
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

คาํนาํ 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ ตัวแทนของประชาชนผู�มีส!วนเก่ียวข�องในเขตชุมชน ท่ีเข�า
มามีส!วนร!วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีต้ังอยู!ในชุมชน บทบาทและหน�าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความสําคัญเป/นอย!างยิ่งในการกํากับและส!งเสริมสนับสนุนกิจการของ 
สถานศึกษาอันเนื่องมาจากเจตนารมณ1ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห!งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก�ไข เพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ต�องการให�ประชาชนซ่ึงเป/นผู�มีส!วนได�เสียโดยตรงเข�ามามีส!วนร!วมใน การจัดการ
ศึกษาร!วมกับผู�บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา อย!างแท�จริงในลักษณะเป/นเจ�าของ หรือหุ�นส!วน
ของสถานศึกษา   

บทบาทและหน�าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงต�องทําหน�าท่ีแทน ชุมชนและ 
ผู�ปกครองนักเรียนทุกคนจึงต�องคํานึงถึงการจัดการศึกษาท่ีจะเกิดประโยชน1สูงสุดกับผู�เรียน ซ่ึงเป/นลูกหลาน 
ของชุมชน ขณะเดียวกันก็จะต�องทํางานร!วมกับผู�บริหารสถานศึกษาและคณะครู โดยตระหนักถึงความเป/น 
“เจ�าของร!วมกัน” จึงอาศัยกระบวนการทํางานท่ีเน�นการกระจายอํานาจ การมีส!วนร!วมและความโปร!งใส 
ตรวจสอบได�ในทุกข้ันตอนของการจัดการศึกษา พร�อมกับยึดถือหลักการของการบริหารกิจการบ�านเมือง และ
สังคม ด�วยการปฏิบัติตามกฎหมายยึดม่ันในความถูกต�อง ดีงาม สร�างความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน เป@ดโอกาส 
ให�ประชาชนมีส!วนร!วมตระหนักในสิทธิหน�าท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบร!วมกัน และคํานึงถึงความคุ�มค!า
ในการลงทุนด�านการจัดการศึกษา   

โรงเรียนบ�านบางจาก ตระหนักถึงความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมีบทบาท
หน�าท่ีในฐานะผู�มีส!วนร!วมเป/นเจ�าของสถานศึกษาและต�องร!วมรับผิดชอบต!อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา จึงได�จัดทําคู!มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย คาดหวังว!าคู!มือเล!ม
นี้จะเป/นแนวทางในการดําเนินการร!วมกันของทุกฝEายท่ีมีเปFาหมายสูงสุดอยู!ท่ีคุณภาพ ผู�เรียนเป/นสําคัญ   
ขอขอบคุณคณะทํางานและผู�มีส!วนเก่ียวข�องท่ีได�จัดทําคู!มือจนประสบผลสําเร็จ 
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บทที่  ๑ 

ระบบบริหารการศึกษา 

 

หลักการจัดการศึกษา 

 รัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการศึกษา แห!งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให�มีการเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาไทย     
ท้ังในด�านสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย!างเสมอภาคกันในการได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม! น�อยกว!า ๑๒ ปN  
อย!างต!อเนื่องและมีคุณภาพ โดยไม!เสียค!าใช�จ!าย และการจัดการศึกษาดังกล!าวจะต�องคํานึงถึง การมีส!วนร!วม
ขององค1กรปกครองส!วนท�องถ่ิน และเอกชน  เป/นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  ให�ประชาชนมีส!วน
ร!วม มีการพัฒนาอย!างต!อเนื่อง หลักการสําคัญดังกล!าว ตรงกับแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาเพ่ือทุกคนทุก
ฝEาย (Education  for All)  และทุกคนทุกฝEายมีส!วนร!วมในการศึกษา (All  for Education) อันเป/นหลักการ
พ้ืนฐานท่ีได�รับการยอมรับท่ัวโลก 

การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะเน�นการปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการศึกษา แล�วยังเน�น
ในส!วนท่ีเป/นแนวทาง หลักการ โครงสร�าง และระบบบริหารให�เป/นส!วนสําคัญในการสนับสนุนการปฏิรูป
การศึกษาท้ังระบบให�บรรลุวัตถุประสงค1 คือคุณภาพการศึกษา ด�วยเหตุนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห!งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงกําหนดสาระการปฏิรูปให�ครอบคลุมทุกด�าน เช!น 
เปFาหมายและหลักการ สิทธิและโอกาส ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา โครงสร�างการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณทางการศึกษา และสื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เป/นการปฏิรูปเพ่ือให�มีเอกภาพด�านนโยบาย มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยยึด
หลักการกระจายอํานาจไปสู!เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค1กรปกครองส!วนท�องถ่ิน กําหนด
มาตรฐานการศึกษาและการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ มีการระดมทรัพยากรจากแหล!ง   
ต!าง ๆ มาใช�ในการจัดการศึกษา ยึดหลักการส!งเสริมมาตรฐานและพัฒนาครู คณาจารย1 และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให�บุคคล ครอบครัว องค1กรชุมชน องค1กรเอกชน องค1กรปกครองส!วน ท�องถ่ิน องค1กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน มีส!วนร!วมในการจัดการศึกษา 
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บทที่  ๒  
บทบาทหน�าที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

โรงเรียนบ�านบางจาก เป/นหน!วยงานหลักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให�บรรลุตามความมุ!ง
หมายของการปฏิรูปการศึกษาตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว!าด�วยการศึกษาแห!งชาติและกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
จึงกําหนดให�มีคณะกรรมการซ่ึงเป/นองค1คณะบุคคลทําหน�าท่ีกํากับ และส!งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาให�เป/นไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจัดการทางการศึกษา ท้ังนี้ การดําเนินงานให�
ประสบความสําเร็จนั้นสถานศึกษาและคณะกรรมการต�องเข�าใจบทบาทหน�าท่ีของกันและกัน ควรมีรูปแบบ 
วิธีการทํางานท่ีประสานสอดคล�องกันโดยมีจุดมุ!งหมายเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให�บรรลุผลตามท่ีร!วมกัน
กําหนดข้ึน 

 

บทบาทหน�าท่ีของโรงเรียนบ�านบางจาก 

เพ่ือให�สอดคล�องกับเจตนารมณ1ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห!งชาติ สถานศึกษามี บทบาทหน�าท่ี
ดังนี้ 

