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ค�ำน�ำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ความส�ำคัญต่อ     
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เกี่ยวข้อง                  
ที่ส�ำคัญประกอบด้วย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริม                    
และสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยการกระจายอ�ำนาจ                     
และการจัดการศึกษาตามภารกิจงานหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร
งานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตระหนักถึงความส�ำคัญ บทบาท และหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสถานศึกษาและรับผิดชอบ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งมีหน้าที่ส�ำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษา ให้มีการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการและ                                         
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกท่านทีม่ สี ว่ นร่วมในการจัดท�ำคูม่ อื การด�ำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีความชัดเจน               
และเป็นประโยชน์ สามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษาร่วมกันของทุกฝ่าย
ที่มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

(นายอ�ำนาจ วิชยานุวัติ)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทสรุปผู้บริหาร
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๐ และ              
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๓๘ ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายก�ำหนด           
โดยสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จะต้องด�ำเนินการ
ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การด�ำเนินกิจการของสถานศึกษาเป็นไปตาม                           
ที่กฎหมายก�ำหนด โดยแบ่งสถานศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป ประกอบด้วย สถานศึกษาขนาดเล็ก มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจ�ำนวน ๙ คนและสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จ�ำนวน ๑๕ คน และ
๒) สถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
จ�ำนวน ๑๕ คน
ทั้งนี้ ในส่วนของคุณสมบัติ วิธีการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                        
ให้ด�ำเนินการตามกฎกระทรวง ก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา                             
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการพ้นจากต�ำแหน่งของ         
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ว่าด้วยการก�ำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหาและจ�ำนวนกรรมการสถานศึกษา ส�ำหรับ
สถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑
ส�ำหรับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
๑. ก�ำกับการด�ำเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
ค�ำสัง่ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินการกิจการด้านต่างๆ ของสถานศึกษา
๓. มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส�ำหรับข้าราชการครูและบุคลากร                  
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก�ำหนด
๔. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก�ำหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่                  
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉ

โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทหน้าที่ตามภาระงาน ๔ ด้านคือ                    
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป ที่ก�ำหนดไว้                  
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ�ำนาจการบริหารและการจัดการ
ศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
การปฏิบัติงานร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถานศึกษา โดย                     
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กร
ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุ และหรือ
องค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ท�ำหน้าที่เป็นกรรมการ                    
และเลขานุการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลในการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่หลากหลาย              
และเข้าใจการศึกษา มีความมุ่งมั่น มีเวลาที่จะอุทิศแรงกายแรงใจพัฒนาสถานศึกษาของชุมชน                      
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ชุมชน สังคม และประเทศชาติต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชน
สังคมเข้มแข็ง และประเทศชาติกา้ วหน้า ในขณะเดียวกัน สถานศึกษาก็มบี ทบาทหน้าทีใ่ นการส่งเสริม
ภารกิจโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนัก                     
ในบทบาทอ�ำนาจหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และมีรปู แบบวิธกี ารท�ำงานทีป่ ระสานสอดคล้องกัน
โดยมีจุดหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามแผนที่ก�ำหนดร่วมกัน
แนวทางการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกระบวนการด�ำเนินงาน                    
เพือ่ พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา โดยเนื้อหาสาระ
การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หลักการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การบริหารงานในสถานศึกษา บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกับการบริหาร
สถานศึกษา การสร้างภาคีเครือข่ายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การสร้างแนวทาง
พัฒนาหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์การก�ำกับ ติดตามและ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา และหลักการท�ำงานเป็นทีม เพือ่ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาระบบการศึกษาไทย ทั้งนี้ หลังจากการพัฒนาคณะกรรมการ                  
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานแล้ว ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาควรมีการติดตามผลการพัฒนา อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งสามารถท�ำได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ทราบผลของการน�ำความรู้ไปใช้                              
ในการปฏิบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช

หลักการส�ำคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือ การกระจายอ�ำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษา การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งการด�ำเนินการตาม                   
หลักการดังกล่าวจะประสบความส�ำเร็จ น่าเชือ่ ถือ และเป็นทีย่ อมรับของผูเ้ กีย่ วข้องและสาธารณชนได้
จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยความส�ำเร็จ ได้แก่ ด้านสถานศึกษา                    
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการบริหารการศึกษา                   
และด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันด�ำเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อเสริมสร้าง                     
ความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อันจะท�ำให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ                
การศึกษาให้ทันโลกในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

ซ

ตอนที่ ๑

หลักการจัดการศึกษา
ความเป็นมา

บทบัญญัติด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔
บัญญัติให้รัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน              
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษา          
ตามความต้องการ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันจากทุกฝ่าย                          
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ ในการด�ำเนินการปฏิรูปการศึกษาจ�ำเป็นต้องใช้การมีส่วนร่วม              
จากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ลดขัน้ ตอน และสามารถแก้ปญั หาความซ�ำ้ ซ้อน ซึง่ แนวทางในการปฏิรปู
การศึกษาของประเทศ เริ่มจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒            
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกฎหมายหลักในการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบฉบับแรกของประเทศไทย
โดยมีเจตนารมณ์ให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทงั้ ร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต                              
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยก�ำหนดหลักการจัดระบบ โครงสร้าง และ                             
กระบวนการจัดการศึกษาตามมาตรา ๙ ให้มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลาย                             
ในการปฏิบัติ โดยกระจายอ�ำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษา
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ การจัดการศึกษา                             
แบบมีสว่ นร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสถาบันต่างๆ ทีม่ สี ว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
และมาตรา ๓๙ ได้ก�ำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ�ำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยัง           
คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (ปัจจุบนั ให้ยบุ เลิกและโอนอ�ำนาจหน้าทีใ่ ห้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) ตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูป      
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ส�ำนักงาน              
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
หลักการส�ำคัญของการกระจายอ�ำนาจการบริหารจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษานั้น                           
เป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานระดับปฏิบัติมีอ�ำนาจในการตัดสินใจทางการบริหารและการจัด           
การศึกษาด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้บคุ คล ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการจัดการศึกษา จึงก�ำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับและ
ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
1

หลักการจัดการศึกษา
ในการปฏิรปู การศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ได้กำ� หนดความมุง่ หมายในการจัดการศึกษาคือ การจัดการศึกษาต้องเป็นไป  
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม                              
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้              
ยังได้ก�ำหนดหลักการในการจัดการศึกษา คือ
๑. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส�ำหรับประชาชน
๒. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๓. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
โดยมีหลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ดังนี้
๑. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
๒. มีการกระจายอ�ำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น
๓. มีการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษา
๔. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและ           
การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๕. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
๖. การมีสว่ นร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
การจัดการศึกษาต้องจัดให้บคุ คลมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เป็นเวลาสิบสองปี ตัง้ แต่กอ่ นวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
ซึ่งการจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
การสือ่ สาร และการเรียนรูห้ รือมีรา่ งกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึง่ ไม่สามารถพึง่ ตนเองได้
หรือไม่มผี ดู้ แู ล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บคุ คลดังกล่าวมีสทิ ธิและโอกาสได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เป็นพิเศษ และให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชน                   
มีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้                 
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายส�ำคัญ คือ๑
๑
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ ๒ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา

๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๒. เพิม่ โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอ้ ย่างทัว่ ถึง และมีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
การปฏิรูประบบบริหารราชการและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้หลอมรวมหน่วยงานทางการศึกษา คือ ทบวง
มหาวิทยาลัย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงาน
เดียวกัน เป็นกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างการบริหารราชการใหม่ โดยในมาตรา ๖                     
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดระเบียบ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา และการจัดระเบียบราชการในสถานศึกษา                
ของรัฐทีจ่ ดั การศึกษาระดับปริญญาทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล แต่ไม่รวมถึงการจัดการศึกษาทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจหน้าที่
ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะ รายละเอียดดังนี้
๑. การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง ระดับกระทรวง มีบทบาทและอ�ำนาจ
หน้าทีเ่ กีย่ วกับการส่งเสริมและกาํ กับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน             
และมาตรฐานการศึกษา การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและประสานงาน
การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๑.๑ ส�ำนักงานรัฐมนตรี
๑.๒ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
๑.๓ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๑.๔ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๕ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๓ ได้ก�ำหนดการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยค�ำนึงถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ�ำนวนสถานศึกษา จ�ำนวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา และมาตรา ๓๔ ให้จดั ระเบียบบริหารราชการ
เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
๒.๑ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามข้อ ๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                       
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒.๑.๑ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๒.๑.๒ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๒.๒ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
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๓. การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา
ที่เป็นนิติบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละสถานศึกษา
จากโครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าว สามารถเขียนแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร                      
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้ ดังนี้

แผนภูมิ ๑ โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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ตอนที่ ๒

ทีม่ าและการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ที่มาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๐ และ                    
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๓๘ ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายก�ำหนด
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔                        
ให้ความหมายของค�ำว่า๒
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
“สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย มาตรา ๑๖ ก�ำหนดให้การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่า                   
สิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไป      
ตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต้อง              
ด�ำเนินการให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การด�ำเนินกิจการของสถานศึกษา      
เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยกฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์        
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการพ้นจาก
ต�ำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก�ำหนดองค์ประกอบ จ�ำนวน
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ ดังนี้

องค์ประกอบและจ�ำนวนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฎกระทรวงฯ แบ่งสถานศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท
๑. กรณีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป๓ แบ่งเป็น
		
๑.๑ สถานศึกษาขนาดเล็ก จ�ำนวนนักเรียนไม่เกิน ๓๐๐ คน๔ ให้มีคณะกรรมการ
จ�ำนวน ๙ คน (ดังแผนภูมิ ๒) ประกอบด้วย
๒
๓
๔

