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โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
อ าเภอภเูวียง  จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 



 

สารบัญ 

      

                                                                                   หน้า 

คาํนํา   

บทที ่ ๑ โครงสร้างและระบบบริหารการศึกษา ๑ 

 หลกัการจัดการศึกษา      ๑ 

 โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๒ 

 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๓ 

บทที ่๒ บทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 

         ขั้นพืน้ฐาน 

๔ 

 บทบาทน้าทีข่องสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ๔ 

 อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ๕ 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาท อาํนาจหน้าทีข่องสถานศึกษา 

         กบัคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

๕ 

บทที ่๓ การปฏบัิติงานร่วมกนัของสถานศึกษาและคณะกรรมการ 

         สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

๑๐ 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ๑๐ 

 ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ๑๐ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานจากอดีตถึงปัจจุบัน ๑๑ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในความคาดหวังของการปฏิรูปการศึกษา ๑๒ 

 บทบาทของสถานศึกษาต่อการส่งเสริมภารกจิของคณะกรรมการ 

         สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

๑๒ 

 แนวทางปฏิบัติงานร่วมกันของสถานศึกษากบัคณะกรรมการ 

         สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

๑๔ 

 การประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่กจิการ และผลงานของสถานศึกษา ๑๕ 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 

      

                                                                                   หน้า 

 

เอกสารอ้างองิ  ๑๙ 

ภาคผนวก  ๒๐ 

 การบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานตามหลกับริบทจัดบ้านเมืองและสังคมทีด่ี (๑) 
 เทคนิคการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน (๒) 
 กฎกระทรวงกาํหนดจํานวน คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์ วธีิการสรรหา การเลอืก 

         ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจาก 

         ตําแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ 

(๖) 

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขต 

         การปฏิบัติหน้าทีข่องสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานทีเ่ป็นนิติบุคคลในสังกดั 

         เขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

(๑๑) 

 คณะทาํงานจัดทาํคู่มือการปฏบิัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน (๑๔) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คาํนํา 
 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ตวัแทนของประชาชนผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง       
ในเขตชุมชน ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน         
บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความสําคญัเป็นอยา่งยิ่งในการกาํกบัและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาอนัเน่ืองมาจากเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ     
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตอ้งการให้ประชาชนซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย
โดยตรงเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาร่วมกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
อยา่งแทจ้ริงในลกัษณะเป็นเจา้ของหรือหุน้ส่วนของสถานศึกษา 

  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงต้องทาํหน้าท่ีแทน     
ชุมชนและผูป้กครองนกัเรียนทุกคนจึงตอ้งคาํนึงถึงการจดัการศึกษาท่ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 
ซ่ึงเป็นลูกหลานของชุมชน ขณะเดียวกันก็จะต้องทาํงานร่วมกับผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะครู         
โดยตระหนกัถึงความเป็น “เจา้ของร่วมกนั” จึงอาศยักระบวนการทาํงานท่ีเนน้การกระจายอาํนาจ การมี
ส่วนร่วมและความโปร่งใสตรวจสอบไดใ้นทุกขั้นตอนของการจดัการศึกษา พร้อมกบัยึดถือหลกัการ
ของการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคม ด้วยการปฏิบติัตามกฎหมายยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ดีงาม         
สร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ีความสํานึก
ในความรับผดิชอบร่วมกนั และคาํนึงถึงความคุม้ค่าในการลงทุนดา้นการจดัการศึกษา 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึง     
ความสําคญัของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมีบทบาทแลหน้าท่ีในฐานะผูมี้ส่วนร่วม       
เป็นเจา้ของสถานศึกษาและตอ้งร่วมรับผิดชอบต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จึงได ้  
จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคาดหวงัว่าคู่มือเล่มน้ีจะเป็น  
แนวทางในการดําเนินการร่วมกันของทุกฝ่ายท่ีมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ท่ีคุณภาพผู ้เรียนเป็นสําคัญ               
ขอขอบคุณคณะทาํงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีไดจ้ดัทาํคู่มือจนประสบผลสาํเร็จ 

 

 

      สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

           กระทรวงศึกษาธิการ 

              เมษายน  ๒๕๔๗ 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่  ๑ 

โครงสร้างและระบบบริหารการศึกษา 

หลกัการจัดการศึกษา 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  ๒๕๔๐ และพระราชบญัญติัการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕กาํหนดให้มีการเปล่ียนแปลง 
การจดัการศึกษาไทย  ทั้งในดา้นสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างเสมอภาคกนัในการไดรั้บการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ ปี  อยา่งต่อเน่ืองและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และการจดัการศึกษา
ดงักล่าวจะตอ้งคาํนึงถึง การมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเอกชน  เป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  ให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   หลกัการสําคญั
ดงักล่าว  ตรงกบัแนวคิดหลกัในการจดัการศึกษาเพื่อทุกคนทุกฝ่าย  (Education  for All)  และ
ทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการศึกษา  (All  for Education)  อนัเป็นหลกัการพื้นฐานท่ีไดรั้บ
การยอมรับทัว่โลก 

  การปฏิรูปการศึกษาคร้ังน้ี  นอกจากจะเนน้การปฏิรูประบบและกระบวนการจดั
การศึกษาแลว้ยงัเนน้ในส่วนท่ีเป็นแนวทาง หลกัการ โครงสร้าง และระบบบริหารให้เป็นส่วนสาํคญัใน
การสนบัสนุนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์คือคุณภาพการศึกษา ดว้ยเหตุน้ี 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึง
กาํหนดสาระการปฏิรูป             ใหค้รอบคลุมทุกดา้น เช่น เป้าหมายและหลกัการ สิทธิและโอกาส 

ระบบการศึกษา แนวทางการจดั       การศึกษา โครงสร้างการบริหารจดัการ คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   งบประมาณทางการศึกษา และส่ือและเทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษา  เป็นการปฏิรูปเพื่อใหมี้เอกภาพ           ดา้นนโยบาย มีความหลากหลายในทางปฏิบติั โดย
ยดึหลกัการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กาํหนด 

มาตรฐานการศึกษาและการจดัระบบประกนั      คุณภาพการศึกษาทุกระดบั มีการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา  ยดึหลกัการ ส่งเสริมมาตรฐานและพฒันาครู คณาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษา ใหบุ้คคล ครอบครัว องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 



- ๒ - 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
   

  การปฏิรูประบบบริหารราชการและการจัดการศึกษา  ไดห้ลอมรวมหน่วยงานทาง      
การศึกษา คือ ทบวงมหาวทิยาลยั สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ   
เป็นหน่วยงานเดียวกนั  เป็น  กระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างการบริหารราชการใหม่ โดยจดั
ระเบียบบริหารราชการออกเป็น ๓ ส่วน ไดแ้ก่   (๑) การจดัระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง   
(๒) การจดัระเบียบบริหารราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา และ (๓) การจดัระเบียบราชการในสถานศึกษา
ของรัฐท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาท่ีเป็นนิติบุคคล  

๑.  การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง ระดบักระทรวง  มีบทบาทและอาํนาจ 

หนา้ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมและกาํกบัดูแลการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท  กาํหนดนโยบาย  แผน 

และมาตรฐานการศึกษา     การสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและประสานงานการ
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา   การติดตามตรวจสอบและประเมินผล โดยมี
หวัหนา้               ส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี  

           ๑.๑ สาํนกังานรัฐมนตรี 
         ๑.๒ สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
         ๑.๓ สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
         ๑.๔ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        ๑.๕ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
         ๑.๖ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๒. การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพืน้ที่การศึกษาให้จัด ดังนี ้

๒.๑ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๒.๒ สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน   หรือส่วนราชการท่ี

เรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

๓. การจัดระเบียบราชการในสถานศึกษาของรัฐทีจั่ดการศึกษาระดบัปริญญาทีเ่ป็นนิติ
บุคคล   

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของแต่ละสถานศึกษา 
จากโครงสร้างและอาํนาจหนา้ท่ีดงักล่าว เราจึงเขียนแผนภูมิโครงสร้างการบริหารจดัการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการไดด้งัน้ี  
 

 

 

 



 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

สาํนกังานรัฐมนตรี 

 

 

          คณะกรรมการ                      คณะกรรมการ                 คณะกรรมการ              คณะกรรมการ
          สภาการศึกษา       การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             การอุดมศึกษา              การอาชีวศึกษา 

 

 

    สาํนกังาน  สาํนกังาน                  สาํนกังาน        สาํนกังาน     สาํนกังาน 

   ปลดักระทรวง  เลขาธิการ              คณะกรรมการ    คณะกรรมการ  คณะกรรมการ 

   ศึกษาธิการ  สภาการศึกษา           การศึกษาขั้นพน้ฐาน                   การอุดมศึกษา  การอาชีวศึกษา 

       (สป.)  (สกศ.)      (สพฐ.)           (สกอ.)         (สอศ.) 
 