๑. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให�สอดคล�องกับนโยบาย และแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ�นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตลอดจน
บริบทและความต�องการของชุมชนและท�องถ่ิน    

๒. จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใช�จ!ายงบประมาณของสถานศึกษา    
๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให�สอดคล�องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความ

ต�องการของนักเรียน ชุมชน และท�องถ่ิน    
๔. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล�อม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและส!งเสริม

กระบวนการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป/นสําคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย!าง
ต!อเนื่อง    

๕. ออกระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต!าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด    
๖. กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ

พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใน
สถานศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด    

๗. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช� และจัดหาผลประโยชน1จาก
ทรัพย1สินของสถานศึกษา      

๘. จัดให�มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให�ความร!วมมือในการประเมิน คุณภาพ
การศึกษาจากหน!วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมท้ังการรายงานผลการประเมินต!อคณะกรรมการ 
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๒ 



 

  

๙. ส!งเสริมความเข�มแข็งให�กับชุมชน และสร�างความสัมพันธ1กับสถานศึกษาและสถาบัน อ่ืนในชุมชน  
และท�องถ่ิน    

๑๐.ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีได�รับมอบหมาย และตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
 

ตารางแสดงบทบาทของสถานศึกษาตามภาระงาน ๔ ฝ1าย 

กลุ'มบริหารงาน ๔ ฝ1าย บทบาทหน�าท่ีของสถานศึกษา 

๑. งานบริหารวิชาการ  

นายตรี  ศตสังวัตสร4  
ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  

นางสาววิไลลักษณ4 ภู'กรุด  

รองผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  

นายรุจน4  เล'าฮะ  

หัวหน�ากลุ!มบริหารงานวิชาการ  

นางสาวประภาพร จําเริญ  

นางพวงพยอม รุจิโภชน4 
นางสาวศศิธร จันทร4ชนะ 
นางสาวณหทัย ป;อมชูแก�ว 
นางสาวขวัญใจ ทายทอง 
นางจุฬารัตน4 เฟ?@องฟู  
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 
นางสาววราพัณณ4 จิระอรุณพัฒฒ4 
นายอัมพร นันนวล 
นางเตือนใจ สุระภา 
นางสาวจริยา จันทร4แดง 
 

     ๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให�สอดคล�องกับ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความ
ต�องการของผู�เรียนชุมชนและท�องถ่ิน  

     ๒ .  จั ดก า ร เ รี ย นกา รสอนส ภาพแวดล� อม 
บรรยากาศ การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและส!งเสริม 

กระบวนการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป/นสําคัญ ตลอดจน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย!างต!อเนื่อง  

     ๓ .  จั ด ให� มี ร ะบบประ กัน คุณภ าพภ าย ใน
สถาน ศึ กษาและร าย ง านผ ล กา รป ร ะ เ มิ น ให�
คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ 

 

 

 

 

 

 

๓ 



 

  

 

กลุ'มบริหารงาน ๔ ฝ1าย บทบาทหน�าท่ีของสถานศึกษา 

๒. งานบริหารงบประมาณ 

นายตรี  ศตสังวัตสร4  
ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  

นางสาววิไลลักษณ4 ภู'กรุด  

รองผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  

นางสุภาพ อาจนนลา  
หัวหน�ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ 

นางจุฬารัตน4 เฟ?@องฟู  
นางสาวประภาพร จําเริญ 
นางพวงพยอม รุจิโภชน4 
นางสาวพรพิไล ธิการ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวปาจารีย4  เศษโถ 

     ๑. จัดต้ังและรับผิดชอบการใช�จ!ายงบประมาณ 

ของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ฯลฯ กําหนด  

     ๒. ออกระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ และแนว 

ปฏิบัติ ฯลฯ เก่ียวกับการบริหารการเงินและการ
จัดหารายได�จากทรัพย1สินของสถานศึกษา ท้ังนี้ตามท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

๓. งานบริหารงานบุคคล 

นายตรี  ศตสังวัตสร4  
ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  

นางจุฬารัตน4 เฟ?@องฟู  
หัวหน�ากลุ!มบริหารงานบุคคล 

นางสาวปาจารีย4  เศษโถ 

นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

  ดําเนินการตามท่ีกฎหมายว!าด�วยระเบียบข�าราชการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา กําหนด 

๔. งานบริหารงานท่ัวไป 

นายตรี  ศตสังวัตสร4  
ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  

นายอัมพร นันนวล  
หัวหน�ากลุ!มบริหารงานท่ัวไป 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวพรพิไล ธิการ 

นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

นายฐานันดร โชติผล 

     ๑. จัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของ 

สถานศึกษาให�สอดคล�องกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
รวมท้ังความต�องการของชุมชนและท�องถ่ิน  

     ๒. ดําเนินการและกํากับติดตามและประเมินผล
งานตามแผนงานโครงการของสถานศึกษา 

     ๓. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมท้ังปกครอง 

ดูแล  บํารุ ง รั กษาใช� และจัดหา ประโยชน1จาก 

ทรัพย1สินของ สถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

 

๔ 



 

  

 

กลุ'มบริหารงาน ๔ ฝ1าย บทบาทหน�าท่ีของสถานศึกษา 

นางจุฬารัตน4 เฟ?@องฟู 

นางสาวประภาพร จําเริญ 

นางสาวอัยย4 แก�วอาชา 

 

    ๔. ออกระเบียบข�อบังคับประกาศแนวปฏิบัติฯลฯ 

ในการดําเนินงานด�านต!างๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ กําหนด  

    ๕.ส! ง เสริมความเข�มแข็งในชุมชนและสร� าง 

ความสัมพันธ1กับสถาบันอ่ืนๆ ในชุมชนและท�องถ่ิน      
     ๖.ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของสถานศึกษา 

หรือตามท่ีได�รับมอบหมายและตามท่ีกฎหมาย 

ระเบียบประกาศ ฯลฯ กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ 



 

  

อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตามมาตรา ๓๘ แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
รวมท้ังอํานาจหน�าท่ีการบริหารงานบุคคลท่ีจะเกิดข้ึนตามกฎหมายว!าด�วยระเบียบบริหาร ข�าราชการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สรุปอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได�ดังนี้    

๑. กํากับการดําเนินกิจการของสถานศึกษาให�สอดคล�องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศคําสั่ง และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และความต�องการของชุมชนและท�องถ่ิน  

