
เสริมความรู้สู่เส้นทาง “ผู้บริหารสถานศึกษา”                                                                 1
   

 

❖องคป์ระกอบของคณะกรรมการสถานศกึษา 

 พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงกำหนด

จำนวนกรรมการ คณุสมบตั ิหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา การเลอืกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการ

ดำรงตำแหนง่และการพน้จากตำแหนง่ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2546 ไดก้ลา่วถงึ 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มสีาระสำคญัสรปุได ้ดงันี ้

 1. ใหม้คีณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาระดบัตำ่กวา่ปรญิญา และ

สถานศกึษาอาชวีศกึษาของแตล่ะสถานศกึษา 

 2. ใหค้ณะกรรมการสถานศกึษามหีนา้ที ่กำกบัและสง่เสรมิสนบัสนนุกจิการของสถานศกึษา 

 3. สถานศกึษาทีม่นีกัเรยีนไมเ่กนิ 300 คน ใหม้คีณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จำนวน 9 คน 

และสถานศกึษาทีม่นีกัเรยีนเกนิกวา่ 300 คน ใหม้คีณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จำนวน 15 คน 

ประกอบดว้ย 

 1. ประธานกรรมการ    (มาจากผูท้รงคณุวฒุ)ิ   

 2. กรรมการทีเ่ปน็ผูแ้ทนผูป้กครอง   จำนวน 1 คน 

 3. กรรมการทีเ่ปน็ผูแ้ทนคร ู   จำนวน 1 คน 

 4. กรรมการทีเ่ปน็ผูแ้ทนองคก์รชมุชน  จำนวน 1 คน 

 5. กรรมการทีเ่ปน็ผูแ้ทนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จำนวน 1 คน 

 6. กรรมการทีเ่ปน็ผูแ้ทนศษิยเ์กา่   จำนวน 1 คน 

 7. กรรมการทีเ่ปน็ผูแ้ทนพระภกิษสุงฆ ์หรอืผูแ้ทนองคก์รศาสนาในพืน้ที ่จำนวน 1 รปู หรอื 1 คน  

สำหรบัสถานศกึษาขนาดเลก็ และจำนวน 2 รปู หรอื 2 คน สำหรบัสถานศกึษาขนาดใหญ ่

 8. กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิจำนวน 1 คน สำหรบัสถานศกึษาขนาดเลก็ และจำนวน 6 คน 

สำหรบัสถานศกึษาขนาดใหญ ่

 9. ผูอ้ำนวยการ เปน็กรรมการและเลขานกุาร 
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❖คณุสมบตัขิองคณะกรรมการสถานศกึษา และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้

 1. มอีายไุมต่ำ่กวา่ 20 ปบีรบิรณู ์

 2. ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 

 3. ไมเ่ปน็คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

 4. ไมเ่คยไดร้บัโทษจำคกุโดยคำพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ำคกุ เวน้แต ่โทษสำหรบัความผดิทีไ่ดก้ระทำโดย

ประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 

 5. ไมเ่ปน็คูส่ญัญากบัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา หรอืสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในเขตพืน้ทีก่าร

ศกึษานัน้ ประธานกรรมการและกรรมการมวีาระการดำรงตำแหนง่คราวละ 4 ปแีละอาจไดร้บัการแตง่ตัง้ใหมอ่กี 

กไ็ดแ้ตจ่ะดำรงตำแหนง่เกนิ 2 วาระตดิตอ่กนัไมไ่ด ้

❖นอกจากการพน้ตำแหนง่ตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการพน้จากตำแหนง่เมือ่ 

 1. ตาย 

 2. ลาออก 

 3. คณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใหอ้อกเพราะบกพรอ่งตอ่หนา้ที ่ทำใหเ้สือ่มเสยีตอ่สถานศกึษาหรอื 

หยอ่นความสามารถ 

 4. ขาดคณุสมบตัติามขอ้ 3 หรอื 4 พน้จากการเปน็ภกิษ ุเฉพาะกรรมการซึง่เปน็ผูแ้ทนพระภกิษสุงฆ ์

ในกรณทีีป่ระธานกรรมการหรอืกรรมการ พน้จากตำแหนง่กอ่นครบวาระ ใหด้ำเนนิการ สรรหาเลอืกและแตง่ตัง้