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒ กฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๑ วรรค ๔ กฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
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			 ๑.๑.๑ ประธานกรรมการ จ�ำนวน ๑ คน
๑.๑.๒ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จ�ำนวน ๑ คน
๑.๑.๓ กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จ�ำนวน ๑ คน
๑.๑.๔ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จ�ำนวน ๑ คน
๑.๑.๕ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน ๑ คน
๑.๑.๖ กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จ�ำนวน ๑ คน
๑.๑.๗ กรรมการทีเ่ ป็นผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผูแ้ ทนองค์กรศาสนาในพืน้ ที่
จ�ำนวน ๑ รูป หรือ ๑ คน
๑.๑.๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน ๑ คน
๑.๑.๙ ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
๑.๒ สถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ จ� ำ นวนนั ก เรี ย นเกิ น กว่ า ๓๐๐ ๕ คนขึ้ น ไป                                       
ให้มีคณะกรรมการ จ�ำนวน ๑๕ คน (ดังแผนภูมิ ๓) ประกอบด้วย
๑.๒.๑ ประธานกรรมการ จ�ำนวน ๑ คน
๑.๒.๒ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จ�ำนวน ๑ คน
๑.๒.๓ กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จ�ำนวน ๑ คน
๑.๒.๔ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จ�ำนวน ๑ คน
๑.๒.๕ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน ๑ คน
๑.๒.๖ กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จ�ำนวน ๑ คน
๑.๒.๗ กรรมการทีเ่ ป็นผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผูแ้ ทนองค์กรศาสนาในพืน้ ที่
กรณีที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน ๒ รูป หรือ กรณีที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา จ�ำนวน ๒ คน หรือ
กรณีที่เป็นพระภิกษุสงฆ์กับผู้แทนองค์กรศาสนา จ�ำนวน ๑ รูป กับ ๑ คน
๑.๒.๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน ๖ คน
๑.๒.๙ ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
๒. กรณีสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา                  
จ�ำนวน ๑๕ คน๖ (ดังแผนภูมิ ๔) ประกอบด้วย
๒.๑ ประธานกรรมการ จ�ำนวน ๑ คน
๒.๒ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จ�ำนวน ๑ คน
๒.๓ กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จ�ำนวน ๑ คน
๒.๔ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จ�ำนวน ๑ คน
๒.๕ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน ๑ คน
๒.๖ กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จ�ำนวน ๑ คน
๒.๗ กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่                      
ซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู่ จ�ำนวน ๑ รูป หรือ ๑ คน
๒.๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน ๗ คน
๒.๙ ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
๕
๖
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ข้อ ๑ วรรค ๕ กฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการก�ำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจ�ำนวน
กรรมการสถานศึกษา ส�ำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑
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กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
1 คน

กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 คน

กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
1 คน

กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุ และหรือ
ผู้แทนศาสนา
1 รูป/คน

แผนภูมิ 2 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปขนาดเล็ก จานวน 9 คน

กรรมการ
ผู้แทนครู
1 คน

ผู้อานวยการสถานศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1 คน

แผนภูมิ ๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปขนาดเล็ก จ�ำนวน ๙ คน

กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
1 คน

ประธานกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปขนาดเล็ก จานวน 9 คน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทัว่ ไปขนาดเล็ก (จานวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน)
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กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
1 คน

กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 คน

กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
1 คน

2 รูป/คน หรือ 1 รูป กับ 1 คน

กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุ และหรือ
ผู้แทนศาสนา

แผนภูมิ 3 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปขนาดใหญ่ จานวน 15 คน

กรรมการ
ผู้แทนครู
1 คน

ผู้อานวยการสถานศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 คน

แผนภูมิ ๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปขนาดใหญ่ จ�ำนวน ๑๕ คน

กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
1 คน

ประธานกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปขนาดใหญ่ จานวน 15 คน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทัว่ ไปขนาดใหญ่ (จานวนนักเรียนเกินกว่า 300 คนขึ้นไป)
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กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
1 คน

กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 คน

กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
1 คน

กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุ และหรือ
ผู้แทนศาสนา
1 รูป/คน

แผนภูมิ 4 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา จานวน 15 คน

กรรมการ
ผู้แทนครู
1 คน

ผู้อานวยการสถานศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 คน

แผนภูมิ ๔ องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา จ�ำนวน ๑๕ คน

กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
1 คน

ประธานกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา จานวน 15 คน

สถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา

คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปและสถานศึกษา               
รูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป๗
๑.๑ มีอายุไม่ต�่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑.๓ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๑.๔ ไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับ
ความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๕ ไม่เป็นคู่สัญญากับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที                ่
การศึกษานั้น
หากผูไ้ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ ดมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ ๑.๕
ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิก
ประกอบกิจการหรือการใดๆ อันมีลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หากมิได้ด�ำเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
๒. คุณสมบัติเฉพาะ
ประธานกรรมการและกรรมการ นอกจากคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๑ แล้ว กฎหมาย
ก�ำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการบางประเภทจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้
๒.๑ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง๘
๒.๑.๑ ต้องเป็นผูป้ กครองตามทะเบียนนักเรียนทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษานัน้
๒.๑.๒ ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา หรือที่ปรึกษา                       
หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น
๒.๒ กรรมการที่เป็นผู้แทนครู๙
ต้องเป็นครูที่เป็นบุคลากรวิชาชีพ ซึ่งท�ำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ
๗
๘
๙

ข้อ ๓ กฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๔(๑) กฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๔(๒) กฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
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๒.๓ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน๑๐
ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น
๒.๔ กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า๑๑
๒.๔.๑ ต้องเป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือส�ำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น
๒.๔.๒ ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา หรือที่ปรึกษา                          
หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น
๒.๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ๑๒
ิ
๒.๕.๑ ไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเกินกว่า ๓ แห่งขึ้นไป
ในเวลาเดียวกัน
๒.๕.๒ ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา หรือที่ปรึกษา                       
หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น

วิธีการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เมือ่ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ พ้นจากต�ำแหน่งเพราะ
เหตุอื่น หรือสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และยังไม่มีคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ด�ำเนินการสรรหา                
ตามระยะเวลา ดังนี้
๑. ในกรณีสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่ให้ด�ำเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่มีประกาศจัดตั้งสถานศึกษา๑๓
๒. ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำ� เนินการ
สรรหา เลือก และแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายใน ๙๐ วัน เว้นแต่วาระของ
กรรมการเหลืออยูไ่ ม่ถงึ ๑๘๐ วัน จะไม่ดำ� เนินการก็ได้ และให้ผซู้ งึ่ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
แทนอยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
๓. ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการและกรรมการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระให้ดำ� เนินการสรรหา
และเลือกกรรมการชุดใหม่ภายใน ๙๐ วันก่อนวันครบวาระ และให้ผู้ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่
ข้อ ๔(๓) กฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๑
ข้อ ๔(๔) กฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๒
ข้อ ๔(๕) กฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๓
ข้อ ๑๐ กฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐
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ดังนี้

๑. กรณีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป
ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาด�ำเนินการสรรหาคณะกรรมการแต่ละประเภทตามแนวทาง

๑.๑ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
๑.๑.๑ ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาด�ำเนินการให้ผู้ปกครองเสนอชื่อผู้ปกครอง
นักเรียนที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
๑.๑.๒ กรณีมีการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คน ให้ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาจัดให้                    
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
๑.๒ กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
๑.๒.๑ ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาด�ำเนินการให้ครูในสถานศึกษาเสนอชื่อครู              
ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
๑.๒.๒ กรณีมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คน ให้ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
จัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
๑.๓ กรรมการที่เป็นศิษย์เก่า
๑.๓.๑ ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาด�ำเนินการให้ศิษย์เก่าเสนอชื่อศิษย์เก่า                      
ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
๑.๓.๒ กรณีมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คน ให้ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
จัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
๑.๔ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
๑.๔.๑ ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาด�ำเนินการให้ชุมชนหรือองค์กรที่มีประชาชน
รวมตัวกัน ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เพื่อด�ำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวม
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส�ำนักงาน                   
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษารับรอง และมีทตี่ งั้ แน่นอนอยูใ่ นท้องทีต่ ำ� บล หรือแขวงทีเ่ ป็นภูมลิ ำ� เนาของนักเรียน
ในสถานศึกษาหรือท้องที่ต�ำบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่เสนอชื่อผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการ
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
ในกรณีไม่มีองค์กรชุมชนในท้องที่ต�ำบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล�ำเนาของนักเรียน     
ในสถานศึกษาหรือต�ำบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่ หรือมีแต่ไม่เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับเลือก                
เป็นกรรมการให้ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาสรรหาผู้แทนองค์กรชุมชนในท้องที่ต�ำบล หรือแขวง                    
ใกล้เคียง หรือในท้องทีต่ ำ� บล หรือแขวงของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาใกล้เคียงเป็นกรรมการผูแ้ ทนองค์กร
ชุมชนในสถานศึกษานั้น
๑.๔.๒ กรณีมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คน ให้ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
จัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
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๑.๕ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษาด�ำเนินการให้สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วน จ�ำนวน ๑ คน
๑.๖ กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
ให้ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาด�ำเนินการสรรหาผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือ            
ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่ ดังนี้
๑.๖.๑ สถานศึกษาขนาดเล็ก พระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน ๑ รูป หรือ ผู้แทนองค์กร
ศาสนา จ�ำนวน ๑ คน
๑.๖.๒ สถานศึกษาขนาดใหญ่ กรณีที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน ๒ รูป หรือ              
กรณีที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา จ�ำนวน ๒ คน หรือ กรณีที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน ๑ รูป กับ                
ผู้แทนองค์กรศาสนา จ�ำนวน ๑ คน
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการการศึกษา                         
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาด�ำเนินการให้ผู้ได้รับการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน
พระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่ และผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ด�ำเนินการโดย
พิจารณาร่วมกันสรรหาและคัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน ๒ คน ส�ำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
และจ�ำนวน ๗ คน ส�ำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่
๑.๘ ประธานกรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษาด�ำเนินการให้ผไู้ ด้รบั การคัดเลือกเป็นกรรมการ ประกอบด้วย
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผูแ้ ทนองค์กรศาสนาในพืน้ ที่ ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษา
ร่วมกันคัดเลือกประธานกรรมการจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เมือ่ ด�ำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการแต่ละประเภทเสร็จสิน้ แล้วให้ผอู้ ำ� นวยการ
สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับเลือก โดยพิจารณาจากเอกสาร ดังนี้
๑. เอกสารที่แสดงคุณสมบัติทั่วไป ได้แก่ ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนา
บัตรประจ�ำตัวข้าราชการหรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวทีท่ างราชการออกให้ของผูไ้ ด้รบั เลือก หรือเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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๒. เอกสารที่แสดงคุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ มติการประชุม หรือค�ำสั่ง หรือหลักฐาน                
ที่แสดงคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ได้รับการรับเลือกเป็นกรรมการในแต่ละประเภท เป็นต้น
๓. ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและได้รับเลือก                             
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานต่อผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพือ่ พิจารณา
แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
๒. กรณีสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา
ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาด�ำเนินการสรรหาคณะกรรมการแต่ละประเภทตามแนวทาง
ดังนี้
๒.๑ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
๒.๑.๑ ให้ผู้ปกครองนักเรียนเสนอชื่อผู้ปกครองที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ                     
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
๒.๒.๒ กรณีมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คน ให้ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
จัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
๒.๒ กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
๒.๒.๑ ให้ครูในสถานศึกษาเสนอชื่อครูในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน
๒.๒.๒ กรณีมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คน ให้ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
จัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
๒.๓ กรรมการที่เป็นศิษย์เก่า
๒.๓.๑ ให้ศิษย์เก่าเสนอชื่อศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ             
ครบถ้วน
๒.๓.๒ กรณีมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คน ให้ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
จัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
๒.๔ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
๒.๔.๑ ให้ชุมชนหรือองค์กรที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่า ๑๕ คน                           
เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า ๑ ปี มีผลงานทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษารับรอง และมีทตี่ งั้ แน่นอน
อยู่ในท้องที่ต�ำบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล�ำเนาของนักเรียนในสถานศึกษาหรือท้องที่ต�ำบลหรือแขวง                  
ที่ส ถานศึก ษาตั้ง อยู่เสนอชื่อ ผู้ที่เห็น สมควรเป็น กรรมการซึ่ง เป็น บุค คลที่มีคุณ สมบัติทั่ว ไปและ
                  