๒. ส!งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการกิจการด�านต!าง ๆ ของสถานศึกษา    
๓. มีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับข�าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใน

สถานศึกษาตามท่ีกฎหมายว!าด�วยระเบียบข�าราชการและบุคลากรทางการศึกษากําหนด    
๔. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนดให�เป/นอํานาจหน�าท่ีของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ความสัมพันธ4ระหว'างบทบาทหน�าท่ีของสถานศึกษากับคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาจแบ!งได�เป/น ๓ ลักษณะ คือ  

(๑) กํากับ (๒) ส!งเสริม สนับสนุน และ (๓) มีอํานาจอ่ืนตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด   
ซ่ึงมีกรอบในการดําเนินงาน ดังนี้    
  ๑. อํานาจหน�าท่ีในการกํากับ หมายถึงการกํากับให�สถานศึกษาดําเนินงานด�านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ให�สอดคล�องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอํานาจหน�าท่ีในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษา หลายคนเปรียบเทียบว!าทําหน�าท่ี คล�าย
กรรมการกํากับเส�น (Lineman) ในกีฬาฟุตบอล คือ กรรมการก ากับเส�นไม!ใช!ผู�ตัดสิน และไม!ใช!ตัว นักกีฬา
ฟุตบอลในสนาม ไม!มีสิทธิเปEานกหวีด ไม!มีสิทธิเตะฟุตบอลในขณะท่ีมีการแข!งขัน เพราะคนมีสิทธิ เปEานกหวีด
คือกรรมการตัดสิน (Referee) คนมีสิทธิเตะฟุตบอล คือ นักกีฬาของท้ังสองทีม ส!วนกรรมการ กํากับเส�นมีสิทธิ
และหน�าท่ีในการยกธงเม่ือผู�เล!นไม!ปฏิบัติตามกติกา เม่ือกรรมการกํากับเส�นยกธง กรรมการ ตัดสินก็จะเปEา
นกหวีดยุติการแข!งขันชั่วคราวก!อนเริ่มเล!นใหม!  ซ่ึงโดยบทบาทนี้คณะกรรมการสถานศึกษา ต�องคอยกํากับ
สถานศึกษา โดยการติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา รวมท้ังให�ความเห็น ให�ข�อเสนอแนะและ            
คําปรึกษา เพ่ือให�สถานศึกษาดําเนินการให�เป/นไปตามกฎกติกา  ได�แก! กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศคําสั่ง 
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและของสถานศึกษาออกเอง หากสถานศึกษาดําเนินการไม!สอดคล�อง หรือไม!ดําเนินการให�เป/นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และนโยบายดังกล!าว คณะกรรมการสถานศึกษาต�องแจ�งให�
สถานศึกษาดําเนินการ หากสถานศึกษายังไม! ดําเนินการ คณะกรรมการต�องเสนอความเห็นไปยังกรรมการ

๖ 



 

  

ตัดสิน (เปEานกหวีด) ซ่ึงได�แก!สํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาเพ่ือพิจารณาสั่งการหรือแจ�งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สั่งการตามอํานาจหน�าท่ี ต!อไป 

     ๒. อํานาจในการส!งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา เพ่ือให�สถานศึกษามีความเข�มแข็ง 
บริหารงานอย!างเป/นระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถให�บริการการศึกษาแก!เยาวชนและประชาชนได�อย!าง
กว�างขวางท่ัวถึง และจัดการศึกษาได�อย!างมีคุณภาพเป/นท่ียอมรับ ศรัทธา เชื่อถือ ของ ประชาชน ชุมชน และ
ท�องถ่ิน    

๓. อํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล สําหรับข�าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาท่ี
ปฏิบัติงานอยู!ในสถานศึกษา อํานาจหน�าท่ีในส!วนนี้ให�เป/นไปตามกฎหมายว!าด�วยระเบียบข�าราชการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษากําหนดให�เป/นอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

๔. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนดให�เป/นอํานาจของ คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

จากบทบาทและอํานาจหน�าท่ีของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังกล!าว    
อาจเปรียบเทียบบทบาทหน�าท่ีดังตารางต!อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 



 

  

บทบาทหน�าท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

บทบาทหน�าท่ีของ  
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

บทบาทหน�าท่ีของ  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑. ด�านวิชาการ       
   ๑.๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให�สอดคล�องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความ
ต�องการของผู�เรียน ชุมชนและ 
  
 
   ๑ .๒  จั ดการ เรี ยนการสอน สภาพแวดล�อม 
บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และ     
ส!งเสริมกระบวนการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป/น สําคัญ 
ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพ การจัดการ
ศึกษาอย!าง 
  
   ๑ .๓  จั ด ให� มี ร ะบบประ กัน คุณภาพภาย ใน  
ส ถ า น ศึ ก ษ า  แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น              
ให�คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ 
       
๒. ด�านงบประมาณ       
   ๒ . ๑  จั ด ต้ั ง แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร ใ ช� จ! า ย            
งบประมาณของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ 
   
   ๒.๒ ออกระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ และแนว
ปฏิบัติ ฯลฯ เก่ียวกับการบริหารการเงินและการ
จัดหารายได�จากทรัพย1สินของสถานศึกษา ท้ังนี้ 
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด       

๑. ด�านวิชาการ       
   ๑.๑ ให�ความเห็น ข�อเสนอแนะในการพัฒนา 
ห ลั ก สู ต ร ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห� ส อ ด ค ล� อ ง กั บ      
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความ
ต�องการของผู�เรียน ชุมชนและท�องถ่ิน       
   
   ๑.๒ ให�ข�อเสนอแนะ และส!งเสริมสนับสนุน ในการ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล�อม กระบวนการเรียนรู� 
แหล!ง เรียนรู�  ภู มิปLญญา ท�องถ่ิน ฯลฯ เ พ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอย!างต!อเนื่อง 
         
   ๑.๓ รับทราบ และให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการ
จัดระบบและการดําเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
   
๒. ด�านงบประมาณ  
   ๒.๑ ให�ความเห็น ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดต้ัง 
และการใช�จ!ายงบประมาณของสถานศึกษา 
 
             
   ๒.๒ ให�ความเห็น ข�อเสนอแนะในการออกระเบียบ 
ข�อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับการ
บริหารการเงินและการจัดหารายได� จากทรัพย1สินของ
สถานศึกษา หรือปฏิบัติหน�าท่ี อ่ืนเก่ียวกับเรื่องนี้
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