ประธานกรรมการหรอืกรรมการแทนภายใน 90 วนั เวน้แต ่วาระของกรรมการเหลอือยูไ่มถ่งึ 180 วนั จะไม่

ดำเนนิการกไ็ด ้ใหผู้ซ้ึง่ไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่แทนอยูใ่นตำแหนง่ เทา่กบัวาระทีเ่หลอือยูข่องผูซ้ึง่แทนตน 

❖อำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 ตามมาตรา 38 แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546 รวมทัง้ 

อำนาจหนา้ทีก่ารบรหิารงานบคุคลทีจ่ะเกดิตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารขา้ราชการครแูละบคุลากร

ทางการศกึษา 
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❖อำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 1. กำกบัการดำเนนิการของสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบักฏหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ คำสัง่ และ

นโยบาย ของกระทรวงศกึษาธกิาร สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสำนกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศกึษา และ ความตอ้งการของชมุชนและทอ้งถิน่ 

 2. สง่เสรมิและสนบัสนนุการดำเนนิการกจิการดา้นตา่ง ๆ ของสถานศกึษา 

 3. มอีำนาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล สำหรบัขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ในสถานศกึษา ตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการและบคุลากรทางการศกึษากำหนด 

 4. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ตามทีก่ฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ฯลฯ กำหนดใหเ้ปน็อำนาจหนา้ทีข่อง 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

❖บทบาทกรรมการสถานศกึษา 

 คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เปน็รปูแบบการบรหิารจดัการศกึษา ทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร  

ไดก้ำหนดใหม้ทีกุโรงเรยีน โดยใหม้จีำนวนแตกตา่งกนัไปตามขนาดทีน่บัจากจำนวนนกัเรยีนในโรงเรยีนนัน้ และ

กำหนดใหม้กีารประชมุอยา่งนอ้ยภาคเรยีนละ 2 ครัง้ เพือ่กำกบัและสง่เสรมิกจิกรรมของสถานศกึษา ใหม้ี

ประสทิธภิาพ คณะกรรมการสถานศกึษามบีทบาทหนา้ทีต่ามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร วา่ดว้ยคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2543 ดงันี.้. 

หนา้ทีข่อ้ 1 กำหนดนโยบายและแผนพฒันาของสถานศกึษา มแีนวปฏบิตั ิดงัตอ่ไปนี ้

 1. ศกึษาและทำความเขา้ใจในความมุง่หมายหลกัการของการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตั ิ

การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 

 2. ศกึษาและทำความเขา้ใจขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพปจัจบุนัของชมุชน/ทอ้งถิน่ ทีต่ัง้ของสถานศกึษา 

 3. กำหนดนโยบายเปา้หมาย และทศิทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

 4. กำหนดแผนพฒันาสถานศกึษา ดา้นวชิาการ บคุลากร งบประมาณ อาคารสถานที ่   

 5. กำหนดใหส้ถานศกึษา จดัทำธรรมนญูโรงเรยีน 
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หนา้ที ่ขอ้ 2 ใหค้วามเหน็ชอบแผนปฏบิตักิารประจำปขีองสถานศกึษา มแีนวปฏบิตั ิดงัตอ่ไปนี ้

 1. ศกึษาและทำความเขา้ใจเกีย่วกบัแผนปฏบิตักิารประจำปขีองสถานศกึษา 

 2. พจิารณาความสอดคลอ้งของแผนปฏบิตักิารประจำป ีกบัแผนพฒันาของสถานศกึษา 

 3. พจิารณาถงึความเปน็ไปไดแ้ละความเหมาะสมเกีย่วกบัวธิกีาร หรอืยทุธศาสตรก์ารดำเนนิงานของ 

กจิกรรม งาน/โครงงานทีร่ะบไุวใ้นแผนปฏบิตักิารของสถานศกึษา  

 4. ใหค้วามเหน็ชอบแผนปฏบิตักิารของสถานศกึษา 

หนา้ที ่ขอ้ 3 ใหค้วามเหน็ชอบในการจดัทำสาระหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

มแีนวปฏบิตั ิดงัตอ่ไปนี ้

 1. ศกึษาหลกัการ จดุหมาย โครงสรา้งของหลกัสตูร การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 2. พจิารณาความสอดคลอ้งของสาระการเรยีนรูก้บัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 3. พจิารณาความถกูตอ้งความสมบรูณข์องสาระการเรยีนรูแ้ละความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

