หน้าที่และอานาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

สารบัญ
คํานํา
บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

หน้ า
โครงสร้ างและระบบบริหารการศึกษา

๑

หลักการจัดการศึกษา
โครงสร้ างการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนภูมิโครงสร้ างการบริ หารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

๑
๒
๓
๔

บทบาทน้ าทีข่ องสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ความสั มพันธ์ ระหว่ างบทบาท อํานาจหน้ าทีข่ องสถานศึกษา
กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

๔
๕
๕

บทบาทหน้ าทีข่ องสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน

การปฏิบัติงานร่ วมกันของสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

องค์ ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ความสํ าคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในความคาดหวังของการปฏิรูปการศึกษา
บทบาทของสถานศึกษาต่ อการส่ งเสริมภารกิจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
แนวทางปฏิบัติงานร่ วมกันของสถานศึกษากับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
การประชาสั มพันธ์ เผยแพร่ กจิ การ และผลงานของสถานศึกษา

๑๐
๑๐
๑๐
๑๑
๑๒
๑๒
๑๔
๑๕

สารบัญ (ต่อ)
หน้ า
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

๑๙
๒๐
การบริ หารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานตามหลักบริบทจัดบ้ านเมืองและสั งคมทีด่ ี
เทคนิคการประชุ มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กฎกระทรวงกําหนดจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ ง และการพ้ นจาก
ตําแหน่ งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ.๒๕๔๖
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่ าด้ วยการบริ หารจัดการและขอบเขต
การปฏิบัติหน้ าทีข่ องสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานทีเ่ ป็ นนิติบุคคลในสั งกัด
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
คณะทํางานจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

(๑)
(๒)
(๖)

(๑๑)

(๑๔)

คํานํา
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน คื อ ตัวแทนของประชาชนผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้อง
ในเขตชุ ม ชน ที่ เข้ามามี ส่ วนร่ วมในการจัดการศึ กษาของโรงเรี ย นหรื อสถานศึ ก ษาที่ ต้ งั อยู่ใ นชุ ม ชน
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งในการกํากับและส่ งเสริ ม
สนับ สนุ นกิ จการของสถานศึ ก ษาอันเนื่ องมาจากเจตนารมณ์ ข องพระราชบัญญัติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ต้องการให้ประชาชนซึ่ งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย
โดยตรงเข้ามามี ส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษาร่ วมกับผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู บุ คลากรทางการศึ กษา
อย่างแท้จริ งในลักษณะเป็ นเจ้าของหรื อหุ น้ ส่ วนของสถานศึกษา
บทบาทและหน้า ที่ ข องคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานซึ่ ง ต้องทํา หน้า ที่ แทน
ชุ มชนและผูป้ กครองนักเรี ยนทุกคนจึงต้องคํานึ งถึ งการจัดการศึกษาที่จะเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน
ซึ่ ง เป็ นลู ก หลานของชุ ม ชน ขณะเดี ย วกันก็ จ ะต้องทํา งานร่ วมกับ ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาและคณะครู
โดยตระหนักถึงความเป็ น “เจ้าของร่ วมกัน” จึงอาศัยกระบวนการทํางานที่เน้นการกระจายอํานาจ การมี
ส่ วนร่ วมและความโปร่ งใสตรวจสอบได้ในทุ กขั้นตอนของการจัดการศึกษา พร้ อมกับยึดถื อหลักการ
ของการบริ หารกิ จการบ้านเมื องและสังคม ด้วยการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายยึดมัน่ ในความถู กต้อง ดี งาม
สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมตระหนักในสิ ทธิ หน้าที่ความสํานึ ก
ในความรับผิดชอบร่ วมกัน และคํานึงถึงความคุม้ ค่าในการลงทุนด้านการจัดการศึกษา
สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตระหนัก ถึ ง
ความสํา คัญ ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน ซึ่ งมี บ ทบาทแลหน้า ที่ ใ นฐานะผูม้ ี ส่ ว นร่ ว ม
เป็ นเจ้าของสถานศึกษาและต้องร่ วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จึงได้
จัดทําคู่มือการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคาดหวังว่าคู่มือเล่ มนี้ จะเป็ น
แนวทางในการดํา เนิ น การร่ ว มกัน ของทุ ก ฝ่ ายที่ มี เ ป้ าหมายสู ง สุ ด อยู่ที่ คุ ณ ภาพผู ้เ รี ย นเป็ นสํ า คัญ
ขอขอบคุณคณะทํางานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้จดั ทําคู่มือจนประสบผลสําเร็ จ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ
เมษายน ๒๕๔๗

บทที่ ๑

โครงสร้ างและระบบบริหารการศึกษา
หลักการจัดการศึกษา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕กําหนดให้มีการเปลี่ ยนแปลง
การจัดการศึกษาไทย ทั้งในด้านสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลอย่างเสมอภาคกันในการได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ ปี อย่างต่อเนื่ องและมีคุณภาพ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และการจัดการศึกษา
ดังกล่าวจะต้องคํานึ งถึง การมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และเอกชน เป็ นการศึกษา
ตลอดชี วิตสําหรับประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่ วม มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
หลักการสําคัญ
ดังกล่าว ตรงกับแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาเพื่อทุกคนทุกฝ่ าย (Education for All) และ
ทุกคนทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการศึกษา (All for Education) อันเป็ นหลักการพื้นฐานที่ได้รับ
การยอมรับทัว่ โลก
การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะเน้นการปฏิรูประบบและกระบวนการจัด
การศึกษาแล้วยังเน้นในส่ วนที่เป็ นแนวทาง หลักการ โครงสร้าง และระบบบริ หารให้เป็ นส่ วนสําคัญใน
การสนับสนุ นการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบให้บรรลุวตั ถุประสงค์ คือคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุน้ ี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึง
กําหนดสาระการปฏิรูป
ให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น เป้ าหมายและหลักการ สิ ทธิ และโอกาส
ระบบการศึกษา แนวทางการจัด
การศึกษา โครงสร้างการบริ หารจัดการ คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณทางการศึกษา และสื่ อและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา เป็ นการปฏิรูปเพื่อให้มีเอกภาพ
ด้านนโยบาย มีความหลากหลายในทางปฏิบตั ิ โดย
ยึดหลักการกระจายอํานาจไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กําหนด
มาตรฐานการศึกษาและการจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ มีการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา ยึดหลักการ ส่ งเสริ มมาตรฐานและพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา

-๒-

โครงสร้ างการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
การปฏิรูประบบบริ หารราชการและการจัดการศึกษา ได้หลอมรวมหน่วยงานทาง
การศึกษา คือ ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ และกระทรวงศึกษาธิ การ
เป็ นหน่วยงานเดียวกัน เป็ น กระทรวงศึกษาธิ การตามโครงสร้างการบริ หารราชการใหม่ โดยจัด
ระเบียบบริ หารราชการออกเป็ น ๓ ส่ วน ได้แก่ (๑) การจัดระเบียบบริ หารราชการในส่ วนกลาง
(๒) การจัดระเบียบบริ หารราชการเขตพื้นที่การศึกษา และ (๓) การจัดระเบียบราชการในสถานศึกษา
ของรัฐที่จดั การศึกษาระดับปริ ญญาที่เป็ นนิติบุคคล
๑. การจัดระเบียบบริหารราชการในส่ วนกลาง ระดับกระทรวง มีบทบาทและอํานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน
และมาตรฐานการศึกษา การสนับสนุ นทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งส่ งเสริ มและประสานงานการ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา การติดตามตรวจสอบและประเมินผล โดยมี
หัวหน้า
ส่ วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี้
๑.๑ สํานักงานรัฐมนตรี
๑.๒ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
๑.๓ สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา
๑.๔ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๕ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑.๖ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพืน้ ที่การศึกษาให้ จัด ดังนี้
๒.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๒ สถานศึกษาที่จดั การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรื อส่ วนราชการที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่น
๓. การจัดระเบียบราชการในสถานศึกษาของรัฐทีจ่ ัดการศึกษาระดับปริญญาทีเ่ ป็ นนิติ
บุคคล
ให้เป็ นไปตามกฎหมายของแต่ละสถานศึกษา
จากโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ดงั กล่าว เราจึงเขียนแผนภูมิโครงสร้างการบริ หารจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการได้ดงั นี้

แผนภูมิโครงสร้ างการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานรัฐมนตรี

คณะกรรมการ
สภาการศึกษา

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
(สป.)

- กคศ.
- กศน.
- สช.
- ฯลฯ

สํานักงาน
เลขาธิการ
สภาการศึกษา
(สกศ.)

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้นฐาน
(สพฐ.)

คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(สกอ.)

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(สอศ.)