 
 
 
 

๘ 



 

  

บทบาทหน�าท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

บทบาทหน�าท่ีของ  
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

บทบาทหน�าท่ีของ  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓. ด�านการบริหารงานบุคคล 
   ดํ า เนิ นการตาม ท่ี กฎหมายว! า ด� ว ยระ เ บียบ         
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด 
  
 
๔. ด�านการบริหารท่ัวไป       
   ๔.๑ จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของ 
สถานศึกษาให�สอดคล�องกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
รวมท้ังความต�องการของชุมชน และท�องถ่ิน 
   
 
   ๔ . ๒  ดํ า เ นิ น ก า ร แล ะ กํ า กั บ  ติ ดต าม  แล ะ 
ประ เ มิน ผล ง านตามแผน งาน  โ คร ง การ ขอ ง   
สถานศึกษา 

๓. ด�านการบริหารงานบุคคล 
   ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายว!าด�วยระเบียบ ข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากําหนดให�เป/นอํานาจ
หน�าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   
๔. ด�านการบริหารท่ัวไป       
    ๔.๑ ให�ความเห็น เสนอแนะและให�คําปรึกษาใน
การจัด ทํานโยบาย แผนพัฒนาการ ศึกษาของ 
สถานศึกษาให�สอดคล�อง กับนโยบายและแผน      
ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
รวมท้ังความต�องการของชุมชน และท�องถ่ิน 
             
   ๔.๒ รับทราบ ให�ความเห็นและข�อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจการของ
สถานศึกษาให�สอดคลอ�งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ คําสั่ ง ตลอดจนนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และความต�องการของชุมชน และท�องถ่ิน และ
รายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเม่ือสถานศึกษา
ไม!ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
ตลอดจนนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน         
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และความต�องการของ
ชุมชน และท�องถ่ิน 

 
 

 
 

๙ 



 

  

บทบาทหน�าท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

บทบาทหน�าท่ีของ  
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

บทบาทหน�าท่ีของ  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๔. ด�านการบริหารท่ัวไป (ต'อ)       
    ๔.๓ ระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษา รวมท้ัง 
ปกครองดูแลบํารุงรักษาใช�และจัดหาผลประโยชน1               
จากทรัพย1สินของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ กําหนด 
  
 
    ๔.๔ ออกระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 
ฯลฯ ในการดําเนินงานด�านต!างๆ ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด    
 
 
   ๔.๕ ส!งเสริมความเข�มแข็งในชุมชนและสร�าง
ความสัมพันธ1กับสถาบันอ่ืน ๆ ในชุมชน และท�องถ่ิน 
 
 
๔.๖ ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของสถานศึกษา 
หรือตามท่ีได�รับมอบหมายและตามท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

๔. ด�านการบริหารท่ัวไป (ต'อ)       
      ๔.๓ ให�ความเห็น ข�อ เสนอแนะ ประสาน      
ส!งเสริม สนับสนุนเก่ียวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษารวมท้ังปกครองดูแลบํารุงรักษาใช�และจัดหา
ผลประโยชน1จากทรัพย1สินของ สถานศึกษา ตามท่ี
กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 
   
    ๔.๔ ให�ความเห็น ข�อเสนอแนะและให�คําปรึกษา
ในการออกระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศแนวปฏิบัติ 
ฯลฯ ในการดําเนินงานด�านต!าง ๆ ของสถานศึกษา 
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด  
             
   ๔.๕ ให�ความเห็น ข�อเสนอแนะ และให�คําปรึกษา
ในการส!งเสริมความเข�มแข็งในชุมชน และสร�าง
ความสัมพันธ1กับสถาบันอ่ืน ๆ ในชุมชนและท�องถ่ิน 
 
๔.๖ ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของสถานศึกษา 
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนดให�
เป/นอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเห็นว!าการดําเนินงานของสถานศึกษาไม!สอดคล�อง
หรือไม!ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ1 นโยบาย ให�คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เสนอความเห็นดังกล!าวให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการให�สถานศึกษา
ปฏิบัติให�เป/นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ ต!อไป 

 
 
 
 
 
 

๑๐ 



 

  

บทที่  ๓ 
การปฏิบัติงานร'วมกันของคณะกรรมการและสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

องค4ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตามกฎกระทรวงท่ีประกาศใช�เม่ือวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ กําหนดให�คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ประกอบด�วย ผู�แทนผู�ปกครอง ผู�แทนครู ผู�แทนองค1กรชุมชน ผู�แทนองค1กรปกครองส!วนท�องถ่ิน 
ผู�แทนศิษย1เก!าของสถานศึกษา ผู�แทนพระภิกษุ และหรือองค1กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี ผู�ทรงคุณวุฒิ และผู�บริหาร
สถานศึกษาทําหน�าท่ีเป/นกรรมการและเลขานุการ และนอกจากนั้นยังได�กําหนดจํานวนคุณสมบัติ วิธีการสรร
หาวาระการดํารงตําแหน!งและการพ�นจากตําแหน!งของกรรมการด�วย 

   
ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป/นองค1คณะบุคคลท่ีทํางานร!วมกับสถานศึกษา เพ่ือให�
สถานศึกษามีความเข�มแข็ง สามารถบริหารจัดการศึกษาด�วยตนเองได�ตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนด ดังนั้น
ความหลากหลายของบุคคลท่ีเข�าร!วมเป/นคณะกรรมการ จึงเอ้ือต!อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีต�องอาศัย
ความรู�ความสามารถและประสบการณ1ในด�านต!างๆ บุคคลท่ีได�รับการคัดเลือกเข�าร!วมเป/นคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงมีความสําคัญต!อการจัดการศึกษา ดังนี้ 

ผู�แทนผู�ปกครอง เป/นผู�สะท�อนปLญหาและความต�องการด�านคุณภาพทางการศึกษาและคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค1ของนักเรียนท้ังในส!วนท่ีคาดหวังและสภาพความเป/นจริงท่ีเกิดข้ึน และร!วมมือกับครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู�ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

ผู�แทนครู เป/นผู� ท่ี มีความชํานาญในสายวิชาชีพครู มีความสําคัญต!อการนําเสนอข�อมูลด�าน 
กระบวนการเรียนรู� ปLญหา และความต�องการการสนับสนุนช!วยเหลือ รวมท้ังรายงานงานผลการจัดการศึกษา     