 

                       คณะกรรมการ 

                            เขตพ้ืนท่ี 

                            การศึกษา 

 - กคศ. 
 - กศน. 
 - สช.       สาํนกังาน  สถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษา 

 - ฯลฯ       เขตพ้ืนท่ี    ระดบัปริญญาท่ีเป็นนิติบุคคล 

        การศึกษา 

 

 

                     คณะกรรมการ              คณะกรรมการ 

                       สถานศึกษา  สถานศึกษา 

                       ขั้นพ้ืนฐาน  อาชีวศึกษา 

   

 

                    สถานศึกษา     สถานศึกษา 

      ขั้นพืน้ฐาน     อาชีวศึกษา



 

บทที ่ ๒ 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

  สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุตาม      

ความมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษาตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงกาํหนดให้มีคณะกรรมการซ่ึงเป็นองคค์ณะบุคคลทาํหนา้ท่ีกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุน
กิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจดัการทางการศึกษา ทั้งน้ี การ
ดาํเนินงานให้ประสบความสําเร็จนั้นสถานศึกษาและคณะกรรมการตอ้งเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของกนัและ
กนั ควรมีรูปแบบ วิธีการทาํงานท่ีประสานสอดคลอ้งกนัโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา   การศึกษาให้
บรรลุผลตามท่ีร่วมกนักาํหนดข้ึน 

 

บทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ    สถานศึกษา  
มีบทบาทหนา้ท่ีดงัน้ี 

  ๑. จดัทาํนโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย      
และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพน้ฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา ตลอดจนบริบทและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

  ๒. จดัตั้งงบประมาณ และรับผดิชอบการใชจ้่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
  ๓. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการของนกัเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

  ๔. จดัการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม      

และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
  ๕. ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและแนวปฏิบติัต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

  ๖. กาํกบั ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบติังาน 

ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพฒันา และการดาํเนินการทางวนิยักบัครูและบุคลากร      
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

  ๗. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บาํรุงรักษา ใช ้และจดัหา        
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา   
  ๘. จดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหค้วามร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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๙. ส่งเสริมความเขม้แขง็ให้กบัชุมชน และสร้างความสัมพนัธ์กบัสถานศึกษา 
และสถาบนัอ่ืนในชุมชน  และทอ้งถ่ิน   

๑๐.ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีได้รับ          

มอบหมายและตามท่ีกฎหมายกาํหนด   

 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

  ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

๒๕๔๖ รวมทั้งอาํนาจหนา้ท่ีการบริหารงานบุคคลท่ีจะเกิดข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหาร 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     

ไดด้งัน้ี 

  ๑. กาํกบัการดาํเนินกิจการของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย  กฎ  ระเบียบ 

ประกาศ คาํสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

๒. ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินการกิจการดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
  ๓. มีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากร    
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษากาํหนด 

  ๔. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษากบัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

  อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจแบ่งไดเ้ป็น ๓ ลกัษณะ คือ 

(๑) กาํกบั (๒) ส่งเสริม สนบัสนุน และ (๓) มีอาํนาจอ่ืนตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 

กาํหนด ซ่ึงมีกรอบในการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

  ๑. อาํนาจหนา้ท่ีในการกาํกบั หมายถึงการกาํกบัใหส้ถานศึกษาดาํเนินงานดา้นวชิาการ  
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 

คาํสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
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  อาํนาจหน้าท่ีในการกาํกับการดาํเนินงานของสถานศึกษา หลายคนเปรียบเทียบว่า        
ทาํหนา้ท่ีคลา้ยกรรมการกาํกบัเส้น (Lineman) ในกีฬาฟุตบอล คือ กรรมการกาํกบัเส้นไม่ใช่ผูต้ดัสิน 

และไม่ใช่ตวันกักีฬาฟุตบอลในสนาม ไม่มีสิทธิเป่านกหวีด ไม่มีสิทธิเตะฟุตบอลในขณะท่ีมีการแข่งขนั 

เพราะคนมีสิทธิเป่านกหวีดคือกรรมการตดัสิน (Referee) คนมีสิทธิเตะฟุตบอล คือ นกักีฬาของทั้ง
สองทีม    ส่วนกรรมการกาํกบัเส้นมีสิทธิและหน้าท่ีในการยกธงเม่ือผูเ้ล่นไม่ปฏิบติัตามกติกา เม่ือ
กรรมการกาํกบัเส้นยกธง กรรมการตดัสินก็จะเป่านกหวีดยุติการแข่งขนัชัว่คราวก่อนเร่ิมเล่นใหม่  ซ่ึงโดย
บทบาทน้ี    คณะกรรมการสถานศึกษาตอ้งคอยกาํกบัสถานศึกษา โดยการติดตามการปฏิบติังานของ
สถานศึกษา    รวมทั้งให้ความเห็น ให้ขอ้เสนอแนะและคาํปรึกษา เพื่อให้สถานศึกษาดาํเนินการให้
เป็นไปตามกฎกติกา  
ไดแ้ก่ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานกังาน             

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และของสถานศึกษาออกเอง            
หากสถานศึกษาดาํเนินการไม่สอดคลอ้ง หรือไม่ดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ   

คาํสั่ง และนโยบายดงักล่าว คณะกรรมการสถานศึกษาตอ้งแจง้ให้สถานศึกษาดาํเนินการ หากสถานศึกษา
ยงัไม่ดาํเนินการ คณะกรรมการตอ้งเสนอความเห็นไปยงักรรมการตดัสิน (เป่านกหวีด) ซ่ึงไดแ้ก่       

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณาสั่งการหรือแจง้สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สั่ง
การตามอาํนาจหนา้ท่ีต่อไป 

  ๒. อาํนาจในการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา       
มีความเขม้แข็ง บริหารงานอยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่เยาวชนและ
ประชาชนไดอ้ยา่งกวา้งขวางทัว่ถึง และจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ศรัทธา เช่ือถือ ของ
ประชาชน ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

  ๓. อาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล สําหรับขา้ราชการครูและบุคลากร      
ทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษา อาํนาจหนา้ท่ีในส่วนน้ีให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาํหนดให้เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ       สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

  ๔. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  จากบทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดงักล่าว อาจเปรียบเทียบบทบาทหนา้ท่ีดงัตารางต่อไปน้ี 
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บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

บทบาทหน้าที่ของ 
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

บทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

๑. ด้านวชิาการ ๑. ด้านวชิาการ 
     ๑.๑ พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

     ๑.๑ ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตร
ของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั      หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ  ความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน
และทอ้งถ่ิน 

  

     ๑.๒ จดัการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม 

บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และ     

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

     ๑.๒ ใหข้อ้เสนอแนะ และส่งเสริมสนบัสนุนในการจดั
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ฯลฯ เพื่อการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

  

     ๑.๓ จดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายใน  

สถานศึกษา และรายงานผลการประเมิน              

ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ 

     ๑.๓ รับทราบ และใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบั   การ
จดัระบบและการดาํเนินการตามระบบ   ประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

  

๒. ด้านงบประมาณ ๒. ด้านงบประมาณ 

     ๒.๑ จดัตั้งและรับผดิชอบการใชจ้่าย            
งบประมาณของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ฯลฯ กาํหนด 

     ๒.๑ ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ  จดัตั้ง 
และการใชจ้่ายงบประมาณของสถานศึกษา 

  

     ๒.๒ ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และ   

แนวปฏิบติั ฯลฯ เก่ียวกบัการบริหารการเงินและการ
จดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา   ทั้งน้ี 

ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาํหนด 

     ๒.๒ ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ ในการ       ออก
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ
บริหารการเงินและการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของ
สถานศึกษา หรือปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองน้ีตามท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาํหนด 

 

 

 

 

 

 



 

- ๘ - 

 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

บทบาทหน้าที่ของ 
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

บทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

๓. ด้านการบริหารงานบุคคล ๓. ด้านการบริหารงานบุคคล 

     ดาํเนินการตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ        

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาํหนด 

     ปฏิบติัตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  

๔. ด้านการบริหารทัว่ไป ๔. ด้านการบริหารทัว่ไป 

     ๔.๑ จดัทาํนโยบาย แผนพฒันาการศึกษา
ของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและ
แผน ของกระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งความตอ้งการของ
ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

     ๔.๑ ใหค้วามเห็น เสนอแนะและใหค้าํปรึกษาใน
การจดัทาํนโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งความ
ตอ้งการของชุมชน และทอ้งถ่ิน 

  

     ๔.๒ ดาํเนินการและกาํกบั ติดตาม และ
ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการของ   
สถานศึกษา 

     ๔.๒ รับทราบ ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะใน
การปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาและกิจการของ
สถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ คาํสั่ง ตลอดจนนโยบาย    และแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังาน    คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังาน   เขตพื้นท่ีการศึกษา 
และความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน และรายงาน
สาํนกังานเขตพื้นท่ี      การศึกษาเม่ือสถานศึกษาไม่
ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง 
ตลอดจนนโยบาย   และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ 
สาํนกังาน   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สาํนกังาน  เขตพื้นท่ีการศึกษา และความตอ้งการของ
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 



- ๙ - 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

บทบาทหน้าที่ของ 
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

บทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

๔. ด้านการบริหารทัว่ไป (ต่อ) ๔. ด้านการบริหารทัว่ไป (ต่อ) 

     ๔.๓ ระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา รวมทั้ง 
ปกครองดูแลบาํรุงรักษา ใช ้และจดัหา               
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา      
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาํหนด 

     ๔.๓ ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ ประสาน      

ส่งเสริม สนบัสนุนเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบาํรุงรักษา      ใช ้และ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 
ตามท่ีกฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาํหนด 

  

     ๔.๔ ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ           

แนวปฏิบติั ฯลฯ ในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ  

ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ  กาํหนด 

      ๔.๔ ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะและให ้        

คาํปรึกษาในการออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ        

แนวปฏิบติั ฯลฯ ในการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ       

ของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ฯลฯ  กาํหนด 

  

     ๔.๕ ส่งเสริมความเขม้แขง็ในชุมชนและ    

สร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืน ๆ ในชุมชน
และทอ้งถ่ิน 

     ๔.๕ ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ และให ้        

คาํปรึกษาในการส่งเสริมความเขม้แขง็ในชุมชนและ
สร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืน ๆ ในชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน 

  

     ๔.๖ ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของ   
สถานศึกษา หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายและ
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาํหนด 

     ๔.๖ ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของ   
สถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 

กาํหนด ใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าการดาํเนินงานของสถานศึกษา    
ไม่สอดคลอ้งหรือไม่ปฏิบติัตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลกัเกณฑ ์นโยบาย ให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอความเห็นดงักล่าวให้สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบเพื่อพิจารณา    
สั่งการใหส้ถานศึกษาปฏิบติัใหเ้ป็นตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ฯลฯ  ต่อไป 

