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 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตชุมชน ที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน    บทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาอันเนื่องมาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ต้องการให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา อย่างแท้จริงในลักษณะเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนของ
สถานศึกษา 

 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งต้องท าหน้าที่แทนชุมชนและผู้ปกครอง
นักเรียนทุกคนจึงต้องค านึงถึงการจัดการศึกษาที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ซึ่งเป็นลูกหลานของชุมชน 
ขณะเดียวกันก็จะต้องท างานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โดยตระหนักถึงความเป็น “เจ้าของ
ร่วมกัน” จึงอาศัยกระบวนการท างานที่เน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ใน
ทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษา พร้อมกับยึดถือหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม ด้วยการ
ปฏิบัติตามกฎหมายยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบร่วมกัน และค านึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนด้าน
การจัดการศึกษา 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตระหนักถึงความส าคัญของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีบทบาทแลหน้าที่ในฐานะผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสถานศึกษาและ
ต้องร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยคาดหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการด าเนินการร่วมกันของทุก
ฝ่ายที่มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ   ขอขอบคุณคณะท างานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้จัดท า
คู่มือจนประสบผลส าเร็จ 
 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                            กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทท่ี  ๑ 
โครงสร้างและระบบบริหารการศึกษา 

หลักการจัดการศกึษา 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ก าหนดให้มีการเปลี่ยนแปลง 
การจัดการศึกษาไทย  ทั้งในด้านสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างเสมอภาคกันในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า ๑๒ ปี  อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการจัดการศึกษาดังกล่าวจะต้องค านึงถึง การ
มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  ให้ประชาชน
มีส่วนร่วม มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   หลักการส าคัญดังกล่าว  ตรงกับแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาเพ่ือทุก
คนทุกฝ่าย  (Education  for All)  และทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการศึกษา  (All  for Education)  อันเป็น
หลักการพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก 
  การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้  นอกจากจะเน้นการปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการศึกษา
แล้วยังเน้นในส่วนที่เป็นแนวทาง หลักการ โครงสร้าง และระบบบริหารให้เป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการ
ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงก าหนดสาระการปฏิรูปให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น 
เป้าหมายและหลักการ สิทธิและโอกาส ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหาร
จัดการ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   งบประมาณทางการศึกษา และสื่อ
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  เป็นการปฏิรูปเพ่ือให้มีเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ 
โดยยึดหลักการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ 
มาใช้ในการจัดการศึกษา  ยึดหลักการส่งเสริมมาตรฐานและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
  

              การปฏิรูประบบบริหารราชการและการจัดการศึกษา  ได้หลอมรวมหน่วยงานทางการศึกษา  
คือ ทบวงมหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นหน่วยงานเดียวกัน  เป็น  กระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างการบริหารราชการใหม่ โดยจัดระเบียบ
บริหารราชการออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่   (๑) การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง   (๒) การจัดระเบียบ
บริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ (๓) การจัดระเบียบราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 

๑.  การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง ระดับกระทรวง  มีบทบาทและอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการ
ส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา 
การสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการ
กีฬาเพ่ือการศึกษา  การติดตามตรวจสอบและประเมินผล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

                                       ๑.๑  ส านักงานรัฐมนตรี 

                                       ๑.๒ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

                                       ๑.๓ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

                                        ๑.๔ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                        ๑.๕ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                                        ๑.๖ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๒. การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาให้จัด ดังนี้ 

๒.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒.๒ สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ  

      อย่างอ่ืน 

๓. การจัดระเบียบราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล  ให้เป็นไปตาม
กฎหมายของแต่ละสถานศึกษา จากโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ดังกล่าว  เราจึงเขียนแผนภูมิโครงสร้างการ
บริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 
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บทท่ี  ๒ 
บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
  สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุตามความมุ่งหมาย
ของการปฏิรูปการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายที่เก่ียวข้อง จึง
ก าหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลท าหน้าที่ก ากับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจัดการทางการศึกษา ทั้งนี้ การด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ
นั้น  สถานศึกษาและคณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกันและกัน ควรมีรูปแบบ วิธีการท างานที่
ประสานสอดคล้องกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามที่ร่วมกันก าหนดขึ้น 
 
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษามีบทบาท
หน้าที่ดังนี้ 
  ๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจน
บริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๒. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
  ๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ความต้องการของนักเรียน ชมุชน และท้องถิ่น 
  ๔. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
  ๕. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  ๖. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  ๗. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหา        
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา   
  ๘. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๙. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืนใน
ชุมชน  และท้องถิ่น   

๑๐.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด   
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อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
รวมทั้งอ านาจหน้าที่การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สรุปอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ดังนี้ 
  ๑. ก ากับการด าเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
  ๓. มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษากับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาจแบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ     
(๑) ก ากับ (๒) ส่งเสริม สนับสนุน และ (๓) มีอ านาจอื่นตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด ซ่ึง
มีกรอบในการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑. อ านาจหน้าที่ในการก ากับ หมายถึงการก ากับให้สถานศึกษาด าเนินงานด้านวิชาการ  
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  อ านาจหน้าที่ในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษา หลายคนเปรียบเทียบว่าท าหน้าที่
คล้ายกรรมการก ากับเส้น (Lineman) ในกีฬาฟุตบอล คือ กรรมการก ากับเส้นไม่ใช่ผู้ตัดสิน และไม่ใช่ตัวนักกีฬา
ฟุตบอลในสนาม ไม่มีสิทธิเป่านกหวีด ไม่มีสิทธิเตะฟุตบอลในขณะที่มีการแข่งขัน เพราะคนมีสิทธิเป่านกหวีดคือ
กรรมการตัดสิน (Referee) คนมีสิทธิเตะฟุตบอล คือ นักกีฬาของทั้งสองทีม    ส่วนกรรมการก ากับเส้นมีสิทธิ
และหน้าที่ในการยกธงเมื่อผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามกติกา เมื่อกรรมการก ากับเส้นยกธง กรรมการตัดสินก็จะเป่า
นกหวีดยุติการแข่งขันชั่วคราวก่อนเริ่มเล่นใหม่  ซึ่งโดยบทบาทนี้คณะกรรมการสถานศึกษาต้องคอยก ากับ
สถานศึกษา โดยการติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา รวมทั้งให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและค าปรึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกติกา ได้แก่ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและของ
สถานศึกษาออกเอง หากสถานศึกษาด าเนินการไม่สอดคล้อง หรือไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ   ค าสั่ง และนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการสถานศึกษาต้องแจ้งให้สถานศึกษาด าเนินการ 
หากสถานศึกษายังไม่ด าเนินการ คณะกรรมการต้องเสนอความเห็นไปยังกรรมการตัดสิน (เป่านกหวีด) ซึ่งได้แก่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาสั่งการหรือแจ้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สั่งการ
ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
  ๒. อ านาจในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง บริหารงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนได้
อย่างกว้างขวางทั่วถึง และจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือ ของประชาชน ชุมชน 
และท้องถิ่น 
   