ผู�แทนองค4กรชุมชน เป/นผู�สะท�อนสภาพของปLญหาและความต�องการในการพัฒนาผู�เรียน ซ่ึงเป/น
สมาชิกส!วนหนึ่งของชุมชน และให�ความร!วมมือกับสถานศึกษาท้ังในด�านภูมิปLญญาท�องถ่ิน แหล!งเรียนรู�  

ผู�แทนองค4กรปกครองส'วนท�องถ่ิน เป/นผู�สะท�อนสภาพปLญหาและความต�องการท่ีครอบคลุมท้ังเขต
พ้ืนท่ีบริการของสถานศึกษา และมีความสําคัญต!อสถานศึกษาอย!างยิ่งในเรื่องการขอรับการสนับสนุนด�าน
งบประมาณ ทรัพยากรทางการจัดการศึกษา และเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษากับแผนพัฒนาท�องถ่ิน  

ผู�แทนศิษย4เก'าของสถานศึกษา เป/นผู�ท่ีสะท�อนภาพของความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจต!อ
สถาบันการศึกษาท่ีตนได�รับการศึกษา ช!วยจรรโลงคุณค!าของสถาบันไปสู!ศิษย1รุ!นหลังให� ประสบความสําเร็จ  
ในการศึกษาเช!นกัน 

ผู�แทนพระภิกษุสงฆ4และหรือผู�แทนองค4กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี เป/นผู�นําเสนอและเติมเต็มข�อมูลด�าน
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาซ่ึงเป/นส!วนสําคัญในการจัดการเรียนรู�เพ่ือให�นักเรียนเป/นคนดี
ของสังคม  

๑๑ 



 

  

ผู�ทรงคุณวุฒิ เป/นผู� ท่ีมีความรู�ความสามารถ และประสบการณ1ในด�านต!าง ๆ ท่ีจะช!วยเสริมให�
สถานศึกษาจัดการศึกษาได�ครอบคลุมในทุก ๆ ด�าน อย!างมีคุณภาพและประสิทธิภาพทําให�สถานศึกษา        
มีความเข�มแข็ง และมีการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ผู�บริหารสถานศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการซ่ึงเป/นสัญลักษณ1ของสถานศึกษา เป/นบุคคล   
สําคัญท่ีจะสะท�อนภาพของการบริหารจัดการ ผู�ช!วยเหลือให�คําปรึกษา สร�างแรงจูงใจ กระตุ�นการทํางาน 
ทบทวนรายงาน สะท�อนความคิด เป@ดโอกาสให�ผู�แทนแต!ละกลุ!มได�แสดงบทบาทอย!างเต็มท่ี จัดเตรียมการ
ประชุม บันทึกการประชุม รายงานผลการประชุม และสนับสนุนด�านอุปกรณ1 ห�องประชุม วัสดุใช� สอย ฯลฯ 
รวมท้ังการพิจารณานํามติ ข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะจากท่ีประชุมไปสู!การปฏิบัติ   

ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเป/นองค1คณะบุคคลในการบริหารสถานศึกษาแบบมี
ส!วนร!วม จึงต�องอาศัยผู�มีความรู�ความเชี่ยวชาญในสาขาหลากหลาย และเข�าใจการศึกษา มีความมุ!งม่ัน มีเวลา
ท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจพัฒนาสถานศึกษาของชุมชนให�มีคุณภาพและได�มาตรฐานตามท่ีชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติต�องการ ซ่ึงจะส!งผลให�ชุมชน สังคมเข�มแข็ง และประเทศชาติ ก�าวหน�า 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากอดีตถึงปNจจุบัน  
สภาพการเป/นองค1คณะบุคคลท่ีเข�ามามีส!วนร!วมกับสถานศึกษาจากอดีตจนถึงปLจจุบันท่ีเป/นปLญหา

อุปสรรคต!อการบริหารจัดการแบบองค1คณะบุคคลในระดับสถานศึกษา สรุปได�ดังนี้  
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังขาดความชัดเจนเรื่องบทบาทหน�าท่ีว!าตนเองจะทําอะไร   

ทําอย!างไร และทําเพ่ืออะไร   
๒. บุคคลท่ีเข�าร!วมเป/นคณะกรรมการส!วนใหญ!ได�รับการร�องขอจากสถานศึกษามากกว!า ได�รับการคัด

สรรจากกลุ!มผู�มีส!วนเก่ียวข�องอย!างแท�จริง ทําให�ขาดความกระตือรือร�นในการทําหน�าท่ีของคณะกรรมการ   
๓.  วิธีการทํางานร!วมกันของคณะกรรมการยังขาดทักษะ และประสบการณ1 เช!น ทักษะร!วม ประชุม

ตัดสินใจ เป/นต�น  
๔. สถานศึกษาส!วนหนึ่งยังคิดว!าคณะกรรมการฯ เป/นเพียงผู�สนับสนุนด�านทรัพยากรทางการศึกษา

มากกว!าเป/นผู�ร!วมคิด ร!วมตัดสินใจ ร!วมดําเนินงาน ร!วมรับผลท่ีเกิดข้ึน  
๕. กรรมการสถานศึกษาส!วนหนึ่งยังคิดว!าการบริหารจัดการศึกษาเป/นหน�าท่ีของสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป/นเพียงท่ีปรึกษาหรือเป/นผู�ปฏิบัติตามการร�องขอจากสถานศึกษา 

๖. กรรมการสถานศึกษาแต!ละคนมีภาระงานมาก การประชุมจึงขาดความต!อเนื่องและความพร�อม
เพรียง   

๗. ระบบข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารขาดคุณภาพ จึงเป/นจุดอ!อนท่ีสําคัญของการ บริหารจัดการ 
การนําข�อมูลไปใช�ในการพิจารณาของคณะกรรมการเพ่ือการตัดสินใจ การแก�ปLญหาหรือ พัฒนางานการศึกษา 
ส!วนใหญ!จึงอยู!บนพ้ืนฐานของความรู�สึกและประสบการณ1เดิม   

๑๒ 



 

  

