้ืนฐานก าหนด และ
ทรัพย์สินฯ ผู้อุทิศท าหลักฐานการรับบัญชีรับ-จ่ายฯรายงาน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ตรวจสอบและรายงานเลขา คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานโดยเร็ว 
           5.๖ อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอ่ืน เช่น 
                 ๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                 ๒. กฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 
                 ๓. ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ความประพฤติ
นักเรียนฯ พ.ศ.๒๕๔๘ 
                 ๔. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการ ของสถานศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ 
                 ๕. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
                 6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
                 ๗. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา  
                 ๘. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษา ๒๕๕๗ 



               9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษาพ.ศ.๒๕๕๗ 
              ๑๐. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกเลิกเงินบ ารุงการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๔  
              ๑๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ (ฉบับที๒่) พ.ศ.๒๕๔๗ 

 


