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1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ไดกําหนดใหรัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
12  ป  อยางทั่วถึง  และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  และใหจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรู           
คูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติขึ้น  เพ่ือปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยีที่เปนไปอยางรวดเร็ว  พระราชบัญญัติการศกึษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  ถือไดวา  เปนยุทธศาสตรสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  และ
โดยเฉพาะในหมวดที่  5  มาตรา 39 ที่วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา  ซ่ึงไดกําหนดให
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหาร  ทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  
และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  ซ่ึงหมายถึง  ทั้งเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาจะมีความคลองตัว
ในการบริหารและมีอํานาจอิสระในการตัดสินใจ  ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของตนเอง
ไดมากขึ้น  สถานศึกษาก็จะมีอํานาจ  มีความรับผิดชอบในการบริหารตนเองที่คอนขางเบ็ดเสร็จ  
จะมีความคลองตัวในการบริหารตนเองตามแนวคิดการบริหารแบบฐานโรงเรียน  (School-Based  
Management : SBM) นอกจากนั้นในมาตรา  40  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ดังกลาว  
ยังไดกําหนดใหมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น  เพื่อใหทําหนาที่กํากับและสงเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  โดยเนนใหนําหลักการกระจายอํานาจ  และหลักการมีสวนรวม
มาใชในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาดวยความเชื่อวา  การมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการศึกษานั้นจะกอใหเกิดประโยชนตอผูเรียน  ตอสถานศึกษา  และตอการพัฒนาการศึกษา
โดยรวมของประเทศ  โดยเชื่อวาถาการจัดการศึกษาไดคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน  และ
มีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพแลว  จะกอใหเกิดประโยชนหลายประการตามมา  การบริหาร
และการจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา เปนแนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวมโดยคณะบุคคล  
เปนการบริหารซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และ
ที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ไดบัญญัติวา  ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับที่ต่ํากวา  ปริญญาตรี  และสถานศึกษาของแตละสถานศึกษา  
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ทําหนาที่กํากับ  และสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:
ซึ่งประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา  ผูแทนพระภิกษุสงฆ  หรือผูแทนองคกรศาสนาในพื้นที่  และผูทรงคุณวุฒิ  
ซ่ึงปจจุบันกระทรวงศกึษาธิการไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  ตามระเบียบใหคณะกรรมการ  มีจํานวน  7-15  คน  ประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง  
ผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนทางศาสนา  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนศิษยเกา  
ผูทรงคุณวุฒิ  และผูบริหารสถานศึกษา 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนองคกรการบริหารที่มเีจตนาใหผูปกครองและชุมชน

ไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร  และการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาสงเสริมการมีสวนรวม
ในการบริหารและการจัดการสถานศึกษา  ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูกํากับดูแล  
และมีสวนรวมในการดําเนินงานของสถานศึกษา  โดยตองใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทาง
ที่ตนสังกัดกําหนด  มีรูปแบบในการบริหารและการจดัการศึกษาที่เปนได  ทั้งรูปแบบที่มีการตรวจสอบได  
(Accountable  Governing  Body)  รูปแบบของการเปนคณะที่ปรึกษา  (Advisory  Governing  Body)  
และรูปแบบของการเปนสื่อประสาน  (Mediating  Governing  Body) 
 การบริหารและการจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา  เปนแนวคิดการบริหาร
แบบมีสวนรวมโดยคณะบุคคล  เปนการบริหารซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ยังเปนเรื่องที่คอนขางใหมสําหรับ
ประเทศไทย  โดยเฉพาะในการบริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงแตเดิมมีระบบบริหาร
ที่เนนรูปแบบการบริหารแบบรวมอํานาจจากสวนกลางคอนขางมาก  ซ่ึงพบวา  ไดกลายเปนสิ่งที่
เปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพและคุณภาพทางการศึกษาโดยรวมของ

