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อานาจหน้าที่ของสถานศึกษา

โรงเรียนเอี่ยมสุรีย(์ อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
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คานา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตชุมชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการกากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ สถานศึกษาอันเนื่องมาจาก
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไ ข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ต้องการให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา
ครู บุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริงในลักษณะเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนของสถานศึกษา
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งต้องทาหน้าที่แทนชุมชนและผู้ปกครอง
นักเรีย นทุกคนจึงต้อ งคานึง ถึงการจัดการศึกษาที่ จะเกิดประโยชน์สู ง สุดกั บผู้เรีย นซึ่ง เป็ นลูกหลานของชุมชน
ขณะเดียวกันก็จะต้องทางานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โดยตระหนักถึงความเป็น “เจ้าของร่วมกัน”
จึงอาศัยกระบวนการทางานที่เน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
ของการจัดการศึกษา พร้อมกับยึดถือหลั กการของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสัง คม ด้วยการปฏิบัติตาม
กฎหมายยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตระหนัก
ในสิทธิหน้าที่ความสานึกในความรับผิดชอบร่วมกัน และคานึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนด้านการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ตระหนักถึงความสาคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่ง มีบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้ าของสถานศึกษาและต้องร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
คาดหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการดาเนินการร่วมกันของทุกฝ่ายที่ มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่คุณภาพผู้เรียน
เป็นสาคัญ ขอขอบคุณคณะทางานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้จัดทาคู่มือจนประสบผลสาเร็จ
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สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 ระบบการบริหารการศึกษา
บทที่ ๒ บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)
- อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษากับคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
บทที่ ๓ การปฏิบัติงานร่วมกันของคณะกรรมการและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ความสาคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในความคาดหวังของการปฏิรูปการศึกษา
- บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาต่อการส่งเสริมภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษา
- แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการและผลงานของสถานศึกษา
- ความจาเป็นในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา
- สาระที่ควรประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
เอกสารอ้างอิง
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บทที่ ๑
ระบบบริหารการศึกษา
หลักการจัดการศึกษา รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญ ญัติ
การศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กาหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัด
การศึกษาไทย ทั้งในด้านสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างเสมอภาคกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ น้อย
กว่า ๑๒ ปี อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและการจัดการศึกษาดังกล่าวจะต้องคานึงถึงการมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง หลักการสาคัญดัง กล่าวตรงกั บแนวคิ ดหลั กในการจั ดการศึกษาเพื่อทุ กคนทุ ก ฝ่า ย
(Education for All) และทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการศึกษา (All for Education) อันเป็นหลักการพื้นฐานที่
ได้รับการยอมรับทั่วโลก
การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะเน้นการปฏิ รูประบบและกระบวนการจัดการศึกษาแล้วยังเน้นใน
ส่วนที่เป็นแนวทาง หลักการ โครงสร้าง และระบบบริหารให้เป็นส่วนสาคัญในการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาทั้ง
ระบบให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึง กาหนดสาระการปฏิรู ปให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น เป้าหมายและ
หลักการ สิทธิและโอกาส ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษาโครงสร้างการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณทางการศึกษาและสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เป็นการปฏิรูปเพื่อให้มีเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยยึด หลักการกระจายอานาจไปสู่
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดมาตรฐานการศึกษาและการจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ มีการระดมทรัพยากรจากแหล่ง ต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษายึดหลักการ
ส่งเสริมมาตรฐานและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้บุคคลครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
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บทที่ ๒
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้
บรรลุตามความมุ่ง หมายของการปฏิรู ปการศึ กษาตามที่ กาหนดไว้ใ นกฎหมายว่าด้ วยการศึก ษาแห่ง ชาติ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงกาหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลทาหน้าที่กากับ และส่งเสริมสนับสนุน
กิจการของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจัดการทางการศึกษา ทั้งนี้ การดาเนินงาน
ให้ ประสบความสาเร็จนั้นสถานศึกษาและคณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกันและกัน ควรมีรูปแบบ
วิธีการทางานที่ประสานสอดคล้องกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามที่ร่วมกัน กาหนด
ขึ้น บทบาทหน้า ที่ของโรงเรี ยนเอี่ยมสุรีย์ (อนุ บาลเมือ งสมุ ทรปราการ)เพื่อ ให้ส อดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษามี บทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑. จั ด ท านโยบาย แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนบริบท
และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
๒. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการ
ของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น
๔. จั ด การเรี ย นการสอน สภาพแวดล้ อ ม บรรยากาศการเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมและส่ ง เสริ ม
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคั ญ ตลอดจนการปรับปรุ ง และพั ฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่า ง
ต่อเนื่อง
๕. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
๖. กากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติง านตลอดจนการ
พิ จ ารณาความดี ค วามชอบ การพั ฒ นา และการด าเนิ น การทางวิ นั ย กั บ ครู แ ละบุ ค ลาก รทางการศึ ก ษาใน
สถานศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
๗. ระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษารวมทั้ ง ปกครอง ดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษาใช้ แ ละจั ด หาผลประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา
๘. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมิน คุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
๙. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบัน อื่นในชุมชนและ
ท้องถิ่น
๑๐.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับกิ จการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ไ ด้รับมอบหมายและตามที่กฎหมาย
กาหนด
ตารางแสดงบทบาทของสถานศึกษาตามภาระงาน ๔ ฝ่าย กลุ่มบริหารงาน ๔ ฝ่าย บทบาทหน้าที่ของ
สถานศึกษา
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ตารางแสดงบทบาทของสถานศึกษาตามภาระงาน ๔ ฝ่าย
กลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย
1. การบริหารงานวิชาการ
นายปิติชาย ตันปิติ
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายวันชัย วงษ์วิไลย
รองผู้อานวยการโรงเรียน
นางสุวิมล ตันปิติ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