 
               - 6 - 
 

๓. อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา อ านาจหน้าที่ในส่วนนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนดให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  จากบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ดังกล่าว อาจเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ดังตารางต่อไปนี้ 
 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหน้าที่ของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑. ด้านวิชาการ ๑. ด้านวิชาการ 
     ๑.๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 

     ๑.๑ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ      
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ  
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 

  
     ๑.๒ จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม 
บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และ     
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

     ๑.๒ ให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมสนับสนุนใน
การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  
     ๑.๓ จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน  
สถานศึกษา และรายงานผลการประเมิน              
ให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ 

     ๑.๓ รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ   
การจัดระบบและการด าเนินการตามระบบ   
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  
๒. ด้านงบประมาณ ๒. ด้านงบประมาณ 
     ๒.๑ จัดตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่าย            
งบประมาณของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 

     ๒.๑ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ  
จัดตั้ง และการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 

  
     ๒.๒ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ   
แนวปฏิบัติ ฯลฯ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและ
การจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา   
ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
ก าหนด 

     ๒.๒ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการ       
ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได้
จากทรัพย์สินของสถานศึกษา หรือปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
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บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหน้าที่ของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓. ด้านการบริหารงานบุคคล ๓. ด้านการบริหารงานบุคคล 
     ด าเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบ         
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

     ปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  
๔. ด้านการบริหารทั่วไป ๔. ด้านการบริหารทั่วไป 
     ๔.๑ จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รวมทั้งความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 

     ๔.๑ ให้ความเห็น เสนอแนะและให้ค าปรึกษา
ในการจัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รวมทั้งความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 

  
     ๔.๒ ด าเนินการและก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการของ   
สถานศึกษา 

     ๔.๒ รับทราบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
กิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบาย    
และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน    
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษา และความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น และรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่      
การศึกษาเม่ือสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบาย   
และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน   
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา และความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น 
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บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหน้าที่ของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๔. ด้านการบริหารทั่วไป (ต่อ) ๔. ด้านการบริหารทั่วไป (ต่อ) 
     ๔.๓ ระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษา รวมทั้ง 
ปกครองดูแลบ ารุงรักษา ใช้ และจัดหา               
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา      
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 

     ๔.๓ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประสาน      
ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบ ารุงรักษา ใช้ และ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 
ตามท่ีกฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 

  
     ๔.๔ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ           
แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการด าเนินงานด้านต่างๆ  ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ  ก าหนด 

      ๔.๔ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและให้         
ค าปรึกษาในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ           
แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ       
ของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ฯลฯ  ก าหนด 

  
     ๔.๕ ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและ    
สร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืน ๆ ในชุมชนและ
ท้องถิ่น 

     ๔.๕ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้         
ค าปรึกษาในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน
และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชน
และท้องถิ่น 

  
     ๔.๖ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของ   
สถานศึกษา หรือตามท่ีได้รับมอบหมายและตามที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 

     ๔.๖ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของ   
สถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ฯลฯ ก าหนด ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
  ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าการด าเนินงานของสถานศึกษาไม่
สอดคล้องหรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ นโยบาย ให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เสนอความเห็นดังกล่าวให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการให้สถานศึกษา
ปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ฯลฯ  ต่อไป 
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บทท่ี  ๓ 
การปฏิบัติงานร่วมกันของคณะกรรมการและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามกฎกระทรวงที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖  ก าหนดให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุ และหรือองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้บริหารสถานศึกษาท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และนอกจากนั้นยังได้ก าหนดจ านวน คุณสมบัติ 
วิธีการสรรหาวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการด้วย 
 
ความส าคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่ท างานร่วมกับสถานศึกษาเพ่ือให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมายก าหนด ดังนั้นความ
หลากหลายของบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จึงเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ต้องอาศัยความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจึงมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา ดังนี้  

ผู้แทนผู้ปกครอง เป็นผู้สะท้อนปัญหาและความต้องการด้านคุณภาพทางการศึกษาและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนทั้งในส่วนที่คาดหวังและสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น และร่วมมือกับครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผู้แทนครู เป็นผู้ที่มีความช านาญในสายวิชาชีพครูมีความส าคัญต่อการน าเสนอข้อมูลด้าน
กระบวนการเรียนรู้ ปัญหา และความต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือ รวมทั้งรายงานงานผลการจัดการศึกษา 

ผู้แทนองค์กรชุมชน เป็นผู้สะท้อนสภาพของปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนซึ่ง
เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของชุมชน และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ 

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการที่ครอบคลุม
ทั้งเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษา และมีความส าคัญต่อสถานศึกษาอย่างยิ่งในเรื่องการขอรับการสนับสนุน
ด้านงบประมาณ ทรัพยากรทางการจัดการศึกษา และเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษากับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา เป็นผู้ที่สะท้อนภาพของความรัก ความศรัทธา ความ
ภาคภูมิใจต่อสถาบันการศึกษาที่ตนได้รับการศึกษา ช่วยจรรโลงคุณค่าของสถาบันไปสู่ศิษย์รุ่นหลังให้ประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาเช่นกัน 

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ เป็นผู้น าเสนอและเติมเต็ม
ข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียน
เป็นคนดีของสังคม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมให้
สถานศึกษาจัดการศึกษาได้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ท าให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถานศึกษา เป็น
บุคคลส าคัญที่จะสะท้อนภาพของการบริหารจัดการ ผู้ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการท างาน 
ทบทวนรายงาน สะท้อนความคิด เปิดโอกาสให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที่ จัดเตรียมการ
ประชุม บันทึกการประชุม รายงานผลการประชุม และสนับสนุนด้านอุปกรณ์ ห้องประชุม วัสดุใช้สอย ฯลฯ 
รวมทั้งการพิจารณาน ามติ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปสู่การปฏิบัติ 
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 ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลในการบริหาร  สถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม  จึงต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาหลากหลาย  และเข้าใจการศึกษา มีความมุ่งม่ัน 
มีเวลาที่จะอุทิศแรงกายแรงใจพัฒนาสถานศึกษาของชุมชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีชุมชน สังคม 
และประเทศชาติต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชน สังคมเข้มแข็ง และประเทศชาติก้าวหน้า 
 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากอดีตถึงปัจจุบัน 

สภาพการเป็นองค์คณะบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่เป็น
ปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารจัดการแบบองค์คณะบุคคลในระดับสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังขาดความชัดเจนเรื่องบทบาทหน้าที่ว่าตนเองจะ
ท าอะไร ท าอย่างไร และท าเพ่ืออะไร  

๒. บุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการส่วนใหญ่ได้รับการร้องขอจากสถานศึกษามากกว่าได้รับ
การคัดสรรจากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ท าให้ขาดความกระตือรือร้นในการท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 

๓.  วิธีการท างานร่วมกันของคณะกรรมการยังขาดทักษะ และประสบการณ์ เช่น ทักษะร่วม
ประชุมตัดสินใจ  เป็นต้น 

๔. สถานศึกษาส่วนหนึ่งยังคิดว่าคณะกรรมการฯเป็นเพียงผู้สนับสนุนด้านทรัพยากรทาง
การศึกษามากกว่าเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินงาน ร่วมรับผลที่เกิดขึ้น 

๕. กรรมการสถานศึกษาส่วนหนึ่งยังคิดว่าการบริหารจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นเพียงที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ปฏิบัติตามการร้องขอจากสถานศึกษา 

๖. กรรมการสถานศึกษาแต่ละคนมีภาระงานมาก การประชุมจึงขาดความต่อเนื่องและความ
พร้อมเพรียง 
 ๗. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารขาดคุณภาพ จึงเป็นจุดอ่อนที่ส าคัญของการบริหาร
จัดการ การน าข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อการตัดสินใจ การแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
การศึกษา ส่วนใหญ่จึงอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกและประสบการณ์เดิม 
 ๘. ในอดีตสถานศึกษาขาดความคล่องตัวในการบริหาร ปัจจุบันสถานศึกษาเป็นนิติบุคคล มี
ความคล่องตัวสูง สามารถบริหารกิจการได้ด้วยตนเอง แต่กรรมการสถานศึกษาบางส่วนยังขาดความชัดเจนใน
บทบาทท่ีจะต้องมีการก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในความคาดหวังของการปฏิรูปการศึกษา 
การก ากับ สนับสนุนและส่งเสริมกิจการของสถานศึกษาเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานภายใต้กรอบของกฎหมายที่ก าหนดเป็นภารกิจหลักของการท างานร่วมกับสถานศึกษาใน
ฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาร่วมกัน ดังนั้นความคาดหวังที่มีต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พื้นฐาน สรุปได้ดังนี้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการท างานร่วมกับสถานศึกษา และมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

๒. มีความกระตือรือร้น  เต็มใจ  อุทิศ  ทุ่มเท และเสียสละเวลาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

๓. มีปฏิสัมพันธ์ที่เคารพสิทธิพ้ืนฐานซึ่งกันและกัน 
๔. ยอมรับความสามารถของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน 
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บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาต่อการส่งเสริมภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษา 

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้บรรลุตามความมุ่ง
หมายของการปฏิรูปการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จึงก าหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลท าหน้าที่ก ากับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย  มาตรฐานในการบริหารจัดการทางการศึกษา ทั้งนี้ การด าเนินงานให้
ประสบความส าเร็จนั้นสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรมีรูปแบบวิธีการท างานที่
ประสานสอดคล้องกันโดยมีจุดหมายเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามที่ร่วมกันก าหนดขึ้น โดยใน
ส่วนของสถานศึกษาควรมีบทบาทในการส่งเสริมภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่จะเข้า
มาร่วมสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าในกิจการของสถานศึกษา  ดังนี้ 
  ๑. ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาเป็นเรื่องใหม่ กรรมการสถานศึกษาบางท่านอาจไม่
เข้าใจบทบาทตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของตนและของสถานศึกษาในระยะเริ่มแรก เป็น
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องจัดประชุมท าความเข้าใจในบทบาทของแต่ละฝ่ายร่วมกัน   

๒. สร้างความตระหนักต่อบุคลากรและชุมชน  ถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือพัฒนาองค์คณะบุคคลและ
สถานศึกษาสู่คุณภาพที่คาดหวัง 
  ๓. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดย
ทบทวนสาระของแผนพัฒนาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือปรับให้เกิดเป็นแผนร่วมของสถานศึกษากับ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๔. จัดท ารายละเอียดงบประมาณและรับผิดชอบการจ่ายงบประมาณของสถานศึกษา  โดย
เสนอขอรับค าแนะน าจากคณะกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือการปรับขยายทิศทางและรูปแบบวิธีการระดมและใช้
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๕. จัดท ารายละเอียด แผนงาน โครงการ และประมาณการค่าใช้จ่าย ที่จะระดมทุนจาก
ผู้ปกครอง  เพ่ือขอรับความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๖. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือรับข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสม 

๗. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศสิ่งแวดล้อมทางวิชาการที่เหมาะสม และเอ้ือต่อ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  ตลอดจนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ ทั้งนี้ ควรรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการร่วมคิด ร่วมพัฒนา  
ร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจ 
  ๘. ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ทางราชการ   

๙. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกรวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๑๐. จัดและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร เพ่ือให้เป็นพื้นฐานการตัดสิน
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการศึกษาร่วมกัน  และขจัดซึ่งการใช้ความคิดเห็นบนความรู้สึกและประสบการณ์ 
  ๑๑. พัฒนา ปรับปรุง ระบบสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เหมาะสม  เพ่ือให้
คณะกรรมการและบุคลากรได้มีโอกาสสื่อความหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมจนสามารถท าความเข้าใจใน
ข้อมูลเหตุผลต่าง ๆ น าไปสู่การพัฒนากิจการสถานศึกษาร่วมกันได้ 
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  ๑๒. แต่งตั้ง มอบหมายให้มีคณะอนุกรรมการ หรือ คณะท างาน เพ่ือสนองตอบต่อการพัฒนา
งานคณะกรรมการสถานศึกษา และการน ามติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามาขยายผลสู่การปฏิบัติให้
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ     

๑๓. รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาตาม
ความเหมาะสม    

๑๔. เสนอแผนการประชุมคณะกรรมการให้มีความต่อเนื่อง จัดระเบียบวาระการประชุม
น าเสนอประธานกรรมการสถานศึกษา และด าเนินการสนับสนุนการประชุมตั้งแต่การเตรียมการก่อนประชุม  
ระหว่างประชุม สรุปรายงานการประชุม และแจ้งรายงานการประชุมอย่างเป็นระบบ 
 
แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาควรมีการท าความ
เข้าใจตั้งแต่เริ่มแรกของการท างานร่วมกัน   ทั้งนี้เพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ดังนี้ 
  ๑.  ผู้บริหารสถานศึกษา  คือ “ผู้เชื่อมโยง”  ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ฐานะกรรมการและเลขานุการ  กับสถานศึกษาในฐานะผู้บริหาร  ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นผู้ประสานการด าเนิน
กิจการต่างๆ โดยค านึงถึงข้อคิด ความเห็น และมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๒.  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ           
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   คือ ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ที่ก าหนดไว้ หากมีข้อเสนอแนะใดๆ ควรน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วสรุปผล
เป็นมติที่ชัดเจน ซึ่งเมื่อได้มติแล้วประธานก็จะมอบให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าไปสู่การพิจารณาด าเนินการของ
สถานศึกษา   
 ส าหรับบทบาทในการ “ก ากับ” ควรเป็นการติดตามการปฏิบัติงานตามที่สถานศึกษาได้ท า
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวนโยบายของหน่วยเหนือ หรือตามมติที่ก าหนดร่วมกัน 
โดยไม่ควรก ากับการท างานของผู้บริหาร  ครู  อาจารย์  คือไม่แสดงบทบาทเป็นผู้บังคับบัญชาเสียเอง     
 ในการรับทราบผลการด าเนินการ  ควรดูเป็นภาพรวมของสถานศึกษาว่าผลการด าเนินกิจการ 
ทั้งระหว่างด าเนินการ สิ้นปีงบประมาณ และสิ้นปีการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาปรับปรุง พัฒนากิจการ
ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จะต้อง “ไม่สั่งการ”  ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมไปยัง
บุคคลอ่ืน ได้แก่ครู  หรือ บุคลากรในสถานศึกษา  เพราะอ านาจการสั่งการเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะ
รับผิดชอบการน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

จากบทบาทหน้าที่ดังกล่าวนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาจมีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในกระบวนการ  และข้ันตอนต่าง ๆ ในกิจการของสถานศึกษา  โดยร่วมรับรู ้ร่วมคิด ร่วมท า  ร่วม
รับผล  และร่วมประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  สมาคม
ผู้ปกครองและครู  สมาคมศิษย์เก่า  องค์กรชุมชน  และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
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การประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการ  และผลงานของสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะมีหน้าที่ก ากับดูแล สนับสนุนกิจการของ

สถานศึกษาแล้ว  ควรจะมีบทบาทหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการ และผลงานของสถานศึกษาด้วย
เนื่องจากการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เป็นมิติหนึ่งในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับชุมชนได้ทราบถึงสภาพ
ความเป็นอยู่และผลงานการด าเนินงานของสถานศึกษา สภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนความต้องการของ
สถานศึกษาในการระดมทรัพยากรเพ่ือปรับปรุง และพัฒนากิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน และการปรับตัวในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็น
เพียงพอ ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  

ความจ าเป็นในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา 
   ๑. ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจกิจการของสถานศึกษา และกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความ
ตระหนักในหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเกิดความต้องการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดศึกษา โดยการสนับสนุนทั้งทางด้านความรู้ ความคิด ความช่วยเหลือทางด้าน
ทรัพยากร เพ่ือผลักดันให้สถานศึกษาในชุมชนเป็นไปตามความคาดหวังที่ชุมชนต้องการ โดยผ่าน
คณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนถึงผลส าเร็จในกิจการของสถานศึกษาที่เกิดจากตนเองมี
ส่วนร่วมคิด ร่วมท า  ร่วมสร้าง 

๓. ช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน 

สาระท่ีควรประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

๑. การเผยแพร่สถานภาพของสถานศึกษา จะช่วยให้ชุมชนรู้ถึงศักยภาพ จุดแข็ง  จุดอ่อน 
และข้อจ ากัดบางประการของสถานศึกษา จึงเป็นการสานสร้างความเข้าใจระหว่างสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา และความต้องการของชุมชนในบางสิ่งที่สถานศึกษาไม่สามารถสนองตอบ ต่อความต้องการของ
ชุมชนได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากอาจจ ากัดด้วยงบประมาณ  ดังนั้นหากชุมชนต้องการให้สถานศึกษาด าเนิน
กิจการที่ชุมชนเห็นว่ามีความจ าเป็น เร่งด่วน จ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะและคุณภาพนักเรียนโดยเร็ว  ชุมชนจะ
ได้มีส่วนร่วมคิด หาทางออก และร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นไปตามที่ชุมชนคาดหวัง โดยไม่รอคอย
นโยบายและงบประมาณของรัฐบาล    

ตัวอย่าง 

ความต้องการของชุมชน  ต้องการให้นักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้น ข้อจ ากัดของสถานศึกษามีคอมพิวเตอร์ ๓ ชุด และไม่มีห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับจัดการเรียน
การสอน  คณะกรรมการสถานศึกษาจึงเป็นผู้ประสานเชื่อมโยง ระหว่างสถานศึกษาและชุมชุนเป็นผู้รับ
ฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและทางออกท่ีจะช่วยให้สถานศึกษาได้มีคอมพิวเตอร์และห้องคอมพิวเตอร์ 
เท่าเทียมสถานศึกษาที่อยู่ในตัวเมือง โดยกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ รวบรวม
ข้อมูล และข้อคิดเห็นจากแต่ละกลุ่ม เสนอเป็นวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือร่วมกัน
สะท้อนความคิดเห็นจากแต่ละกลุ่มและหาข้อยุติร่วมกันในการด าเนินการให้เป็นไปตามที่ชุมชน
คาดหวัง  ซึ่งข้อยุติที่เป็นทางออกท่ีทุกฝ่ายร่วมกันคิด ท าให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของความคิด เกิดความ 
รู้สึกรัก หวงแหน ภาคภูมิใจ และรับผิดชอบร่วมกันในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ความต้องการของชุมชน 
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๒. การเผยแพร่วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา เป็นการสะท้อนให้ชุมชนเห็นทิศทางการด าเนิน
กิจการของสถานศึกษาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตท าให้ชุมชนทราบและคาดการณ์ได้ว่า ผลผลิตที่เป็น
บุตรหลานของตนในชุมชนเปน็อย่างไร เทียบเท่า เท่าทันหรือก้าวล้ าน าหน้าทันโลก หรือไม่ เพ่ือจะสามารถประเมิน
สถานการณ์สะท้อนความคิดเห็นให้กับสถานศึกษาได้อย่างถูกทิศทาง   ทันสถานการณ์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

๓. การเผยแพร่แผนงาน โครงการ กิจกรรมส าคัญของสถานศึกษา จะก่อให้เกิดประโยชน์ 
ดังนี้ 