 

 

 

 



บทที ่ ๓ 

การปฏิบัตงิานร่วมกนัของคณะกรรมการและสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ตามกฎกระทรวงท่ีประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๔๖  กาํหนดใหค้ณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู  ผูแ้ทนองคก์รชุมชน  ผูแ้ทนองคก์ร-   
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา ผูแ้ทนพระภิกษุ และหรือองคก์รศาสนาอ่ืนในพื้นท่ี 

ผูท้รงคุณวุฒิ และผูบ้ริหารสถานศึกษาทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการและเลขานุการ และนอกจากนั้น                 

ยงัไดก้าํหนดจาํนวน คุณสมบติั วธีิการสรรหา วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพน้จากตาํแหน่งของ
กรรมการดว้ย 
 

ความสําคญัของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองคค์ณะบุคคลท่ีทาํงานร่วมกบัสถานศึกษา 
เพื่อใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ สามารถบริหารจดัการศึกษาดว้ยตนเองไดต้ามกรอบท่ีกฎหมาย กาํหนด 

ดงันั้นความหลากหลายของบุคคลท่ีเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ จึงเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพ     การศึกษา 
ท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ บุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือก   เขา้ร่วม
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความสาํคญัต่อการจดัการศึกษา ดงัน้ี  

ผู้แทนผู้ปกครอง เป็นผูส้ะทอ้นปัญหาและความตอ้งการดา้นคุณภาพทางการศึกษา 
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนทั้งในส่วนท่ีคาดหวงัและสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน และ 

ร่วมมือกบัครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองและชุมชนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ผู้แทนครู เป็นผูท่ี้มีความชาํนาญในสายวชิาชีพครูมีความสําคญัต่อการนาํเสนอขอ้มูล 

ดา้นกระบวนการเรียนรู้ ปัญหา และความตอ้งการการสนบัสนุน ช่วยเหลือ รวมทั้งรายงานงานผลการจดั
การศึกษา 

ผู้แทนองค์กรชุมชน เป็นผูส้ะทอ้นสภาพของปัญหาและความตอ้งการในการพฒันา 
ผูเ้รียนซ่ึงเป็นสมาชิกส่วนหน่ึงของชุมชน และใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาทั้งในดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

แหล่งเรียนรู้ 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผูส้ะทอ้นสภาพปัญหาและความตอ้งการ 

ท่ีครอบคลุมทั้งเขตพื้นท่ีบริการของสถานศึกษา และมีความสาํคญัต่อสถานศึกษาอยา่งยิ่งในเร่ืองการขอรับ
การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ทรัพยากรทางการจดัการศึกษา และเช่ือมโยงแผนพฒันาการศึกษากบั
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา เป็นผูท่ี้สะทอ้นภาพของความรัก ความศรัทธา  
ความภาคภูมิใจต่อสถาบนัการศึกษาท่ีตนไดรั้บการศึกษา ช่วยจรรโลงคุณค่าของสถาบนัไปสู่ศิษยรุ่์นหลงั
ใหป้ระสบความสาํเร็จในการศึกษาเช่นกนั 

 

 

 



- ๑๑ - 

 

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอืน่ในพืน้ที ่เป็นผูน้าํเสนอและเติมเต็ม 

ขอ้มูลดา้นคุณธรรม จริยธรรมตามหลกัธรรมของศาสนาซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการจดัการเรียนรู้เพื่อให้   
นกัเรียนเป็นคนดีของสังคม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ ท่ีจะช่วย 
เสริมใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาไดค้รอบคลุมในทุก ๆ ดา้นอยา่งมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  ทาํให้
สถานศึกษามีความเขม้แขง็และมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 ผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของสถานศึกษา 
เป็นบุคคลสาํคญัท่ีจะสะทอ้นภาพของการบริหารจดัการ ผูช่้วยเหลือ ใหค้าํปรึกษา สร้างแรงจูงใจ กระตุน้
การทาํงาน ทบทวนรายงาน สะทอ้นความคิด เปิดโอกาสใหผู้แ้ทนแต่ละกลุ่มไดแ้สดงบทบาทอยา่งเตม็ท่ี 

จดัเตรียมการประชุม บนัทึกการประชุม รายงานผลการประชุม และสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์ หอ้งประชุม 

วสัดุใชส้อย ฯลฯ รวมทั้งการพิจารณานาํมติ ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุมไปสู่การปฏิบติั 

 ดงันั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงเป็นองคค์ณะบุคคลในการบริหาร  

สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  จึงตอ้งอาศยัผูมี้ความรู้  ความเช่ียวชาญในสาขาหลากหลาย  และเขา้ใจ         

การศึกษา มีความมุ่งมัน่ มีเวลาท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจพฒันาสถานศึกษาของชุมชนใหมี้คุณภาพและได้
มาตรฐานตามท่ีชุมชน สังคม และประเทศชาติตอ้งการ ซ่ึงจะส่งผลใหชุ้มชน สังคมเขม้แขง็ และ
ประเทศชาติกา้วหนา้ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานจากอดีตถึงปัจจุบัน 

สภาพการเป็นองคค์ณะบุคคลท่ีเขา้มามีส่วนร่วมกบัสถานศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั 

ท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารจดัการแบบองคค์ณะบุคคลในระดบัสถานศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยงัขาดความชดัเจนเร่ืองบทบาท หนา้ท่ี 

วา่ตนเองจะทาํอะไร ทาํอยา่งไร และทาํเพื่ออะไร  
๒. บุคคลท่ีเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ ส่วนใหญ่ไดรั้บการร้องขอจากสถานศึกษา 

มากกวา่ไดรั้บการคดัสรรจากกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งแทจ้ริง ทาํใหข้าดความกระตือรือร้นในการ      
ทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

๓.  วธีิการทาํงานร่วมกนัของคณะกรรมการยงัขาดทกัษะ และประสบการณ์ เช่น  

ทกัษะร่วมประชุมตดัสินใจ  เป็นตน้ 

๔. สถานศึกษาส่วนหน่ึงยงัคิดวา่คณะกรรมการฯเป็นเพียงผูส้นบัสนุนดา้นทรัพยากร 
ทางการศึกษามากกวา่เป็นผูร่้วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมดาํเนินงาน ร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึน 

๕. กรรมการสถานศึกษาส่วนหน่ึงยงัคิดวา่การบริหารจดัการศึกษาเป็นหนา้ท่ี 

ของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเพียงท่ีปรึกษาหรือเป็นผูป้ฏิบติัตามการร้องขอ 

 

จากสถานศึกษา 
 



- ๑๒ - 

 

๖. กรรมการสถานศึกษาแต่ละคนมีภาระงานมาก การประชุมจึงขาดความต่อเน่ือง 
และความพร้อมเพรียง 
 ๗. ระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขาดคุณภาพ จึงเป็นจุดอ่อนท่ีสาํคญัของการ
บริหารจดัการ การนาํขอ้มูลไปใชใ้นการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อการตดัสินใจ การแกปั้ญหาหรือ
พฒันางานการศึกษา ส่วนใหญ่จึงอยูบ่นพื้นฐานของความรู้สึกและประสบการณ์เดิม 

 ๘. ในอดีตสถานศึกษาขาดความคล่องตวัในการบริหาร ปัจจุบนัสถานศึกษาเป็นนิติบุคคล 
มีความคล่องตวัสูง สามารถบริหารกิจการไดด้ว้ยตนเอง แต่กรรมการสถานศึกษาบางส่วนยงัขาด           
ความชดัเจนในบทบาทท่ีจะตอ้งมีการกาํกบั ส่งเสริม และสนบัสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา       อยา่ง
ใกลชิ้ด 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในความคาดหวังของการปฏิรูปการศึกษา 
การกาํกบั สนบัสนุนและส่งเสริมกิจการของสถานศึกษาเป็นบทบาท หนา้ท่ีของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายใตก้รอบของกฎหมายท่ีกาํหนด เป็นภารกิจหลกัของ            
การทาํงานร่วมกบัสถานศึกษาในฐานะเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษาร่วมกนั ดงันั้น       

ความคาดหวงัท่ีมีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปไดด้งัน้ี 

๑. มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะในการทาํงานร่วมกบัสถานศึกษา และมีการพฒันา 
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

๒. มีความกระตือรือร้น  เตม็ใจ  อุทิศ  ทุ่มเท และเสียสละเวลาท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วม       

ในการพฒันาการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา 
๓. มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีเคารพสิทธิพื้นฐานซ่ึงกนัและกนั  

๔. ยอมรับความสามารถของบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนั  

 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาต่อการส่งเสริมภารกจิของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใหบ้รรลุตาม    

ความมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษาตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ    และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จึงกาํหนดใหมี้คณะกรรมการซ่ึงเป็นองคค์ณะบุคคลทาํหนา้ท่ีกาํกบั และส่งเสริม
สนบัสนุนกิจการของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  มาตรฐานในการบริหารจดัการทางการศึกษา 
ทั้งน้ี การดาํเนินงานให้ประสบความสาํเร็จนั้นสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ควรมีรูปแบบ วีธีการทาํงานท่ีประสานสอดคล้องกันโดยมีจุดหมายเพื่อการพฒันาการศึกษา  ให้
บรรลุผลตามท่ีร่วมกนักาํหนดข้ึน โดยในส่วนของสถานศึกษาควรมีบทบาทในการส่งเสริมภารกิจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ีจะเขา้มาร่วมสร้างสรรค์ความเจริญกา้วหนา้ในกิจการของ  
สถานศึกษา ดงัน้ี 
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  ๑. ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาเป็นเร่ืองใหม่ กรรมการสถานศึกษาบางท่าน   อาจ
ไม่เขา้ใจบทบาทตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และคาํสั่งของตนและของสถานศึกษา              ใน
ระยะเร่ิมแรก เป็นความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีสถานศึกษาจะตอ้งจดัประชุมทาํความเขา้ใจในบทบาท        ของแต่
ละฝ่ายร่วมกนั   