2. การบริหารงานงบประมาณ
นายปิติชาย ตันปิติ
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายวันชัย วงษ์วิไลย
รองผู้อานวยการโรงเรียน
นายปิติชาย ตันปิติ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
3. การบริหารงานบุคคล
นายปิติชาย ตันปิติ
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายวันชัย วงษ์วิไลย
รองผู้อานวยการโรงเรียน
นายปิติชาย ตันปิติ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
4. การบริหารงานทั่วไป
นายปิติชาย ตันปิติ
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายวันชัย วงษ์วิไลย
รองผู้อานวยการโรงเรียน
นายปิติชาย ตันปิติ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา
๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและความ ต้องการของผู้เรียนชุมชนและ
ท้องถิ่น
๒. จัดการเรียนการสอนสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมและส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ตลอดจน การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
๓. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานผล
การประเมินให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบพร้อมทั้งส่ง
หน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
๑. จัดตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนด
๒. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ ฯลฯ เกี่ยวกับ
การบริหารการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษา ทั้งนี้ตามที่ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนด
ดาเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด

๑. จัดทานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้งความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
๒. ดาเนินการและกากับติดตามและประเมินผลงานตามแผนงาน
โครงการของสถานศึกษา
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กลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา
๓. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งปกครองดูแล บารุง รักษา
ใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาตามที่
กฎหมาย ระเบียบประกาศ ฯลฯ กาหนด
๔. ออกระเบียบข้อบังคับประกาศแนวปฏิบัติฯลฯในการดาเนินงาน
ด้านต่างๆ ตามกฎหมาย ระเบียบประกาศ ฯลฯ กาหนด
๕.ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบัน
อื่นๆ ในชุมชนและท้องถิ่น
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับ
มอบหมายและตามที่กฎหมายระเบียบประกาศ ฯลฯ กาหนด