คณะกรรมการ
เขตพื้นที่
การศึกษา

สํานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา

สถานศึกษาของรัฐที่จดั การศึกษา
ระดับปริ ญญาที่เป็ นนิติบุคคล

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
อาชีวศึกษา

สถานศึกษา
อาชีวศึกษา

บทที่ ๒

บทบาทหน้ าที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สถานศึ ก ษาเป็ นหน่ วยงานหลัก ในการจัดการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน เพื่ อให้บ รรลุ ตาม
ความมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษาตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง จึงกําหนดให้มีคณะกรรมการซึ่ งเป็ นองค์คณะบุคคลทําหน้าที่กาํ กับ และส่ งเสริ มสนับสนุ น
กิจการของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริ หารจัดการทางการศึกษา ทั้งนี้ การ
ดําเนิ นงานให้ประสบความสําเร็ จนั้นสถานศึกษาและคณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกันและ
กัน ควรมีรูปแบบ วิธีการทํางานที่ประสานสอดคล้องกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา การศึกษาให้
บรรลุผลตามที่ร่วมกันกําหนดขึ้น

บทบาทหน้ าทีข่ องสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษา
มีบทบาทหน้าที่ดงั นี้
๑. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนของกระทรวงศึกษาธิ การ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตลอดจนบริ บทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
๒. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
๓. พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และความต้องการของนักเรี ยน ชุมชน และท้องถิ่น
๔. จัดการเรี ยนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม
และส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ตลอดจนการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
๕. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
๖. กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินการทางวินยั กับครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
๗. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บํารุ งรักษา ใช้ และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
๘. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่ วมมือในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-๕๙. ส่ งเสริ มความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กบั สถานศึกษา
และสถาบันอื่นในชุมชน และท้องถิ่น
๑๐.ปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ อื่ นที่ เกี่ ย วกับ กิ จการภายในสถานศึ ก ษาหรื อ ตามที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายและตามที่กฎหมายกําหนด

อํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.
๒๕๔๖ รวมทั้งอํานาจหน้าที่การบริ หารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หาร
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สรุ ปอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ดงั นี้
๑. กํากับการดําเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ คําสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของชุ มชนและท้องถิ่น
๒. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินการกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
๓. มีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากําหนด
๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความสั มพันธ์ ระหว่ างบทบาทหน้ าทีข่ องสถานศึกษากับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจแบ่งได้เป็ น ๓ ลักษณะ คือ
(๑) กํากับ (๒) ส่ งเสริ ม สนับสนุน และ (๓) มีอาํ นาจอื่นตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ
กําหนด ซึ่งมีกรอบในการดําเนินงาน ดังนี้
๑. อํานาจหน้าที่ในการกํากับ หมายถึงการกํากับให้สถานศึกษาดําเนินงานด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัว่ ไป ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
คําสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

-๖อํา นาจหน้า ที่ ใ นการกํากับการดําเนิ นงานของสถานศึ กษา หลายคนเปรี ยบเที ยบว่า
ทําหน้าที่คล้ายกรรมการกํากับเส้น (Lineman) ในกีฬาฟุตบอล คือ กรรมการกํากับเส้นไม่ใช่ผตู ้ ดั สิ น
และไม่ใช่ตวั นักกีฬาฟุตบอลในสนาม ไม่มีสิทธิ เป่ านกหวีด ไม่มีสิทธิ เตะฟุตบอลในขณะที่มีการแข่งขัน
เพราะคนมีสิทธิ เป่ านกหวีดคือกรรมการตัดสิ น (Referee) คนมีสิทธิ เตะฟุตบอล คือ นักกีฬาของทั้ง
สองทีม
ส่ วนกรรมการกํากับเส้นมีสิทธิ และหน้าที่ในการยกธงเมื่อผูเ้ ล่นไม่ปฏิบตั ิตามกติกา เมื่อ
กรรมการกํากับเส้นยกธง กรรมการตัดสิ นก็จะเป่ านกหวีดยุติการแข่งขันชัว่ คราวก่อนเริ่ มเล่นใหม่ ซึ่ งโดย
บทบาทนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาต้องคอยกํากับสถานศึ กษา โดยการติดตามการปฏิ บตั ิ งานของ
สถานศึกษา
รวมทั้งให้ความเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะและคําปรึ กษา เพื่อให้สถานศึกษาดําเนิ นการให้
เป็ นไปตามกฎกติกา
ได้แก่ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน สํา นัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ กษา และของสถานศึ ก ษาออกเอง
หากสถานศึกษาดําเนิ นการไม่สอดคล้อง หรื อไม่ดาํ เนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
คําสั่ง และนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการสถานศึกษาต้องแจ้งให้สถานศึกษาดําเนิ นการ หากสถานศึกษา
ยังไม่ดาํ เนิ นการ คณะกรรมการต้องเสนอความเห็ นไปยังกรรมการตัดสิ น (เป่ านกหวีด) ซึ่ งได้แก่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาสั่งการหรื อแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สั่ง
การตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
๒. อํานาจในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นกิ จการของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา
มีความเข้มแข็ง บริ หารงานอย่างเป็ นระบบ มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถให้บริ การการศึกษาแก่เยาวชนและ
ประชาชนได้อย่างกว้างขวางทัว่ ถึง และจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่ อถือ ของ
ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น
๓. อํานาจหน้าที่เกี่ ยวกับการบริ หารงานบุคคล สําหรับข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสถานศึกษา อํานาจหน้าที่ในส่ วนนี้ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๔. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนดให้เป็ นอํานาจของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังกล่าว อาจเปรี ยบเทียบบทบาทหน้าที่ดงั ตารางต่อไปนี้

-๗บทบาทหน้ าที่ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
บทบาทหน้ าที่ของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๑. ด้ านวิชาการ
๑.๑ พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชนและท้องถิ่น

บทบาทหน้ าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๑. ด้ านวิชาการ
๑.๑ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสู ตร
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ ความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน
และท้องถิ่น

๑.๒ จัดการเรี ยนการสอน สภาพแวดล้อม
บรรยากาศการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม และ
ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ตลอดจนการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่ อง

๑.๒ ให้ขอ้ เสนอแนะ และส่ งเสริ มสนับสนุนในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรี ยนรู ้ แหล่งเรี ยนรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๑.๓ จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และรายงานผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ

๑.๓ รับทราบ และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับ การ
จัดระบบและการดําเนิ นการตามระบบ ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

๒. ด้ านงบประมาณ
๒. ด้ านงบประมาณ
๒.๑ จัดตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่าย
๒.๑ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ จัดตั้ง
งบประมาณของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
ประกาศ ฯลฯ กําหนด
๒.๒ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ
๒.๒ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการ
ออก
แนวปฏิบตั ิ ฯลฯ เกี่ยวกับการบริ หารการเงินและการ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
บริ หารการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของ
จัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งนี้
สถานศึกษา หรื อปฏิบตั ิหน้าที่อื่นเกี่ยวกับเรื่ องนี้ตามที่
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด

-๘บทบาทหน้ าที่ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
บทบาทหน้ าที่ของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๓. ด้ านการบริ หารงานบุคคล
ดําเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากําหนด

บทบาทหน้ าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๓. ด้ านการบริ หารงานบุคคล
ปฏิบตั ิตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔. ด้ านการบริหารทัว่ ไป
๔.๑ จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผน ของกระทรวงศึกษาธิ การ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งความต้องการของ
ชุมชน และท้องถิ่น

๔. ด้ านการบริหารทัว่ ไป
๔.๑ ให้ความเห็น เสนอแนะและให้คาํ ปรึ กษาใน
การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน ของ
กระทรวงศึกษาธิ การ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งความ
ต้องการของชุมชน และท้องถิ่น

๔.๒ ดําเนิ นการและกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการของ
สถานศึกษา

๔.๒ รับทราบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจการของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ คําสั่ง ตลอดจนนโยบาย และแผนของ
กระทรวงศึกษาธิ การ สํานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และรายงาน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเมื่อสถานศึกษาไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง
ตลอดจนนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิ การ
สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น

-๙บทบาทหน้ าที่ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
บทบาทหน้ าที่ของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๔. ด้ านการบริหารทัว่ ไป (ต่อ)
๔.๓ ระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา รวมทั้ง
ปกครองดูแลบํารุ งรักษา ใช้ และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด

บทบาทหน้ าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๔. ด้ านการบริหารทัว่ ไป (ต่อ)
๔.๓ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประสาน
ส่ งเสริ ม สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบํารุ งรักษา
ใช้ และ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
ตามที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด

๔.๔ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
แนวปฏิบตั ิ ฯลฯ ในการดําเนินงานด้านต่างๆ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด

๔.๔ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและให้
คําปรึ กษาในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
แนวปฏิบตั ิ ฯลฯ ในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ
ของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ฯลฯ กําหนด

๔.๕ ส่ งเสริ มความเข้มแข็งในชุมชนและ
สร้างความสัมพันธ์กบั สถาบันอื่น ๆ ในชุมชน
และท้องถิ่น

๔.๕ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้
คําปรึ กษาในการส่ งเสริ มความเข้มแข็งในชุมชนและ
สร้างความสัมพันธ์กบั สถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและ
ท้องถิ่น