ของทอ้งถิน่ 

 4. ใหค้วามเหน็ชอบในการจดัทำสาระการเรยีนรูข้องสถานศกึษา 

หนา้ที ่ขอ้ 4 กำกบัและตดิตามการดำเนนิงานตามแผนของสถานศกึษา มแีนวปฏบิตั ิดงัตอ่ไปนี ้

 1. กำหนดแผนการกำกบัและตดิตามรว่มกบัสถานศกึษา ไดแ้ก ่วธิกีาร ระยะเวลา 

 2. ดำเนนิการกำกบัตดิตามการดำเนนิงานของสถานศกึษาตามแผนทีก่ำหนดไว ้โดยใชเ้ครือ่งมอื 

ทีห่ลากหลาย 

 3. ใหข้อ้มลูปอ้นกลบัแกส่ถานศกึษาและใหค้วามชว่ยเหลอืสนบัสนนุและขวญักำลงัใจในการดำเนนิงาน

ของสถานศกึษาใหเ้ปน็ไปตามแผนและมวีธิกีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง 
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หนา้ที ่ขอ้ 5 สง่เสรมิและสนบัสนนุใหเ้ดก็ทกุคนในเขตบรกิารไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่งทัว่ถงึ 

มคีณุภาพและไดม้าตรฐาน มแีนวปฏบิตั ิดงัตอ่ไปนี ้

 1. สถานศกึษาจดัทำขอ้มลู สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัจำนวนผูเ้รยีนการคมนาคม สภาพทางเศรษฐกจิ  

 2. สนบัสนนุและจดัหาทีเ่รยีนใหแ้กเ่ดก็ในพืน้ทีบ่รกิารไดเ้ขา้เรยีนในสถานศกึษาใหม้ากทีส่ดุ 

 3. จดัหาทนุการศกึษาอปุกรณก์ารศกึษาและสิง่จำเปน็อืน่ ๆ แกผู่เ้รยีนทีข่าดแคลน 

หนา้ที ่ขอ้ 6 พทิกัษส์ทิธเิดก็ ดแูลเดก็พกิาร เดก็ดอ้ยโอกาส และเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษ 

ใหไ้ดร้บัการพฒันาเตม็ศกัยภาพ มแีนวปฏบิตั ิดงัตอ่ไปนี ้

 1. สนบัสนนุใหเ้ดก็พกิาร ไดม้กีารเรยีนรว่มกบัเดก็ปกต ิ

 2. สอดสอ่ง ดแูลเดก็ทีไ่ดร้บัการทารณุ กดขี ่ขม่เหง ลว่งละเมดิทางเพศ ใชแ้รงงานเดก็ กกัขงั ฯลฯ 

ใหไ้ดร้บัความชว่ยเหลอืและสง่ไปขอรบับรกิารทีเ่หมาะสม 

 3. สอดสอ่ง ดแูลเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่ง ทางรา่งกาย จติใจ สตปิญัญา อารมณ ์สงัคม การสือ่สาร 

และการเรยีนรูห้รอืมรีา่งกายทีพ่กิาร หรอืทพุพลภาพหรอืไมม่ผีูด้แูลหรอืดอ้ยโอกาสใหไ้ดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

อยา่งทัว่ถงึ 

 4. สง่เสรมิ สนบัสนนุ ใหส้ถานศกึษาใหแ้กเ่ดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษใหไ้ดร้บัการพฒันาเปน็รายบคุคล 

ใหม้ากทีส่ดุ 

 5. สนบัสนนุ สง่เสรมิการทำงานรว่มกบั องคก์รการพทิกัษส์ทิธเิดก็ 

หนา้ที ่ขอ้ 7 เสนอแนะและมสีว่นรว่มในการบรหิาร ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ  

ดา้นการบรหิารงานบคุคล และดา้นการบรหิารงานทัว่ไปของสถานศกึษา มแีนวปฏบิตั ิดงัตอ่ไปนี ้ 

๏ การบรหิารจดัการดา้นวชิาการ 

 1. มสีว่นรว่มในการกำหนดมาตรฐานวชิาการของสถานศกึษา 

 2. มสีว่นรว่มในการจดัหาผลติสือ่เพือ่พฒันาการเรยีน 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