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้ง
อานาจหน้าที่การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ข้าราชการ ครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา สรุปอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดังนี้
๑. กากับการดาเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้ องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศคาสั่ง และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
๓. มี อานาจหน้า ที่เกี่ย วกับการบริหารงานบุ คคลส าหรับ ข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาใน
สถานศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากาหนด
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษากับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจแบ่ง ได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ (๑) กากับ (๒)
ส่งเสริม สนับสนุน และ (๓) มีอานาจอื่นตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนด ซึ่งมีกรอบในการ
ดาเนินงาน ดังนี้
๑. อานาจหน้าที่ในการกากับ หมายถึงการกากับให้สถานศึกษาดาเนินงานด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอานาจ
หน้าที่ในการกากับการดาเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งโดยบทบาทนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องคอย
กากั บ สถานศึ ก ษา โดยการติ ด ตามการปฏิบั ติ ง านของสถานศึ ก ษา รวมทั้ ง ให้ ค วามเห็ น ให้ข้ อ เสนอแนะและ
คาปรึกษา เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการให้เป็นไปตามกฎกติกา ได้ แก่ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศคาสั่ง และ
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นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และของสถานศึกษาออกเอง หากสถานศึกษาดาเนินการไม่สอดคล้องหรือไม่ดาเนินการให้เป็นไป ตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และนโยบายดัง กล่าวคณะกรรมการสถานศึกษาต้องแจ้งให้ สถานศึกษาดาเนินการ
หากสถานศึกษายังไม่ดาเนินการคณะกรรมการต้องเสนอความเห็นไปยัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา
สั่งการหรือแจ้งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งการตามอานาจหน้าที่ ต่อไป
๒. อานาจในการส่ง เสริม และสนับ สนุ นกิ จ การของสถานศึก ษา เพื่ อให้ ส ถานศึก ษามี ค วามเข้ม แข็ ง
บริ ห ารงานอย่า งเป็น ระบบ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ สามารถให้ บ ริ การการศึ ก ษาแก่ เ ยาวชนและประชาช นได้ อ ย่ า ง
กว้างขวางทั่วถึง และจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือ ของประชาชน ชุมชน และ
ท้องถิ่น
๓. อ านาจหน้า ที่ เ กี่ ยวกั บ การบริ ห ารงานบุค คล สาหรั บข้ า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษาที่
ปฏิบัติง านอยู่ ในสถานศึกษา อานาจหน้ าที่ในส่วนนี้ ให้เ ป็น ไปตามกฎหมายว่า ด้วยระเบีย บข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนดให้เป็นอานาจของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากบทบาทและอานาจหน้าที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังกล่าว อาจเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ดังตารางต่อไปนี้
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทบาทหน้าที่ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การบริหารงานวิชาการ
๑.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความ
ต้องการของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่น

บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การบริหารงานวิชาการ
๑.๑ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของผู้เรียน
ชุมชนและท้องถิ่น

1.2 จัดการเรียนการสอนสภาพแวดล้อมบรรยากาศ
๑.๒ ให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมสนับสนุนในการ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริมกระบวนการ จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตลอดจนการปรับปรุงและ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.3 จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๑.๓ รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ
จัดระบบและการดาเนินการตามระบบประกัน
สถานศึกษารับทราบพร้อมทั้งส่งหน่วยงานต้นสังกัด
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ต่อไป
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บทบาทหน้าที่ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การบริหารงานงบประมาณ
2.1 จัดตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ ของ
สถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ
กาหนด
๒.2 ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ
ฯลฯ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได้
จากทรัพย์สินของสถานศึกษาทั้งนี้ตามที่ กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯกาหนด

บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การบริหารงานงบประมาณ
๒.๑ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง
และการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
๒.๒ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษาหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนด

3. การบริหารงานบุคคล
3. การบริหารงานบุคคล
ดาเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กาหนด
และบุคลากรทางการศึกษากาหนดให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. การบริหารงานทั่วไป
4.1 จัดทานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้งความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

4. การบริหารงานทั่วไป
๔.๑ ให้ความเห็น เสนอแนะและให้คาปรึกษาใน
การจัดทานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้งความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น

4.2 ดาเนินการและกากับติดตามและประเมินผลงาน
๔.๒ รับทราบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ตามแผนงานโครงการของสถานศึกษา
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจการของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ คาสั่ง ตลอดจนนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น และ
รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อสถานศึกษา
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
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บทบาทหน้าที่ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. การบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. การบริหารงานทั่วไป (ต่อ)
ตลอดจนนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของ
ชุมชน และท้องถิ่น

