คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ความสาคัญ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่ทางานร่วมกับสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีค วาม
เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมายกาหนด ดังนั้นความหลากหลายของบุคคลที่เข้าร่ วม
เป็นคณะกรรมการจึงเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ในด้าน
ต่างๆ บุค คลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศ
ที่มาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง กาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และ การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2546 กาหนดให้ "...สถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 15 คน
ประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จานวนหนึ่งคน
3. กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จานวนหนึ่งคน
4. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จานวนหนึ่งคน
5. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนหนึ่งคน
6. กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จานวนหนึ่งคน
7. กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุ และหรือ ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่จานวนหนึ่งรูป หรือ หนึ่งคนสาหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก และ จานวนสองรูป หรือ สองคน สาหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่
8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหนึ่งคนสาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและจานวนหกคนสาหรับสถานศึกษา
ขนาดใหญ่
9. ผู้อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
นอกจากยังต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ และวิธีดาเนินการสรรหาตาม ข้อ 3-6 แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว
อานาจหน้าที่ ตามมาตราที่ 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 กาหนดให้มี "คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 เพื่อทาหน้าที่กากับและส่งเสริมกิจการของ
สถานศึกษา" ตามมาตราที่ 26 แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 "ให้
คณะกรรมการสถานศึกษามีอานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา" ดังต่อไปนี้

1. กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากาหนด
2. เสนอความต้องการจานวนและอัตราตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
3. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาในสถานศึกษาต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือ ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
มอบหมาย

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
:: บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านวิชาการ
- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชนและ ท้องถิ่น
- จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียน เป็นสาคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ
ด้านงบประมาณ
- จัดตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ
- ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษา ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ
ด้านการบริหารงานบุคคล
ดาเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากาหนด
ด้านการบริหารงานทั่วไป
- จัดทานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น
- ดาเนินการและกากับ ติดตามและประเมินผลงานตามแผนงานโครงการของสถานศึกษา
- ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครองดูแลบารุงรักษา ใช้ และ จัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ
- ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการดาเนินงานด้านต่างๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ
- ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆ ในชุมชนและท้องถิ่น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ฯลฯ กาหนด

::บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านวิชาการ
- ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น
- ให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริม สนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- รับทราบ และ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ด้านงบประมาณ
- ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
- ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ ข้อบังคับประกาศ และ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ-บริหารการเงิน และ
การจัดหารายได้ จากทรัพย์สิน ของสถานศึกษาหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ฯลฯ กาหนด
ด้านการบริหารงานบุคคล
- ปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุค ลากรทางการศึกษา กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการบริหารทั่วไป
- ให้ความเห็น เสนอแนะและให้คาปรึกษาในการจัดทานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผน ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้ง ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
รับทราบ
- ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบาย และ แผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ความต้องการ ของชุมชนและท้องถิ่น และ
รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ตลอดจน
นโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และ ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
- ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง
ดูแลบารุงรักษา ใช้ และจัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ
กาหนด
- ให้ค วามเห็น ข้อเสนอแนะ และ ให้คาปรึกษาในการออกระเบียบ ข้อบัง คับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนด
- ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและให้คาปรึกษาในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบัน
อื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนด ให้เป็นอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