     ๓.๑ ท าให้ชุมชนทราบกิจการและความเคลื่อนไหวของสถานศึกษา ช่วยให้ชุมชนมีสว่น
ร่วมในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษา และสะท้อนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาได้อย่างตรงประเด็น โดยผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา 

     ๓.๒ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาได้ตามก าหนดการล่วงหน้า  
     ๓.๓ เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างชุมชนและสถานศึกษา  
     ๓.๔ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาที่เกิดจากกระบวนการคิด 

และการติดสินใจของชุมชนเอง 
 
๔. การเผยแพร่ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา จะท าให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น

รับทราบผลการด าเนินกิจการและความเจริญก้าวหน้าที่ด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ร่วมภาคภูมิใจต่อผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเกิดขึ้นกับบุตรหลานและประชาชนในท้องถิ่นที่ทุกคนได้มีส่วนร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุน ตลอดจนได้รับทราบถึงข้อจ ากัดและสิ่งที่ควรมีการปรับปรุง พัฒนาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องตระหนักในบทบาทของการมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่ทุกคนมีส่วน
เป็นเจ้าของให้บรรลุผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 

๕. ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะช่วยเสริมสร้างให้ชุมชน        
มีความรัก ตระหนัก  ร่วมรับผิดชอบ หวงแหนและห่วงใยในสถานศึกษาของชุมชน 
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วิธีการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่กิจการและผลงานของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวังในการประชาสัมพันธ์ 
- ข้อมูลต้องมีความเที่ยงตรง  เชื่อถือได้ 
- ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน 
- เปิดโอกาสให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 
นอกจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ขอคณะกรรมการ

สถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาด้วย เนื่องจากการบอกให้สาธารณชนทราบว่า   
คณะกรรมการสถานศึกษาคือใคร มาจากไหน มีหน้าที่ท าอะไร มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา และชุมชน
อย่างไร และได้ร่วมกันเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างไร  จะท าให้ชุมชนสาธารณชน  ได้
เข้าใจ ตระหนักในบทบาทของการเข้ามามีส่วนร่วม และสามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการ
จัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละคนที่จะร่วมกันประสานร่วมมือ
กันกับชุมชนในฐานะเป็นผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริงสมตาม
เจตนารมณ์ของการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ   ประชาชน โดยประชาชน 
และเพ่ือประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายและความมุ่งหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ทุกฝ่ายได้มีส่วน
ร่วมกันจัดท าขึ้นทุกประการ 
 
 

วธีิการ
การ 

ประชุม 

สัมมนา 

เอกสาร 

หนงัสือ 

เล่มเลก็ 

วารสาร 

จุลสาร 

แผน่พบั ใบปลิว 

อ่ืน ๆ 

การ์ตูน 

ส่ือมวลชน หนงัสือ 

พิมพ ์

  โทรทศัน์ 

วิทย ุ

นิทรรศการ 

ร่วม 

กจิกรรม 

ชุมชน 

หอ 

กระจายข่าว 

แผ่นป้าย 

ประชาสัมพนัธ์ ส่ืออเีลก็

โทรนิค 



 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕. กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คณะสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา  การเลือกประธาน

กรรมการ และกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๖. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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การบริหารสถานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

 
  การบริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจาก
จะต้องด าเนินการตามหลักการและแนวปฏิรูปการศึกษาแล้วยังต้องยึดหลักการด าเนินการตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  ซึ่งมีหลักการส าคัญ  ๖   ประการ  คือ 

๑. หลักนิติธรรม ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย  โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อนักเรียน  และประชาชนเป็นส าคัญ 

  ๒. หลักคุณธรรม  ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างแก่สังคม มี
ความซื่อสัตย์  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  และประกอบอาชีพที่สุจริต 

   ๓. หลักความโปร่งใส  การท างานทุกขั้นตอนต้องยึดหลักโปร่งใส เพ่ือสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน มีการปรับปรุงกลไกการท างานร่วมกันให้สามารถตรวจสอบ  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย  สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 

  ๔. หลักการมีส่วนร่วม มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามาและเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญการบริหารและจัดการศึกษา 

  ๕. หลักความรับผิดชอบ มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ส านึกและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใส่ใจและกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง  เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและมีความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตนเอง
ตามบทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ๖. หลักความคุ้มค่า มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอยา่งประหยัดและเกิดประโยชน์สงูสุด
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน และประชาชนที่สถานศึกษารับผิดชอบ 

เทคนิคการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทในการประชุมของประธานและกรรมการ 
  การด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกรอบภารกิจที่กฎหมายก าหนด 
มุ่งประสงค์ให้มีการด าเนินงานในรูปองค์กรบุคคลหรือคณะกรรมการ ซึ่งอาศัยการตัดสินใจด้วยการพิจารณาเรื่อง
ต่าง ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในบรรดาคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  ยิ่ง
ไปกว่านั้นการด าเนินงานในรูปคณะกรรมการจะส าเร็จผลเป็นอย่างอ่ืนก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการแต่ละคนเข้าใจ
และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างแท้จริง ซ่ึงมีหลักปฏิบัติในฐานะประธานและกรรมการ  ดังนี้ 

บทบาทในฐานะประธาน 
  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะต้องท าหน้าที่ประธานการประชุม 
คณะกรรมการ  และเป็นบุคคลส าคัญที่สุดที่จะท าให้การประชุมบรรลุผลตามความมุ่งหมาย การจะท าให้การประชุม
ส าเร็จผลมีหลักปฏิบัติส าหรับผู้เป็นประธานการประชุม  ดังนี้ 
  ๑.  ร่วมก าหนดระเบียบวาระการประชุม 
  ๒.  ศึกษาระเบียบวาระการประชุม 
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  ๓.  ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนการประชุม 
  ๔.  ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการประชุม 
  ๕.  วางตัวเป็นกลาง มีความยุติธรรม น ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการประชุมมาใช้อย่าง
ถูกต้อง 
  ๖.  เป็นผู้น าการประชุมที่ดี 
  ๗.  สร้างบรรยากาศของการประชุมที่ดี  ลดความตึงเครียดของการประชุม 
  ๘.  กระตุ้นให้สมาชิกผู้เข้าประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง 
  ๙.  ควบคุมการประชุมให้อยู่ในประเด็น  เคารพความคิดเห็นของผู้เข้าประชุม 
           ๑๐. จดประเด็นการอภิปรายที่ส าคัญของสมาชิกแต่ละคน 
           ๑๑. ตีความและสรุปประเด็นการอภิปราย  ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในที่ประชุมของ
สมาชิกเพ่ือน าไปสู่มติที่ประชุม 