4.3 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งปกครอง
๔.๓ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะประสานส่งเสริม
ดูแล บารุง รักษาใช้และจัดหา ประโยชน์จากทรัพย์สิน สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ของ สถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบประกาศ ฯลฯ รวมทัง้ ปกครองดูแลบารุงรักษาใช้และจัดหา
กาหนด
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาตามที่
กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนด
4.4 ออกระเบียบข้อบังคับประกาศแนวปฏิบัติฯลฯ
ในการดาเนินงานด้านต่างๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ ฯลฯ กาหนด

๔.๔ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและให้คาปรึกษา
ในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศแนวปฏิบัติ
ฯลฯ ในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนด

4.5 .ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้าง
ความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆ ในชุมชนและท้องถิ่น

๔.๕ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้คาปรึกษา
ในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้าง
ความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น

4.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
๔.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
หรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่ได้รับมอบหมาย ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนดให้
และตามที่กฎหมายระเบียบประกาศ ฯลฯ กาหนด
เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าการดาเนินงานของสถานศึกษาไม่สอดคล้องหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ นโยบาย ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานเสนอ
ความเห็นดังกล่าวให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบเพื่อพิจารณาสั่ง การให้สถานศึกษาปฏิบัติให้เป็ นตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ ต่อ
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บทที่ ๓
การปฏิบัติงานร่วมกันของคณะกรรมการและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกฎกระทรวงที่ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ กาหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน
ศิ ษ ย์ เ ก่ า ของสถานศึ ก ษา ผู้ แ ทนพระภิ ก ษุ และหรื อ องค์ ก รศาสนาอื่ น ในพื้ น ที่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาทาหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และนอกจากนั้นยังได้กาหนดจานวนคุณสมบัติ วิธีการสรรหา
วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการด้วย
ความสาคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่ทางานร่วมกับสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามี
ความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมายกาหนด ดังนั้น ความหลากหลายของ
บุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จึงเอื้ อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ในด้า นต่ างๆ บุค คลที่ได้ รับ การคั ดเลือ กเข้า ร่ว มเป็น คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานจึง มี
ความสาคัญต่อการจัดการศึกษา ดังนี้
ผู้แทนผู้ปกครอง เป็นผู้สะท้อนปัญหาและความต้องการด้านคุณภาพทางการศึ กษาและคุณลักษณะ ที่พึง
ประสงค์ ของนั กเรี ยนทั้ ง ในส่ วนที่ ค าดหวัง และสภาพความเป็น จริ ง ที่ เ กิด ขึ้ น และร่ ว มมือ กั บครู บุ คลากรทาง
การศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้แทนครู เป็นผู้ที่มีความชานาญในสายวิชาชีพครูมีความสาคัญต่อการนาเสนอข้อมูลด้านกระบวนการ
เรียนรู้ปัญหาและความต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือรวมทั้งรายงานงานผลการจัดการศึกษา
ผู้แทนองค์กรชุมชน เป็นผู้สะท้อนสภาพของปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็น สมาชิก
ส่วนหนึ่งของชุมชน และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการที่ครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่
บริการของสถานศึกษา และมีความสาคัญต่อสถานศึกษาอย่างยิ่งในเรื่องการขอรับการสนับสนุนด้าน งบประมาณ
ทรัพยากรทางการจัดการศึกษาและเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษากับแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้แทนศิษ ย์เ ก่าของสถานศึก ษา เป็ นผู้ ที่สะท้อ นภาพของความรัก ความศรัท ธา ความภาคภูมิใ จต่ อ
สถาบันการศึกษาที่ตนได้รับการศึกษา ช่วยจรรโลงคุณค่าของสถาบันไปสู่ศิษย์รุ่นหลัง ให้ ประสบความสาเร็จใน
การศึกษาเช่นกัน
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ เป็นผู้นาเสนอและเติมเต็มข้อมูลด้าน
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี ของ
สังคม
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมให้ สถานศึกษา
จัดการศึกษาได้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง และมี
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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ผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นบุคคล