คุณสมบัตเิ ฉพาะครบถ้วน
		 ในกรณีไม่มีองค์กรชุมชนในท้องที่ต�ำบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล�ำเนาของนักเรียน  
ในสถานศึกษาหรือต�ำบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่ หรือมีแต่ไม่เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับเลือก                   
เป็นกรรมการ ให้ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาสรรหาผู้แทนองค์กรชุมชนในท้องที่ต�ำบลหรือแขวง              
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ใกล้เคียงหรือในท้องที่ต�ำบลหรือแขวงของเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงเป็นกรรมการผู้แทน                     
องค์กรชุมชนในสถานศึกษานั้น
๒.๔.๒ กรณีมีผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คน ให้ผู้อ�ำนวยการ
สถานศึกษาจัดให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
๒.๕ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ทีไ่ ด้รบั
การจัดตัง้ ตามกฎหมายเสนอชือ่ ผูท้ เี่ ห็นสมควรเป็นกรรมการ ซึง่ เป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ วั่ ไปครบถ้วน
จ�ำนวน ๑ คน
๒.๖ กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที๑๔
่
ให้ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาด�ำเนินการให้มีการสรรหา เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทน               
พระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่ ๑ รูป หรือ ๑ คน
๒.๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ๑๕
ิ
๑๖
ให้ผู้สนับสนุน ร่วมกันคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน ๘ คน จากบุคคล                
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
๒.๘ ประธานกรรมการ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู  
ผูแ้ ทนศิษย์เก่า ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรือ
ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ร่วมกันคัดเลือกประธาน
กรรมการจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เมื่อด�ำเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการแต่ละประเภท                     
เสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการรับเลือก โดยพิจารณาจาก
เอกสาร ดังนี้
		
๑. เอกสารที่แสดงคุณสมบัติทั่วไป ได้แก่ ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนา
บัตรประจ�ำตัวข้าราชการ หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับ            
การเสนอชื่อ
ข้อ ๔(๗) ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการก�ำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และ
จ�ำนวนกรรมการสถานศึกษาส�ำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๕
ข้อ ๕(๔) ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการก�ำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และ
จ�ำนวนกรรมการสถานศึกษาส�ำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๖
ผู้สนับสนุน หมายความว่า บริษัท มูลนิธิ องค์กร ภาคเอกชน สถานประกอบการ หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและ
มีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา ตามข้อ ๓ ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการก�ำหนด
องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหา และจ�ำนวนกรรมการสถานศึกษาส�ำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา
พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๔
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๒. เอกสารที่แสดงคุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ มติการประชุม หรือค�ำสั่งหรือหลักฐาน                 
ที่แสดงคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ได้รับการรับเลือกเป็นกรรมการในแต่ละประเภท เป็นต้น
เสนอรายชื่อให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง              
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั่วไปและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนามีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ                
๔ ปี๑๗ และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งเกิน ๒ วาระติดต่อกันไม่ได้

การพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพ้นจากต�ำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทัว่ ไป
และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนามี ๒ กรณี คือ
๑. การพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ (๔ ปี)
๒. การพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
๒.๑ ตาย
๒.๒ ลาออก
๒.๓ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด๑๘ ให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ ท�ำให้              
เสื่อมเสียต่อสถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ
๒.๔ ขาดคุณสมบัตทิ วั่ ไปและคุณสมบัตเิ ฉพาะ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึง่
ส�ำหรับกรรมการประเภทนั้น
๒.๕ พ้นจากการเป็นพระภิกษุสงฆ์ เฉพาะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์

อ�ำนาจการตีความและวินิจฉัยปัญหา
กรณีสถานศึกษามีปญ
ั หาอันเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ รือการด�ำเนินการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในส่วนของสถานศึกษา                      
ขัน้ พืน้ ฐานทัว่ ไปและสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีอ�ำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหา๑๙

ข้อ ๗ กฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๘
ข้อ ๔ ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวง
ศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑๙
ข้อ ๑๒ กฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๗
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ตอนที่ ๓

บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๐ และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๓๘ ก�ำหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท�ำหน้าที่ก�ำกับและส่งเสริม สนับสนุน
กิจการของสถานศึกษา ดังนี้
๑. ก�ำกับการด�ำเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
ค�ำสัง่ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินการกิจการด้านต่างๆ ของสถานศึกษา
๓. มีบทบาทหน้าทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานบุคคลส�ำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก�ำหนด
๔. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก�ำหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่             
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีบทบาทหน้าทีต่ ามภาระงาน ๔ ด้าน ทีก่ ำ� หนดไว้           
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ�ำนาจการบริหารและการจัด              
การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไปยังคณะกรรมการ ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
ด้านวิชาการ
๑. ให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และการรับประเมินจากภายนอก๒๐
๒. ให้ความเห็นชอบเรือ่ งการวางแผนงานด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา๒๑
มาตรา ๕๐ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม
๒๑
ข้อ ๔ - ข้อ ๕ ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ�ำนาจการบริหารและ                    
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๐
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๓. ให้ความเห็นชอบกรณีทสี่ ถานศึกษาน�ำเอารายวิชาพิเศษมาเพิม่ หรือปรับใช้ในหลักสูตร
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๒
ด้านงบประมาณ๒๓
๑. ให้ความเห็นชอบการจัดท�ำแผนงบประมาณและค�ำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ให้ความเห็นชอบการจัดท�ำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
๓. ให้ความเห็นชอบการขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๔. ให้ความเห็นชอบการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
๕. ให้ความเห็นชอบการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ด้านการบริหารงานบุคคล๒๔
๑. ก�ำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก�ำหนด
๒. เสนอความต้องการและให้ความเห็นชอบการวางแผนอัตราก�ำลังของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
๓. ให้ขอ้ คิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ต่อผู้บริหารสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ กฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด               
มอบหมาย
ด้านการบริหารทั่วไป๒๕
๑. ให้ความเห็นชอบการวางแผนการบริหารงานการศึกษา
๒. ให้ความเห็นชอบการรับนักเรียน
๓. ให้ความเห็นชอบเสนอความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งการจัดตัง้ ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
๔. ให้ความเห็นชอบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

เรื่องเดียวกัน, ๒๑.
เรื่องเดียวกัน, ๒๑.
๒๔
มาตรา ๒๖ หมวด ๑ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ - ข้อ ๕ ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ�ำนาจการบริหารและ                  
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๕
เรื่องเดียวกัน, ๒๑
๒๒
๒๓
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บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑ ด�ำเนินการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๒ เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกต่อผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                       
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
๑.๓ จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการด�ำเนินกิจการของสถานศึกษา
๑.๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๑.๕ ให้ข้อเสนอแนะและอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินกิจการของสถานศึกษา
ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๖ ประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. บทบาทหน้าทีข่ องส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๒.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากการเสนอรายชื่อ                 
ผู้ได้รับเลือกจากผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
๒.๒ จัดให้มีการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และการท�ำงานร่วมกับสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดต่อคณะกรรมการสถานศึกษา              
ขัน้ พืน้ ฐาน ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ้นจากต�ำแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ทำ� ให้
เสื่อมเสียต่อสถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ๒๖
๔. บทบาทหน้าที่ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตีความและวินิจฉัยปัญหา อันเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการด�ำเนินการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในส่วนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปและสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา

๒๖

ค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรือ่ ง การปฏิรปู การศึกษาในภูมภิ าคของกระทรวงศึกษาธิการ
สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ ข้อ ๗ (๓) กฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการ คุณสมบัต                          ิ
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่ง                            
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖
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ตอนที่ ๔

การปฏิบตั งิ านร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กับสถานศึกษา
ความส�ำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม ประกอบกับกฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งและการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ก�ำหนด
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กร
ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุ และ               
หรือองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ท�ำหน้าที่เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
จากความหลากหลายของบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                   
เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องอาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์                           
ในด้านต่างๆ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                              
มีความส�ำคัญต่อการจัดการศึกษา ดังนี้  
ผู้แทนผู้ปกครอง เป็นผู้สะท้อนปัญหาและความต้องการด้านคุณภาพทางการศึกษาและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ทั้งในส่วนที่คาดหวังและสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น                 
และร่วมมือกับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้แทนครู เป็นผู้ที่มีความช�ำนาญในสายวิชาชีพครูมีความส�ำคัญต่อการน�ำเสนอข้อมูล                  
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ปัญหา และความต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือของชุมชนและหน่วยงาน                   
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานผลการจัดการศึกษา
ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน เป็นผูส้ ะท้อนสภาพของปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผูเ้ รียน
ซึ่งเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของชุมชน และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้
ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นผูส้ ะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการทีค่ รอบคลุม
ทั้งเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา และมีความส�ำคัญต่อสถานศึกษาอย่างยิ่งในเรื่องการสนับสนุน
ด้านงบประมาณ ทรัพยากรทางการจัดการศึกษา และเชือ่ มโยงแผนพัฒนาการศึกษากับแผนพัฒนาท้องถิน่
ผูแ้ ทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา เป็นผูท้ สี่ ะท้อนภาพของความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมใิ จ
ต่อสถาบันการศึกษาที่ตนได้รับการศึกษา ช่วยจรรโลงคุณค่าของสถาบันไปสู่ศิษย์รุ่นหลังให้ประสบ
ความส�ำเร็จในการศึกษาเช่นกัน
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ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่ เป็นผู้น�ำเสนอและเติมเต็ม
ข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการจัดการเรียนรู                     ้
เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม
ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทีจ่ ะช่วยเสริม
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้ครอบคลุมในทุกๆ ด้านอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ท�ำให้             
สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถานศึกษา
เป็นบุคคลส�ำคัญที่จะสะท้อนภาพของการบริหารจัดการ ผู้ช่วยเหลือให้ค�ำปรึกษา สร้างแรงจูงใจ
กระตุน้ การท�ำงาน ทบทวนรายงาน สะท้อนความคิด เปิดโอกาสให้ผแู้ ทนแต่ละกลุม่ ได้แสดงบทบาท
อย่างเต็มที่ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม รายงานผลการประชุม และสนับสนุน                
ด้านอุปกรณ์ ห้องประชุม วัสดุใช้สอย ฯลฯ รวมทั้งการพิจารณาน�ำมติ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากที่ประชุมไปสู่การปฏิบัติ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลในการบริหารสถานศึกษา  
แบบมีส่วนร่วม จึงต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาและเข้าใจการศึกษา                  
มีความมุ่งมั่น มีเวลาที่จะอุทิศแรงกายแรงใจพัฒนาสถานศึกษาของชุมชนให้มีคุณภาพและ                         
ได้มาตรฐานตามที่ชุมชน สังคม และประเทศชาติต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชน สังคมเข้มแข็ง และ
ประเทศชาติก้าวหน้า