เสริมความรู้สู่เส้นทาง “ผู้บริหารสถานศึกษา”                                                                 6
   

๏ การบรหิารจดัการดา้นงบประมาณ 

 1. มสีว่นรว่มในการกำหนดวธิกีารบรหิารใชง้บประมาณของสถานศกึษา โดยคำนงึถงึประสทิธภิาพ  

 2. มสีว่นรว่มในการกำหนดวธิกีารตรวจสอบตดิตามและประเมนิผล 

๏ การบรหิารจดัการดา้นการบรหิารงานบคุคล 

 1. มสีว่นรว่มในการกำหนดแผนพฒันาครแูละบคุลากรอืน่ในสถานศกึษาและสง่เสรมิใหม้กีาร 

พฒันาการอยา่งตอ่เนือ่ง 

 2. ใหข้วญักำลงัใจและยกยอ่งเชดิชเูกยีรตแิกค่รแูละบคุลากรอืน่ในสถานศกึษา 

หนา้ที ่ขอ้ 8 ระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษา ตลอดจนวชิาวทิยากรภายนอกและภมูปิญัญาทอ้งถิน่  

เพือ่สง่เสรมิ พฒันาการของนกัเรยีนทกุดา้น รวมทัง้สือ่สารจารตีประเพณศีลิปวฒันธรรมของทอ้งถิน่ 

และของชาต ิมแีนวปฏบิตั ิดงัตอ่ไปนี ้

 1. หารายไดท้รพัยส์นิและทรพัยากรจากแหลง่ตา่ง ๆ เพือ่สนบัสนนุจดัการเรยีนการสอน 

 2. สง่เสรมิและกำกบัตดิตามการใชว้ทิยากรและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 3. สง่เสรมิและกำกบัตดิตามเพือ่ใหส้ถานศกึษากจิกรรมทีศ่กึษาจารตีประเพณศีลิปวฒันธรรม 

ของทอ้งถิน่และของชาต ิพรอ้มทัง้การยกยอ่งเชดิชเูกยีรตภิมูปิญัญาทอ้งถิน่ตามความเหมาะสม 

และโอกาสอนัสมควร 
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หนา้ที ่ขอ้ที ่9 เสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานศกึษากบัชมุชนตลอดจนประสานงานกบัองคก์รทัง้  

ภาครฐัและเอกชนเพือ่ใหส้ถานศกึษาเปน็แหลง่วทิยากรของชมุชนและมสีว่นรว่มในการพฒันาชมุชนและ 

ทอ้งถิน่ มแีนวปฏบิตั ิดงัตอ่ไปนี ้

 1. สง่เสรมิและสนบัสนนุใหส้ถานศกึษารว่มกบัชมุชน องคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนจดักจิกรรม 

เพือ่พฒันาทอ้งถิน่ 

 2. สง่เสรมิและสนบัสนนุใหส้ถานศกึษาเปน็แหลง่วทิยาการและใหบ้รกิารดา้นตา่ง ๆ แกช่มุชน 

หนา้ที ่ขอ้ 10 ใหค้วามเหน็ชอบรายงานผลการดำเนนิงานประจำปขีองสถานศกึษากอ่นเสนอตอ่สาธารณชน 

มแีนวปฏบิตั ิดงัตอ่ไปนี ้

 1. ใหส้ถานศกึษาจดัทำรายงานผลการดำเนนิงานประจำป ี

 2. เสนอแนะในการปรบัปรงุรายงานผลการดำเนนิงานประจำป ี

 3. ใหค้วามเหน็ชอบรายงานผลการดำเนนิงานของสถานศกึษากอ่นเผยแพรข่องสาธารณชน 

หนา้ที ่ขอ้ 11 แตง่ตัง้ทีป่รกึษาและหรอืคณะอนกุรรมการ เพือ่การดำเนนิงานตามระเบยีบนีต้ามทีเ่หน็สมควร 

มแีนวปฏบิตั ิดงัตอ่ไปนี ้

 ประธานกรรมการสถานศกึษาแตง่ตัง้ทีป่รกึษาและหรอืคณะอนกุรรมการตามความเหมาะสม 

และความจำเปน็ในแตล่ะกรณี
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