สาคัญที่จะสะท้อนภาพของการบริหารจัดการ ผู้ช่วยเหลือให้คาปรึกษา สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการทางานทบทวน
รายงาน สะท้อนความคิด เปิดโอกาสให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที่ จัดเตรียมการประชุมบันทึก
การประชุม รายงานผลการประชุม และสนับสนุนด้านอุปกรณ์ ห้องประชุม วัสดุใช้ สอย ฯลฯ รวมทั้งการพิจารณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปสู่การปฏิบัติ
ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลในการบริหารสถานศึกษาแบบมี ส่วน
ร่วม จึงต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาหลากหลาย และเข้าใจการศึกษามีความมุ่งมั่น มีเวลาที่จะอุทิศ
แรงกายแรงใจพัฒนาสถานศึกษาของชุมชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ชุมชน สัง คมและประเทศชาติ
ต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชน สังคมเข้มแข็ง และประเทศชาติ ก้าวหน้า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
อดีตถึงปัจจุบัน สภาพการเป็นองค์คณะบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่เป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการบริหารจัดการแบบองค์คณะบุคคลในระดับสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความชัดเจนเรื่องบทบาทหน้าที่ว่าตนเองจะทาอะไร
ทาอย่างไร และทาเพื่ออะไร
๒. บุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการส่วนใหญ่ได้รับการร้องขอจากสถานศึกษามากกว่า ได้รับ การคัดสรร
จากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ทาให้ขาดความกระตือรือร้นในการทาหน้าที่ของคณะกรรมการ
๓. วิธี ก ารท างานร่ วมกั น ของคณะกรรมการยั ง ขาดทั กษะและประสบการณ์ เช่ น ทั ก ษะร่ ว มประชุ ม
ตัดสินใจ เป็นต้น
๔. สถานศึ กษาส่ วนหนึ่ งยังคิ ดว่าคณะกรรมการฯ เป็นเพี ยงผู้ ส นับสนุ นด้านทรัพยากรทางการศึกษา
มากกว่าเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินงาน ร่วมรับผลที่เกิดขึ้น
๕. กรรมการสถานศึ ก ษาส่ ว นหนึ่ ง ยั ง คิ ด ว่ า การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาเป็ น หน้ า ที่ ข องสถานศึ ก ษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเพียงที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ปฏิบัติตามการร้องขอจากสถานศึกษา
๖. กรรมการสถานศึกษาแต่ละคนมีภาระงานมาก การประชุมจึงขาดความต่อเนื่องและความพร้อมเพรียง
๗. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขาดคุณภาพ จึงเป็นจุดอ่อนที่สาคัญของการบริหารจัดการการ
นาข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อการตัดสินใจ การแก้ปัญหาหรือพัฒนางานการศึกษาส่วนใหญ่
จึงอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกและประสบการณ์เดิม
๘. ในอดีตสถานศึกษาขาดความคล่องตัวในการบริหารปัจจุบันสถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมีความคล่องตัว
สูง สามารถบริหารกิจการได้ด้วยตนเอง แต่กรรมการสถานศึกษาบางส่วนยังขาดความชัดเจนในบทบาทที่จะต้องมี
การกากับ ส่งเสริม และสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในความคาดหวังของการปฏิรูปการศึกษา
การกากับ สนับสนุนและส่งเสริมกิจการของสถานศึกษาเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานภายใต้กรอบของกฎหมายที่กาหนดเป็นภารกิจหลักของการทางาน ร่วมกับสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาร่วมกัน ดังนั้นความคาดหวังที่มีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปได้
ดังนี้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการทางานร่วมกับสถานศึกษาและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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๒. มีความกระตือรือร้น เต็มใจ อุทิศ ทุ่มเท และเสียสละเวลาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
๓. มีปฏิสัมพันธ์ที่เคารพสิทธิพื้นฐานซึ่งกันและกัน
๔. ยอมรับความสามารถของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาต่อการส่งเสริมภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุตามความมุ่งหมายของการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาตามที่ ก าไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แ ละกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งจึ ง ก าหนดให้ มี
คณะกรรมการซึ่งเป็นองค์ คณะบุคคลทาหน้าที่กากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
นโยบาย มาตรฐานในการบริหารจัดการทางการศึกษา ทั้งนี้ การดาเนินงาน ให้ประสบความสาเร็จนั้น สถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีรูปแบบวิธีการทางานที่ประสานสอดคล้องกันโดยมี จุดหมายเพื่อ
การพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามที่ร่วมกันกาหนดขึ้น โดยในส่วนของสถานศึกษาควรมี บทบาทในการส่งเสริม
ภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ความเจริญ ก้าวหน้าในกิจการของ
สถานศึกษา ดังนี้
๑. ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาเป็นเรื่องใหม่ กรรมการสถานศึกษาบางท่านอาจไม่เข้าใจบทบาท
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งของตนและของสถานศึกษาในระยะเริ่มแรก เป็นความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องจัดประชุมทาความเข้าใจในบทบาทของแต่ละฝ่ายร่วมกัน