๒. สร้างความตระหนกัต่อบุคลากรและชุมชน  ถึงบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพฒันาองคค์ณะบุคคล
และสถานศึกษาสู่คุณภาพท่ีคาดหวงั 
  ๓. จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
โดยทบทวนสาระของแผนพฒันาร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษา      เพื่อปรับให้เกิดเป็นแผนร่วมของ
สถานศึกษากบัคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๔. จดัทาํรายละเอียดงบประมาณและรับผดิชอบการจ่ายงบประมาณของสถานศึกษา  
โดยเสนอขอรับคาํแนะนาํจากคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อการปรับขยายทิศทางและรูปแบบวธีิการ
ระดมและใชท้รัพยากรเพื่อการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ๕. จดัทาํรายละเอียด แผนงาน โครงการ และประมาณการค่าใชจ่้าย ท่ีจะระดมทุน     

จากผูป้กครอง  เพื่อขอรับความเห็นและขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๖. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  นาํเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับขอ้คิดเห็น 

และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือปรับปรุงและพฒันาใหเ้หมาะสม 

๗. จดักิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศส่ิงแวดลอ้มทางวิชาการท่ีเหมาะสม และเอ้ือต่อ 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นสําคญั  ตลอดจนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และพฒันาตนเองของ   
ผูเ้รียนให้เต็มศกัยภาพ  ทั้งน้ี ควรรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบอยา่งสมํ่าเสมอ  เพื่อการ 
ร่วมคิด  ร่วมพฒันา  ร่วมรับผดิชอบและร่วมภาคภูมิใจ 

  ๘. ออกระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ   ท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย  กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั
ของทางราชการ   

๙. จดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหค้วามร่วมมือในการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกรวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๑๐. จดัและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อใหเ้ป็นพื้นฐานการตดัสิน
แกปั้ญหาหรือพฒันาการศึกษาร่วมกนั  และขจดัซ่ึงการใชค้วามคิดเห็นบนความรู้สึกและประสบการณ์ 

  ๑๑. พฒันา ปรับปรุง ระบบส่ือสารระหวา่งบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งให้เหมาะสม  เพื่อให้
คณะกรรมการและบุคลากรไดมี้โอกาสส่ือความหมายทั้งทางตรงและทางออ้มจนสามารถทาํความเขา้ใจใน
ขอ้มูลเหตุผลต่าง ๆ นาํไปสู่การพฒันากิจการสถานศึกษาร่วมกนัได ้
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  ๑๒. แต่งตั้ง มอบหมายใหมี้คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทาํงาน เพื่อสนองตอบต่อการ
พฒันางานคณะกรรมการสถานศึกษา และการนาํมติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา มาขยายผล     

สู่การปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการ     
๑๓. รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

ตามความเหมาะสม    

๑๔. เสนอแผนการประชุมคณะกรรมการใหมี้ความต่อเน่ือง จดัระเบียบวาระการประชุม   

นาํเสนอประธานกรรมการสถานศึกษา และดาํเนินการสนบัสนุนการประชุมตั้งแต่การเตรียมการ         
ก่อนประชุม  ระหวา่งประชุม สรุปรายงานการประชุม และแจง้รายงานการประชุมอยา่งเป็นระบบ 

 

แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของสถานศึกษากบัคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

  ในการปฏิบติัหน้าท่ีของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีการ 

ทาํความเขา้ใจตั้งแต่เร่ิมแรกของการทาํงานร่วมกนั   ทั้งน้ีเพื่อใหท้ั้งสองฝ่ายไดเ้ขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี 

ของตนเอง  ดงัน้ี 

  ๑.  ผู้บริหารสถานศึกษา  คือ “ผูเ้ช่ือมโยง” ระหวา่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในฐานะกรรมการและเลขานุการ  กบัสถานศึกษาในฐานะผูบ้ริหาร  ดงันั้นผูบ้ริหารจึงเป็นผูป้ระสานการ
ดาํเนินกิจการต่างๆ โดยคาํนึงถึงขอ้คิด ความเห็น และมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๒.  กรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ควรเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ           
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   คือ กาํกบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา  และปฏิบติัตามบทบาท       

หนา้ท่ีท่ีกาํหนดไว ้หากมีขอ้เสนอแนะใดๆ ควรนาํเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

แลว้สรุปผลเป็นมติท่ีชดัเจน  ซ่ึงเม่ือไดม้ติแลว้ประธานก็จะมอบใหผู้บ้ริหารสถานศึกษานาํไปสู่            

การพิจารณาดาํเนินการของสถานศึกษา   

                    สําหรับบทบาทในการ “กาํกบั” ควรเป็นการติดตามการปฏิบติังานตามท่ีสถานศึกษา   
ไดท้าํแผนการดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย และแนวนโยบายของหน่วยเหนือ หรือตามมติ           

ท่ีกาํหนดร่วมกัน โดยไม่ควรกาํกับการทาํงานของผูบ้ริหาร ครู อาจารย์ คือไม่แสดงบทบาทเป็น              

ผูบ้งัคบับญัชาเสียเอง 
                  ในการรับทราบผลการดาํเนินการ  ควรดูเป็นภาพรวมของสถานศึกษาวา่ผลการดาํเนิน 

กิจการ ทั้งระหวา่งดาํเนินการ ส้ินปีงบประมาณ และส้ินปีการศึกษา เพื่อนาํไปสู่การพิจารณาปรับปรุง 
พฒันากิจการขอ’สถานศึกษาใหมี้คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะตอ้ง “ไม่สั่งการ” ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม 

ไปยงับุคคลอ่ืน ไดแ้ก่ครู  หรือ บุคลากรในสถานศึกษา  เพราะอาํนาจการสั่งการเป็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ท่ีจะรับผดิชอบการนาํขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และมติของคณะกรรมการสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติั 

 

 

 

 



- ๑๕ - 

 

จากบทบาทหนา้ท่ีดงักล่าวน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอาจมีส่วนร่วมกบั 

สถานศึกษาในกระบวนการ  และขั้นตอนต่าง ๆ ในกิจการของสถานศึกษา  โดยร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทาํ   
ร่วมรับผล  และร่วมประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ร่วมกบัคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง   
สมาคมผูป้กครองและครู  สมาคมศิษยเ์ก่า  องคก์รชุมชน  และองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่กจิการ  และผลงานของสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแล สนบัสนุนกิจการ

ของสถานศึกษาแลว้  ควรจะมีบทบาทหน้าท่ีในการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่กิจการ และผลงานของ   
สถานศึกษาดว้ยเน่ืองจากการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์เป็นมิติหน่ึงในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้กบั
ชุมชน ไดท้ราบถึงสภาพความเป็นอยูแ่ละผลงานการดาํเนินงานของสถานศึกษา สภาพท่ีจะเกิดข้ึน       ใน
อนาคต ตลอดจนความตอ้งการของสถานศึกษาในการระดมทรัพยากรเพื่อปรับปรุง และพฒันากิจการของ
สถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน และการปรับตวัในการจดัการเรียนการสอนให้
นกัเรียนมีคุณภาพไดม้าตรฐาน มีทกัษะท่ีจาํเป็นเพียงพอ ทนัต่อความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี และการ
เปล่ียนแปลงของสังคมอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว  

ความจําเป็นในการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา 

   ๑. ช่วยสร้างความรู้ ความเขา้ใจกิจการของสถานศึกษา และกระตุน้ให้ชุมชนเกิดความ
ตระหนกัในหน้าท่ีท่ีทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพฒันาคุณภาพการศึกษา และเกิดความ
ตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัศึกษา โดยการสนบัสนุนทั้งทางดา้นความรู้ ความคิด ความช่วยเหลือ
ทางดา้นทรัพยากร เพื่อผลกัดนัใหส้ถานศึกษาในชุมชนเป็นไปตามความคาดหวงัท่ีชุมชนตอ้งการ     โดย
ผา่นคณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. ช่วยสร้างความภาคภูมิใจใหก้บัชุมชนถึงผลสาํเร็จในกิจการของสถานศึกษาท่ีเกิดจาก 

ตนเองมีส่วนร่วมคิด ร่วมทาํ  ร่วมสร้าง 

 ๓. ช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของสถานศึกษาร่วมกนั 

             สาระทีค่วรประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่  

๑. การเผยแพร่สถานภาพของสถานศึกษา จะช่วยใหชุ้มชนรู้ถึงศกัยภาพ จุดแขง็   
จุดอ่อน และขอ้จาํกดับางประการของสถานศึกษา จึงเป็นการสานสร้างความเขา้ใจระหวา่งสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา และความตอ้งการของชุมชนในบางส่ิงท่ีสถานศึกษาไม่สามารถสนองตอบ ต่อ
ความตอ้งการของชุมชนไดอ้ยา่งทนัท่วงที เน่ืองจากอาจจาํกดัดว้ยงบประมาณ  ดงันั้นหากชุมชนตอ้งการ
ใหส้ถานศึกษาดาํเนินกิจการท่ีชุมชนเห็นวา่มีความจาํเป็น เร่งด่วน จาํเป็นต่อการพฒันาทกัษะและคุณภาพ
นกัเรียนโดยเร็ว  ชุมชนจะไดมี้ส่วนร่วมคิด หาทางออก และร่วมกนัพฒันาสถานศึกษา       ใหเ้ป็นไป
ตามท่ีชุมชนคาดหวงั โดยไม่รอคอยนโยบายและงบประมาณของรัฐบาล    
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ตวัอย่าง 
ความตอ้งการของชุมชน  ต้องการให้นักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง
มธัยมศึกษาตอนตน้ ขอ้จาํกดัของสถานศึกษามีคอมพิวเตอร์ ๓ ชุด และไม่มีห้องคอมพิวเตอร์
สําหรับจดัการเรียนการสอน  คณะกรรมการสถานศึกษาจึงเป็นผูป้ระสานเช่ือมโยง ระหว่าง
สถานศึกษาและชุมชุน    เป็นผูรั้บฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และทางออกท่ีจะช่วยให้สถานศึกษา
ไดมี้คอมพิวเตอร์ และห้องคอมพิวเตอร์ เท่าเทียมสถานศึกษาท่ีอยู่ในตวัเมือง โดยกรรมการ
สถานศึกษาท่ีเป็นตวัแทนจากกลุ่มต่าง ๆ รวบรวมขอ้มูล และขอ้คิดเห็นจากแต่ละกลุ่ม เสนอเป็น
วาระเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ   สถานศึกษาเพื่อร่วมกนัสะทอ้นความคิดเห็นจากแต่ละกลุ่มและ
หาขอ้ยุติร่วมกนัในการดาํเนินการ   ให้เป็นไปตามท่ีชุมชนคาดหวงั  ซ่ึงขอ้ยุติท่ีเป็นทางออกท่ีทุก
ฝ่ายร่วมกนัคิด ทาํให้ทุกคนรู้สึก        เป็นเจา้ของความคิด เกิดความรู้สึกรัก หวงแหน ภาคภูมิใจ 