การส่งเสริมภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ให้บรรลุตามความมุง่ หมาย
ของการจัดการศึกษาตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
จึงก�ำหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลท�ำหน้าที่ก�ำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจัดการทางการศึกษา ทั้งนี                      ้
การด�ำเนินงานให้ประสบความส�ำเร็จนั้น สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                
ควรมีรูปแบบวิธีการท�ำงานที่ประสานสอดคล้องกันโดยมีจุดหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้                       
บรรลุผลตามแผนทีร่ ว่ มกันก�ำหนดขึน้ โดยในส่วนของสถานศึกษาควรมีบทบาทในการส่งเสริมภารกิจ             
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑. สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในเรือ่ งบทบาทอ�ำนาจ
หน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนด เพือ่ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้เข้ามามีสว่ นร่วมก�ำหนด
เป้าหมายการจัดการศึกษา ร่วมคิด ร่วมท�ำ  ร่วมพัฒนา ก�ำกับส่งเสริมและสนับสนุนกิจการ                      
ของสถานศึกษา เช่น จัดอบรมให้ความรู้ หรือจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ฯลฯ
๒. สร้ า งความตระหนั ก ให้ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาและชุ ม ชน เห็ น ความส� ำ คั ญ                             
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่เป็นตัวแทนของชุมชนที่ช่วยสะท้อนปัญหา                        
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ความต้องการของชุมชนต่อสถานศึกษา เช่น จัดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                          
ได้มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครอง ฯลฯ
๓. จัดท�ำแผนงานกิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนและข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นข้อมูลประกอบ             
การพิจารณาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
๔. ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท�ำปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้ และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕. สร้างหรือพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                   
กับสถานศึกษาเพือ่ ความสะดวกในการรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๖. จัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทราบอย่างต่อเนือ่ ง

แนวทางการปฏิบตั งิ านร่วมกันของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีการท�ำความเข้าใจในการท�ำงานร่วมกัน ดังนี้
๑. สถานศึกษา โดยมีผอู้ ำ� นวยการสถานศึกษา เป็น “ผูเ้ ชือ่ มโยง” ระหว่าง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะกรรมการและเลขานุการ กับสถานศึกษาในฐานะผู้บริหาร ดังนั้น                    
ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา จึงเป็นผู้ประสานการด�ำเนินกิจการต่างๆ โดยค�ำนึงถึงข้อคิดเห็นและมติ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง คือ ก�ำกับและ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งมีแนวทาง              
การปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกครั้ง
๒.๒ การเสนอแนะความคิดเห็นใดๆ ควรน�ำเสนอในทีป่ ระชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แล้วสรุปผลเป็นมติที่ชัดเจน เมื่อได้มติแล้วประธานก็จะมอบให้ผู้บริหารสถานศึกษา               
น�ำไปสู่การพิจารณาด�ำเนินการของสถานศึกษา
๒.๓ บทบาทในการ “ก�ำกับดูแลกิจการของสถานศึกษา” เป็นการติดตามการปฏิบตั งิ าน
ตามทีส่ ถานศึกษาได้ทำ� แผนการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย และแนวนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือตามมติที่ก�ำหนดไว้ร่วมกัน
๒.๔ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
“ไม่ควรสั่งการ” กล่าวคือ ไม่ควรก�ำกับการท�ำงานของผู้บริหาร ครู อาจารย์ หรือไม่แสดงบทบาท
เป็นผูบ้ งั คับบัญชาเสียเอง ทัง้ โดยตรงและโดยอ้อมไปยังบุคลากรในสถานศึกษา เพราะอ�ำนาจการสัง่ การ
เป็นของผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะรับผิดชอบการน�ำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมติ                                  
ของคณะกรรมการสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
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๒.๕ การรับทราบผลการด�ำเนินกิจการ ควรพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษาว่า                    
ผลการด�ำเนินกิจการ ทั้งระหว่างด�ำเนินการ สิ้นปีการศึกษา และสิ้นปีงบประมาณ เพื่อน�ำไปสู่               
การพิจารณาปรับปรุง พัฒนากิจการของสถานศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิง่ ขึน้
จากบทบาทหน้าที่ดังกล่าวนี้ ท�ำให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม                   
กับสถานศึกษา ในกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในกิจการของสถานศึกษา โดยร่วมรับรู้ ร่วมคิด                  
ร่วมท�ำ ร่วมรับผล และร่วมประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

แนวทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน นอกจากจะมีหน้าทีก่ ำ� กับดูแล และส่งเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษาแล้ว ยังมีบทบาทหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการและผลงาน             
ของสถานศึกษาด้วย เนื่องจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นมิติหนึ่งในการสร้างความรู                ้
ความเข้าใจให้กบั ชุมชนได้ทราบถึงสภาพความเป็นอยูแ่ ละผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา สภาพของ
สถานศึกษาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ตลอดจนความต้องการของสถานศึกษาในการระดมทรัพยากร               
เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนากิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมีการปรับตัว
ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีทักษะที่จ�ำเป็นเพียงพอทันต่อ                  
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงของสังคมอย่างต่อเนือ่ งและรวดเร็ว
๑. ความจ�ำเป็นในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
๑.๑ ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจกิจการของสถานศึกษา และกระตุ้นให้ชุมชน                 
เห็นความส�ำคัญในหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                
เกิดความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยการสนับสนุนด้านความรู้ ความคิด                         
ความช่วยเหลือและด้านทรัพยากร เพื่อผลักดันให้สถานศึกษาในชุมชนเป็นไปตามความคาดหวัง              
ที่ชุมชนต้องการ โดยผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๒ ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนถึงผลส�ำเร็จในกิจการของสถานศึกษา                   
ที่เกิดจากตนเอง มีส่วนร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมสร้าง และร่วมพัฒนา
๑.๓ ช่วยเสริมสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน
๒. สาระที่ใช้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
๒.๑ การเผยแพร่สถานภาพของสถานศึกษา จะช่วยให้ชุมชนรู้ถึงศักยภาพ จุดแข็ง           
จุดอ่อน และข้อจ�ำกัดบางประการของสถานศึกษา จึงเป็นการสานสร้างความเข้าใจระหว่าง                  
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของชุมชนในบางสิ่ง                         
ที่สถานศึกษาไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างทันท่วงที เนื่องจาก                       
อาจจ�ำกัดด้วยงบประมาณ ดังนัน้ หากชุมชนต้องการให้สถานศึกษาด�ำเนินกิจการทีช่ มุ ชนเห็นว่า                       
มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน จ�ำเป็นต่อการพัฒนาทักษะและคุณภาพนักเรียนโดยเร็ว ชุมชนจะได้                     
มีสว่ นร่วมคิด หาทางออก และร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามทีช่ มุ ชนคาดหวัง โดยไม่รอคอย
นโยบายและงบประมาณของรัฐบาล
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๒.๒ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา เป็นการสะท้อนให้ชุมชนเห็นทิศทาง               
การด�ำเนินกิจการของสถานศึกษาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตว่าผลผลิตที่เป็นบุตรหลาน                  
ของชุมชนสามารถก้าวทันการเปลีย่ นแปลงของโลกในอนาคตได้อย่างไร และสถานศึกษาควรก�ำหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางการจัดการศึกษาในอนาคตให้ชัดเจน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง   
ได้ตลอดเวลา
๒.๓ การเผยแพร่แผนงาน โครงการ กิจกรรมส�ำคัญของสถานศึกษาจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ ดังนี้
๒.๓.๑ ท�ำให้ชุมชนทราบภารกิจและความเคลื่อนไหวของสถานศึกษา ช่วยให้
ชุมชนมีสว่ นร่วมในการก�ำกับการด�ำเนินงานของสถานศึกษา สะท้อนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการด�ำเนินงานของสถานศึกษาได้อย่างตรงประเด็น โดยผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๒.๓.๒ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
๒.๓.๓ เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างชุมชนและสถานศึกษา
๒.๓.๔ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาที่เกิดจาก                
กระบวนการคิดและการตัดสินใจของชุมชนเอง
๒.๔ การเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา เช่น ผลงานนักเรียน ผลงานครู
ผลงานด้านการแข่งขัน ท�ำให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิน่ รับทราบผลการด�ำเนินกิจการและความเจริญ
ก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของสถานศึกษา ร่วมภาคภูมิใจต่อผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้น               
กับบุตรหลานและประชาชนในท้องถิน่ ทีท่ กุ คนได้มสี ว่ นร่วม ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนได้รบั ทราบ
ถึงข้อจ�ำกัดและสิ่งที่ควรมีการปรับปรุง พัฒนาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งทุกฝ่าย              
จะต้องตระหนักในบทบาทของการมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่ทุกคนมีส่วน                      
เป็นเจ้าของให้บรรลุผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
๒.๕ ข้อมูลอืน่ ๆ ทีส่ ถานศึกษาเห็นว่ามีความจ�ำเป็นทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างให้ชมุ ชนมีความรัก
ตระหนัก ร่วมรับผิดชอบ หวงแหนและห่วงใยในสถานศึกษาของชุมชน
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ตอนที่ ๕
แนวทางการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่มีความส�ำคัญต่อการบริหาร
และการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด  

วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๒. เพื่อให้มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระบวนการพัฒนา
กระบวนการในการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑ ก�ำหนดนโยบายในการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๒ จัดท�ำแผนพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๔ มีการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๑.๕ เสริมสร้างแรงจูงใจและขวัญก�ำลังใจให้แก่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ         
สถานศึกษาที่มีผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นเป็นต้นแบบได้  
๒. ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		
๒.๑ จัดท�ำแผนและด�ำเนินการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
๒.๒ มีการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
๒.๓ สร้างแรงจูงใจให้สถานศึกษาทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานดีเด่นเป็นต้นแบบได้
๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มกี ารพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
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๓. ระดับสถานศึกษา
๓.๑ จัดท�ำแผนและด�ำเนินการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้าร่วมพัฒนา     
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
๓.๓ เสริมสร้างแรงจูงใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๔ รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานต่อส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาสาระการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนส�ำคัญยิ่งในการรองรับการกระจายอ�ำนาจ                    
ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้มแข็ง
จะสามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เนื่องจากคณะกรรมการ                  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทในการวางแผน ประสานงาน การระดมทรัพยากร การกระตุ้น               
การท�ำงาน ตลอดจนการก�ำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ดังนั้น การพัฒนา                  
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ พัฒนาการบริหารแบบมีสว่ นร่วมในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จึงเป็นความจ�ำเป็นเร่งด่วนอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะเรือ่ งกฎ ระเบียบต่างๆ ซึง่ มีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ อันส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพ               
มากยิ่งขึ้น
๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพือ่ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกฎและระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบริหารการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
		