๒. สร้ า งความตระหนั ก ต่ อ บุ ค ลากรและชุ ม ชน ถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการสถานศึ ก ษาที่
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ เพื่อพัฒนาองค์คณะบุคคลและสถานศึกษาสู่
คุณภาพที่คาดหวัง
๓. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยทบทวนสาระของแผนพัฒนา
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรับให้เกิดเป็นแผนร่วมของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา
๔. จัดทารายละเอียดงบประมาณและรับผิ ดชอบการจ่ายงบประมาณของสถานศึกษาโดยเสนอขอรับ
คาแนะนาจากคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการปรับขยายทิศทางและรูปแบบวิธีการระดมและใช้ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. จัดทารายละเอียด แผนงาน โครงการ และประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะระดมทุนจากผู้ปกครองเพื่อ
ขอรับความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๖. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสม
๗. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศสิ่งแวดล้อมทางวิชาการที่เหมาะสมและเอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นนักเรียนเป็นสาคัญตลอดจนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ทั้งนี้ควร
รายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบอย่างสม่าเสมอเพื่อการร่วมคิดร่วมพัฒนาร่วมรับผิดชอบและร่วม
ภาคภูมิใจ
๘. ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
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๙. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานภายนอกรวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
๑๐. จัดและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารเพื่อให้เป็นพื้นฐานการตัดสิน แก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการศึกษาร่วมกันและขจัดซึ่งการใช้ความคิดเห็นบนความรู้สึกและประสบการณ์
๑๑. พัฒนาปรับปรุงระบบสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีส่ วนเกี่ยวข้องให้เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการและ
บุคลากรได้มีโอกาสสื่อความหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมจนสามารถทาความเข้าใจในข้อมูลเหตุผลต่าง ๆ นาไปสู่
การพัฒนากิจการสถานศึกษาร่วมกันได้
๑๒. แต่ ง ตั้ ง มอบหมายให้ มี ค ณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะท างานเพื่ อ สนองตอบต่ อ การพั ฒ นางาน
คณะกรรมการสถานศึกษาและการนามติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามาขยายผลสู่การปฏิบัติให้ สอดคล้อง
กับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
๑๓. รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาตามความเหมาะสม
๑๔. เสนอแผนการประชุมคณะกรรมการให้มีความต่อเนื่อง จัดระเบียบวาระการประชุมนาเสนอ ประธาน
กรรมการสถานศึกษาและดาเนินการสนับสนุนการประชุมตั้งแต่การเตรียมการก่อนประชุม ระหว่างประชุม สรุป
รายงานการประชุม และแจ้งรายงานการประชุมอย่างเป็นระบบ
แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาควรมีการทาความเข้าใจตั้งแต่เริ่มแรก
ของการทางานร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดังนี้
๑. ผู้บ ริหารสถานศึก ษา คื อ “ผู้ เชื่ อมโยง” ระหว่ างคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้ นพื้ นฐานในฐานะ
กรรมการและเลขานุการกับสถานศึกษาในฐานะผู้บริหาร ดังนั้ นผู้บริหารจึงเป็นผู้ประสานการดาเนินกิจการต่างๆ
โดยคานึงถึงข้อคิด ความเห็น และมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน
คื อ ก ากั บ และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ การของสถานศึ ก ษา และปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน้ า ที่ ที่ ก าหนดไว้ ห ากมี
ข้อเสนอแนะใด ๆ ควรนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วสรุปผลเป็นมติที่ ชัดเจนซึ่ง
เมื่อได้มติแล้วประธานก็จะมอบให้ผู้บริหารสถานศึกษานาไปสู่ การพิจารณาดาเนินการของสถานศึกษา
สาหรับบทบาทในการ “กากับ” ควรเป็นการติดตามการปฏิบัติง านตามที่สถานศึกษาได้ทาแผนการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวนโยบายของหน่วยเหนือ หรือตามมติที่กาหนดร่วมกันโดยไม่ควร
กากับการทางานของผู้บริหาร ครู อาจารย์ คือไม่แสดงบทบาทเป็นผู้บังคับบัญชาเสียเอง
ในการรับทราบผลการดาเนินการ ควรดูเป็นภาพรวมของสถานศึกษาว่าผลการดาเนินกิจการทั้ง ระหว่าง
ดาเนินการสิ้นปีงบประมาณและสิ้นปีการศึกษา เพื่อนาไปสู่การพิจารณาปรับปรุงพัฒนากิจการของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้อง “ไม่สั่งการ” ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมไปยังบุคคลอื่น ได้แก่ครู
หรือบุคลากรในสถานศึกษา เพราะอานาจการสั่งการเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะรับผิดชอบการนาข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
จากบทบาทหน้าที่ ดังกล่าวนี้ คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานอาจมี ส่วนร่วมกับ สถานศึกษาใน
กระบวนการและขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ในกิ จ การของสถานศึ ก ษาโดยร่ ว มรั บ รู้ ร่ ว มคิ ด ร่ ว มท าร่ ว มรั บ ผลและร่ ว ม