และรับผิดชอบร่วมกนัในการดาํเนินการ     ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของ
ชุมชน 

 

๒. การเผยแพร่วสัิยทัศน์ของสถานศึกษา เป็นการสะทอ้นใหชุ้มชนเห็นทิศทาง 
การดาํเนินกิจการของสถานศึกษาในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตทาํให้ชุมชนทราบและคาดการณ์  ได้
ว่า ผลผลิตท่ีเป็นบุตรหลานของตนในชุมชนเป็นอย่างไร เทียบเท่า เท่าทนัหรือกา้วลํ้ านาํหน้าทนัโลก      

หรือไม่  เพื่อจะสามารถประเมินสถานการณ์สะทอ้นความคิดเห็นให้กบัสถานศึกษาไดอ้ยา่งถูกทิศทาง     
ทนัสถานการณ์ และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 

             ๓. การเผยแพร่แผนงาน โครงการ กจิกรรมสําคัญของสถานศึกษา จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ 

ดงัน้ี 

     ๓.๑ ทาํใหชุ้มชนทราบกิจการและความเคล่ือนไหวของสถานศึกษา ช่วยใหชุ้มชน 

มีส่วนร่วมในการกาํกบัการดาํเนินงานของสถานศึกษา และสะทอ้นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการ
ดาํเนินงานของสถานศึกษาไดอ้ยา่งตรงประเด็น โดยผา่นคณะกรรมการสถานศึกษา 

     ๓.๒ เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาไดต้ามกาํหนดการล่วงหนา้  
     ๓.๓ เสริมสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งชุมชนและสถานศึกษา  
     ๓.๔ ไดรั้บความร่วมมือและสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษาท่ีเกิดจากระบวนการ 

คิดและการติดสินใจของชุมชนเอง 
๔. การเผยแพร่ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา จะทาํใหป้ระชาชน ชุมชน ทอ้งถ่ิน  

รับทราบผลการดาํเนินกิจการและความเจริญกา้วหนา้ท่ีดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษา ร่วมภาคภูมิใจ        ต่อ    

ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีเกิดข้ึนกบับุตรหลานและประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีทุกคนได้มีส่วนร่วม 

ส่งเสริม สนบัสนุน ตลอดจนไดรั้บทราบถึงขอ้จาํกดัและส่ิงท่ีควรมีการปรับปรุง พฒันาให้มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงทุกฝ่ายจะตอ้งตระหนกัในบทบาทของการมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนบัสนุน      

สถานศึกษาท่ีทุกคนมีส่วนเป็นเจา้ของใหบ้รรลุผลในการพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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๕. ข้อมูลอืน่ ๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นวา่มีความจาํเป็นท่ีจะช่วยเสริมสร้างใหชุ้มชน        

มีความรัก ตระหนกั  ร่วมรับผดิชอบ หวงแหนและห่วงใยในสถานศึกษาของชุมชน 

วิธีการประชาสัมพนัธ์ การเผยแพร่กจิการและผลงานของสถานศึกษา 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อควรระวงัในการประชาสัมพนัธ์ 

- ขอ้มูลตอ้งมีความเท่ียงตรง เช่ือถือได ้

- ขอ้มูลตอ้งเป็นปัจจุบนั 

- เปิดโอกาสใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการ 

ประชุม 

สัมมนา 

เอกสาร 

หนงัสือ 

เล่มเลก็ 

วารสาร 

จุลสาร 

แผน่พบั ใบปลิว 

อ่ืน ๆ 

การ์ตูน 

ส่ือมวลชน 
หนงัสือ 

พิมพ์ิ 

  โทรทศัน์ 

วิทย ุ

นิทรรศการ 

ร่วม 

กจิกรรม 

ชุมชน 

หอ 

กระจายข่าว 

แผ่นป้าย 

ประชาสัมพนัธ์ ส่ืออเีลก็
โทรนิค 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาควรประชาสัมพนัธ์บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาดว้ย เน่ืองจากการบอกใหส้าธารณชนทราบวา่   
คณะกรรมการสถานศึกษาคือใคร มาจากไหน มีหนา้ท่ีทาํอะไร มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา และชุมชน
อยา่งไร และไดร่้วมกนัเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาอยา่งไร  จะทาํใหชุ้มชนสาธารณชน  

ไดเ้ขา้ใจ ตระหนกัในบทบาทของการเขา้มามีส่วนร่วม และสามารถเขา้ถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
การจดัการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละคนท่ีจะร่วมกนัประสาน
ร่วมมือกนักบัชุมชนในฐานะเป็นผูแ้ทนจากกลุ่มต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล       อยา่ง
แทจ้ริงสมตามเจตนารมณ์ของการเสริมสร้างความเขม็แขง็ใหก้บัสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ   ประชาชน 

โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ซ่ึงเป็นเป้าหมายและความมุ่งหวงัของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ท่ีทุก
ฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมกนัจดัทาํข้ึนทุกประการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารอ้างองิ 

 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 

กฎกระทรวงกาํหนดจาํนวนกรรมการ คณะสมบติัหลกัเกณฑ ์ วธีิการสรรหาการเลือกประธานกรรมการ    
        และกรรมการ วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพน้จากตาํแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น  

         พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการบริหารจดัการและขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารสถานการศึกษาขั้นพืน้ฐานตามหลกัการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี

ภาคผนวก 



 

  การบริหารจดัการตามอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    

นอกจากจะตอ้งดาํเนินการตามหลกัการและแนวปฏิรูปการศึกษาแล้วยงัตอ้งยึดหลกัการดาํเนินการตาม
หลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี  ซ่ึงมีหลกัการสาํคญั  ๖   ประการ  คือ 

๑. หลกันิติธรรม ใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังานอยา่งเป็นธรรมกบั 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  โดยคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนต่อนกัเรียน  และประชาชนเป็นสาํคญั 

  ๒. หลกัคุณธรรม  ยดึมัน่ในความถูกตอ้งดีงามในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นตวัอยา่งแก่สังคม 

มีความซ่ือสัตย ์ จริงใจ  ขยนั  อดทน  มีระเบียบวนิยั  และประกอบอาชีพท่ีสุจริต 

   ๓. หลกัความโปร่งใส  การทาํงานทุกขั้นตอนตอ้งยึดหลกัโปร่งใส เพื่อสร้างความไวว้างใจ
ซ่ึงกนัและกนั มีการปรับปรุงกลไกการทาํงานร่วมกนัให้สามารถตรวจสอบ  มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย  สร้างโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก 

  ๔. หลกัการมีส่วนร่วม มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเขา้มาและเสนอ
ความเห็นในการตดัสินใจปัญหาสาํคญัการบริหารและจดัการศึกษา 
  ๕. หลักความรับผิดชอบ มีความตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น สํานึกและ
รับผิดชอบในการตดัสินใจท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใส่ใจและกระตือรือร้น
ในการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้ง  เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างและมีความกลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระทาํ
ของตนเองตามบทบาทและหนา้ท่ีของสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๖. หลักความคุ้มค่า มีการบริหารจดัการและใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน และประชาชนท่ีสถานศึกษารับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 



บทบาทในการประชุมของประธานและกรรมการ 

  การดาํเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกรอบภารกิจท่ีกฎหมาย
กาํหนด มุ่งประสงคใ์หมี้การดาํเนินงานในรูปองคก์รบุคคลหรือคณะกรรมการ ซ่ึงอาศยัการตดัสินใจดว้ยการ
พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ อยา่งละเอียดถ่ีถว้น และเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในบรรดาคณะกรรมการ       
ท่ีเขา้ร่วมประชุม  ยิ่งไปกว่านั้นการดาํเนินงานในรูปคณะกรรมการจะสําเร็จผลเป็นอยา่งอ่ืนก็ต่อเม่ือ 
คณะกรรมการแต่ละคนเขา้ใจและปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงมีหลกัปฏิบติัในฐานะ
ประธานและกรรมการ  ดงัน้ี 

บทบาทในฐานะประธาน 

  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงจะต้องทาํหน้าท่ีประธานการประชุม 

คณะกรรมการ  และเป็นบุคคลสําคญัท่ีสุดท่ีจะทาํให้การประชุมบรรลุผลตามความมุ่งหมาย การจะทาํให้การ
ประชุมสาํเร็จผลมีหลกัปฏิบติัสาํหรับผูเ้ป็นประธานการประชุม  ดงัน้ี 

  ๑.  ร่วมกาํหนดระเบียบวาระการประชุม 

  ๒.  ศึกษาระเบียบวาระการประชุม 

  ๓.  ศึกษาขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งล่วงหนา้ก่อนการประชุม 