๑.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
๑.๑.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๑.๒ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
		
๑.๒ กฎหมายที่ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๒.๑ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๒ การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา มาตรา ๓๘                
วรรคหนึ่ง
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			 ๑.๒.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง
		
๑.๓ กฎหมายที่ก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา             
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่ง                 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฎกระทรวง ก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา          
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่ง                   
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
		
๑.๔ การกระจายอ�ำนาจจากส่วนกลางมายังคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๑.๔.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา ๓๙
๑.๔.๒ กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ�ำนาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๔.๓ ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เรือ่ ง การกระจาย
อ�ำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยัง
คณะกรรมการ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ            
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๕ บทบาท อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๕.๑ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๒ มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง
๑.๕.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง
				 ๑) ด้านวิชาการ
- พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๕๐
- ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง                            
การกระจายอ�ำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ไปยังคณะกรรมการ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
				 ๒) ด้านงบประมาณ
- ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง                 
การกระจายอ�ำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ไปยังคณะกรรมการ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
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				 ๓) ด้านการบริหารงานบุคคล
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากร                  
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มาตรา ๒๖
- ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง                          
การกระจายอ�ำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ไปยังคณะกรรมการ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
๔) ด้านการบริหารทั่วไป
- ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง                 
การกระจายอ�ำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ไปยังคณะกรรมการ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. หลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักการมีสว่ นร่วม
ในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพด้วยการให้                     
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้
๒.๑ การตระหนักถึงการเป็นเจ้าของสถานศึกษา
๒.๒ การร่วมคิด
๒.๓ การร่วมวางแผน
๒.๔ การร่วมด�ำเนินงานตามแผน
๒.๕ การร่วมก�ำกับ ติดตาม นิเทศ ประเมิน และรายงานผล
๒.๖ การร่วมรับผลที่เกิดขึ้น เพื่อน�ำผลไปปรับปรุงและพัฒนา
๓. การบริหารงานในสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที                    ่
ในการก�ำกับดูแลสถานศึกษา การด�ำเนินงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทัว่ ไป ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสัง่ และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา ดังนี้
		
๓.๑ ด้านวิชาการ
งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา มุ่งกระจายอ�ำนาจในการบริหาร
จัดการไปให้สถานศึกษาให้มากทีส่ ดุ ด้วยเจตนารมณ์ทใี่ ห้สถานศึกษาด�ำเนินการได้อย่างอิสระ คล่องตัว
รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม                   
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อมุ่งการพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรม
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จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีรายละเอียดของภาระงานและความรับผิดชอบ
ดังนี้
			 ๑) การพัฒนาหรือการด�ำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น
			 ๒) การวางแผนงานด้านวิชาการ
			 ๓) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
			 ๔) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
			 ๕) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
			 ๖) การวัดผล ประเมินผล และด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
			 ๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
			 ๘) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
			 ๙) การนิเทศการศึกษา
			 ๑๐) การแนะแนว
			 ๑๑) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
			 ๑๒) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
			 ๑๓) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอืน่
			 ๑๔) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บคุ คล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
			 ๑๕) การจัดท�ำระเบียบและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
			 ๑๖) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
๑๗) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
		
๓.๒ ด้านงบประมาณ
การบริหารงบประมาณเป็นภารกิจส�ำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน             
เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยมี                 
รายละเอียดของภาระงาน ดังนี้
๑) การจัดท�ำแผนงบประมาณและค�ำขอตัง้ งบประมาณเพือ่ เสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
๒) การจัดท�ำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ                      
จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
๓) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๔) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๕) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
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๖) การตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ
๗) การตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
๘) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
๙) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
๑๐) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑๑) การวางแผนพัสดุ
๑๒) การก�ำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ                   
สิง่ ก่อสร้างทีใ่ ช้เงินงบประมาณเพือ่ เสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
๑๓) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท�ำและจัดหาพัสดุ
๑๔) การจัดหาพัสดุ
๑๕) การควบคุม ดูแล บ�ำรุงรักษา และจ�ำหน่ายพัสดุ
๑๖) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
๑๗) การเบิกเงินจากคลัง
๑๘) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
๑๙) การน�ำเงินส่งคลัง
๒๐) การจัดท�ำบัญชีการเงิน
๒๑) การจัดท�ำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
๒๒) การจัดท�ำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
๓.๓ ด้านการบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส�ำคัญที่มุ่งส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานที่ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา โดยการบริหารตาม                
หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
ได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมัน่ คงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึง่ จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ               
การศึกษาของผู้เรียน โดยมีรายละเอียดของภาระงาน ดังนี้
๑) การวางแผนอัตราก�ำลัง
๒) การจัดสรรอัตราก�ำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๔) การเปลีย่ นต�ำแหน่งให้สงู ขึน้ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕) การด�ำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๖) การลาทุกประเภท
๗) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๘) การด�ำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
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๙) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๑๐) การรายงานการด�ำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๑๑) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
๑๒) การออกจากราชการ
๑๓) การจัดระบบและการจัดท�ำทะเบียนประวัติ
๑๔) การจัดท�ำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑๕) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๖) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
๑๗) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๘) การส่งเสริมวินยั คุณธรรม และจริยธรรมส�ำหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๑๙) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
๒๐) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
		
๓.๔ ด้านการบริหารทั่วไป
การบริหารทัว่ ไป เป็นงานทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบบริหารองค์กร การให้บริการงานอืน่ ๆ
ให้บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายทีก่ ำ� หนด มุง่ เน้นผลสัมฤทธิข์ องงานเป็นหลัก โดยเน้น
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นส�ำคัญ โดยมีรายละเอียด
ภาระงาน ดังนี้
๑) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
๒) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
๓) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
๔) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
๕) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
๖) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
๗) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๘) การด�ำเนินงานธุรการ
๙) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
๑๐) การจัดท�ำส�ำมะโนผู้เรียน
๑๑) การรับนักเรียน
๑๒) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
๑๓) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
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๑๔) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑๕) การทัศนศึกษา
๑๖) งานกิจการนักเรียน
๑๗) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
๑๘) การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน
องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
๑๙) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
๒๐) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
๒๑) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
๒๒) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
๔. บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกับการบริหารสถานศึกษา
บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ต้องท�ำหน้าทีแ่ ทนชุมชน
และผู้ปกครองนักเรียนทุกคน จึงต้องค�ำนึงถึงการจัดการศึกษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน             
ขณะเดียวกันต้องท�ำงานร่วมกับสถานศึกษาและครู โดยตระหนักถึงความเป็น “เจ้าของร่วมกัน”
จึงอาศัยกระบวนการที่เน้นการกระจายอ�ำนาจ การมีส่วนร่วมและความโปร่งใส ตรวจสอบได้                 
ในทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษา พร้อมกับยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี             
ด้วยการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ยึดมัน่ ในความถูกต้อง ดีงาม สร้างความไว้วางใจซึง่ กันและกัน เปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส�ำนึกในความรับผิดชอบร่วมกันและค�ำนึงถึง
ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านการศึกษา ดังนั้น การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน              
จึงมีความส�ำคัญและความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. การสร้างภาคีเครือข่ายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาเป็นกระบวนการส�ำคัญในการพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ุณภาพ
และมีพลังในการเสริมสร้างประเทศชาติให้มีความมั่นคง ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ             
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) มาตรา ๖ ระบุว่า “การจัดการศึกษา  
ต้องเป็นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทงั้ ทางร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา ความรูแ้ ละคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” มีการสร้าง
เครือข่ายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนพัฒนา  
การศึกษาไทยไปสู่ความส�ำเร็จ โดยคาดหวังว่าจะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของ               
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน รวมถึงการมีจติ ส�ำนึกร่วมกันในการเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคมไทย
๖. การสร้างแนวทางพัฒนาหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การจัดการศึกษาตามหลักคนทัง้ มวลเพือ่ การศึกษา (All For Education) เป็นการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ           
ภาคประชาชน ก่อให้เกิดเอกภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการศึกษา
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ชุมชนเข้มแข็งและสังคมก้าวหน้า เป็นเครื่องมือในการน�ำวิสัยทัศน์และนโยบายสู่การปฏิบัติ                    
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ สะท้อนความต้องการในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประกอบด้วยหลัก ๖ ประการ ดังนี้
		
๖.๑ หลักนิติธรรม เป็นผู้ที่สามารถใช้กฎหมายในการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม                  
โดยค�ำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อนักเรียนและประชาชน
		
๖.๒ หลักคุณธรรม เป็นผูท้ ยี่ ดึ มัน่ ในความถูกต้องดีงามในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นตัวอย่าง
แก่ผู้ร่วมงานและสังคม
		
๖.๓ หลักความโปร่งใส เป็นผู้ที่ท�ำงานด้วยความโปร่งใส สามารถปรับปรุงกลไก                
การท�ำงานร่วมกันให้สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไป
ตรงมา
		
๖.๔ หลักการมีส่วนร่วม เป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย                  
เข้ามาน�ำเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาส�ำคัญการบริหารและการจัดการศึกษา
		
๖.๕ หลักความรับผิดชอบ เป็นผูท้ มี่ คี วามตระหนักในสิทธิหน้าทีข่ องตนเองและผูอ้ นื่
ส�ำนึกและรับผิดชอบในการตัดสินใจทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และสถานศึกษา
		
๖.๖ หลักความคุ้มค่า เป็นผูท้ ี่สามารถบริหารและจัดการศึกษา รู้จกั การใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรณรงค์ให้คนไทยหรือ
เด็กไทย มีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
๗. กลยุทธ์การก�ำกับ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักคิด                    
เพื่อการก�ำกับ ติดตามงาน ซึ่งประกอบด้วยการก�ำหนดภาพความส�ำเร็จขององค์กร วิสัยทัศน์ที่เป็น
รูปธรรม การเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง การยึดหลักการ หลักวิชาในการเปลี่ยนแปลงองค์กร                  
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยการน�ำวงจรคุณภาพ PDCA๒๗ มาใช้ การท�ำงานแบบประกัน
คุณภาพ การใช้พลังเครือข่ายในการพัฒนาการท�ำงาน รวมทั้งการสร้างความพร้อมด้านทรัพยากร
เพื่อการพัฒนางาน
วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)
   P : Plan หมายถึง การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดขึ้น
   D : Do หมายถึง การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
   C : Check หมายถึง การตรวจสอบผลการด�ำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ�ำเป็น                
ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด
   A : Act หมายถึง การด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือ ถ้าไม่มีปัญหาก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัต                  ิ
ตามแผนงานที่ได้ผลส�ำเร็จ เพื่อน�ำไปใช้ในการท�ำงานครั้งต่อไป
๒๗
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๘. หลักการท�ำงานเป็นทีม
เพือ่ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีความรูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับหลักการท�ำงาน
เป็นทีม การสร้างทีมงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ในการท�ำงาน การเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมบุคคล               
เพื่อความเข้าใจในการท�ำงานร่วมกัน การขจัดข้อขัดแย้งของทีม เทคนิคการรักษาทีมงาน เป็นต้น

การอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ พัฒนาการบริหารสถานศึกษา
หลังจากทีค่ ณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้ศกึ ษาองค์ความรูท้ จี่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ควรมีการจัดอบรมและพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ตนเองได้ศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้และ             
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีจนประสบ
ความส�ำเร็จ (Best Practices) และสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาของตน นอกจากนี  ้
การฝึกอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังเป็นการสร้างเครือข่ายของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละสถานศึกษาที่เข้าอบรมเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการท�ำงาน
การจัดอบรมสามารถจัดกิจกรรมการอบรมในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อท�ำให้ผู้เข้ารับ                
การอบรมเข้าใจเนื้อหาตามหลักสูตร ซึ่งรูปแบบการอบรมที่ถูกน�ำไปใช้อย่างแพร่หลายมีดังนี้
๑. การบรรยาย (Lecturing) เป็นการฝึกอบรมระหว่างวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกับผู้เข้ารับ
การอบรม วิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งหากมีข้อสงสัยก็สามารถซักถามได้
๒. การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นการรวมกลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน ๑๕ คน เปิดโอกาส
ให้ทุกคนพูดในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ไม่ค�ำนึงความถูกผิด เพื่อให้เกิดแนวทางในการลงมือด�ำเนินการ
สิ่งใดในอนาคต หรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน
๓. การศึกษาจากรายกรณี (Case study) เป็นการให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถ
ประมวลความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทมี่ มี าใช้วเิ คราะห์ปญ
ั หาทีซ่ บั ซ้อนภายในระยะเวลาทีจ่ ำ� กัด
เพื่อให้เกิดความช�ำนาญและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นย�ำ
๔. การศึกษาจากสถานการณ์จ�ำลอง (Simulation) เป็นการจ�ำลองสถานการณ์                  
โดยให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากทีส่ ดุ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมเข้าไปมีสว่ นร่วมในสถานการณ์นนั้
เพื่อทดลองใช้หรือแก้ปัญหา
นอกเหนือจากรูปแบบการอบรมทั้งสี่รูปแบบข้างต้น ก็ยังมีรูปแบบการอบรมอื่นๆ เช่น            
การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) การประชุมปาฐกถาหรือการประชุมทางวิชาการ
(Symposium) การสาธิต (Demonstration) การสอนงาน (Coaching) การประชุมกลุ่มย่อย               
(Buzz Session) การประชุมใหญ่ (Convention) เกมการบริหาร (Management Game)               
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) การสัมมนา (Seminar) การทัศนศึกษา (Field Trip)
เป็นต้น ซึ่งการเลือกใช้รูปแบบการอบรมในแต่ละรูปแบบ ต้องเหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหา
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การติดตามผลการน�ำความรูไ้ ปใช้ในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ศึกษาองค์ความรู้ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที             ่
และได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาจากวิทยากร                
ผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อให้สามารถทราบ              
ได้วา่ การจัดท�ำหลักสูตรเกีย่ วกับองค์ความรูท้ จี่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ และการอบรมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ เช่น เกิดการเรียนรู้ (Learning)
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท�ำงาน (Behavior) เป็นต้น
การติดตามผลของการน�ำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน ต้องประเมินความเปลี่ยนแปลงใน ๓ ประการ คือ
๑. การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ด้านความคิด และความเข้าใจ (Cognitive Domain)
๒. การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์หรือความรู้สึก (Affective Domain) เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ เช่น ความเชื่อ เจตคติ ความสนใจ ค่านิยม เป็นต้น
๓. การเปลี่ยนแปลงด้านการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อให้เกิดความช�ำนาญหรือทักษะ
(Psychomotor Domain)
การติดตามผลการน�ำความรูไ้ ปใช้ในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ควรมีการติดตามผลการพัฒนา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของตนและสามารถให้ค�ำปรึกษาในประเด็น
พิจารณาต่างๆ ได้ รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่ด                    ี
เช่น สนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เป็นผู้ประสานงานให้ชุมชน              
เข้ามาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา เป็นต้น
ส�ำหรับแนวทางการติดตามผลการน�ำความรูไ้ ปใช้ในการปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สามารถท�ำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ติดตามฯ ลงพืน้ ทีเ่ ชิงประจักษ์ เพือ่ ติดตามผลการน�ำความรูไ้ ปใช้ในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การสนทนากลุ่มของคณะกรรมการติดตามฯ กับคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรายงาน
ข้อมูล หรือ ตอบแบบสอบถาม เพือ่ ให้ทราบผลของการน�ำความรูไ้ ปใช้ในการปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
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ตอนที่ ๖

ปัจจัยความส�ำเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขต
ชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน บทบาทและ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ในการก�ำกับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา อันเนือ่ งมาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ต้องการให้ประชาชนซึง่ เป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
โดยตรง เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา
อย่างแท้จริงในลักษณะเป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งบทบาทและหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ ต้องท�ำหน้าทีแ่ ทนชุมชนและผูป้ กครองนักเรียนทุกคน
จึงต้องค�ำนึงถึงการจัดการศึกษาที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ซึ่งเป็นลูกหลานของชุมชน            
ขณะเดียวกันก็จะต้องท�ำงานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โดยตระหนักถึงความเป็น
“เจ้าของร่วมกัน” จึงอาศัยกระบวนการท�ำงานที่เน้นการกระจายอ�ำนาจ การมีส่วนร่วมและ                 
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขัน้ ตอนของการจัดการศึกษา พร้อมกับยึดถือหลักการของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม สร้างความไว้วางใจ
ซึง่ กันและกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วม ตระหนักในสิทธิหน้าทีค่ วามส�ำนึกในความรับผิดชอบ
ร่วมกัน และค�ำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนด้านการจัดการศึกษา
อนึ่ง ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                
กับสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ มีปจั จัยทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จ รวมถึงจะต้องมีสว่ นร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษา เพือ่ ให้บรรลุถงึ คุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุง่ ไปสูค่ ณ
ุ ภาพทีจ่ ะเกิดขึน้
กับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครูผู้สอนและนักเรียนต่อไป รายละเอียดดังต่อไปนี้