บทบาทของกรรมการ 
  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแต่ละคน  มีส่วนส่งเสริมที่จะท าให้การประชุมประสบ
ผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิผลด้วยการน าเสนอความคิดเห็นของตนอย่างสุจริตและจริงใจ รวมทั้งการรับฟังและ
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากของตนด้วยเป็นอย่างดี  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกของการ
ประชุมที่ดี  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.  ศึกษา กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ และเข้าใจบทบาทในการประชุม 

๒.  ศึกษาระเบียบวาระการประชุมเพ่ือให้ทราบจุดประสงค์ เป้าหมายของการประชุมอย่าง
ชัดเจน 

๓. มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม 
๔. มีการอภิปรายอย่างมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของที่ประชุม 
๕. สร้างบรรยากาศในการประชุมเป็นไปในทางสร้างสรรค์ มีความสมานฉันท์ 
๖. มติของที่ประชุมถือเป็นการตัดสินใจและความรับผิดชอบร่วมกันตามระบอบประชาธิปไตย 
๗. ไม่น าเรื่องในที่ประชุมไปวิพากษ์วิจารณ์ภายนอก 

เทคนิคและแนวทางการประชุมที่มีประสิทธิภาพ 
การท างานร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหลายวิธี อาทิ การประชุมเพ่ือ

การตัดสินใจ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ การเข้าร่วมด าเนินงาน การตรวจสอบการสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ฯลฯ ส าหรับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาจะเน้นการเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
การตัดสินใจ ซึ่งมีเทคนิควิธีการและขั้นตอน โดยสรุปดังนี้ 

๑. เทคนิควิธีการ 
    ๑.๑ เทคนิคการระดมความคิดในการประชุมวางแผนการปฏิบัติเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน

ประกอบด้วย 
           - การสร้างความเข้าใจ เป็นการรับรู้ การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง

และประสบการณ์ของบุคคลที่เข้าร่วมประชุม 
           - การสร้างแนวทางการปฏิบัติ เป็นการก าหนดกิจกรรมการปฏิบัติที่จะน าไปสู่

ความส าเร็จในภารกิจที่ร่วมกันด าเนินงาน 
           - การก าหนดแนวทางการปฏิบัติ เป็นการน ากิจกรรมการปฏิบัติที่ยอมรับร่วมกันมา

ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ   
    ๑.๒ เทคนิคการวิเคราะห์สภาพการพัฒนา โดยใช้การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง-

จุดอ่อนของสถานศึกษา และประเด็นที่เป็นโอกาส-อุปสรรคของสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม ผลการ
วิเคราะห์จะช่วยก าหนดสภาพของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้สูงที่จะ
ประสบความส าเร็จ 
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    ๑.๓ เทคนิคหลักการระดมสมอง เป็นวิธีการที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้

ตัดสินใจในสาระที่ต้องการหาข้อยุติที่ยอมรับร่วมกันเป็นการเปิดโอกาสให้กรรมการฯ ได้แสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระเป็นรายบุคคล 
          ๒. ขั้นตอนการประชุมการตัดสินใจหาข้อยุติร่วมกัน สรุปได้ 8 ขั้น ดังนี้ 
       ขั้นที่ ๑  เสนอประเด็นที่ต้องการหาข้อยุติร่วมกัน 
        ขั้นที่ ๒  อภิปรายท าความกระจ่างในประเด็นที่ต้องการหาข้อยุติ 
        ขั้นที่ ๓  ก าหนดเป้าหมายของประเด็นที่ต้องการหาข้อยุติ 
        ขั้นที่ ๔  กรรมการสถานศึกษาแต่ละคนเสนอความคิดเห็นพร้อมอภิปรายประกอบ 
        ขั้นที่ ๕  สรุปสาระส าคัญของความคิดเห็นที่เหมือนและแตกต่างกัน 
        ขั้นที่ ๖  กรรมการสถานศึกษาแต่ละคนอภิปรายสาระที่แตกต่าง โดยใช้ค าถาม 

    - มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรือไม่  
    - มีความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์หรือไม่ 
    - มีความคุ้มค่า คุ้มทุนของทรัพยากรที่ใช้หรือไม่ 
    - ผลที่คาดว่าจะได้รับตรงกับเป้าหมายหรือไม่ 

      ขั้นที่ ๗  สรุปสาระส าคัญท่ีเป็นความคิดเห็นที่ยอมรับร่วมกัน 
      ขั้นที่ ๘  ทบทวนสาระส าคัญอีกครั้งจนได้ข้อยุติที่ยอมรับร่วมกัน 
๓. ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการประชุม 
     ๓.๑ สถานศึกษาจัดสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกให้พร้อมก่อนการประชุม 
     ๓.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการประสานงานก่อนการประชุม โดย

ค านึงถึงระยะเวลาที่ให้กรรมการสถานศึกษาฯได้ศึกษาข้อมูลและเตรียมการประชุมล่วงหน้า  
     ๓.๓ ก าหนดบทบาทของผู้เข้าร่วมประชุมให้ชัดเจน  
     ๓.๔ การประชุมอาจมีการน าผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ที่ประชุมมี 

ข้อมูลในการพิจารณามากข้ึน 
     ๓.๕ ประธานการประชุมเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่จะให้การด าเนินการประชุมเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย จึงควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
๑) เข้าใจเทคนิคและวิธีการการประชุมอย่างแท้จริง 
๒) สามารถด าเนินการการประชุมทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง  
๓) มีความสามารถในการสรุปประเด็น   มีเทคนิคการสร้างบรรยากาศการประชุมให้

สนุกสนาน มีความสามารถในการประนีประนอมเม่ือเกิดกรณีขัดแย้ง  
๔) ให้เวลาและความส าคัญในการศึกษาสาระของการประชุมอย่างแท้จริง       
๕) เป็นผู้ที่เข้าใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   ๖) สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี 
     ๓.๖ เป็นผู้รับฟังท่ีดี เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น มีมารยาทในการ 

เข้าร่วมประชุม 
     ๓.๗ มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อการน าเสนอข้อมูลที่ชัดเจน 

  ภารกิจการปฏิรูปการศึกษาจะประสบความส าเร็จได้เพราะประสิทธิภาพของ การด าเนินงาน 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และคุณภาพการจัดการศึกษา ในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มีเทคนิค
วิธีการอีกหลายวิธีการที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถน าไปใช้  เชื่อได้ว่าการปฏิรูปการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะประสบผลส าเร็จอย่างแน่นอน หากคณะกรรมการและสถานศึกษาได้ท าหน้าที่ร่วมกันอย่าง
เต็มศักยภาพ 
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กฎกระทรวง 
ก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา  

การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง 
และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๐ วรรคสาม   แห่งพระราชบัญญัติ   
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๔๕ กับมาตรา ๘ และมาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้    
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
  “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง    
หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนักเรียน และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่นักเรียนอยู่
ด้วยเป็นประจ า หรือที่นักเรียนอยู่รับใช้การงาน 
  “ครู” หมายความว่า    บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้าน การเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 
  “สถานศึกษา” หมายความว่า  โรงเรียน วิทยาลัย หรือหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่  หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับงบประมาณจากรัฐแต่ละแห่ง 
ยกเว้นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์การเรียน  
  “สถานศึกษาขนาดเล็ก”  หมายความว่า     สถานศึกษาที่มีนักเรียน ไม่เกินสามร้อยคน 
  “สถานศึกษาขนาดใหญ่” หมายความว่า    สถานศึกษาที่มีนักเรียนเกินกว่าสามร้อยคนข้ึนไป 
  “องค์กรชุมชน” หมายความว่า ชุมชนหรือองค์กรที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่าสิบห้า
คน เพื่อด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่
ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในสถานศึกษา หรือท้องที่ต าบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล   องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ได้รับ   การจัดตั้งตาม
กฎหมาย ซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู่ 
                             “ศิษย์เก่า” หมายความว่า    ผู้ที่สถานศึกษารับรองว่าส าเร็จการศึกษาจากหรือเคย
ศึกษาในสถานศึกษานั้น 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแต่ละแห่ง 
  “กรรมการ” หมายความว่า   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแต่ละแห่ง 
  “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
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  “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”   หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
  ข้อ ๒ ในสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวนเก้าคน และ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจ านวนสิบห้าคน ประกอบด้วย 
  (๑) ประธานกรรมการ  
  (๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จ านวนหนึ่งคน 
  (๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จ านวนหนึ่งคน 
  (๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จ านวนหนึ่งคน 
  (๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนหนึ่งคน 
  (๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จ านวนหนึ่งคน 
  (๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพ้ืนที่จ านวนหนึ่งรูป
หรือหนึ่งคนส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจ านวนสองรูปหรือสองคนส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
  (๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งคนส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและจ านวนหกคน
ส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
  (๙) ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ ๓ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)  
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
  (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๕) ไม่เป็นคู่สัญญากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่      
การศึกษานั้น 

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม(๕)  
ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการ
หรือการใด ๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อ านวยการภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หาก
มิได้ด าเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
  ข้อ ๔ นอกจากคุณสมบัติตามข้อ ๓ แล้ว 
  (๑) กรรมการตามข้อ ๒ (๒)   ต้องเป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษานั้น และไม่เป็นครู   เจ้าหน้าที่   หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญา
จ้างกับสถานศึกษานั้น 
  (๒) กรรมการตามข้อ ๒ (๓) ต้องเป็นครู 
  (๓) กรรมการตามข้อ ๒ (๔) ต้องไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น 
  (๔) กรรมการตามข้อ ๒ (๖) ต้องเป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น    
และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น 
  (๕) กรรมการตามข้อ ๒ (๘) ต้องไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เกินกว่าสามแห่งขึ้นไปในเวลาเดียวกัน และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษาท่ีปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น 
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  ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการด าเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) และ (๖) ให้บุคคลแต่ละประเภท
เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๓ และข้อ ๔ จากนั้นให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือก
กันเองให้เหลือประเภทละหนึ่งคน  ทั้งนี้ โดยให้แต่ละประเภทแยกกันด าเนินการ 
  (๒) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๔)  ให้องค์กรชุมชนเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร
เป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ  ๓  และข้อ  ๔ จากนั้นให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ
จ านวนหนึ่งคน       
                              ในกรณีไม่มีองค์กรชุมชนในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในถาน
ศึกษาหรือต าบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่ หรือมีแต่ไม่เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการให้ผู้อ านวยการ
สรรหาผู้แทนองค์กรชุมชนในท้องที่ต าบลหรือแขวงใกล้เคียง หรือในท้องที่ต าบลหรือแขวงของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ใกล้เคียงเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในสถานศึกษานั้น 
  (๓) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๕) ให้ด าเนินการโดยสภาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น 
  (๔) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๘) ให้ด าเนินการ โดยการพิจารณาร่วมกันของผู้
ที่ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ  ตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)  (๗) และกรรมการตามข้อ ๒ 
(๙) ให้ได้จ านวนสองคนส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจ านวนเจ็ดคน ส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
  (๕) การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ ให้ผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ  ตามข้อ ๒  
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)  และกรรมการตามข้อ ๒ (๙) ร่วมกันเลือกประธานกรรมการ จากผู้ที่ได้รับเลือก
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (๖) ให้ผู้อ านวยการเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกตาม (๑) ถึง (๕)    ต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ 
  ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการ นอกจากที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของสถานศึกษา 
  ข้อ ๗ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)   และ (๘) มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
  นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) (๗) และ (๘) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ ท าให้เสื่อมเสียต่อ
สถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ 
  (๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ 
  (๕) พ้นจากการเป็นพระภิกษุ เฉพาะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ 
  ข้อ ๘ ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) 
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ด าเนินการสรรหา เลือก และแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทน
ภายในเก้าสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่ด าเนินการก็ได้ 
  ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้
ด าเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ    และให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่ 
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  ข้อ ๙ สถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยทั่วไป ซึ่งไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาได้ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงนี้  การก าหนด
องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่  หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจ านวนกรรมการในแต่ละลักษณะและประเภทของ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นผู้มีอ านาจในการประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาท่ีมีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน
แตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไป 
  ข้อ ๑๐ ในวาระเริ่มแรกให้ผู้อ านวยการด าเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
  ข้อ ๑๑ ในวาระเริ่มแรกกรรมการตามข้อ ๒ (๓) ยังไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนกว่า
คุรุสภาจะก าหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
อันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ หรือการด าเนินการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

อดิสัย  โพธารามิก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล 

ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
--------------------------------- 