๔.๖ ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษา หรื อตามที่ได้รับมอบหมายและ
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด

๔.๖ ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ
กําหนด ให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในกรณี ที่ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้นพื้นฐานเห็ นว่า การดําเนิ นงานของสถานศึ ก ษา
ไม่สอดคล้องหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ นโยบาย ให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอความเห็ นดังกล่ าวให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษารับทราบเพื่อพิจารณา
สั่งการให้สถานศึกษาปฏิบตั ิให้เป็ นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ ต่อไป

บทที่ ๓

การปฏิบัตงิ านร่ วมกันของคณะกรรมการและสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
องค์ ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ตามกฎกระทรวงที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ กําหนดให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูแ้ ทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผูแ้ ทนพระภิกษุ และหรื อองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทําหน้าที่เป็ นกรรมการและเลขานุการ และนอกจากนั้น
ยังได้กาํ หนดจํานวน คุณสมบัติ วิธีการสรรหา วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของ
กรรมการด้วย

ความสํ าคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นองค์คณะบุคคลที่ทาํ งานร่ วมกับสถานศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริ หารจัดการศึกษาด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมาย กําหนด
ดังนั้นความหลากหลายของบุคคลที่เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการ จึงเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
ที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่ วม
เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความสําคัญต่อการจัดการศึกษา ดังนี้
ผู้แทนผู้ปกครอง เป็ นผูส้ ะท้อนปั ญหาและความต้องการด้านคุณภาพทางการศึกษา
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนทั้งในส่ วนที่คาดหวังและสภาพความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้น และ
ร่ วมมือกับครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้ กครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ผู้แทนครู เป็ นผูท้ ี่มีความชํานาญในสายวิชาชีพครู มีความสําคัญต่อการนําเสนอข้อมูล
ด้านกระบวนการเรี ยนรู ้ ปั ญหา และความต้องการการสนับสนุน ช่วยเหลือ รวมทั้งรายงานงานผลการจัด
การศึกษา
ผู้แทนองค์ กรชุ มชน เป็ นผูส้ ะท้อนสภาพของปั ญหาและความต้องการในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนซึ่งเป็ นสมาชิกส่ วนหนึ่งของชุมชน และให้ความร่ วมมือกับสถานศึกษาทั้งในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรี ยนรู ้
ผู้แทนองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เป็ นผูส้ ะท้อนสภาพปั ญหาและความต้องการ
ที่ครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่บริ การของสถานศึกษา และมีความสําคัญต่อสถานศึกษาอย่างยิ่งในเรื่ องการขอรับ
การสนับสนุนด้านงบประมาณ ทรัพยากรทางการจัดการศึกษา และเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษากับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้แทนศิษย์ เก่ าของสถานศึกษา เป็ นผูท้ ี่สะท้อนภาพของความรัก ความศรัทธา
ความภาคภูมิใจต่อสถาบันการศึกษาที่ตนได้รับการศึกษา ช่วยจรรโลงคุณค่าของสถาบันไปสู่ ศิษย์รุ่นหลัง
ให้ประสบความสําเร็ จในการศึกษาเช่นกัน

- ๑๑ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์ กรศาสนาอืน่ ในพืน้ ที่ เป็ นผูน้ าํ เสนอและเติมเต็ม
ข้อมูลด้านคุณธรรม จริ ยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาซึ่งเป็ นส่ วนสําคัญในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้
นักเรี ยนเป็ นคนดีของสังคม
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วย
เสริ มให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านอย่างมีคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพ ทําให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของสถานศึกษา
เป็ นบุคคลสําคัญที่จะสะท้อนภาพของการบริ หารจัดการ ผูช้ ่วยเหลือ ให้คาํ ปรึ กษา สร้างแรงจูงใจ กระตุน้
การทํางาน ทบทวนรายงาน สะท้อนความคิด เปิ ดโอกาสให้ผแู ้ ทนแต่ละกลุ่มได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที่
จัดเตรี ยมการประชุม บันทึกการประชุม รายงานผลการประชุม และสนับสนุนด้านอุปกรณ์ ห้องประชุม
วัสดุใช้สอย ฯลฯ รวมทั้งการพิจารณานํามติ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปสู่ การปฏิบตั ิ
ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็ นองค์คณะบุคคลในการบริ หาร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม จึงต้องอาศัยผูม้ ีความรู ้ ความเชี่ยวชาญในสาขาหลากหลาย และเข้าใจ
การศึกษา มีความมุ่งมัน่ มีเวลาที่จะอุทิศแรงกายแรงใจพัฒนาสถานศึกษาของชุมชนให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามที่ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอ้ งการ ซึ่งจะส่ งผลให้ชุมชน สังคมเข้มแข็ง และ
ประเทศชาติกา้ วหน้า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานจากอดีตถึงปัจจุบัน
สภาพการเป็ นองค์คณะบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่ วมกับสถานศึกษาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั
ที่เป็ นปั ญหาอุปสรรคต่อการบริ หารจัดการแบบองค์คณะบุคคลในระดับสถานศึกษา สรุ ปได้ดงั นี้
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความชัดเจนเรื่ องบทบาท หน้าที่
ว่าตนเองจะทําอะไร ทําอย่างไร และทําเพื่ออะไร
๒. บุคคลที่เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการ ส่ วนใหญ่ได้รับการร้องขอจากสถานศึกษา
มากกว่าได้รับการคัดสรรจากกลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริ ง ทําให้ขาดความกระตือรื อร้นในการ
ทําหน้าที่ของคณะกรรมการ
๓. วิธีการทํางานร่ วมกันของคณะกรรมการยังขาดทักษะ และประสบการณ์ เช่น
ทักษะร่ วมประชุมตัดสิ นใจ เป็ นต้น
๔. สถานศึกษาส่ วนหนึ่งยังคิดว่าคณะกรรมการฯเป็ นเพียงผูส้ นับสนุนด้านทรัพยากร
ทางการศึกษามากกว่าเป็ นผูร้ ่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมดําเนินงาน ร่ วมรับผลที่เกิดขึ้น
๕. กรรมการสถานศึกษาส่ วนหนึ่งยังคิดว่าการบริ หารจัดการศึกษาเป็ นหน้าที่
ของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นเพียงที่ปรึ กษาหรื อเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามการร้องขอ
จากสถานศึกษา

- ๑๒ ๖. กรรมการสถานศึกษาแต่ละคนมีภาระงานมาก การประชุมจึงขาดความต่อเนื่อง
และความพร้อมเพรี ยง
๗. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารขาดคุณภาพ จึงเป็ นจุดอ่อนที่สาํ คัญของการ
บริ หารจัดการ การนําข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อการตัดสิ นใจ การแก้ปัญหาหรื อ
พัฒนางานการศึกษา ส่ วนใหญ่จึงอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้สึกและประสบการณ์เดิม
๘. ในอดีตสถานศึกษาขาดความคล่องตัวในการบริ หาร ปั จจุบนั สถานศึกษาเป็ นนิ ติบุคคล
มีความคล่องตัวสู ง สามารถบริ หารกิจการได้ดว้ ยตนเอง แต่กรรมการสถานศึกษาบางส่ วนยังขาด
ความชัดเจนในบทบาทที่จะต้องมีการกํากับ ส่ งเสริ ม และสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา อย่าง
ใกล้ชิด
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในความคาดหวังของการปฏิรูปการศึกษา
การกํากับ สนับสนุนและส่ งเสริ มกิจการของสถานศึกษาเป็ นบทบาท หน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้กรอบของกฎหมายที่กาํ หนด เป็ นภารกิจหลักของ
การทํางานร่ วมกับสถานศึกษาในฐานะเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการจัดการศึกษาร่ วมกัน ดังนั้น
ความคาดหวังที่มีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุ ปได้ดงั นี้
๑. มีความรู ้ ความเข้าใจ มีทกั ษะในการทํางานร่ วมกับสถานศึกษา และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
๒. มีความกระตือรื อร้น เต็มใจ อุทิศ ทุ่มเท และเสี ยสละเวลาที่จะเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา
๓. มีปฏิสัมพันธ์ที่เคารพสิ ทธิ พ้ืนฐานซึ่งกันและกัน
๔. ยอมรับความสามารถของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
บทบาทหน้ าที่ของสถานศึกษาต่ อการส่ งเสริมภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษาเป็ นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุตาม
ความมุ่ง หมายของการปฏิ รูปการศึ กษาตามที่ กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึ กษาแห่ งชาติ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงกําหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็ นองค์คณะบุคคลทําหน้าที่กาํ กับ และส่ งเสริ ม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริ หารจัดการทางการศึกษา
ทั้งนี้ การดําเนิ นงานให้ประสบความสําเร็ จนั้นสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควรมีรู ป แบบ วีธี ก ารทํา งานที่ ป ระสานสอดคล้อ งกัน โดยมี จุ ด หมายเพื่ อ การพัฒ นาการศึ ก ษา ให้
บรรลุผลตามที่ร่วมกันกําหนดขึ้น โดยในส่ วนของสถานศึกษาควรมีบทบาทในการส่ งเสริ มภารกิจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะเข้ามาร่ วมสร้ างสรรค์ความเจริ ญก้าวหน้าในกิ จการของ
สถานศึกษา ดังนี้