๘. ในอดีตสถานศึกษาขาดความคล!องตัวในการบริหาร ปLจจุบันสถานศึกษาเป/นนิติบุคคลมีความ
คล!องตัวสูง สามารถบริหารกิจการได�ด�วยตนเอง แต!กรรมการสถานศึกษาบางส!วนยังขาดความชัดเจน         
ในบทบาทท่ีจะต�องมีการกํากับ ส!งเสริม และสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาอย!างใกล�ชิด 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในความคาดหวังของการปฏิรูปการศึกษา  
การกํากับ สนับสนุนและส!งเสริมกิจการของสถานศึกษาเป/นบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานภายใต�กรอบของกฎหมายท่ีกําหนดเป/นภารกิจหลักของการทํางาน ร!วมกับสถานศึกษา
ในฐานะเป/นผู� มีส!วนได�ส!วนเสียในการจัดการศึกษาร!วมกัน ดังนั้นความคาดหวังท่ีมีต!อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรุปได�ดังนี้ 

๑. มีความรู� ความเข�าใจ มีทักษะในการทํางานร!วมกับสถานศึกษา และมีการพัฒนาตนเองอย!าง
ต!อเนื่อง  

๒. มีความกระตือรือร�น เต็มใจ อุทิศ ทุ!มเท และเสียสละเวลาท่ีจะเข�ามามีส!วนร!วมในการพัฒนา
การศึกษาร!วมกับสถานศึกษา  

๓. มีปฏิสัมพันธ1ท่ีเคารพสิทธิพ้ืนฐานซ่ึงกันและกัน  
๔. ยอมรับความสามารถของบุคคลท่ีมีความแตกต!างกัน 

 

บทบาทหน�าท่ีของสถานศึกษาต'อการส'งเสริมภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษา  
สถานศึกษาเป/นหน!วยงานหลักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให�บรรลุตามความมุ!งหมายของการ

ปฏิรูปการศึกษาตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว!าด�วยการศึกษาแห!งชาติ และกฎหมายท่ี เก่ียวข�อง จึงกําหนดให�
มีคณะกรรมการซ่ึงเป/นองค1คณะบุคคลทําหน�าท่ีกํากับ และส!งเสริมสนับสนุนกิจการ ของสถานศึกษาให�เป/นไป
ตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจัดการทางการศึกษา ท้ังนี้ การดําเนินงาน ให�ประสบความสําเร็จนั้น
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรมีรูปแบบวิธีการทํางานท่ีประสานสอดคล�องกันโดยมี
จุดหมายเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให�บรรลุผลตามท่ีร!วมกันกําหนดข้ึน โดยในส!วนของสถานศึกษาควรมี
บทบาทในการส!งเสริมภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีจะเข�ามาร!วมสร�างสรรค1ความ
เจริญก�าวหน�าในกิจการของสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. ความเป/นนิติบุคคลของสถานศึกษาเป/นเรื่องใหม! กรรมการสถานศึกษาบางท!านอาจไม!เข�าใจ
บทบาทตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของตนและของสถานศึกษาในระยะเริ่มแรก          
เป/นความจําเป/นอย!างยิ่งท่ีสถานศึกษาจะต�องจัดประชุมทําความเข�าใจในบทบาทของแต!ละฝEายร!วมกัน    

๒. สร�างความตระหนักต!อบุคลากรและชุมชน ถึงบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ี
สอดคล�องกับเจตนารมณ1ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห!งชาติ เพ่ือพัฒนาองค1คณะบุคคลและสถานศึกษาสู!
คุณภาพท่ีคาดหวัง    

 
 

๑๓



 

  

๓.  จัด ทําแผนพัฒนาการ ศึกษาของสถานศึกษาให�สอดคล�อง กับนโยบายและแผนของ 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดย 
ทบทวนสาระของแผนพัฒนาร!วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือปรับให�เกิดเป/นแผนร!วมของสถานศึกษา 
กับคณะกรรมการสถานศึกษา 

๔. จัดทํารายละเอียดงบประมาณและรับผิดชอบการจ!ายงบประมาณของสถานศึกษา โดยเสนอขอรับ
คําแนะนําจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือการปรับขยายทิศทางและรูปแบบวิธีการระดมและใช�ทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาอย!างมีประสิทธิภาพ    

๕. จัดทํารายละเอียด แผนงาน โครงการ และประมาณการค!าใช�จ!าย ท่ีจะระดมทุนจากผู�ปกครอง  
เพ่ือขอรับความเห็นและข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

๖. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา เ พ่ือรับข�อคิดเห็นและ 
ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให�เหมาะสม  

๗. จัดกิจกรรมการเรียนรู� บรรยากาศสิ่งแวดล�อมทางวิชาการท่ีเหมาะสม และเอ้ือต!อกระบวนการ
เรียนรู�ท่ีเน�นนักเรียนเป/นสําคัญ ตลอดจนส!งเสริมโอกาสการเรียนรู�และพัฒนาตนเองของผู�เรียนให�เต็มศักยภาพ  
ท้ังนี้ ควรรายงานให�คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบอย!างสมํ่าเสมอ เพ่ือการร!วมคิด ร!วมพัฒนา ร!วม
รับผิดชอบและร!วมภาคภูมิใจ    

๘. ออกระเบียบและข�อบังคับต!าง ๆ ท่ีสอดคล�องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับของทางราชการ    
๙. จัดให�มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให�ความร!วมมือในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาจากหน!วยงานภายนอกรวมท้ังการรายงานผลการประเมินต!อคณะกรรมการสถานศึกษา    
๑๐. จัดและพัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร เพ่ือให�เป/นพ้ืนฐานการตัดสิน แก�ปLญหา

หรือพัฒนาการศึกษาร!วมกัน และขจัดซ่ึงการใช�ความคิดเห็นบนความรู�สึกและประสบการณ1    
๑๑. พัฒนา ปรับปรุงระบบสื่อสารระหว!างบุคคลท่ีมีส!วนเก่ียวข�องให�เหมาะสม เพ่ือให� คณะกรรมการ

และบุคลากรได�มีโอกาสสื่อความหมายท้ังทางตรงและทางอ�อมจนสามารถทําความเข�าใจในข�อมูลเหตุผลต!าง ๆ 
นําไปสู!การพัฒนากิจการสถานศึกษาร!วมกันได� 

๑๒. แต!งต้ัง มอบหมายให�มีคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือสนองตอบต!อการพัฒนางาน
คณะกรรมการสถานศึกษา และการนํามติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามาขยายผลสู!การปฏิบัติให�
สอดคล�องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับของทางราชการ      

๑๓. รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาต!อคณะกรรมการสถานศึกษาตามความเหมาะสม        
๑๔. เสนอแผนการประชุมคณะกรรมการให�มีความต!อเนื่อง จัดระเบียบวาระการประชุม นําเสนอ

ประธานกรรมการสถานศึกษา และดําเนินการสนับสนุนการประชุมต้ังแต!การเตรียมการก!อนประชุม ระหว!าง
ประชุม สรุปรายงานการประชุม และแจ�งรายงานการประชุมอย!างเป/นระบบ 

 
 
 
 

๑๔



 

  

แนวทางการปฏิบัติงานร'วมกันของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
ในการปฏิบัติหน�าท่ีของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาควรมีการทําความเข�าใจต้ังแต!