  ๔.  กาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องการประชุม 

  ๕.  วางตวัเป็นกลาง  มีความยุติธรรม   นาํกฎ   ระเบียบ  ขอ้บงัคบัในการประชุมมา
ใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  ๖.  เป็นผูน้าํการประชุมท่ีดี 

  ๗.  สร้างบรรยากาศของการประชุมท่ีดี  ลดความตึงเครียดของการประชุม 

  ๘.  กระตุน้ใหส้มาชิกผูเ้ขา้ประชุมไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึง 
  ๙.  ควบคุมการประชุมใหอ้ยูใ่นประเด็น  เคารพความคิดเห็นของผูเ้ขา้ประชุม 

            ๑๐. จดประเด็นการอภิปรายท่ีสาํคญัของสมาชิกแต่ละคน 

           ๑๑. ตีความและสรุปประเด็นการอภิปราย  ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นในท่ีประชุมของ
สมาชิกเพื่อนาํไปสู่มติท่ีประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๓) 
 

บทบาทของกรรมการ 



  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละคน  มีส่วนส่งเสริมท่ีจะทาํใหก้ารประชุม ประสบ
ผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิผลดว้ยการนาํเสนอความคิดเห็นของตนอยา่งสุจริตและจริงใจ รวมทั้งการรับฟัง
และยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างไปจากของตนดว้ยเป็นอยา่งดี  เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ี     เป็นสมาชิก
ของการประชุมท่ีดี  มีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

  ๑.  ศึกษา กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการ และเขา้ใจบทบาท 

ในการประชุม 

๒.  ศึกษาระเบียบวาระการประชุมเพื่อใหท้ราบจุดประสงค ์เป้าหมายของ 
การประชุมอยา่งชดัเจน 

๓. มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะต่อท่ีประชุม 

๔. มีการอภิปรายอยา่งมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของท่ีประชุม 

๕. สร้างบรรยากาศในการประชุมเป็นไปในทางสร้างสรรค ์มีความสมานฉนัท ์

๖. มติของท่ีประชุมถือเป็นการตดัสินใจและความรับผดิชอบร่วมกนัตามระบอบ 

ประชาธิปไตย 
๗. ไม่นาํเร่ืองในท่ีประชุมไปวพิากษว์จิารณ์ภายนอก 

   

เทคนิคและแนวทางการประชุมทีม่ีประสิทธิภาพ 

การทาํงานร่วมกนัของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลายวธีิ อาทิ การประชุม 

เพื่อการตดัสินใจ การรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอ การเขา้ร่วมดาํเนินงาน การตรวจสอบ                การ
สนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ฯลฯ สาํหรับการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาจะเนน้การเขา้
ร่วมประชุมเพื่อการตดัสินใจ ซ่ึงมีเทคนิควธีิการและขั้นตอน โดยสรุปดงัน้ี 

๑. เทคนิควธีิการ 

    ๑.๑ เทคนิคการระดมความคิดในการประชุมวางแผนการปฏิบติัเพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนั  

ประกอบดว้ย 

           - การสร้างความเขา้ใจ เป็นการรับรู้ การเรียนรู้ การแลกเปล่ียนขอ้มูล ขอ้เท็จจริง  
และประสบการณ์ของบุคคลท่ีเขา้ร่วมประชุม 

           - การสร้างแนวทางการปฏิบติั เป็นการกาํหนดกิจกรรมการปฏิบติัท่ีจะนาํไปสู่ 

ความสาํเร็จในภารกิจท่ีร่วมกนัดาํเนินงาน 

           - การกาํหนดแนวทางการปฏิบติั เป็นการนาํกิจกรรมการปฏิบติัท่ียอมรับร่วมกนั 

มากาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการ   
 

 

 

 

(๔) 
 

    ๑.๒ เทคนิคการวิเคราะห์สภาพการพฒันา โดยใชก้ารวิเคราะห์ประเด็นท่ีเป็น 



จุดแขง็-จุดอ่อนของสถานศึกษา และประเด็นท่ีเป็นโอกาส-อุปสรรคของสภาพแวดลอ้มของชุมชนและ
สังคม ผลการวเิคราะห์จะช่วยกาํหนดสภาพของการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจนและมี     ความ
เป็นไปไดสู้งท่ีจะประสบความสาํเร็จ 

    ๑.๓ เทคนิคหลกัการระดมสมอง เป็นวธีิการท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ใชต้ดัสินใจในสาระท่ีตอ้งการหาขอ้ยุติท่ียอมรับร่วมกนัเป็นการเปิดโอกาสใหก้รรมการฯ ไดแ้สดง   ความ
คิดเห็นอยา่งอิสระเป็นรายบุคคล 

          ๒. ขั้นตอนการประชุมการตดัสินใจหาขอ้ยติุร่วมกนั สรุปได ้8 ขั้น ดงัน้ี 

      ขั้นท่ี ๑  เสนอประเด็นท่ีตอ้งการหาขอ้ยติุร่วมกนั 

      ขั้นท่ี ๒  อภิปรายทาํความกระจ่างในประเด็นท่ีตอ้งการหาขอ้ยติุ 

      ขั้นท่ี ๓  กาํหนดเป้าหมายของประเด็นท่ีตอ้งการหาขอ้ยติุ 

      ขั้นท่ี ๔  กรรมการสถานศึกษาแต่ละคนเสนอความคิดเห็นพร้อมอภิปรายประกอบ 

      ขั้นท่ี ๕  สรุปสาระสาํคญัของความคิดเห็นท่ีเหมือนและแตกต่างกนั 

      ขั้นท่ี ๖  กรรมการสถานศึกษาแต่ละคนอภิปรายสาระท่ีแตกต่าง โดยใชค้าํถาม 

    - มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัหรือไม่  
    - มีความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์หรือไม่ 
    - มีความคุม้ค่า คุม้ทุนของทรัพยากรท่ีใชห้รือไม่ 
    - ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บตรงกบัเป้าหมายหรือไม่ 

      ขั้นท่ี ๗  สรุปสาระสาํคญัท่ีเป็นความคิดเห็นท่ียอมรับร่วมกนั 

      ขั้นท่ี ๘  ทบทวนสาระสาํคญัอีกคร้ังจนไดข้อ้ยติุท่ียอมรับร่วมกนั 

๓. ปัจจยัสู่ความสาํเร็จของการประชุม 

     ๓.๑ สถานศึกษาจดัสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกใหพ้ร้อมก่อนการประชุม 

     ๓.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรั้บการประสานงานก่อนการประชุม  
โดยคาํนึงถึงระยะเวลาท่ีใหก้รรมการสถานศึกษาฯไดศึ้กษาขอ้มูลและเตรียมการประชุมล่วงหนา้  

     ๓.๓ กาํหนดบทบาทของผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหช้ดัเจน  

     ๓.๔ การประชุมอาจมีการนาํผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกเขา้ร่วมประชุมเพื่อใหท่ี้ประชุม 

มีขอ้มูลในการพิจารณามากข้ึน 

      ๓.๕ ประธานการประชุมเป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัท่ีจะใหก้ารดาํเนินการประชุม 

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงควรมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

(๕) 
 

๑) เขา้ใจเทคนิคและวธีิการการประชุมอยา่งแทจ้ริง 



๒) สามารถดาํเนินการการประชุมทุกขั้นตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
๓) มีความสามารถในการสรุปประเด็น   มีเทคนิคการสร้างบรรยากาศการประชุม

ใหส้นุกสนาน มีความสามารถในการประนีประนอมเม่ือเกิดกรณีขดัแยง้  
๔) ใหเ้วลาและความสาํคญัในการศึกษาสาระของการประชุมอยา่งแทจ้ริง       
๕) เป็นผูท่ี้เขา้ใจกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

   ๖) สามารถประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

     ๓.๖ เป็นผูรั้บฟังท่ีดี เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีมารยาทในการ 

เขา้ร่วมประชุม 

     ๓.๗ มีความสามารถในการส่ือสารเพื่อการนาํเสนอขอ้มูลท่ีชดัเจน 

 

  ภารกิจการปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสาํเร็จไดเ้พราะประสิทธิภาพของ                การ
ดาํเนินงาน ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ และคุณภาพการจดัการศึกษา  ในการพฒันาการศึกษาของ
สถานศึกษา  มีเทคนิควธีิการอีกหลายวธีิการท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถนาํไปใช ้  

เช่ือไดว้า่การปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประสบผลสาํเร็จอยา่งแน่นอน หากคณะกรรมการ
และสถานศึกษาไดท้าํหนา้ท่ีร่วมกนัอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

กาํหนดจาํนวนกรรมการ คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์วธีิการสรรหา  
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

และการพน้จากตาํแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๐ วรรคสาม   แห่งพระราชบญัญติั   

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ. 
๒๕๔๕ กบัมาตรา ๘ และมาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ้    

ดงัต่อไปน้ี 

 

ขอ้ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 

  “ผูป้กครอง” หมายความวา่ บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซ่ึงเป็นผูใ้ชอ้าํนาจปกครอง    

หรือผูป้กครองตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยข์องนกัเรียน และใหห้มายความรวมถึงบุคคล          ท่ี
นกัเรียนอยูด่ว้ยเป็นประจาํ หรือท่ีนกัเรียนอยูรั่บใชก้ารงาน 

  “ครู” หมายความวา่    บุคลากรวชิาชีพซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้น การเรียนการสอนและ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ     
ในสถานศึกษาของรัฐ 

  “สถานศึกษา” หมายความวา่  โรงเรียน วทิยาลยั หรือหน่วยงานการศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่ง
อ่ืนของรัฐท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี  หรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไดรั้บงบประมาณจากรัฐ
แต่ละแห่ง ยกเวน้สถานพฒันาเด็กปฐมวยัและศูนยก์ารเรียน  
  “สถานศึกษาขนาดเล็ก”  หมายความวา่     สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียน ไม่เกินสามร้อยคน 