- ๑๓ ๑. ความเป็ นนิ ติบุคคลของสถานศึกษาเป็ นเรื่ องใหม่ กรรมการสถานศึกษาบางท่าน อาจ
ไม่เข้าใจบทบาทตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และคําสัง่ ของตนและของสถานศึกษา
ใน
ระยะเริ่ มแรก เป็ นความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่สถานศึกษาจะต้องจัดประชุมทําความเข้าใจในบทบาท ของแต่
ละฝ่ ายร่ วมกัน
๒. สร้างความตระหนักต่อบุคลากรและชุมชน ถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาองค์คณะบุคคล
และสถานศึกษาสู่ คุณภาพที่คาดหวัง
๓. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิ การ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยทบทวนสาระของแผนพัฒนาร่ วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อปรับให้เกิดเป็ นแผนร่ วมของ
สถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา
๔. จัดทํารายละเอียดงบประมาณและรับผิดชอบการจ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
โดยเสนอขอรับคําแนะนําจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อการปรับขยายทิศทางและรู ปแบบวิธีการ
ระดมและใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๕. จัดทํารายละเอียด แผนงาน โครงการ และประมาณการค่าใช้จ่าย ที่จะระดมทุน
จากผูป้ กครอง เพื่อขอรับความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๖. พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาให้เหมาะสม
๗. จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ บรรยากาศสิ่ งแวดล้อมทางวิชาการที่เหมาะสม และเอื้อต่อ
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ ตลอดจนส่ งเสริ มโอกาสการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองของ
ผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพ ทั้งนี้ ควรรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อการ
ร่ วมคิด ร่ วมพัฒนา ร่ วมรับผิดชอบและร่ วมภาคภูมิใจ
๘. ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของทางราชการ
๙. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่ วมมือในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกรวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
๑๐. จัดและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หาร เพื่อให้เป็ นพื้นฐานการตัดสิ น
แก้ปัญหาหรื อพัฒนาการศึกษาร่ วมกัน และขจัดซึ่งการใช้ความคิดเห็นบนความรู ้สึกและประสบการณ์
๑๑. พัฒนา ปรับปรุ ง ระบบสื่ อสารระหว่างบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เหมาะสม เพื่อให้
คณะกรรมการและบุคลากรได้มีโอกาสสื่ อความหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมจนสามารถทําความเข้าใจใน
ข้อมูลเหตุผลต่าง ๆ นําไปสู่ การพัฒนากิจการสถานศึกษาร่ วมกันได้

- ๑๔ ๑๒. แต่งตั้ง มอบหมายให้มีคณะอนุกรรมการ หรื อ คณะทํางาน เพื่อสนองตอบต่อการ
พัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา และการนํามติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา มาขยายผล
สู่ การปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
๑๓. รายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านของสถานศึ ก ษา ต่ อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ตามความเหมาะสม
๑๔. เสนอแผนการประชุมคณะกรรมการให้มีความต่อเนื่ อง จัดระเบียบวาระการประชุม
นําเสนอประธานกรรมการสถานศึกษา และดําเนินการสนับสนุนการประชุมตั้งแต่การเตรี ยมการ
ก่อนประชุม ระหว่างประชุ ม สรุ ปรายงานการประชุม และแจ้งรายงานการประชุมอย่างเป็ นระบบ
แนวทางการปฏิบัติงานร่ วมกันของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ในการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ข องสถานศึ ก ษาและคณะกรรมการสถานศึ กษา ควรมี ก าร
ทําความเข้าใจตั้งแต่เริ่ มแรกของการทํางานร่ วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้ท้ งั สองฝ่ ายได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ดังนี้
๑. ผู้บริ หารสถานศึกษา คือ “ผูเ้ ชื่อมโยง” ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในฐานะกรรมการและเลขานุ การ กับสถานศึกษาในฐานะผูบ้ ริ หาร ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงเป็ นผูป้ ระสานการ
ดําเนิ นกิจการต่างๆ โดยคํานึ งถึงข้อคิด ความเห็น และมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. กรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ควรเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ กํากับและส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา และปฏิบตั ิตามบทบาท
หน้าที่ที่กาํ หนดไว้ หากมีขอ้ เสนอแนะใดๆ ควรนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แล้วสรุ ปผลเป็ นมติที่ชดั เจน ซึ่งเมื่อได้มติแล้วประธานก็จะมอบให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษานําไปสู่
การพิจารณาดําเนินการของสถานศึกษา
สําหรับบทบาทในการ “กํากับ” ควรเป็ นการติดตามการปฏิบตั ิงานตามที่สถานศึกษา
ได้ทาํ แผนการดําเนิ นงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวนโยบายของหน่ วยเหนื อ หรื อตามมติ
ที่ ก าํ หนดร่ วมกัน โดยไม่ค วรกํา กับ การทํา งานของผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ คื อไม่ แสดงบทบาทเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาเสี ยเอง
ในการรับทราบผลการดําเนินการ ควรดูเป็ นภาพรวมของสถานศึกษาว่าผลการดําเนิ น
กิจการ ทั้งระหว่างดําเนิ นการ สิ้ นปี งบประมาณ และสิ้ นปี การศึกษา เพื่อนําไปสู่ การพิจารณาปรับปรุ ง
พัฒนากิจการขอ’สถานศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้อง “ไม่ส่งั การ” ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ไปยังบุคคลอื่น ได้แก่ครู หรื อ บุคลากรในสถานศึกษา เพราะอํานาจการสั่งการเป็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ที่จะรับผิดชอบการนําข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการสถานศึกษาไปสู่ การปฏิบตั ิ

- ๑๕ จากบทบาทหน้าที่ดงั กล่าวนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอาจมีส่วนร่ วมกับ
สถานศึกษาในกระบวนการ และขั้นตอนต่าง ๆ ในกิจการของสถานศึกษา โดยร่ วมรับรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมทํา
ร่ วมรับผล และร่ วมประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ร่ วมกับคณะกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครอง
สมาคมผูป้ กครองและครู สมาคมศิษย์เก่า องค์กรชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประชาสั มพันธ์ เผยแพร่ กจิ การ และผลงานของสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะมีหน้าที่กาํ กับดูแล สนับสนุ นกิจการ
ของสถานศึกษาแล้ว ควรจะมีบทบาทหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กิจการ และผลงานของ
สถานศึกษาด้วยเนื่ องจากการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เป็ นมิติหนึ่งในการสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั
ชุมชน ได้ทราบถึงสภาพความเป็ นอยูแ่ ละผลงานการดําเนินงานของสถานศึกษา สภาพที่จะเกิดขึ้น ใน
อนาคต ตลอดจนความต้องการของสถานศึกษาในการระดมทรัพยากรเพื่อปรับปรุ ง และพัฒนากิจการของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุ มชน และการปรับตัวในการจัดการเรี ยนการสอนให้
นักเรี ยนมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีทกั ษะที่จาํ เป็ นเพียงพอ ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ ว

ความจําเป็ นในการประชาสั มพันธ์ และเผยแพร่ ผลงานของสถานศึกษา
๑. ช่วยสร้างความรู ้ ความเข้าใจกิจการของสถานศึกษา และกระตุน้ ให้ชุมชนเกิดความ
ตระหนักในหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา และเกิ ดความ
ต้องการเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดศึกษา โดยการสนับสนุ นทั้งทางด้านความรู ้ ความคิด ความช่วยเหลือ
ทางด้านทรัพยากร เพื่อผลักดันให้สถานศึกษาในชุมชนเป็ นไปตามความคาดหวังที่ชุมชนต้องการ โดย
ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กบั ชุมชนถึงผลสําเร็ จในกิจการของสถานศึกษาที่เกิดจาก
ตนเองมีส่วนร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมสร้าง
๓. ช่วยเสริ มสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของสถานศึกษาร่ วมกัน
สาระทีค่ วรประชาสั มพันธ์ และเผยแพร่
๑. การเผยแพร่ สถานภาพของสถานศึกษา จะช่วยให้ชุมชนรู ้ถึงศักยภาพ จุดแข็ง
จุดอ่อน และข้อจํากัดบางประการของสถานศึกษา จึงเป็ นการสานสร้ างความเข้าใจระหว่างสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา และความต้องการของชุมชนในบางสิ่ งที่สถานศึกษาไม่สามารถสนองตอบ ต่อ
ความต้องการของชุ มชนได้อย่างทันท่วงที เนื่ องจากอาจจํากัดด้วยงบประมาณ ดังนั้นหากชุ มชนต้องการ
ให้สถานศึกษาดําเนินกิจการที่ชุมชนเห็นว่ามีความจําเป็ น เร่ งด่วน จําเป็ นต่อการพัฒนาทักษะและคุณภาพ
นักเรี ยนโดยเร็ ว ชุ มชนจะได้มีส่วนร่ วมคิด หาทางออก และร่ วมกันพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็ นไป
ตามที่ชุมชนคาดหวัง โดยไม่รอคอยนโยบายและงบประมาณของรัฐบาล