 
  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘  และมาตรา ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการ 
และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๖” 
  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
  “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
ที่เป็นนิติบุคคล 
  ข้อ ๔  ให้สถานศึกษามีวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่เพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
  ข้อ ๕  ในกิจการทั่วไปของสถานศึกษาที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถานศึกษา 
  ข้อ ๖  ให้สถานศึกษามีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์ 
จากทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา เว้นแต่การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้สถานศึกษา 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
  เมื่อจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สถานศึกษารายงานให้ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบโดยเร็ว 
  ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาจวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศ
ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
  ข้อ ๗  ในกรณีที่จะต้องมีการจดทะเบียนสิทธิ ขึ้นทะเบียนหรือด าเนินการทางทะเบียนใด ๆ 
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา ให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการทางทะเบียนดังกล่าวได้ในนาม
นิติบุคคลสถานศึกษา 
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  ข้อ ๘  ในกรณีนิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องคดี ให้สถานศึกษารายงานให้ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ เพื่อด าเนินการ 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินคดีโดยเร็ว 
  ข้อ ๙  สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณในส่วนของที่ตั้งไว้ 
ส าหรับสถานศึกษาตามที่ได้รับการก าหนดวงเงิน และได้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการ 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ทั้งนี้  ยกเว้นงบประมาณในหมวดเงินเดือน 
  ข้อ ๑๐  สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัสดุในส่วนที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบหรืออยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับมอบตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุในข้อ ๙  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศก าหนด 
  ข้อ ๑๑  การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา ให้สถานศึกษา 
รับบริจาคตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการและ 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  ข้อ ๑๒  การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศก าหนด 
  ข้อ ๑๓  ให้สถานศึกษาจัดท าบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศ 
ให้ตามข้อ ๖  ไว้เป็นหลักฐาน และให้สรุปรายการบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวรายงานให้ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้นสังกัดทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ 
  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี
ทรัพย์สินดังกล่าวแล้วรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบโดยเร็ว 
  ข้อ ๑๔  การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ข้อ ๑๕  เมื่อมีประกาศยุบ รวม เลิก สถานศึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้มีการ
ตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชี รวมทั้ง ด าเนินการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  ข้อ ๑๖  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรักษาการให้เป็นไปตาม 
ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
 

ปองพล  อดิเรกสาร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.  ๒๕๔๓ 

 
หน้าที ่ ข้อ ๑  

ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
      ๑.  ศึกษาหาความรู้และท าความเข้าใจเรื่อง การวางแผน และการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา จากเอกสารและ
แหล่งความรู้ต่างๆ 
      ๒.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการจัดท าร่างนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
      ๓.  พิจารณาก าหนด นโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

หน้าที ่ ข้อ  ๒   
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

     ๑.   ศึกษานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
     ๒.  พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
     ๓.  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
     ๔.  ให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
     ๕.  ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

หน้าที ่ ข้อ  ๓   
ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

๑. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการภูมิปัญญา ท้องถิ่น และน าเสนอให้สถานศึกษาไว้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท าสาระ หลักสูตร 

๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบในสาระหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดท า 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
หน้าที ่ ข้อ  ๔   

ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
      ๑.  ศึกษาแนวทางการด าเนินการและปฏิทินและการปฏิบัติการของสถานศึกษา 
      ๒.  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษารวมทั้ง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
      ๓.  ติดตามดูแล ช่วยเหลือแก้ปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพ 

หน้าที ่ ข้อ ๕  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

      ๑.  ร่วมสนับสนุนการด าเนินการในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของเด็กในเขตบริการของโรงเรียน 
      ๒.  ประสานความร่วมมือสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั่วไป และผู้ปกครองของนักเรียนเพ่ือให้เห็นความส าคัญ
ในการศึกษา 
      ๓.  สนับสนุนช่วยเหลือ เด็กท่ีขาดแคลน  หรือมีความต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษเพ่ือให้ สามารถได้เรียนจนจบ
หลักสูตร 

 

 

 



-11- 

หน้าที ่ ข้อ ๖  
พิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

      ๑.  ศึกษาข้อมูลเด็กที่มีความพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความต้องการพิเศษในท้องถิ่น เพื่อเสนอข้อมูล
ให้กับสถานศึกษา 
      ๒.  สนับสนุนสิ่งต่างๆ  ที่จะเป็นสื่อเครื่องมือ  อุปกรณ์ การเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับสถานศึกษาเพ่ือ
ช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในลักษณะต่างๆ 
      ๓.  สนับสนุน ส่งเสริมเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

หน้าที ่ ข้อ  ๗   
เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ

บริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา 
     ๑.  เสนอแนะแนวในการบริหารจัดการ ใน ด้านงานวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบุคลากร และด้านบริหาร
ทั่วไปของสถานศึกษา 
    ๒.  ร่วมเป็นคณะท างาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้การบริหาร และการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
          ๑)  การบริหารจัดการด้านวิชาการ 
              (๑)  มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานวิชาการของสถานศึกษา 
              (๒)  มีส่วนร่วมในการจัดหาผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
         ๒)  การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
              (๑)   มีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการบริหารใช้งบประมาณของสถานศึกษา โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ 
              (๒)  มีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล  
        ๓)  การบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล 
              (๑)  มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาครแูละบุคลากรอ่ืนในสถานศึกษาและส่งเสริมให้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
              (๒) ให้ขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรอ่ืนในสถานศึกษา 

หน้าที ่ ข้อ  ๘  
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมพัฒนาการของ

นักเรียนทุกวัย รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
       ๑.  ร่วมก าหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรต่างๆ ทั้งภายนอก และภายในท้องถิ่นเพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       ๒.  ส่งเสริมการใช้วิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ด้านวิชาชีพในท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักเรียน 
โดยจัดหาและเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นวิทยากรภายนอก 
      ๓.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ โดยร่วมเป็น
คณะกรรมการด าเนินการ 

หน้าที ่ ข้อ  ๙  
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้

สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
๑. ประสานกับประชาชน และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาให้มี

ความพร้อมให้เป็นแหล่งวิทยากรของชุมชน และเป็นแหล่งที่จะให้บริการชุมชน 
๒. ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของสถานศึกษาประสานความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรภายนอกให้เห็นความส าคัญ

ของสถานศึกษาและใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และเป็นแหล่งบริการชุมชน                                                              
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ของชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา

ความเป็นอยู่ของประชาชน 
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หน้าที ่ ข้อ ๑๐   
ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อ สาธารณชน 

     ๑.  รับทราบและให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา 
     ๒.  เสนอแนะเพ่ือปรับปรุง รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนน าไปเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

หน้าที่ ข้อ ๑๑   
แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อการด าเนินงานตามระเบียบนี้ ตามที่เห็นสมควร 

๑. พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษา และหรือคณะอนุกรรมการตามภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาตามความจ าเป็น
และความเหมาะสม 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คณะอนุกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพในการช่วยเหลือ
กิจกรรมของสถานศึกษา 

หน้าที่ ข้อ ๑๒   
ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น 

      ๑.  รับทราบ ให้ความเห็นและเสนอแนะในการด าเนินงานตามภารกิจที่หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น
มอบหมาย 
      ๒.  ให้ความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานในภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับ
มอบหมายให้บังเกิดผลส าเร็จ 

 
 
 