  “สถานศึกษาขนาดใหญ่” หมายความวา่    สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียนเกินกวา่สามร้อยคนข้ึน
ไป 

 

 

 

 

 

 

(๗) 
 

  “องคก์รชุมชน” หมายความวา่ ชุมชนหรือองคก์รท่ีมีประชาชนรวมตวักนัไม่นอ้ยกวา่สิบ
หา้คน เพื่อดาํเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงปี มีผลงานท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษารับรอง และมี  ท่ีตั้ง



แน่นอนอยูใ่นทอ้งท่ีตาํบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิลาํเนาของนกัเรียนในสถานศึกษา หรือทอ้งท่ีตาํบลหรือแขวง
ท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่
  “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล   
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีไดรั้บ   การ
จดัตั้งตามกฎหมาย ซ่ึงสถานศึกษาตั้งอยู ่
                             “ศิษยเ์ก่า” หมายความวา่    ผูท่ี้สถานศึกษารับรองวา่สาํเร็จการศึกษาจากหรือเคยศึกษา
ในสถานศึกษานั้น 

  “คณะกรรมการ” หมายความวา่    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละแห่ง 

  “กรรมการ” หมายความวา่   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละแห่ง 

  “ผูอ้าํนวยการ” หมายความวา่ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

  “ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา”   หมายความวา่ ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน   เขต
พื้นท่ีการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่
 

  ขอ้ ๒ ในสถานศึกษาขนาดเล็กใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาํนวนเกา้คน 
และสถานศึกษาขนาดใหญ่ใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาํนวนสิบหา้คน ประกอบดว้ย 

  (๑) ประธานกรรมการ  
  (๒) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนผูป้กครอง จาํนวนหน่ึงคน 

  (๓) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนครู จาํนวนหน่ึงคน 

  (๔) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชน จาํนวนหน่ึงคน 

  (๕) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
จาํนวนหน่ึงคน 

  (๖) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนศิษยเ์ก่า จาํนวนหน่ึงคน 

  (๗) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาในพื้นท่ีจาํนวน
หน่ึงรูปหรือหน่ึงคนสาํหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจาํนวนสองรูปหรือสองคนสาํหรับสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 

  (๘) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนหน่ึงคนสาํหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและจาํนวน    หก
คนสาํหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

  (๙) ผูอ้าํนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

(๘) 
 

ขอ้ ๓ ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ้ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)  
ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

  (๑)  มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์ 



  (๒) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

  (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  (๔) ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับ
ความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

  (๕) ไม่เป็นคู่สัญญากบัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี      

การศึกษานั้น 

ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ดมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม(๕)  
ตอ้งออกจากการเป็นบุคคลซ่ึงมีลกัษณะตอ้งหา้มหรือแสดงหลกัฐานใหเ้ป็นท่ีเช่ือไดว้า่ตนไดเ้ลิกประกอบ
กิจการหรือการใด ๆ อนัมีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวแลว้ต่อผูอ้าํนวยการภายในสิบหา้วนั         นบัแต่วนั
ไดรั้บแต่งตั้ง หากมิไดด้าํเนินการดงักล่าวใหถื้อวา่ผูน้ั้นไม่เคยไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือ
กรรมการ 

  ขอ้ ๔ นอกจากคุณสมบติัตามขอ้ ๓ แลว้ 

  (๑) กรรมการตามขอ้ ๒ (๒)   ตอ้งเป็นผูป้กครองตามทะเบียนนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่น
สถานศึกษานั้น และไม่เป็นครู   เจา้หนา้ท่ี   หรือลูกจา้งของสถานศึกษา ท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมี
สัญญาจา้งกบัสถานศึกษานั้น 

  (๒) กรรมการตามขอ้ ๒ (๓) ตอ้งเป็นครู 

  (๓) กรรมการตามขอ้ ๒ (๔) ตอ้งไม่เป็นครู เจา้หนา้ท่ี   หรือลูกจา้งของสถานศึกษา        

ท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจา้งกบัสถานศึกษานั้น 

  (๔) กรรมการตามขอ้ ๒ (๖) ตอ้งเป็นผูท่ี้เคยศึกษาหรือสาํเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
นั้น    และไม่เป็นครู เจา้หนา้ท่ี หรือลูกจา้ง ท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจา้งกบัสถานศึกษานั้น 

  (๕) กรรมการตามขอ้ ๒ (๘) ตอ้งไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เกินกวา่สามแห่งข้ึนไปในเวลาเดียวกนั และไม่เป็นครู เจา้หนา้ท่ี หรือลูกจา้งของสถานศึกษาท่ีปรึกษาหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจา้งกบัสถานศึกษานั้น 

  ขอ้ ๕ ใหผู้อ้าํนวยการดาํเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ    ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 

  (๑) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ้ ๒ (๒) (๓) และ (๖) ใหบุ้คคลแต่ละประเภท
เสนอช่ือผูท่ี้เห็นสมควรเป็นกรรมการ      ซ่ึงมีคุณสมบติั    ตามขอ้ ๓ และขอ้ ๔ จากนั้นใหผู้ท่ี้ไดรั้บการ
เสนอช่ือเลือกกนัเองใหเ้หลือประเภทละหน่ึงคน  ทั้งน้ี โดยใหแ้ต่ละประเภทแยกกนัดาํเนินการ 

 

 

 

(๙) 
 

  (๒) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ้ ๒ (๔)  ใหอ้งคก์รชุมชนเสนอช่ือผูท่ี้
เห็นสมควรเป็นกรรมการ ซ่ึงมีคุณสมบติัตามขอ้  ๓  และขอ้  ๔ จากนั้นใหผู้ท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเลือก
กนัเองให้เหลือจาํนวนหน่ึงคน       



                              ในกรณีไม่มีองคก์รชุมชนในทอ้งท่ีตาํบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิลาํเนาของนกัเรียน            ใน
สถานศึกษาหรือตาํบลหรือแขวงท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่หรือมีแต่ไม่เสนอช่ือผูแ้ทนเขา้รับเลือกเป็นกรรมการให้
ผูอ้าํนวยการสรรหาผูแ้ทนองคก์รชุมชนในทอ้งท่ีตาํบลหรือแขวงใกลเ้คียง หรือในทอ้งท่ีตาํบลหรือแขวงของ
เขตพื้นท่ีการศึกษาใกลเ้คียงเป็นกรรมการผูแ้ทนองคก์รชุมชนในสถานศึกษานั้น 

  (๓) การสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ้ ๒ (๕) ใหด้าํเนินการโดยสภาขององคก์ร   

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

  (๔) การสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ้ ๒ (๘) ใหด้าํเนินการ โดยการพิจารณาร่วมกนั
ของผูท่ี้ไดรั้บการสรรหาและไดรั้บเลือกให้เป็นกรรมการ  ตามขอ้ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)  (๗) และ
กรรมการตามขอ้ ๒ (๙) ใหไ้ดจ้าํนวนสองคนสาํหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจาํนวนเจด็คน สาํหรับ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

  (๕) การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ ใหผู้ไ้ดรั้บเลือกใหเ้ป็นกรรมการ     ตาม
ขอ้ ๒  (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)   และกรรมการตามขอ้ ๒ (๙) ร่วมกนัเลือกประธานกรรมการ จากผูท่ี้
ไดรั้บเลือกเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

  (๖) ใหผู้อ้าํนวยการเสนอรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการสรรหาและไดรั้บเลือกตาม (๑) ถึง (๕)    ต่อ
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ 

  ขอ้ ๖ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา      และการเลือกกรรมการ นอกจากท่ีกาํหนดไวใ้น
กฎกระทรวงน้ี ให้เป็นไปตามประกาศของสถานศึกษา 

  ขอ้ ๗ ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ้ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)   และ (๘) มี
วาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละส่ีปี      และอาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่อีกได ้แต่จะดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกนัมิได ้

  นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ้ ๒ (๒) (๓) 
(๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) พน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาใหอ้อกเพราะบกพร่องต่อหนา้ท่ี ทาํให้เส่ือมเสียต่อ
สถานศึกษาหรือหยอ่นความสามารถ 

  (๔) ขาดคุณสมบติัตามขอ้ ๓ หรือขอ้ ๔ 

  (๕) พน้จากการเป็นพระภิกษุ เฉพาะกรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ ์

 

 

 

(๑๐) 
 

  ขอ้ ๘ ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการตามขอ้ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
หรือ (๘) พน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ  ใหด้าํเนินการสรรหา เลือก และแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ



กรรมการแทนภายในเกา้สิบวนั เวน้แต่วาระของกรรมการเหลืออยูไ่ม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนั จะไม่
ดาํเนินการก็ได ้

  ใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งแทนอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้ง
ตนแทน 

  ในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหน่ึงจะพน้จากตาํแหน่งตามวาระ    

ใหด้าํเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายในเกา้สิบวนัก่อนวนัครบวาระ    และใหผู้ซ่ึ้งพน้จากตาํแหน่งตาม
วาระปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่ประธานกรรมการและกรรมการซ่ึงแต่งตั้งใหม่เขา้มารับหนา้ท่ี 

 

  ขอ้ ๙ สถานศึกษาท่ีมีสภาพและลกัษณะการปฏิบติังานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยทัว่ไป ซ่ึงไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาไดค้รบองคป์ระกอบตามกฎกระทรวงน้ี          การ
กาํหนดองคป์ระกอบ อาํนาจหนา้ท่ี  หลกัเกณฑ ์วธีิการสรรหา และจาํนวนกรรมการในแต่ละลกัษณะและ
ประเภทของสถานศึกษา ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ    เขต
พื้นท่ีการศึกษาเป็นผูมี้อาํนาจในการประกาศใหส้ถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาท่ีมีสภาพและลกัษณะการ
ปฏิบติังานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทัว่ไป 

 