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ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและ ครู
สมาคมศิษย์เก่า องค์กรชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการและผลงานของสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะมีหน้าที่กากับดูแล สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
แล้ว ควรจะมีบทบาทหน้าที่ ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการและผลงานของสถานศึกษา ด้วยเนื่องจากการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เป็นมิติหนึ่งในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับชุมชนได้ทราบถึง สภาพความเป็นอยู่และ
ผลงานการดาเนินงานของสถานศึกษา สภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนความ ต้องการของสถานศึกษาในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อปรับปรุง และพัฒนากิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและการ
ปรับตัวในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานมีทักษะที่จาเป็นเพียงพอ ทันต่อความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
ความจาเป็นในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา
๑. ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจกิจการของสถานศึกษา และกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความตระหนักในหน้าที่
ที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเกิดความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัด ศึก ษา โดยการสนับ สนุน ทั้ งทางด้ า นความรู้ ความคิ ด ความช่ว ยเหลื อ ทางด้ านทรัพ ยากร เพื่ อ ผลั ก ดัน ให้
สถานศึกษาในชุมชนเป็นไปตามความคาดหวังที่ชุมชนต้องการโดยผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนถึงผลสาเร็จในกิจการของสถานศึกษาที่เกิดจากตนเองมีส่วน ร่วม
คิด ร่วมทาร่วมสร้าง
๓. ช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน
สาระที่ควรประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
๑. การเผยแพร่สถานภาพของสถานศึกษา จะช่วยให้ชุมชนรู้ถึงศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อ จากัด
บางประการของสถานศึกษา จึงเป็นการสานสร้างความเข้าใจระหว่างสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ความต้องการของชุมชนในบางสิ่งที่สถานศึกษาไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างทันท่วงที
เนื่องจากอาจากัดด้วยงบประมาณ ดังนั้ นหากชุมชนต้องการให้สถานศึกษาดาเนิน กิจการที่ชุมชนเห็นว่ามีความ
จาเป็นเร่งด่วน จาเป็นต่อการพัฒนาทักษะและคุณภาพนักเรียนโดยเร็ว ชุมชนจะได้มีส่วนร่วมคิดหาทางออกและ
ร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่ชุมชนคาดหวังโดยไม่รอคอยนโยบายและงบประมาณของรัฐบาล
๒. การเผยแพร่วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา เป็นการสะท้อนให้ชุมชนเห็นทิศทางการดาเนินกิจการของ
สถานศึกษาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตทาให้ชุมชนทราบและคาดการณ์ได้ว่า ผลผลิตที่ เป็นบุตรหลานของ
ตนในชุมชนเป็นอย่างไรเทียบเท่าเท่าทันหรือก้าวล้านาหน้าทันโลกหรือไม่ เพื่อจะสามารถประเมิน สถานการณ์
สะท้อนความคิดเห็นให้กับสถานศึกษาได้อย่างถูกทิศทางทันสถานการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
๓. การเผยแพร่แผนงาน โครงการ กิจกรรมสาคัญของสถานศึกษาจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
๓.๑ ทาให้ชุมชนทราบกิจการและความเคลื่อนไหวของสถานศึกษาช่วยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
กากับการดาเนินงานของสถานศึกษา และสะท้อนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานของสถานศึกษา
ได้อย่างตรงประเด็นโดยผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา
๓.๒ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาได้ตามกาหนดการล่วงหน้า
๓.๓ เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างชุมชนและสถานศึกษา
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๓.๔ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาที่เกิดจากกระบวนการคิดและการ
ติดสินใจของชุมชนเอง
๔. การเผยแพร่ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาจะทาให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น รับทราบผล การ
ดาเนิ นกิจ การและความเจริ ญก้า วหน้ าที่ด้ านต่ าง ๆ ของสถานศึ กษาร่วมภาคภูมิใจต่อผลการพัฒ นาคุ ณภาพ
การศึ กษาที่ เกิด ขึ้นกับ บุตรหลานและประชาชนในท้อ งถิ่ นที่ ทุกคนได้มี ส่วนร่ วมส่ ง เสริ ม สนับ สนุน ตลอดจนได้
รับทราบถึง ข้อจากัดและสิ่งที่ควรมีการปรั บปรุง พัฒ นาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่ ง ขึ้น ซึ่ง ทุก ฝ่ายจะต้อ ง
ตระหนักในบทบาทของการมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่ทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของให้ บรรลุผลในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
๕. ข้อมูลอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเห็นว่ามีความจาเป็นที่จะช่วยเสริมสร้างให้ชุมชนมีความรัก ตระหนัก ร่วม
รับผิดชอบหวงแหนและห่วงใยในสถานศึกษาของชุมชน
วิธีการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่กิจการและผลงานของสถานศึกษา