เริ่มแรกของการทํางานร!วมกัน ท้ังนี้เพ่ือให�ท้ังสองฝEายได�เข�าใจในบทบาทหน�าท่ีของตนเอง ดังนี้ 
  ๑.  ผู�บริหารสถานศึกษา คือ “ผู�เชื่อมโยง” ระหว!างคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในฐานะ
กรรมการและเลขานุการ กับสถานศึกษาในฐานะผู�บริหาร ดังนั้นผู�บริหารจึงเป/นผู�ประสานการดําเนิน กิจการ
ต!างๆ โดยคํานึงถึงข�อคิด ความเห็น และมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

๒.  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรเข�าใจบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน คือ กํากับและส!งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา และปฏิบัติตามบทบาท หน�าท่ีท่ีกําหนดไว� 
หากมีข�อเสนอแนะใด ๆ ควรนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล�วสรุปผลเป/นมติท่ี
ชัดเจน ซ่ึงเม่ือได�มติแล�วประธานก็จะมอบให�ผู�บริหารสถานศึกษานําไปสู! การพิจารณาดําเนินการของ
สถานศึกษา 

สําหรับบทบาทในการ “กํากับ” ควรเป/นการติดตามการปฏิบัติงานตามท่ีสถานศึกษาได�ทําแผนการ   
ดําเนินงานให�สอดคล�องกับกฎหมาย และแนวนโยบายของหน!วยเหนือ หรือตามมติท่ีกําหนด ร!วมกันโดยไม!
ควรกํากับการทํางานของผู�บริหาร ครู อาจารย1 คือไม!แสดงบทบาทเป/นผู�บังคับบัญชาเสียเอง 

ในการรับทราบผลการดําเนินการ ควรดูเป/นภาพรวมของสถานศึกษาว!าผลการดําเนิน กิจการท้ัง
ระหว!างดําเนินการ สิ้นปNงบประมาณ และสิ้นปNการศึกษา เพ่ือนําไปสู!การพิจารณาปรับปรุง พัฒนา กิจการของ
สถานศึกษาให�มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะต�อง “ไม!สั่งการ” ท้ังโดยตรงและโดยอ�อมไปยังบุคคลอ่ืน 
ได�แก!ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษา เพราะอํานาจการสั่งการเป/นของผู�บริหารสถานศึกษาท่ีจะรับผิดชอบการ
นําข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการสถานศึกษาไปสู!การปฏิบัติ 

จากบทบาทหน�าท่ีดังกล!าวนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอาจมีส!วนร!วมกับ สถานศึกษาใน
กระบวนการ และข้ันตอนต!าง ๆ ในกิจการของสถานศึกษา โดยร!วมรับรู� ร!วมคิด ร!วมทํา ร!วมรับผลและร!วม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ร!วมกับคณะกรรมการเครือข!ายผู�ปกครอง สมาคมผู�ปกครองและ
ครู สมาคมศิษย1เก!า องค1กรชุมชน และองค1กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

การประชาสัมพันธ4เผยแพร'กิจการ และผลงานของสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากจะมีหน�าท่ีกํากับดูแล สนับสนุนกิจการของ 
สถานศึกษาแล�ว ควรจะมีบทบาทหน�าท่ีในการประชาสัมพันธ1เผยแพร!กิจการ และผลงานของสถานศึกษา   
ด�วยเนื่องจากการเผยแพร! ประชาสัมพันธ1เป/นมิติหนึ่งในการสร�างความรู� ความเข�าใจให�กับชุมชนได�ทราบถึง 
สภาพความเป/นอยู!และผลงานการดําเนินงานของสถานศึกษา สภาพท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนความ 
ต�องการของสถานศึกษาในการระดมทรัพยากรเพ่ือปรับปรุง และพัฒนากิจการของสถานศึกษาให�สอดคล�อง 
กับความต�องการของชุมชน และการปรับตัวในการจัดการเรียนการสอนให�นักเรียนมีคุณภาพได�มาตรฐาน      
มีทักษะท่ีจําเป/นเพียงพอ ทันต!อความก�าวหน�าของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย!างต!อเนื่อง 
และรวดเร็ว 

๑๕



 

  

ความจําเปOนในการประชาสัมพันธ4และเผยแพร'ผลงานของสถานศึกษา     
๑. ช!วยสร�างความรู� ความเข�าใจกิจการของสถานศึกษา และกระตุ�นให�ชุมชนเกิดความ ตระหนักใน

หน�าท่ีท่ีทุกคนจะต�องมีส!วนร!วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเกิดความ ต�องการเข�ามามีส!วน
ร!วมในการจัดศึกษา โดยการสนับสนุนท้ังทางด�านความรู� ความคิด ความช!วยเหลือ ทางด�านทรัพยากร      
เพ่ือผลักดันให�สถานศึกษาในชุมชนเป/นไปตามความคาดหวังท่ีชุมชนต�องการ โดยผ!านคณะกรรมการ
สถานศึกษา      

๒. ช!วยสร�างความภาคภูมิใจให�กับชุมชนถึงผลสําเร็จในกิจการของสถานศึกษาท่ีเกิดจาก ตนเองมีส!วน
ร!วมคิด ร!วมทําร!วมสร�าง  

๓. ช!วยเสริมสร�างความรู�สึกเป/นเจ�าของสถานศึกษาร!วมกัน 

สาระท่ีควรประชาสัมพันธ4และเผยแพร' 
๑. การเผยแพร!สถานภาพของสถานศึกษา จะช!วยให�ชุมชนรู�ถึงศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ!อน และข�อ     