  ขอ้ ๑๐ ในวาระเร่ิมแรกใหผู้อ้าํนวยการดาํเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการให้แลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั 

  ขอ้ ๑๑ ในวาระเร่ิมแรกกรรมการตามขอ้ ๒ (๓) ยงัไม่ตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
จนกวา่คุรุสภาจะกาํหนดใหมี้ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาครูและบุคลากร       ทาง
การศึกษา   

ขอ้ ๑๒ ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอาํนาจตีความและวนิิจฉยั 

ปัญหาอนัเก่ียวกบัการปฏิบติัการ หรือการดาํเนินการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงน้ี 

ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  ๓๐  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

 

นายอดิสัย  โพธารามิก 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

  

 



 

               

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

วา่ดว้ยการบริหารจดัการและขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล 

ในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

--------------------------------- 

 

  โดยท่ีเป็นการสมควรกาํหนดการบริหารจดัการและขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๘  และมาตรา ๑๒  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ 

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว ้

ดงัต่อไปน้ี 

 

  ขอ้ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการบริหารจดัการ 

และขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๔๖” 

 

  ขอ้ ๒  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

  ขอ้ ๓  ในระเบียบน้ี 

  “สถานศึกษา” หมายความวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกดัเขตพื้นท่ี 

การศึกษาตามประกาศสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

ท่ีเป็นนิติบุคคล 

 

  ขอ้ ๔  ใหส้ถานศึกษามีวตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหนา้ท่ีเพื่อจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

  ขอ้ ๕  ในกิจการทัว่ไปของสถานศึกษาท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอก ใหผู้อ้าํนวยการ 

สถานศึกษาเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคลสถานศึกษา 
 

 

 

 

(๑๒) 
 



  ขอ้ ๖  ใหส้ถานศึกษามีอาํนาจปกครอง ดูแล บาํรุง รักษา ใช ้และจดัหาผลประโยชน์ 

จากทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศใหแ้ก่สถานศึกษา เวน้แต่การจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยท่ี์มีผูอุ้ทิศใหส้ถานศึกษา 

ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

  เม่ือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยต์ามวรรคหน่ึงแลว้ ใหส้ถานศึกษารายงานให ้

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบโดยเร็ว 

  ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการทรัพยากรเพือ่การศึกษา 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจวางระเบียบเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยสิ์น          ท่ี
มีผูอุ้ทิศตามวรรคหน่ึงก็ได ้

 

  ขอ้ ๗  ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการจดทะเบียนสิทธิ ข้ึนทะเบียนหรือดาํเนินการ                 ทาง
ทะเบียนใด ๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศใหแ้ก่สถานศึกษา ใหส้ถานศึกษาสามารถดาํเนินการ      ทาง
ทะเบียนดงักล่าวไดใ้นนามนิติบุคคลสถานศึกษา 

 

  ขอ้ ๘  ในกรณีนิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องคดี ใหส้ถานศึกษารายงานใหส้าํนกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เพื่อดาํเนินการ 

แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบดาํเนินคดีโดยเร็ว 

 

  ขอ้ ๙  สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารจดัการงบประมาณในส่วนของท่ีตั้งไว ้

สาํหรับสถานศึกษาตามท่ีไดรั้บการกาํหนดวงเงิน และไดรั้บมอบอาํนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานและผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามหลกัเกณฑท่ี์เลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนด ทั้งน้ี  ยกเวน้งบประมาณในหมวดเงินเดือน 

 

  ขอ้ ๑๐  สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจดัการเก่ียวกบัการพสัดุในส่วนท่ีอยู ่               
ในความดูแลรับผิดชอบหรืออยูใ่นวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บมอบตามหลกัเกณฑท่ี์ระบุในขอ้ ๙  ทั้งน้ี 

ตามหลกัเกณฑท่ี์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกาํหนด 

 

  ขอ้ ๑๑  การรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศใหแ้ก่สถานศึกษา ใหส้ถานศึกษา 

รับบริจาคตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการรับเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคให้ทางราชการและ 

ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนด 

 

  ขอ้ ๑๒  การบริหารจดัการเก่ียวกบัการเงินและบญัชีของสถานศึกษา ใหเ้ป็นไปตาม 

ระเบียบท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกาํหนด 

 

 

(๑๓) 
 



  ขอ้ ๑๓  ใหส้ถานศึกษาจดัทาํบญัชีแสดงรายการรับจ่ายเงินและทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศ 

ใหต้ามขอ้ ๖  ไวเ้ป็นหลกัฐาน และใหส้รุปรายการบญัชีทรัพยสิ์นดงักล่าวรายงานใหผู้อ้าํนวยการ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสถานศึกษานั้นสังกดัทราบทุกส้ินปีงบประมาณ 

  ใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจดัใหมี้การตรวจสอบความถูกตอ้ง        ของ
บญัชีทรัพยสิ์นดงักล่าวแลว้รายงานใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยเร็ว 

 

  ขอ้ ๑๔  การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด      ใน
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

  ขอ้ ๑๕  เม่ือมีประกาศยบุ รวม เลิก สถานศึกษา ใหส้าํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา         จดั
ใหมี้การตรวจสอบทรัพยสิ์นและชาํระบญัชี รวมทั้ง ดาํเนินการโอนหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ียงัคงเหลืออยู ่
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนด 

 

  ขอ้ ๑๖  ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการใหเ้ป็นไปตาม 

ระเบียบน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

 

ปองพล  อดิเรกสาร 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะทํางานจัดทําคู่มือการปฏิบัตงิานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

  

คณะทีป่รึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายไพบูลย ์  เสียงกอ้ง   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายเจริญ ภกัดีวานิช   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายดิเรก พรสีมา    รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

คณะทาํงานยกร่าง 
นายดิเรก พรสีมา    ประธานคณะทาํงาน 

นายกาํจดั คงหนู    นายชูเกียรติ วเิศษเสมา 
นายสุรัตน์ ไชยชมภู   นายสมบูรณ์ ทิพรังศรี 
นายสนอง เครือมาก   นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ 

นายสมศกัด์ิ ตาไชย    นายพรหมมา ภางาม 

นายไพโรจน์ คลงันุช    นายสิงห์โต แกว้กลัยา 
นายนิพนธ์ เสือกอ้น    นางสาวสุภาวดี วงษส์กุล 

นายพรศิลป์ สาณะเสน   นายเอกศกัด์ิ คงตระกลู 

นายสยาม สุ่มงาม    นายมงคล คาํสุยะ 
นายวีระเดช เช้ือนาม    นางสาววิภาดา นิธิปรีชานนท ์

นายอนนัต ์ ระงบัทุกข ์   นางสุนิดา ศุภอกัษร 
นายเทียนชยั จูเจ่ีย    นายกมล  ศิริบรรณ 

นายสุภทัร พนัธ์พฒันกุล   นายวิโรจน์ ศรีโภคา 
นายชุมพล ศรีสังข ์    นายสุรินทร์ ศรีสนิท 

นายอาคม สมบติัแกว้   นายจรูญ  ป้องจนัลา 
นายอภิชยั กรมเมือง   นางสิริยพุา ศกุนตะเสฐียร 
นางสาวศรีวรรณา เขียวลี    นายมนตรี แสนวิเศษ 

นายธีระพนัธ์ุ ธีรานนท ์   นายอุทิศ รุ่งธีระ 
นางเพญ็พรรณ ยวุะเวส    นางมาลยั จนัทร์เทศ 

นางดารณี คาํวจันงั    นางสาวอรวรรณ โอวรารินทร์ 
นางสาวเสาวลกัษณ์  ญาณสมบติั 

     

   

 



(๑๕) 
 

คณะทาํงานกลัน่กรอง 
นายดิเรก พรสีมา     ประธานคณะทาํงาน 

นายชูชาติ ทรัพยม์าก    นายเสน่ห์ ขาวโต 

นายเทียนชยั จูเจ่ีย     นายนคร ตงัคะนิภพ 

นายอนนัต ์ ระงบัทุกข ์    นายจาํรูญ พรหมสุวรรณ 

นางสุนิดา ศุภอกัษร    นายสุภทัร พนัธ์พฒันกุล  

นางมยรัุตน์ สัตตวฒันานนท ์   นายสนิท แยม้เกษร  

นายเชิดชยั พลานิวติั    นายยงยทุธ ทรัพยเ์จริญ 

นายไกรสีห์ กล่ินสุวรรณ    นายนิพนธ์ เสือกอ้น   

นายกมล ศิริบรรณ    นายสาํเริง กจิุรพนัธ์  

นายพีระ รัตนพิจิตร    นางนารี  คูหาเรืองรอง  

นายสาํเร็จ จนัทร์โอกุล    นายไกร  เกษทนั 

นายอาทร ทองสวสัด์ิ    นายกิตติรัตน์ มงัคละคีรี  

นายนพดล รัตนเสถียร    นางมาลยั จนัทร์เทศ 

นางรวนิทพ์ร มัง่คัง่     วา่ท่ีร้อยตรีวรวทิย ์ สุนทรวิทย ์  

นางสาวมณฑิรา  มณเฑียรทอง     

 

คณะบรรณาธิการกจิ 

นายดิเรก พรสีมา     ประธานคณะทาํงาน 

นายอนนัต ์ ระงบัทุกข ์    นายยงยทุธ ทรัพยเ์จริญ   

นายสุภทัร พนัธ์พฒันกุล    นางสุนิดา ศุภอกัษร 
นายสนิท แยม้เกษร    นางมาลยั จนัทร์เทศ 

นายไกร  เกษทนั 

 

คณะจัดพมิพ์และจัดทาํต้นฉบับ 

นางสาวกุลลิกา ศรีวรัิช     นางสุนิสา ทิพยพ์ิทกัษ ์

นายศุภชยั รัววชิา     นายเสง่ียม จนัทร์ชยัภูมิ   

นางเนตรทราย แสงธูป   
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