ประชุมสัมมนา
นิทรรศการ

เว็บไซต์ของ
สถานศึกษา

เอกสาร

วิธีการ

ร่วมกิจกรรม
กับชุมชน

FACEBOOK
ของสถานศึกษา

แผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์
สื่อมวลชน

ข้อควรระวังในการประชาสัมพันธ์
> ข้อมูลต้องมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ > ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน >เปิดโอกาสให้ข้อมูลย้อนกลับ
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นอกจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ขอคณะกรรมการสถานศึกษาต่อ
การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาด้วย เนื่องจากการบอกให้สาธารณชนทราบว่าคณะกรรมการสถานศึกษา
คือใคร มาจากไหน มีหน้าที่ทาอะไร มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและชุมชนอย่างไรและได้ร่วมกันเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างไรจะทาให้ชุมชนสาธารณชนได้เข้าใจ ตระหนักในบทบาทของการเข้ามามีส่วน
ร่วมและสามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละคนที่จะร่วมกันประสานร่วมมือกันกับชุมชนในฐานะเป็นผู้แทนจากกลุ่ม ต่าง ๆ ได้
อย่ างมี ประสิท ธิภ าพเกิ ดประสิ ทธิ ผลอย่ างแท้จ ริง สมตามเจตนารมณ์ข องการเสริ ม สร้ า งความเข็ ม แข็ ง ให้ กั บ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อ ประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายและความมุ่งหวัง
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมกันจัดทาขึ้นทุกประการ
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