ปัจจัยความส�ำเร็จ
หลักการส�ำคัญของการปฏิรปู การศึกษา คือ การกระจายอ�ำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
การเปิดโอกาสให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา ซึง่ การด�ำเนินการตามหลักการดังกล่าว
จะประสบความส�ำเร็จ น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ จ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยความส�ำเร็จ ดังนี้
๑. ปัจจัยด้านสถานศึกษา
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานตามกฎหมายทีม่ หี น้าทีห่ รือมีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งมีสภาพแวดล้อม ปัจจัยและวัฒนธรรมแตกต่างกัน สถานศึกษาจึงจ�ำเป็น
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ต้องบริหารและจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตส�ำหรับประชาชน โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สถานศึกษาควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ                         
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นบทบาทส�ำคัญในการบริหารและการจัดการศึกษา                
โดยท�ำหน้าที่ ดังนี้
๑.๑ เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมและประสานงานการศึกษาและด�ำเนินการ                
ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๒ ก�ำหนดภารกิจ เป้าหมาย และแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในภารกิจงาน ๔ ด้าน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ชัดเจน
๑.๓ จัดระบบกลไก วิธีการ และด�ำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชุมชน หรือหน่วยงาน/สถาบันต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยให้ผสมผสานเชื่อมโยง            
กับสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ชัดเจน
๑.๔ สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง สถานศึกษาควรสร้างและพัฒนาทีมงาน ทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน ให้ทีมงานหรือคณะท�ำงานเข้ามามีส่วนร่วมหรือประสานและบูรณาการกิจกรรมต่างๆ  
กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือชุมชนภายนอก
๑.๕ พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีการพัฒนาบุคลากรให้มกี ารพัฒนาในเรือ่ งต่างๆ
เช่น ทักษะการจัดประชุม การวิเคราะห์ด้วยเหตุผล การสร้างฉันทานุมัติ และความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และการศึกษา เป็นต้น
๑.๖ การสร้างฉันทานุมตั ิ วิธกี ารบริหารและจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานให้สำ� เร็จและส่งผลดีตอ่ สถานศึกษา จะต้องด�ำเนินการบนพืน้ ฐานของการสร้างฉันทานุมตั ิ
จากกลุม่ ต่างๆ การสร้างฉันทานุมตั ิ เป็นกุญแจส�ำคัญประการหนึง่ ในการยอมรับถึงพลังของผูม้ สี ว่ นร่วม
ในแต่ละกลุ่ม
๑.๗ การสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ สร้างความเข้มแข็ง สร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่ผนู้ ำ� ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และผูเ้ กีย่ วข้อง เป็นกลไกและเป็นพลังขับเคลือ่ น
ส�ำคัญให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๒. ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความส�ำคัญอย่างมาก ซึง่ จะต้องเป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ
ในการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้ถ่ายทอดนโยบายในการพัฒนาการศึกษาไปสู                    ่
การปฏิบตั ิ และเป็นกลไกส�ำคัญทีจ่ ะด�ำเนินการและผลักดันให้การจัดการศึกษาบรรลุวตั ถุประสงค์
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทในฐานะนักบริหาร และบทบาทในฐานะผู้น�ำในการบริหารงาน                   
การศึกษา โดยการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานให้ประสบผลส�ำเร็จ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีคุณลักษณะ ดังนี้
๒.๑ มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล สามารถมองการณ์ไกลและคาดการณ์แนวโน้มได้อย่างถูกต้อง
มองเห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง สามารถรับรู้เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและเหตุผลที่เหมาะสม
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๒.๒ มีความสามารถสร้างทีมงาน มีความตระหนักในคุณค่าของการท�ำงานร่วมกัน
มอบหมายงานตามความถนัด สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งในการท�ำงานได้อย่างละมุนละม่อม
ท�ำงานเป็นทีมและยกย่องให้เกียรติผู้ร่วมงาน
๒.๓ มีมนุษยสัมพันธ์ มีทกั ษะในการสือ่ สาร รับฟังและยอมรับความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง
มีเหตุผล แสดงออกได้อย่างเหมาะสมทุกสถานการณ์ และท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๔ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและสามารถน�ำความรู้ไปใช้
ท�ำให้การปฏิบัติงานประสบผลส�ำเร็จ เกิดประสิทธิภาพต่อสถานศึกษา
๒.๕ มีทกั ษะแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ สามารถเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทัง้ ในส่วนตัว
และการท�ำงาน มองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนและเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๒.๖ มีทักษะทางการบริหาร มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร การวางแผน
ควบคุม นิเทศ ก�ำกับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสร้างบรรยากาศการท�ำงาน
โดยเลือกใช้วิธีการบริหารได้อย่างเหมาะสม
๒.๗ มีความสามารถในการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา โดยการประสาน
หน่วยงาน องค์กรเครือข่าย สร้างพันธสัญญาร่วมกัน บริหารจัดการเครือข่าย พัฒนาและรักษา
ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
๓. ปัจจัยด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วม หรือ                   
มีสว่ นเกีย่ วข้องกับการบริหารการศึกษา ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนจากบุคคลกลุม่ ต่างๆ เช่น ผูบ้ ริหาร
ข้าราชการ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชน ชุมชน บุคคลในท้องถิ่น เป็นต้น                            
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามบทบาทหน้าที่ให้เกิดผลดี                           
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิน่ ตัวบุคคลทีเ่ ข้ามาร่วมงานในคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ควรมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
๓.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในภารกิจงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป เพื่อให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ แสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้
๓.๒ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา เช่น เข้าร่วมประชุมอย่างสม�่ำเสมอ                 
มีการน�ำทรัพยากรในชุมชนมาสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน ติดต่อ
บุคคลหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร เป็นต้น
๓.๓ เป็นผูท้ เี่ สริมสร้างความสัมพันธ์ชมุ ชน และสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ในท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วม
จัดท�ำกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษา กับหน่วยงานต่างๆ หรือชุมชน ท้องถิน่ หรือการสนับสนุน
ให้บคุ คลเข้ามามีสว่ นร่วมสนับสนุนสถานศึกษา จะเป็นปัจจัยหนึง่ ทีช่ มุ ชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมมากขึน้
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๓.๔ เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ในการพัฒนาด้านการศึกษาโดยเข้ามาเป็นอาสาสมัคร เพื่อ
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเป็นระบบ สร้างคุณค่าให้แก่                         
สถานศึกษา อาจกล่าวได้วา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะเช่นนี้ ประชาชนหรือชุมชน                  
ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ หรือทรัพยากรอื่นๆ ในกิจกรรมการพัฒนา จะเปรียบเสมือนการมี                 
ส่วนร่วมแบบยั่งยืน เพราะกระบวนการทีป่ ระชาชนซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนและท้องถิน่ ได้เข้าไป
เกีย่ วข้องในการจัดการศึกษา โดยร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ รวมทัง้ การแก้ปญ
ั หาความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
๓.๕ เป็นผูท้ ที่ ำ� การประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ คี วามเข้าใจ
ในการประชาสัมพันธ์ จะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาให้ชุมชนรับทราบ                 
ความรูแ้ ละผลงานได้ ซึ่งการประชาสัมพันธ์นี้อาจมีลักษณะไม่เป็นทางการ เช่น การสนทนา พูดคุย                  
การยกย่องเชิดชูเกียรติ การเล่าเหตุการณ์ เป็นต้น
๔. ปัจจัยด้านการบริหารการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีความส�ำคัญยิง่ ต่อการปฏิรปู การศึกษา เนือ่ งจาก
ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการศึกษา เช่น ผู้บริหาร
ข้าราชการ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชน ชุมชน บุคคลในท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งเข้ามา
เป็นผู้สะท้อนปัญหาและความต้องการ และมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย แผน ทิศทาง                         
ในการจัดการศึกษาในท้องถิ่น โดยเฉพาะนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการกระจายอ�ำนาจ                  
การบริหารและการจัดการศึกษาไปสูส่ ถานศึกษา เน้นความเป็นอิสระและการมีสว่ นร่วมของชุมชน             
การด�ำเนินการดังกล่าว จ�ำเป็นต้องยึดหลักการบริหารการศึกษา ดังนี้
๔.๑ ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งมีหลักการส�ำคัญ ๖ ประการ
ได้แก่ หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีสว่ นร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า
๔.๒ ยึดหลักการแบบองค์รวม (Holistic) การด�ำเนินงานของสถานศึกษาและ              
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อง
ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันให้มีลักษณะเป็นองค์รวม (Holistic) และ                
เกิดการมีส่วนร่วมกับทุกงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร            
สถานศึกษา คือ “ผู้เชื่อมโยง” ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่ท�ำหน้าที่
เป็นกรรมการและเลขานุการ หรือประธานกรรมการ ควรเป็นผู้ประสานการด�ำเนินการกิจกรรม
ต่างๆ และผูเ้ ชือ่ มโยงข้อมูลสารสนเทศทีเ่ ป็นข้อคิดเห็น มติของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและร้อยรัดกันอย่างเป็นองค์รวม
๕. ปัจจัยด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของสถานศึกษา
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) คือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับ                   
ผลกระทบจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า              
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หน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมถึงชุมชน โดยกลุ่มคนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนปัญหา                     
ความต้องการ ซึ่งมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา  
ที่เป็นประโยชน์ ควรมีบทบาท ดังนี้
๕.๑ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการบริหารและการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา
๕.๒ มีส่วนร่วมปฏิบัติงานและเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา เช่น การพัฒนา                
ด้านอาคารสถานที่ การดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา การร่วมจัดกิจกรรมการเรียน                
การสอนในรูปแบบวิทยากรบุคคลภายนอกหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
๕.๓ มีส่วนร่วมในการติดตามผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา เช่น ผลการพัฒนา
สถานศึกษา ผลการพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น
๕.๔ มีสว่ นร่วมรับผิดชอบ ช่วยเหลือสนับสนุน ปรับปรุงงานทุกๆ ด้านของสถานศึกษา
เช่น ร่วมจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน สนับสนุนทรัพยากร วัสดุ เงิน เป็นต้น
ดังนัน้ ความส�ำเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสว่ นร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ จ�ำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ปัจจัยของทุกฝ่ายทีจ่ ะต้องร่วมมือกันด�ำเนินงานอย่างจริงจัง
เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อันจะท�ำให้สถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ให้ทันโลกในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

ข้อควรปฏิบัติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการส�ำรวจความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน                    
ความคิดเห็นร่วมกันจากการประชุมเพือ่ ปรับปรุงคูม่ อื การด�ำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า มีสภาพปัญหาอุปสรรคของ              
การด�ำเนินงานที่ผ่านมาระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาบางแห่ง                   
จึงเสนอข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในสถานศึกษา
๑.๒ ให้ความสนใจและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยไม่แทรกแซงการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา
๑.๓ ควรอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
๒. ด้านสถานศึกษา
๒.๑ ควรก�ำหนดจ�ำนวนครั้งของการประชุมที่แน่นอนและต้องมีกรรมการครบ                       
องค์ประชุม
๒.๒ ควรจัดกิจกรรมการระดมทรัพยากรอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย
40

๒.๓ จัดระบบการติดต่อประสานงานทีด่ รี ะหว่างสถานศึกษากับกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน
		
๒.๔ อ�ำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ปฏิบัติหน้าที่             
ตามบทบาท
๒.๕ สรรหากรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่างให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�ำหนด
๒.๖ เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา)             
ควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างแท้จริง

ภาพความส�ำเร็จ
ภารกิจการปฏิรปู การศึกษาจะประสบความส�ำเร็จได้เพราะประสิทธิภาพของการด�ำเนินงาน
ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ และคุณภาพการจัดการศึกษาในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
มีเทคนิควิธีการอีกหลายวิธีการที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถน�ำไปใช้ เชื่อได้ว่า
การปฏิรปู การศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจะประสบผลส�ำเร็จอย่างแน่นอน หากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาได้ท�ำหน้าที่ร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกลุ่มพลังที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เป็นอย่างมาก เป็นผู้สร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาให้มีความทันสมัย เป็นผู้ผลักดันให้
โครงการต่างๆ ในสถานศึกษาให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ให้ก�ำลังใจแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา รวมทัง้ ครูผสู้ อน ให้มคี วามมัน่ ใจทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเต็มศักยภาพ การเปลีย่ นแปลง
ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานย่อมส่งผลในทางที่ดีต่อ
สถานศึกษาและชุมชนที่อยู่อย่างแน่นอน และผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดย่อมเป็นนักเรียน ซึ่งเป็น            
ลูกหลานของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ การด�ำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีในแต่ละด้าน โดยมีภาพ                 
ความส�ำเร็จ ดังนี้
๑. ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ เสียสละ มีสว่ นร่วมในการพัฒนา
มีความสุขในการท�ำงาน และมีความภาคภูมิใจในผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
๒. ด้านสถานศึกษา
๒.๑ สถานศึกษามีผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
๒.๒ สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาที่ดี
๒.๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
๒.๔ สถานศึกษาสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน
๒.๕ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๖ มีสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
๒.๗ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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๒.๘ บรรยากาศการท�ำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นไปด้วยความราบรื่น
๒.๙ สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นศรัทธาของชุมชน ท้องถิ่น
๓. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการบริหารและการจัดการศึกษาให้ประสบ                    
ผลส�ำเร็จ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สามารถท�ำงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และภาคีเครือข่ายได้เป็นอย่างดี เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง เน้นการพัฒนางานทั้ง ๔ ด้าน                          
อย่างเป็นระบบ น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการ
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน
๔. ด้านครูผู้สอน
ครูผู้สอนเป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู รักษาวินัยและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เป็นแบบอย่างที่ดี รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนมีทักษะ                   
ที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีการผลิตสื่อการสอน และใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมช่วยในการจัด     
การเรียนการสอน ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายและค�ำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน รวมถึง                       
มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และใช้ผลการวิจัยพัฒนาผู้เรียน
๕. ด้านผู้เรียน
นักเรียนดี เก่ง มีความสุข อ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเป็น มีทักษะการเรียนรู้
ที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีสขุ ภาพกายทีแ่ ข็งแรง และสุขภาพจิตทีด่ ี มีทศั นคติทดี่ แี ละถูกต้อง
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย มีงานท�ำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี
๖. ด้านชุมชน
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจ มีความศรัทธา และเชื่อมั่น มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ภาคผนวก

ค�ำสั่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๙๕๖ /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
----------------------------ด้วย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก�ำหนดให้มีการปรับปรุงคู่มือ                     
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ให้มคี วามชัดเจนและสอดคล้องกับปัจจุบนั ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการปรับปรุงคู่มือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้
ที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายสุเทพ ชิตยวงษ์
นายสนิท แย้มเกษร
นายพีระ รัตนวิจิตร
นายอัมพร พินะสา
ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการ

๑. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๒. ว่าที่ ร.ต. ไพศาล ประทุมชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ.
๓. นางบุสบง พรหมจันทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ.
๔. นางอังคณา สุขเสวี
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. นายนริศว์ ปรารมย์
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. นางปณิชา นัยเพียร
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก
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ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๘. นายนิธิศ ภู่ชัย

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
กรรมการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๙. นางสดใส นิยมจันทร์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
กรรมการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคกลาง
๑๐. นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
กรรมการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเหนือ
๑๑. นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ วิจยั เชิงประเมินและสารสนเทศ กรรมการ
๑๒. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
กรรมการ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๓. นายสรวิชญ์ วงษ์บุญเพ็ง
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
๑๔. นายสิโรตม์ ประทุมชาติ
นิติกรช�ำนาญการ
กรรมการ
ส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
๑๕. นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
๑๖. นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต้
๑๗. นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มจังหวัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ (จชต.)
๑๘. นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๙. นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๐. นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
		
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๑. นางสาวสิรีธร ไหวพริบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๒. นายสุริยะ แสงทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
		
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๓. นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๔. นางสาวสุชาดา สว่างเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๒๕. นายปวริศ กิจกิ่ง
๒๖. นางสาวยุพิน กิจกิ่ง
๒๗. นายอานัน บุญมา

พนักงานธุรการ ส ๔
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พนักงานธุรการ ส ๔
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พนักงานธุรการ ส ๔
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีหน้าที่ ปรับปรุง แก้ไขคู่มือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
โดยให้บคุ คลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพีระ รัตนวิจิตร)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ค�ำสั่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑๑๑๕ /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการปรับปรุงคู่มือการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
----------------------------ด้วย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้ส�ำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด�ำเนินการปรับปรุงคู่มือการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของ              
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับปัจจุบันตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการปรับปรุงคู่มือ                          
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้

ที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายสุเทพ ชิตยวงษ์
นายสนิท แย้มเกษร
นายพีระ รัตนวิจิตร
นายอัมพร พินะสา
ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา
นายวัลลพ สงวนนาม

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการ
๑. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าที่ ร.ต. ไพศาล ประทุมชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ.
นางบุสบง พรหมจันทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ.
นายนุชากร มาศฉมาดล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ.
นายสุวิทย์ มูลค�ำ
ผู้ช�ำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจ�ำเขตตรวจราชการ สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Cluster)

ประธาน

๒.
๓.
๔.
๕.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

49

๖. นายจีรเดช อู่สวัสดิ์
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา กลุ่มมิตรผล
นางเบญจวรรณ ฤกษ์สมเด็จ ผู้บริหารงานโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ กรรมการ
และทุนการศึกษา กลุ่มมิตรผล
นายปรีชา จิตรสิงห์
นายกสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
กรรมการ
นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ ผู้แทนสมาคมโรงเรียนผู้บริหารประถมศึกษา กรรมการ
แห่งประเทศไทย
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
นายด�ำเนิน เพียรค้า
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
นางกัลยา มาลัย
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
นางดวงเดือน แก้วปุม
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านชวดบัว
กรรมการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
นายชาลี กองแก้ว
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓
กรรมการ
(บ้านลาดตะเคียน)
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒
นายปรีชา ชูเชิด
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
กรรมการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
(กรุงเทพมหานคร)
นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
กรรมการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
(สุพรรณบุรี นครปฐม)
นายพิศณุ ศรีพล
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรรมการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
(กรุงเทพมหานคร)
นายกฎทบวง รัตนพลที
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
กรรมการ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หรือผู้แทน
กรรมการ
นางอังคณา สุขเสวี
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผล กรรมการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๓. นายนริศว์ ปรารมย์

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผล กรรมการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๔. นางปณิชา นัยเพียร
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผล กรรมการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๕. นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
กรรมการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๖. นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ กรรมการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๗. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
กรรมการ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๘. นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๙. นายสรวิชญ์ วงษ์บุญเพ็ง
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
๓๐. นายสิโรตม์ ประทุมชาติ
นิติกรช�ำนาญการ
กรรมการ
ส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
๓๑. นางสาวประสานศรี สุนทรวิจารณ์ เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน กรรมการส�ำนักอ�ำนวยการ
๓๒. นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ
			
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต้
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๓. นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มจังหวัดพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
			
พิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ (จชต.)
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๔. นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
			
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๕. นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
			
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๖. นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
			
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๗. นางสาวสิรีธร ไหวพริบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
			
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๘. นายสุริยะ แสงทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
			
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๓๙. นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๐. นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์ เจ้าพนักงานพัสดุช�ำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๑. นางสาวสุชาดา สว่างเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๒. นายปวริศ กิจกิ่ง
พนักงานธุรการ ส ๔
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๓. นางสาวยุพิน กิจกิ่ง
พนักงานธุรการ ส ๔
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๔. นายอานัน บุญมา
พนักงานธุรการ ส ๔
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีหน้าที่ ด�ำเนินการปรับปรุงคูม่ อื การด�ำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ครอบคลุมบทบาทและหน้าที่ของ                       
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เกิดการน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์
แก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายอัมพร พินะสา)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ค�ำสั่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑๕๘๓ /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการปรับปรุงคู่มือการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
----------------------------ด้วย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้ส�ำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด�ำเนินการปรับปรุงคู่มือการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของ               
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการปรับปรุง
คูม่ อื การด�ำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้

ที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายสุเทพ ชิตยวงษ์
นายพีระ รัตนวิจิตร
นายสนิท แย้มเกษร
นายอัมพร พินะสา
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา
นายวัลลพ สงวนนาม

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการ
๑. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผล
ประธาน
การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
นายนพพร สุวรรณรุจิ
ข้าราชการบ�ำนาญ
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.ไพศาล ประทุมชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ.
กรรมการ
นางบุสบง พรหมจันทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ.
กรรมการ
นายสุวิทย์ มูลค�ำ
ข้าราชการบ�ำนาญ
กรรมการ
นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กรรมการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

53

๗. นายบัณฑิต พัดเย็น
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
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นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา กรรมการ
แห่งประเทศไทย
นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
นายสุรชาติ มานิตย์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษา เขต ๑๗ (จันทบุรี ตราด)
นายพิศณุ ศรีพล
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรรมการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
(กรุงเทพมหานคร)
นายฉัตรชัย ธรรมครบุรี
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง
กรรมการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
(นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา)
นายกฎทบวง รัตนพลที
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
กรรมการ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
นางสาวสมพิศ ใช้เฮ็ง
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านท่าจาม
กรรมการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
นายโกวิท คูพะเนียด
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มกฎหมายการศึกษา
กรรมการ
ส�ำนักนิติการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัด
กรรมการ
และประเมินผลการเรียนรู้
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นางอังคณา สุขเสวี
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผล กรรมการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายนริศว์ ปรารมย์
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผล กรรมการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางปณิชา นัยเพียร
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผล กรรมการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสดใส นิยมจันทร์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
กรรมการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
กรรมการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๑. นายนิธิศ ภู่ชัย
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
กรรมการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
กรรมการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเหนือ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ วิจยั เชิงประเมินและสารสนเทศ กรรมการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
กรรมการ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสรวิชญ์ วงษ์บุญเพ็ง
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ส�ำนักนิตกิ าร ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
นางสุดจิตต์ ขาวเรือง
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
นางสาวบุณยวีร์ อดิศัยเดชรินทร์ นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
นายสิโรตม์ ประทุมชาติ
นิติกรช�ำนาญการ
กรรมการ
ส�ำนักนิติการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวประสานศรี สุนทรวิจารณ์ เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน
กรรมการ
ส�ำนักอ�ำนวยการ
นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
กรรมการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์ เจ้าพนักงานพัสดุช�ำนาญงาน
กรรมการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน
กรรมการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวยุพิน กิจกิ่ง
พนักงานธุรการ ส ๔
กรรมการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ ติดตามและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต้
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๓๗. นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ จังหวัดพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ (จชต.)
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๘. นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๙. นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๐. นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๑. นางสาวสิรีธร ไหวพริบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๒. นายสุริยะ แสงทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๓. นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๔. นางสาวสุชาดา สว่างเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๕. นายปวริศ กิจกิ่ง
พนักงานธุรการ ส ๔
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๖. นายเรวัต รักพันธ์
พนักงานธุรการ ส ๔
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีหน้าที่ ด�ำเนินการปรับปรุงคูม่ อื การด�ำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ครอบคลุมบทบาทและหน้าที่ของ                         
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เกิดการน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์
แก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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(นายพีระ รัตนวิจิตร)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค�ำสั่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑๑๖๓ /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการปรับปรุงคู่มือการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพิม่ เติม
----------------------------ด้วย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
ปรับปรุงคูม่ อื การด�ำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามค�ำสั่ง สพฐ. ที่ ๑๕๘๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
ปรับปรุงคูม่ อื การด�ำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สั่ง ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงคู่มือ
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความชัดเจน
นัน้ เพือ่ ให้การปรับปรุงคูม่ อื สอดคล้องกับสภาวการณ์ปจั จุบนั จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการเพิม่ จ�ำนวน
๒ คน คือ นางสาวสุกญ
ั ญา ว่องปรัชญา รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
นายธีรภัทร์ บรรณโศภิษฐ์ นิตกิ รช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักนิตกิ าร ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุเทพ ชิตยวงษ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คณะผู้จัดท�ำคู่มือการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ปรึกษา
๑. นายอ�ำนาจ วิชยานุวัติ
๒. นายสนิท แย้มเกษร
๓. นายพีระ รัตนวิจิตร
๔. นายอัมพร พินะสา
คณะจัดท�ำต้นฉบับ
๑. นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ
๒. นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์

๓. นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข
๔. นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์
๕. นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา
๖. นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม
๗. นางสาวสิรีธร  ไหวพริบ  
๘. นายสุริยะ แสงทอง               
๙. นางสาวสุชาดา สว่างเพชร
คณะบรรณาธิการกิจ
๑. นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร
๒. นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
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นายธีรภัทร์ บรรณโศภิษฐ์  
นายสรวิชญ์ วงษ์บุญเพ็ง
นายสิโรตม์ ประทุมชาติ
นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข
นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์
นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา
นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม
นางสาวสิรีธร  ไหวพริบ  
นางสาวสุชาดา สว่างเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต้
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มจังหวัดพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ชายแดนภาคใต้ (จชต.)
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มจังหวัดพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ชายแดนภาคใต้ (จชต.)
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
นิติกรช�ำนาญการ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