- ๑๖ -

ตัวอย่ าง
ความต้องการของชุ มชน
ต้องการให้นักเรี ยนเรี ยนคอมพิวเตอร์ ต้ งั แต่ ระดับชั้นอนุ บ าลถึ ง
มัธยมศึกษาตอนต้น ข้อจํากัดของสถานศึกษามีคอมพิวเตอร์ ๓ ชุ ด และไม่มีห้องคอมพิวเตอร์
สําหรับจัดการเรี ยนการสอน คณะกรรมการสถานศึกษาจึงเป็ นผูป้ ระสานเชื่ อมโยง ระหว่าง
สถานศึกษาและชุมชุน เป็ นผูร้ ับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และทางออกที่จะช่วยให้สถานศึกษา
ได้มีคอมพิวเตอร์ และห้องคอมพิวเตอร์ เท่าเทียมสถานศึกษาที่อยู่ในตัวเมือง โดยกรรมการ
สถานศึกษาที่เป็ นตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล และข้อคิดเห็นจากแต่ละกลุ่ม เสนอเป็ น
วาระเข้าที่ประชุ มคณะกรรมการ สถานศึกษาเพื่อร่ วมกันสะท้อนความคิดเห็นจากแต่ละกลุ่มและ
หาข้อยุติร่วมกันในการดําเนิ นการ ให้เป็ นไปตามที่ชุมชนคาดหวัง ซึ่ งข้อยุติที่เป็ นทางออกที่ทุก
ฝ่ ายร่ วมกันคิด ทําให้ทุกคนรู ้สึก
เป็ นเจ้าของความคิด เกิดความรู ้สึกรัก หวงแหน ภาคภูมิใจ
และรับผิดชอบร่ วมกันในการดําเนิ นการ
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการของ
ชุมชน
๒. การเผยแพร่ วสิ ั ยทัศน์ ของสถานศึกษา เป็ นการสะท้อนให้ชุมชนเห็นทิศทาง
การดําเนินกิจการของสถานศึกษาในปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคตทําให้ชุมชนทราบและคาดการณ์ ได้
ว่า ผลผลิ ตที่เป็ นบุตรหลานของตนในชุ มชนเป็ นอย่างไร เที ยบเท่า เท่าทันหรื อก้าวลํ้านําหน้าทันโลก
หรื อไม่ เพื่อจะสามารถประเมินสถานการณ์ สะท้อนความคิดเห็ นให้กบั สถานศึกษาได้อย่างถูกทิศทาง
ทันสถานการณ์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
๓. การเผยแพร่ แผนงาน โครงการ กิจกรรมสํ าคัญของสถานศึกษา จะก่อให้เกิดประโยชน์
ดังนี้
๓.๑ ทําให้ชุมชนทราบกิจการและความเคลื่อนไหวของสถานศึกษา ช่วยให้ชุมชน
มีส่วนร่ วมในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษา และสะท้อนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาได้อย่างตรงประเด็น โดยผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา
๓.๒ เปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่ วมกิจกรรมของสถานศึกษาได้ตามกําหนดการล่วงหน้า
๓.๓ เสริ มสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างชุมชนและสถานศึกษา
๓.๔ ได้รับความร่ วมมือและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาที่เกิดจากระบวนการ
คิดและการติดสิ นใจของชุมชนเอง
๔. การเผยแพร่ ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา จะทําให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น
รับทราบผลการดําเนินกิจการและความเจริ ญก้าวหน้าที่ดา้ นต่าง ๆ ของสถานศึกษา ร่ วมภาคภูมิใจ ต่อ
ผลการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาที่ เกิ ดขึ้ นกับบุ ตรหลานและประชาชนในท้องถิ่ นที่ ทุกคนได้มีส่วนร่ วม
ส่ งเสริ ม สนับสนุน ตลอดจนได้รับทราบถึงข้อจํากัดและสิ่ งที่ควรมีการปรับปรุ ง พัฒนาให้มีคุณภาพ และ
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ซึ่ งทุกฝ่ ายจะต้องตระหนักในบทบาทของการมีส่วนร่ วม ส่ งเสริ ม สนับสนุ น
สถานศึกษาที่ทุกคนมีส่วนเป็ นเจ้าของให้บรรลุผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

- ๑๗ ๕. ข้ อมูลอืน่ ๆ ที่สถานศึกษาเห็นว่ามีความจําเป็ นที่จะช่วยเสริ มสร้างให้ชุมชน
มีความรัก ตระหนัก ร่ วมรับผิดชอบ หวงแหนและห่วงใยในสถานศึกษาของชุมชน
วิธีการประชาสั มพันธ์ การเผยแพร่ กจิ การและผลงานของสถานศึกษา
ประชุ ม
สั มมนา

หอ
กระจายข่ าว
ร่ วม
กิจกรรม
ชุ มชน

นิทรรศการ
หนังสื อ
เล่มเล็ก

วารสาร

เอกสาร

วิธีการ

การ์ ตูน
ใบปลิว

แผ่ นป้าย
ประชาสั มพันธ์

สื่ อมวลชน
วิทยุ
โทรทัศน์

ข้ อควรระวังในการประชาสั มพันธ์
- ข้อมูลต้องมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้
- ข้อมูลต้องเป็ นปั จจุบนั
- เปิ ดโอกาสให้ขอ้ มูลย้อนกลับ

หนังสื อ
พิมพิ์

สื่ ออีเล็ก
โทรนิค

อื่น ๆ
จุลสาร

แผ่นพับ

- ๑๘ นอกจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาต่อการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษาด้วย เนื่ องจากการบอกให้สาธารณชนทราบว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาคือใคร มาจากไหน มีหน้าที่ทาํ อะไร มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา และชุมชน
อย่างไร และได้ร่วมกันเสริ มสร้างและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างไร จะทําให้ชุมชนสาธารณชน
ได้เข้าใจ ตระหนักในบทบาทของการเข้ามามีส่วนร่ วม และสามารถเข้าถึงการมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อ
การจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละคนที่จะร่ วมกันประสาน
ร่ วมมือกันกับชุมชนในฐานะเป็ นผูแ้ ทนจากกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเกิดประสิ ทธิ ผล
อย่าง
แท้จริ งสมตามเจตนารมณ์ของการเสริ มสร้างความเข็มแข็งให้กบั สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของ ประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ซึ่งเป็ นเป้ าหมายและความมุ่งหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ทุก
ฝ่ ายได้มีส่วนร่ วมกันจัดทําขึ้นทุกประการ

เอกสารอ้ างอิง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คณะสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ
วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการบริ หารจัดการและขอบเขตการปฏิบตั ิหน้าที่
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นนิ ติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

ภาคผนวก

การบริหารสถานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานตามหลักการบริหารจัดการบ้ านเมืองและสั งคมทีด่ ี

การบริ ห ารจัด การตามอํา นาจหน้า ที่ ข องคณะกรรมการ และสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน
นอกจากจะต้องดําเนิ นการตามหลักการและแนวปฏิ รูปการศึ กษาแล้วยังต้องยึดหลักการดําเนิ นการตาม
หลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งมีหลักการสําคัญ ๖ ประการ คือ
๑. หลักนิติธรรม ใช้กฎหมายเป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นธรรมกับ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยคํานึ งถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อนักเรี ยน และประชาชนเป็ นสําคัญ
๒. หลักคุณธรรม ยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงามในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นตัวอย่างแก่สังคม
มีความซื่ อสัตย์ จริ งใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินยั และประกอบอาชีพที่สุจริ ต
๓. หลักความโปร่ งใส การทํางานทุกขั้นตอนต้องยึดหลักโปร่ งใส เพื่อสร้างความไว้วางใจ
ซึ่ งกันและกัน มีการปรับปรุ งกลไกการทํางานร่ วมกันให้สามารถตรวจสอบ มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็ นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
๔. หลักการมีส่วนร่ วม มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายเข้ามาและเสนอ
ความเห็นในการตัดสิ นใจปั ญหาสําคัญการบริ หารและจัดการศึกษา
๕. หลักความรั บผิดชอบ มีความตระหนักในสิ ทธิ หน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น สํานึ กและ
รับผิดชอบในการตัดสิ นใจที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใส่ ใจและกระตือรื อร้ น
ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและมีความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทํา
ของตนเองตามบทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. หลักความคุ้มค่ า มีการบริ หารจัดการและใช้ทรั พยากรอย่างประหยัดและเกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน และประชาชนที่สถานศึกษารับผิดชอบ

เทคนิคการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

บทบาทในการประชุ มของประธานและกรรมการ
การดําเนิ นงานของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานตามกรอบภารกิ จที่ กฎหมาย
กําหนด มุ่งประสงค์ให้มีการดําเนิ นงานในรู ปองค์กรบุคคลหรื อคณะกรรมการ ซึ่ งอาศัยการตัดสิ นใจด้วยการ
พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ อย่างละเอียดถี่ถว้ น และเป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกันในบรรดาคณะกรรมการ
ที่เข้าร่ วมประชุ ม ยิ่งไปกว่านั้นการดําเนิ นงานในรู ปคณะกรรมการจะสําเร็ จผลเป็ นอย่างอื่นก็ต่อเมื่อ
คณะกรรมการแต่ละคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างแท้จริ ง ซึ่ งมีหลักปฏิบตั ิในฐานะ
ประธานและกรรมการ ดังนี้
บทบาทในฐานะประธาน
ประธานกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ซึ่ งจะต้อ งทํา หน้ า ที่ ป ระธานการประชุ ม
คณะกรรมการ และเป็ นบุคคลสําคัญที่สุดที่จะทําให้การประชุ มบรรลุผลตามความมุ่งหมาย การจะทําให้การ
ประชุมสําเร็ จผลมีหลักปฏิบตั ิสาํ หรับผูเ้ ป็ นประธานการประชุม ดังนี้
๑. ร่ วมกําหนดระเบียบวาระการประชุม
๒. ศึกษาระเบียบวาระการประชุม
๓. ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนการประชุม
๔. กําหนดเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของการประชุม
๕. วางตัวเป็ นกลาง มีความยุติธรรม นํากฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการประชุ มมา
ใช้อย่างถูกต้อง
๖. เป็ นผูน้ าํ การประชุมที่ดี
๗. สร้างบรรยากาศของการประชุมที่ดี ลดความตึงเครี ยดของการประชุม
๘. กระตุน้ ให้สมาชิกผูเ้ ข้าประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างทัว่ ถึง
๙. ควบคุมการประชุมให้อยูใ่ นประเด็น เคารพความคิดเห็นของผูเ้ ข้าประชุม
๑๐. จดประเด็นการอภิปรายที่สาํ คัญของสมาชิกแต่ละคน
๑๑. ตีความและสรุ ปประเด็นการอภิปราย ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในที่ประชุ มของ
สมาชิกเพื่อนําไปสู่ มติที่ประชุม

(๓)
บทบาทของกรรมการ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละคน มีส่วนส่ งเสริ มที่จะทําให้การประชุม ประสบ
ผลสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ผลด้วยการนําเสนอความคิดเห็นของตนอย่างสุ จริ ตและจริ งใจ รวมทั้งการรับฟัง
และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากของตนด้วยเป็ นอย่างดี เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นสมาชิก
ของการประชุมที่ดี มีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
๑. ศึกษา กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ และเข้าใจบทบาท
ในการประชุม
๒. ศึกษาระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้ทราบจุดประสงค์ เป้ าหมายของ
การประชุมอย่างชัดเจน
๓. มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะต่อที่ประชุม
๔. มีการอภิปรายอย่างมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของที่ประชุม
๕. สร้างบรรยากาศในการประชุมเป็ นไปในทางสร้างสรรค์ มีความสมานฉันท์
๖. มติของที่ประชุมถือเป็ นการตัดสิ นใจและความรับผิดชอบร่ วมกันตามระบอบ
ประชาธิ ปไตย
๗. ไม่นาํ เรื่ องในที่ประชุมไปวิพากษ์วจิ ารณ์ภายนอก
เทคนิคและแนวทางการประชุ มทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
การทํางานร่ วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลายวิธี อาทิ การประชุม
เพื่อการตัดสิ นใจ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ การเข้าร่ วมดําเนิ นงาน การตรวจสอบ
การ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ฯลฯ สําหรับการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษาจะเน้นการเข้า
ร่ วมประชุมเพื่อการตัดสิ นใจ ซึ่งมีเทคนิควิธีการและขั้นตอน โดยสรุ ปดังนี้
๑. เทคนิควิธีการ
๑.๑ เทคนิคการระดมความคิดในการประชุมวางแผนการปฏิบตั ิเพื่อหาข้อตกลงร่ วมกัน
ประกอบด้วย
- การสร้างความเข้าใจ เป็ นการรับรู ้ การเรี ยนรู ้ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริ ง
และประสบการณ์ของบุคคลที่เข้าร่ วมประชุม
- การสร้างแนวทางการปฏิบตั ิ เป็ นการกําหนดกิจกรรมการปฏิบตั ิที่จะนําไปสู่
ความสําเร็ จในภารกิจที่ร่วมกันดําเนิ นงาน
- การกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิ เป็ นการนํากิจกรรมการปฏิบตั ิที่ยอมรับร่ วมกัน
มากําหนดเป็ นแผนปฏิบตั ิการ

(๔)
๑.๒ เทคนิคการวิเคราะห์สภาพการพัฒนา โดยใช้การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็ น

จุดแข็ง-จุดอ่อนของสถานศึกษา และประเด็นที่เป็ นโอกาส-อุปสรรคของสภาพแวดล้อมของชุมชนและ
สังคม ผลการวิเคราะห์จะช่วยกําหนดสภาพของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างชัดเจนและมี ความ
เป็ นไปได้สูงที่จะประสบความสําเร็ จ
๑.๓ เทคนิคหลักการระดมสมอง เป็ นวิธีการที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใช้ตดั สิ นใจในสาระที่ตอ้ งการหาข้อยุติที่ยอมรับร่ วมกันเป็ นการเปิ ดโอกาสให้กรรมการฯ ได้แสดง ความ
คิดเห็นอย่างอิสระเป็ นรายบุคคล
๒. ขั้นตอนการประชุมการตัดสิ นใจหาข้อยุติร่วมกัน สรุ ปได้ 8 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ ๑ เสนอประเด็นที่ตอ้ งการหาข้อยุติร่วมกัน
ขั้นที่ ๒ อภิปรายทําความกระจ่างในประเด็นที่ตอ้ งการหาข้อยุติ
ขั้นที่ ๓ กําหนดเป้ าหมายของประเด็นที่ตอ้ งการหาข้อยุติ
ขั้นที่ ๔ กรรมการสถานศึกษาแต่ละคนเสนอความคิดเห็นพร้อมอภิปรายประกอบ
ขั้นที่ ๕ สรุ ปสาระสําคัญของความคิดเห็นที่เหมือนและแตกต่างกัน
ขั้นที่ ๖ กรรมการสถานศึกษาแต่ละคนอภิปรายสาระที่แตกต่าง โดยใช้คาํ ถาม
- มีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิหรื อไม่
- มีความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์หรื อไม่
- มีความคุม้ ค่า คุม้ ทุนของทรัพยากรที่ใช้หรื อไม่
- ผลที่คาดว่าจะได้รับตรงกับเป้ าหมายหรื อไม่
ขั้นที่ ๗ สรุ ปสาระสําคัญที่เป็ นความคิดเห็นที่ยอมรับร่ วมกัน
ขั้นที่ ๘ ทบทวนสาระสําคัญอีกครั้งจนได้ขอ้ ยุติที่ยอมรับร่ วมกัน
๓. ปั จจัยสู่ ความสําเร็ จของการประชุม
๓.๑ สถานศึกษาจัดสถานที่และสิ่ งอํานวยความสะดวกให้พร้อมก่อนการประชุม
๓.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการประสานงานก่อนการประชุม
โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่ให้กรรมการสถานศึกษาฯได้ศึกษาข้อมูลและเตรี ยมการประชุ มล่วงหน้า
๓.๓ กําหนดบทบาทของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมให้ชดั เจน
๓.๔ การประชุมอาจมีการนําผูเ้ ชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าร่ วมประชุมเพื่อให้ที่ประชุม
มีขอ้ มูลในการพิจารณามากขึ้น
๓.๕ ประธานการประชุมเป็ นบุคคลที่มีความสําคัญที่จะให้การดําเนิ นการประชุม
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงควรมีคุณลักษณะ ดังนี้

(๕)
๑) เข้าใจเทคนิคและวิธีการการประชุมอย่างแท้จริ ง

๒) สามารถดําเนินการการประชุมทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
๓) มีความสามารถในการสรุ ปประเด็น มีเทคนิคการสร้างบรรยากาศการประชุม
ให้สนุกสนาน มีความสามารถในการประนีประนอมเมื่อเกิดกรณี ขดั แย้ง
๔) ให้เวลาและความสําคัญในการศึกษาสาระของการประชุมอย่างแท้จริ ง
๕) เป็ นผูท้ ี่เข้าใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖) สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็ นอย่างดี
๓.๖ เป็ นผูร้ ับฟังที่ดี เคารพสิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็นของผูอ้ ื่น มีมารยาทในการ
เข้าร่ วมประชุม
๓.๗ มีความสามารถในการสื่ อสารเพื่อการนําเสนอข้อมูลที่ชดั เจน
ภารกิจการปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสําเร็ จได้เพราะประสิ ทธิ ภาพของ
การ
ดําเนินงาน ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ และคุณภาพการจัดการศึกษา ในการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา มีเทคนิควิธีการอีกหลายวิธีการที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถนําไปใช้
เชื่ อได้วา่ การปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประสบผลสําเร็ จอย่างแน่นอน หากคณะกรรมการ
และสถานศึกษาได้ทาํ หน้าที่ร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพ

กฎกระทรวง
กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ กับมาตรา ๘ และมาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ผูป้ กครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรื อบิดาหรื อมารดา ซึ่งเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจปกครอง
หรื อผูป้ กครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ของนักเรี ยน และให้หมายความรวมถึงบุคคล
ที่
นักเรี ยนอยูด่ ว้ ยเป็ นประจํา หรื อที่นกั เรี ยนอยูร่ ับใช้การงาน
“ครู ” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้าน การเรี ยนการสอนและ
การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ
ในสถานศึกษาของรัฐ
“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรี ยน วิทยาลัย หรื อหน่วยงานการศึกษาที่เรี ยกชื่ออย่าง
อื่นของรัฐที่มีอาํ นาจหน้าที่ หรื อมีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ
แต่ละแห่ง ยกเว้นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์การเรี ยน
“สถานศึกษาขนาดเล็ก” หมายความว่า สถานศึกษาที่มีนกั เรี ยน ไม่เกินสามร้อยคน
“สถานศึกษาขนาดใหญ่” หมายความว่า สถานศึกษาที่มีนกั เรี ยนเกินกว่าสามร้อยคนขึ้น
ไป

(๗)
“องค์กรชุมชน” หมายความว่า ชุมชนหรื อองค์กรที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่นอ้ ยกว่าสิ บ
ห้าคน เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและชุ มชนโดยส่ วนรวมอย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรื อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง และมี ที่ต้ งั

แน่นอนอยูใ่ นท้องที่ตาํ บลหรื อแขวงที่เป็ นภูมิลาํ เนาของนักเรี ยนในสถานศึกษา หรื อท้องที่ตาํ บลหรื อแขวง
ที่สถานศึกษาตั้งอยู่
“องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริ หารส่ วนตําบล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่ได้รับ การ
จัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู่
“ศิษย์เก่า” หมายความว่า ผูท้ ี่สถานศึกษารับรองว่าสําเร็ จการศึกษาจากหรื อเคยศึกษา
ในสถานศึกษานั้น
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละแห่ง
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละแห่ง
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาแต่ละแห่ง
“ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่
ข้อ ๒ ในสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนเก้าคน
และสถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนสิ บห้าคน ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนผูป้ กครอง จํานวนหนึ่งคน
(๓) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนครู จํานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนองค์กรชุมชน จํานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จํานวนหนึ่งคน
(๖) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนศิษย์เก่า จํานวนหนึ่งคน
(๗) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรื อผูแ้ ทนองค์กรศาสนาในพื้นที่จาํ นวน
หนึ่งรู ปหรื อหนึ่งคนสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจํานวนสองรู ปหรื อสองคนสําหรับสถานศึกษา
ขนาดใหญ่
(๘) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวนหนึ่งคนสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและจํานวน หก
คนสําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่
(๙) ผูอ้ าํ นวยการ เป็ นกรรมการและเลขานุการ

(๘)
ข้อ ๓ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่าํ กว่ายีส่ ิ บปี บริ บูรณ์

(๒) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(๕) ไม่เป็ นคู่สัญญากับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษานั้น
ผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการหรื อกรรมการผูใ้ ดมีลกั ษณะต้องห้ามตาม(๕)
ต้องออกจากการเป็ นบุคคลซึ่ งมีลกั ษณะต้องห้ามหรื อแสดงหลักฐานให้เป็ นที่เชื่อได้วา่ ตนได้เลิกประกอบ
กิจการหรื อการใด ๆ อันมีลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผูอ้ าํ นวยการภายในสิ บห้าวัน นับแต่วนั
ได้รับแต่งตั้ง หากมิได้ดาํ เนิ นการดังกล่าวให้ถือว่าผูน้ ้ นั ไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการหรื อ
กรรมการ
ข้อ ๔ นอกจากคุณสมบัติตามข้อ ๓ แล้ว
(๑) กรรมการตามข้อ ๒ (๒) ต้องเป็ นผูป้ กครองตามทะเบียนนักเรี ยนที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ น
สถานศึกษานั้น และไม่เป็ นครู เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น
(๒) กรรมการตามข้อ ๒ (๓) ต้องเป็ นครู
(๓) กรรมการตามข้อ ๒ (๔) ต้องไม่เป็ นครู เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของสถานศึกษา
ที่ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น
(๔) กรรมการตามข้อ ๒ (๖) ต้องเป็ นผูท้ ี่เคยศึกษาหรื อสําเร็ จการศึกษาจากสถานศึกษา
นั้น และไม่เป็ นครู เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้าง ที่ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น
(๕) กรรมการตามข้อ ๒ (๘) ต้องไม่เป็ นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
เกินกว่าสามแห่งขึ้นไปในเวลาเดียวกัน และไม่เป็ นครู เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของสถานศึกษาที่ปรึ กษาหรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น
ข้อ ๕ ให้ผอู ้ าํ นวยการดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) และ (๖) ให้บุคคลแต่ละประเภท
เสนอชื่อผูท้ ี่เห็นสมควรเป็ นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติ ตามข้อ ๓ และข้อ ๔ จากนั้นให้ผทู ้ ี่ได้รับการ
เสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือประเภทละหนึ่งคน ทั้งนี้ โดยให้แต่ละประเภทแยกกันดําเนินการ

(๙)
(๒) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๔) ให้องค์กรชุมชนเสนอชื่ อผูท้ ี่
เห็นสมควรเป็ นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๓ และข้อ ๔ จากนั้นให้ผทู ้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเลือก
กันเองให้เหลือจํานวนหนึ่งคน

ในกรณี ไม่มีองค์กรชุมชนในท้องที่ตาํ บลหรื อแขวงที่เป็ นภูมิลาํ เนาของนักเรี ยน
ใน
สถานศึกษาหรื อตําบลหรื อแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่ หรื อมีแต่ไม่เสนอชื่อผูแ้ ทนเข้ารับเลือกเป็ นกรรมการให้
ผูอ้ าํ นวยการสรรหาผูแ้ ทนองค์กรชุมชนในท้องที่ตาํ บลหรื อแขวงใกล้เคียง หรื อในท้องที่ตาํ บลหรื อแขวงของ
เขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงเป็ นกรรมการผูแ้ ทนองค์กรชุ มชนในสถานศึกษานั้น
(๓) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๕) ให้ดาํ เนิ นการโดยสภาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น
(๔) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๘) ให้ดาํ เนิ นการ โดยการพิจารณาร่ วมกัน
ของผูท้ ี่ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกให้เป็ นกรรมการ ตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ
กรรมการตามข้อ ๒ (๙) ให้ได้จาํ นวนสองคนสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจํานวนเจ็ดคน สําหรับ
สถานศึกษาขนาดใหญ่
(๕) การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ ให้ผไู ้ ด้รับเลือกให้เป็ นกรรมการ ตาม
ข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และกรรมการตามข้อ ๒ (๙) ร่ วมกันเลือกประธานกรรมการ จากผูท้ ี่
ได้รับเลือกเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
(๖) ให้ผอู ้ าํ นวยการเสนอรายชื่อผูท้ ี่ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกตาม (๑) ถึง (๕) ต่อ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการและกรรมการ
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการ นอกจากที่กาํ หนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้ ให้เป็ นไปตามประกาศของสถานศึกษา
ข้อ ๗ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มี
วาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันมิได้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓)
(๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ออกเพราะบกพร่ องต่อหน้าที่ ทําให้เสื่ อมเสี ยต่อ
สถานศึกษาหรื อหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ หรื อข้อ ๔
(๕) พ้นจากการเป็ นพระภิกษุ เฉพาะกรรมการซึ่งเป็ นผูแ้ ทนที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์

(๑๐)
ข้อ ๘ ในกรณี ที่ประธานกรรมการหรื อกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
หรื อ (๘) พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดาํ เนินการสรรหา เลือก และแต่งตั้งประธานกรรมการหรื อ

กรรมการแทนภายในเก้าสิ บวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยูไ่ ม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน จะไม่
ดําเนินการก็ได้
ให้ผซู ้ ่ ึงได้รับแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งแทนอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึ ง
ตนแทน
ในกรณี ที่ประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ให้ดาํ เนินการสรรหากรรมการใหม่ภายในเก้าสิ บวันก่อนวันครบวาระ และให้ผซู ้ ่ ึงพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่
ข้อ ๙ สถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบตั ิงานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยทัว่ ไป ซึ่งไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาได้ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงนี้
การ
กําหนดองค์ประกอบ อํานาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจํานวนกรรมการในแต่ละลักษณะและ
ประเภทของสถานศึกษา ให้เป็ นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ผอู ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เขต
พื้นที่การศึกษาเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการประกาศให้สถานศึกษาใดเป็ นสถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทัว่ ไป
ข้อ ๑๐ ในวาระเริ่ มแรกให้ผอู ้ าํ นวยการดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการให้แล้วเสร็ จภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ข้อ ๑๑ ในวาระเริ่ มแรกกรรมการตามข้อ ๒ (๓) ยังไม่ตอ้ งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จนกว่าคุรุสภาจะกําหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครู และบุคลากร ทาง
การศึกษา
ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอาํ นาจตีความและวินิจฉัย
ปั ญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการ หรื อการดําเนิ นการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