จํากัดบางประการของสถานศึกษา จึงเป/นการสานสร�างความเข�าใจระหว!างสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา และความต�องการของชุมชนในบางสิ่งท่ีสถานศึกษาไม!สามารถสนองตอบ ต!อความต�องการของ
ชุมชนได�อย!างทันท!วงที เนื่องจากอาจจํากัดด�วยงบประมาณ ดังนั้นหากชุมชนต�องการให�สถานศึกษาดําเนิน
กิจการท่ีชุมชนเห็นว!ามีความจําเป/น เร!งด!วน จําเป/นต!อการพัฒนาทักษะและคุณภาพนักเรียนโดยเร็ว ชุมชนจะ
ได�มีส!วนร!วมคิด หาทางออก และร!วมกันพัฒนาสถานศึกษา ให�เป/นไปตามท่ีชุมชนคาดหวัง โดยไม!รอคอย
นโยบายและงบประมาณของรัฐบาล 

๒. การเผยแพร!วิสัยทัศน1ของสถานศึกษา เป/นการสะท�อนให�ชุมชนเห็นทิศทางการดําเนิน กิจการของ
สถานศึกษาในปLจจุบันและแนวโน�มในอนาคตทําให�ชุมชนทราบและคาดการณ1ได�ว!า ผลผลิตท่ี เป/นบุตรหลาน
ของตนในชุมชนเป/นอย!างไร เทียบเท!า เท!าทันหรือก�าวล้ํานําหน�าทันโลกหรือไม! เพ่ือจะสามารถประเมิน
สถานการณ1สะท�อนความคิดเห็นให�กับสถานศึกษาได�อย!างถูกทิศทาง ทันสถานการณ1 และทันต!อการ 
เปลี่ยนแปลงของโลก 

๓. การเผยแพร!แผนงาน โครงการ กิจกรรมสําคัญของสถานศึกษา จะก!อให�เกิดประโยชน1 ดังนี้  
๓.๑ ทําให�ชุมชนทราบกิจการและความเคลื่อนไหวของสถานศึกษา ช!วยให�ชุมชนมีส!วนร!วม

ในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษา และสะท�อนความคิดเห็นและข�อเสนอแนะในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาได�อย!างตรงประเด็น โดยผ!านคณะกรรมการสถานศึกษา       

๓.๒ เป@ดโอกาสให�ชุมชนเข�าร!วมกิจกรรมของสถานศึกษาได�ตามกําหนดการล!วงหน�า        
๓.๓ เสริมสร�างสัมพันธภาพอันดีระหว!างชุมชนและสถานศึกษา        
๓.๔ ได�รับความร!วมมือและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาท่ีเกิดจากกระบวนการคิดและ

การติดสินใจของชุมชนเอง 

๔. การเผยแพร!ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา จะทําให�ประชาชน ชุมชน ท�องถ่ิน รับทราบผล   
การดําเนินกิจการและความเจริญก�าวหน�าท่ีด�านต!าง ๆ ของสถานศึกษา ร!วมภาคภูมิใจต!อผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ีเกิดข้ึนกับบุตรหลานและประชาชนในท�องถ่ินท่ีทุกคนได�มีส!วนร!วมส!งเสริม สนับสนุน 

๑๖



 

  

ตลอดจนได�รับทราบถึงข�อจํากัดและสิ่งท่ีควรมีการปรับปรุง พัฒนาให�มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงทุก
ฝEายจะต�องตระหนักในบทบาทของการมีส!วนร!วมส!งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีทุกคนมีส!วนเป/นเจ�าของให�
บรรลุผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต!อไป  

๕. ข�อมูลอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นว!ามีความจําเป/นท่ีจะช!วยเสริมสร�างให�ชุมชน มีความรัก ตระหนัก  
ร!วมรับผิดชอบ หวงแหนและห!วงใยในสถานศึกษาของชุมชน 

 

วิธีการประชาสัมพันธ4 การเผยแพ'รกิจการและผลงานของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

ข�อควรระวังในการประชาสัมพันธ4  
� ข�อมลูต�องมีความเท่ียงตรง เชื่อถือได�  � ข�อมลูต�องเป/นปLจจุบัน   � เป@ดโอกาสให�ข�อมูลย�อนกลับ 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาควรประชาสัมพันธ1บทบาทหน�าท่ีขอคณะกรรมการสถานศึกษา
ต!อการมีส!วนร!วมในการบริหารสถานศึกษาด�วย เนื่องจากการบอกให�สาธารณชนทราบว!าคณะกรรมการ
สถานศึกษาคือใคร มาจากไหน มีหน�าท่ีทําอะไร มีส!วนเก่ียวข�องกับสถานศึกษา และชุมชนอย!างไร และได�
ร!วมกันเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย!างไร จะทําให�ชุมชนสาธารณชน ได�เข�าใจ ตระหนักใน
บทบาทของการเข�ามามีส!วนร!วม และสามารถเข�าถึงการมีส!วนร!วมในการรับผิดชอบ ต!อการจัดการศึกษาได�
อย!างเหมาะสม ซ่ึงจะเป/นผลดีต!อคณะกรรมการสถานศึกษาแต!ละคนท่ีจะร!วมกัน ประสานร!วมมือกันกับชุมชน
ในฐานะเป/นผู�แทนจากกลุ!มต!าง ๆ ได�อย!างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย!าง แท�จริงสมตามเจตนารมณ1ของ
การเสริมสร�างความเข็มแข็งให�กับสถานศึกษาโดยการมีส!วนร!วมของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือ
ประชาชน ซ่ึงเป/นเปFาหมายและความมุ!งหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแห!งชาติ ท่ีทุกฝEายได�มีส!วนร!วมกัน
จัดทําข้ึนทุกประการ 

 
 

ประชุม 
สัมมนา 

วิธีการ 

นิทรรศการ หอกระจายข'าว 

ร'วมกิจกรรม 
ชุมชน 

แผ'นป;าย 
ประชาสัมพันธ4 

ส่ือมวลชน 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส4 

เอกสาร 

๑๗



 

  

เอกสารอ�างอิง 

 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห!งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
๓. พระราชกฤษฎีกา ว!าด�วยหลักเกณฑ1และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
๔. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว!าด�วยหลักเกณฑ1การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒  
๕. กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คณะสมบัติหลักเกณฑ1 วิธีการสรรหาการเลือกประธาน 

กรรมการ และกรรมการ วาระการดํารงตําแหน!งและการพ�นจากตําแหน!งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖  

๖. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว!าด�วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน�าท่ีของ
สถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานท่ีเป/นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
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