
                         บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                         --------------------------- 
องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
          ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาจ านวน 9 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 15 คน ประกอบด้วย 
1. ประธานกรรมการ 
2. กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง     จ านวน  1  คน 
3.  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู                 จ านวน  1  คน 
4.  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน         จ านวน 1 คน 
5.  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      จ านวน  1  คน 
6.  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า                จ านวน  1 คน 
7.  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพ้ืนที่  จ านวนหนึ่งรูป  
    หรือหนึ่งคน ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจ านวน สองรูป หรือสองคน ส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
8.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งคนส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  
     และจ านวนหกคนส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
9.  ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
คุณสมบัติของคณะกรรมการการสถานศึกษาและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
1. มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบรูณ์ 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
4. ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท   
   หรือความผิดลหุโทษ 
5. ไมเ่ป็นคู่สัญญากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   นั้น ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก  
   ก็ได้แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
     นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  1. ตาย 
  2. ลาออก 
  3. คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ ท าให้เสื่อมเสียต่อสถานศึกษาหรือ
หย่อนความสามารถ 
  4. ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3หรือ4   พ้นจากการเป็นภิกษุ เฉพาะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
          ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการ พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการ    
     สรรหา  เลือก และแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายใน   90 วัน  เวน้แต่วาระของ
กรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน จะไม่ด าเนินการก็ได ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งแทนตน 
       



อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
              ตามมาตรา  38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
รวมทั้งอ านาจหน้าที่การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ก ากับการด าเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฏหมาย  กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการกิจการด้านต่างๆของสถานศึกษา 
3.  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สถานศึกษา ตามที่กฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 
4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมาย  ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
                                             ------------------------------------------ 
                                             บทบาทกรรมการสถานศึกษา   
 
           คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ก าหนดให้มีทุกโรงเรียน โดยให้มีจ านวนแตกต่างกันไปตามขนาดที่นับจากจ านวนนักเรียนในโรงเรียนนั้น 
และก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อก ากับและส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 ดังนี้..  
หน้าที่ข้อ 1 ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
          1. ศึกษาและท าความเข้าใจในความมุ่งหมายหลักการของหารจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  
          2. ศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของชุมชน/ท้องถิ่น ที่ตั้งของสถานศึกษา  
          4. ก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา ด้านวิชาการบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ กิจกรรม 3. 
ก าหนดนโยบาย เป้า หมาย และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
          5. ก าหนดให้สถานศึกษา จัดท าธรรมนูญโรงเรียน  
หน้าที่ ข้อ 2 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
          1. ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
          2. พิจารณาความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจ าปี กับแผนพัฒนาของสถานศึกษา  
          3. พิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการหรือ ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ
กิจกรรม งาน/โครงงานที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  
          4. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  
หน้าที่ ข้อ 3 ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  



          1. ศึกษาหลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
          2. พิจารณาความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
          3. พิจารณาความถูกต้องความสมบูรณ์ของสาระการเรียนรู้และความสอดคล้องกับความต้องการ 
             ของท้องถิ่น  
          4. ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
หน้าที่ ข้อ 4 ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
          1. ก าหนดแผนการก ากับและติดตามร่วมกับสถานศึกษา ได้แก่ วิธีการ ระยะเวลา  
          2. ด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยใช้เครื่องมือ 
             ที่หลากหลาย  
          3. ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่สถานศึกษาและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและขวัญก าลังใจในการ 
             ด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนและมีวิธีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
หน้าที่ ข้อ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
          1. สถานศึกษาจัดท าข้อมูล สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับจ านวนผู้เรียนการคมนาคม สภาพทางเศรษฐกิจ  
          2. สนับสนุนและจัดหาที่เรียนให้แก่เด็กในพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนในสถานศึกษาให้มากท่ีสุด  
          3. จัดหาทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งจ าเป็นอื่น ๆ แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลน  
หน้าที่ ข้อ 6 พิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
          1. สนับสนุนให้เด็กพิการ ได้มีการเรียนร่วมกับเด็กปกติ  
          2. สอดส่อง ดูแลเด็กที่ได้รับการทารุณ กดข่ี ข่มเหง ล่วงละเมิดทางเพศ ใช้แรงงานเด็ก กักขัง ฯลฯ  
             ให้ได้รับความช่วยเหลือและส่งไปขอรับบริการที่เหมาะสม 
          3. สอดส่อง ดูแลเด็กที่มีความบกพร่อง ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร 
             และการเรียนรู้หรือมีร่างกายท่ีพิการ หรือทุพพลภาพหรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสให้ได้รับ  
             การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง  
          4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาให้แก่เด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคล 
            ให้มากที่สุด   
          5. สนับสนุน ส่งเสริมการท างานร่วมกับ องค์กรการพิทักษ์สิทธิเด็ก  
หน้าที่ ข้อ 7 เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
การบริหารจัดการด้านวิชาการ  
          1. มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานวิชาการของศึกษา  
          2. มีส่วนร่วมในการจัดหาผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียน  
การบริหารจัดการด้านงบประมาณ  
          1. มีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการบริหารใช้งบประมาณของสถานศึกษา โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ  
          2. มีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล  
 
 
 



การบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล  
          1. มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรอ่ืนในสถานศึกษาและส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  
          2. ให้ขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรอ่ืนในสถานศึกษา  
หน้าที่ข้อ 8 ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ มีแนว
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
          1. หารายได้ทรัพย์สินและทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนจัดการเรียนการสอน  
          2. ส่งเสริมและก ากับติดตามการใช้วิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
          3. ส่งเสริมและก ากับติดตามเพ่ือให้สถานศึกษากิจกรรมที่ศึกษาจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
             ของท้องถิ่นและของชาติ พร้อมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความเหมาะสม 
             และโอกาสอันสมควร  
หน้าที่ข้อที่9 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
          1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรม 
             เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
          2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการและให้บริการด้านต่างๆ แก่ชุมชน 
หน้าที่ข้อ 10 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อ
สาธารณชน มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
          1. ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
          2. เสนอแนะในการปรับปรุงรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
          3. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาก่อนเผยแพร่ของสาธารณชน  
หน้าที่ ข้อ 11 แต่งตั้งท่ีปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อการด าเนินงานตามระเบียบนี้ ตามที่
เห็นสมควร มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
          ประธานกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นในแต่ละกรณี 
 
                                                  ------------------------------ 