นายอดิสัย โพธารามิก
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ
ว่าด้วยการบริ หารจัดการและขอบเขตการปฏิบตั ิหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นนิติบุคคล
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
--------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรกําหนดการบริ หารจัดการและขอบเขตการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการบริ หารจัดการ
และขอบเขตการปฏิบตั ิหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นนิ ติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ที่เป็ นนิ ติบุคคล
ข้อ ๔ ให้สถานศึกษามีวตั ถุประสงค์และอํานาจหน้าที่เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ
ข้อ ๕ ในกิจการทัว่ ไปของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผอู ้ าํ นวยการ
สถานศึกษาเป็ นผูแ้ ทนของนิ ติบุคคลสถานศึกษา

(๑๒)

ข้อ ๖ ให้สถานศึกษามีอาํ นาจปกครอง ดูแล บํารุ ง รักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินที่มีผอู ้ ุทิศให้แก่สถานศึกษา เว้นแต่การจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ที่มีผอู ้ ุทิศให้สถานศึกษา
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เมื่อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สถานศึกษารายงานให้
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบโดยเร็ ว
ในกรณี ที่มีความจําเป็ นเพื่อประโยชน์ในการบริ หารจัดการทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจวางระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารจัดการทรัพย์สิน
ที่
มีผอู ้ ุทิศตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๗ ในกรณี ที่จะต้องมีการจดทะเบียนสิ ทธิ ขึ้นทะเบียนหรื อดําเนิ นการ
ทาง
ทะเบียนใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีผอู ้ ุทิศให้แก่สถานศึกษา ให้สถานศึกษาสามารถดําเนินการ ทาง
ทะเบียนดังกล่าวได้ในนามนิ ติบุคคลสถานศึกษา
ข้อ ๘ ในกรณี นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้ องคดี ให้สถานศึกษารายงานให้สาํ นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เพื่อดําเนินการ
แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบดําเนินคดีโดยเร็ ว
ข้อ ๙ สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริ หารจัดการงบประมาณในส่ วนของที่ต้ งั ไว้
สําหรับสถานศึกษาตามที่ได้รับการกําหนดวงเงิน และได้รับมอบอํานาจจากเลขาธิ การคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิ การ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ทั้งนี้ ยกเว้นงบประมาณในหมวดเงินเดือน
ข้อ ๑๐ สถานศึกษามีอิสระในการบริ หารจัดการเกี่ยวกับการพัสดุในส่ วนที่อยู่
ในความดูแลรับผิดชอบหรื ออยูใ่ นวงเงินงบประมาณที่ได้รับมอบตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อ ๙ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด
ข้อ ๑๑ การรับบริ จาคเงินหรื อทรัพย์สินที่มีผอู ้ ุทิศให้แก่สถานศึกษา ให้สถานศึกษา
รับบริ จาคตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรื อทรัพย์สินที่มีผบู ้ ริ จาคให้ทางราชการและ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
ข้อ ๑๒ การบริ หารจัดการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของสถานศึกษา ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบที่เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด

(๑๓)

ข้อ ๑๓ ให้สถานศึกษาจัดทําบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผอู ้ ุทิศ
ให้ตามข้อ ๖ ไว้เป็ นหลักฐาน และให้สรุ ปรายการบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวรายงานให้ผอู ้ าํ นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้นสังกัดทราบทุกสิ้ นปี งบประมาณ
ให้ผอู ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง ของ
บัญชีทรัพย์สินดังกล่าวแล้วรายงานให้เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยเร็ ว
ข้อ ๑๔ การบริ หารงานบุคคลของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด ใน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ ๑๕ เมื่อมีประกาศยุบ รวม เลิก สถานศึกษา ให้สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัด
ให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและชําระบัญชี รวมทั้ง ดําเนิ นการโอนหรื อจําหน่ายทรัพย์สินที่ยงั คงเหลืออยู่
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด

ระเบียบนี้

ข้อ ๑๖ ให้เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการให้เป็ นไปตาม

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ปองพล อดิเรกสาร
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ

คณะทํางานจัดทําคู่มือการปฏิบัตงิ านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
คณะทีป่ รึกษา

เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายไพบูลย์ เสี ยงก้อง
นายเจริ ญ
ภักดีวานิช
นายดิเรก
พรสี มา

คณะทํางานยกร่ าง

นายดิเรก
พรสี มา
นายกําจัด
คงหนู
นายสุ รัตน์
ไชยชมภู
นายสนอง
เครื อมาก
นายสมศักดิ์
ตาไชย
นายไพโรจน์ คลังนุช
นายนิ พนธ์
เสื อก้อน
นายพรศิลป์
สาณะเสน
นายสยาม
สุ่ มงาม
นายวีระเดช เชื้ อนาม
นายอนันต์
ระงับทุกข์
นายเทียนชัย จูเจี่ย
นายสุ ภทั ร
พันธ์พฒั นกุล
นายชุมพล
ศรี สังข์
นายอาคม
สมบัติแก้ว
นายอภิชยั
กรมเมือง
นางสาวศรี วรรณา เขียวลี
นายธี ระพันธุ์ ธี รานนท์
นางเพ็ญพรรณ ยุวะเวส
นางดารณี
คําวัจนัง
นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ

รองเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประธานคณะทํางาน
นายชูเกียรติ วิเศษเสมา
นายสมบูรณ์ ทิพรังศรี
นายอนุสรณ์ ฟูเจริ ญ
นายพรหมมา ภางาม
นายสิ งห์โต
แก้วกัลยา
นางสาวสุ ภาวดี วงษ์สกุล
นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
นายมงคล
คําสุ ยะ
นางสาววิภาดา นิธิปรี ชานนท์
นางสุ นิดา
ศุภอักษร
นายกมล
ศิริบรรณ
นายวิโรจน์
ศรี โภคา
นายสุ รินทร์ ศรี สนิ ท
นายจรู ญ
ป้ องจันลา
นางสิ ริยพุ า
ศกุนตะเสฐียร
นายมนตรี
แสนวิเศษ
นายอุทิศ
รุ่ งธี ระ
นางมาลัย
จันทร์ เทศ
นางสาวอรวรรณ โอวราริ นทร์

(๑๕)

คณะทํางานกลัน่ กรอง

นายดิเรก
พรสี มา
นายชูชาติ
ทรัพย์มาก
นายเทียนชัย จูเจี่ย
นายอนันต์
ระงับทุกข์
นางสุ นิดา
ศุภอักษร
นางมยุรัตน์ สัตตวัฒนานนท์
นายเชิดชัย
พลานิวตั ิ
นายไกรสี ห์ กลิ่นสุ วรรณ
นายกมล
ศิริบรรณ
นายพีระ
รัตนพิจิตร
นายสําเร็ จ
จันทร์ โอกุล
นายอาทร
ทองสวัสดิ์
นายนพดล
รัตนเสถียร
นางรวินท์พร มัง่ คัง่
นางสาวมณฑิรา มณเฑียรทอง

คณะบรรณาธิการกิจ

นายดิเรก
นายอนันต์
นายสุ ภทั ร
นายสนิท
นายไกร

พรสี มา
ระงับทุกข์
พันธ์พฒั นกุล
แย้มเกษร
เกษทัน

คณะจัดพิมพ์และจัดทําต้ นฉบับ

นางสาวกุลลิกา ศรี วริ ัช
นายศุภชัย
รัววิชา
นางเนตรทราย แสงธูป

ประธานคณะทํางาน
นายเสน่ห์
ขาวโต
นายนคร
ตังคะนิภพ
นายจํารู ญ
พรหมสุ วรรณ
นายสุ ภทั ร
พันธ์พฒั นกุล
นายสนิท
แย้มเกษร
นายยงยุทธ
ทรัพย์เจริ ญ
นายนิพนธ์
เสื อก้อน
นายสําเริ ง
กุจิรพันธ์
นางนารี
คูหาเรื องรอง
นายไกร
เกษทัน
นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี
นางมาลัย
จันทร์ เทศ
ว่าที่ร้อยตรี วรวิทย์ สุ นทรวิทย์

ประธานคณะทํางาน
นายยงยุทธ
ทรัพย์เจริ ญ
นางสุ นิดา
ศุภอักษร
นางมาลัย
จันทร์ เทศ

นางสุ นิสา
นายเสงี่ยม

ทิพย์พิทกั ษ์
จันทร์ ชยั ภูมิ