ประเทศ 
                 สถานศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สําคัญ  มีหนาที่จัดการศึกษาให
บรรลุเปาหมายในการพัฒนาตามแนวทางที่ถูกตอง  และมีหนาที่บริการตอบสนองความตองการ
ของสังคม  หรือชุมชน  เชน  การใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกของชุมชน  เปนแหลงวิทยาการของ
ชุมชน  เปนแหลงพัฒนาคน  เปนแหลงถายทอดวัฒนธรรมและเปนศูนยกลางของชุมชนเปนตน   
 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2547, หนา 21-22) 
ไดสรุปสภาพการเปนองคคณะบุคคลที่เขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
ที่เปนปญหาอุปสรรคตอการบริหารจัดการแบบองคคณะบุคคลในระดับสถานศึกษา  สรุปไดดังนี้ 
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  1.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความชัดเจนเรื่องบทบาทหนาที่วา
ตนเองจะทําอยางไร  และทําเพื่ออะไร 
  2.  บุคคลที่เขารวมเปนคณะกรรมการสวนใหญไดรับการรองขอจากสถานศึกษา
มากกวาไดรับการคัดสรรจากกลุมผูมีสวนเกี่ยวของอยางแทจริง  ทําใหขาดความกระตือรือรน       
ในการทําหนาที่ของคณะกรรมการ 
  3.  วิธีการทํางานรวมกันของคณะกรรมการยังขาดทักษะ  และประสบการณ  เชน 
ทักษะรวมประชุมตัดสินใจ เปนตน 
  4.  สถานศึกษาสวนหนึ่งยังคิดวาคณะกรรมการฯ เปนเพียงผูสนับสนุนดานทรัพยากร
ทางการศึกษามากกวาเปนผูรวมคิด  รวมตัดสินใจ  รวมดําเนินงาน  รวมรับผลที่เกิดขึ้น 
  5.  กรรมการสถานศึกษาสวนหนึ่งยังคิดวาการบริหารจัดการศึกษาเปนหนาที่ของ
สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนเพียงที่ปรึกษาหรือเปนผูปฏิบัติตามการรองขอ
จากสถานศึกษา 
  6.  กรรมการสถานศึกษาแตละคนมีภาระงานมาก  การประชุมจึงขาดความตอเนื่อง
และความพรอมเพรียง 
  7.  ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขาดคุณภาพ  จึงเปนจุดออนที่สําคัญของ  
การบริหารจัดการการนาํขอมูลไปใชในการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อการตัดสินใจการแกปญหา

หรือพัฒนางานการศึกษาสวนใหญจึงอยูบนพื้นฐานของความรูสึกและประสบการณ 
  8.  ในอดีตสถานศึกษาขาดความคลองตัวในการบริหาร  ปจจุบันสถานศึกษา
เปนนิติบุคคล  มีความคลองตัวสูง สามารถบริหารกิจการไดดวยตนเอง  แตกรรมการสถานศึกษา
บางสวนยังขาดความชัดเจนในบทบาทที่จะตองมีการกํากับ  สงเสริม  และสนับสนุนจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาอยางใกลชิด  (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  
2547, หนา 11-12) 
 ดังนั้นจึงเห็นไดวาสภาพปจจุบันการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแตละสถานศึกษา  พบวา  กรรมการสถานศึกษาสวนใหญ  ยังขาดความรู
เกี่ยวกับงาน และบทบาทของตนเอง  ชุมชนไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  มีจํานวนนอย 
หรือเขาไปมีสวนรวมแคเพียงแสดงความคิดเห็นเพียงบางสวนเทานั้น  บางสถานศึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไมคอยมีบทบาทใหเห็นเดนชัด  รวมถึงปญหาของกรรมการสถานศึกษา
ที่เปนผูบริหารโรงเรียน  ไมใหโอกาสในการมีสวนรวม  ทั้งยังขาดความรวมมือจากประชาชน
เวลาไปติดตอประสานงาน 
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   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  มีหนาที่ดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  
170  โรงเรียน  มีโรงเรียนที่เปดดําเนินการสอนขั้นพื้นฐาน  ทั้งหมด  170  โรงเรียน  และจากผล
การประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2546-2547 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ดานความถนัดทางการเรียน  (SAT)  พบวา  
จากคะแนนเต็ม  100  ปการศึกษา  2546  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  45.56  ปการศึกษา  2547  มีคะแนน
เฉล่ียรอยละ  42.31  จึงเห็นไดวาผลการเรียนของนักเรียนมีคุณภาพต่ําลง  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1, 2547,  หนา  30) 
 จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาว  จึงเปนสิ่งจูงใจใหผูวิจัยมีความสนใจทําการศึกษา    
การเขามามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  1  ทั้งนี้เพื่อนําผลวิจัยมาพัฒนา  ปรับปรงุ  การมสีวนรวม
ของคณะกรรมการใหมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลตอสถานศกึษา  เพื่อประโยชนในการบริหาร
สถานศึกษาใหแกนักเรียนในสถานศึกษาตาง ๆ ตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
               
  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  จํานวน  4  ดาน  คือ  ดานวิชาการ      
ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  ดานการบริหารทั่วไป 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
  
   1.3.1  ทําใหทราบถึงการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  
 1.3.2  เปนขอมูลเบื้องตนในการสงเสริม  ปรับปรุง  และพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  และ
เขตอื่นๆ 
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
   
  1.4.1  ขอบเขตเนื้อหา   
   การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษา การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  1  จํานวน  4  ดาน  คือ 
ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป  ในปการศึกษา  
2549 
  1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     1)  ประชากร  ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  จํานวน  170  แหง  มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวน  127  แหง  มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา  จํานวน  1,143  คน  สถานศึกษาขนาดใหญ  จํานวน  43  แหง  มีคณะกรรมการสถานศึกษา  
จํานวน  645  คน  รวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาทั้งหมด  1,788  คน 
                       2)  กลุมตัวอยางไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของ  Krejeic & Morgan  
(1970,  p. 608)  จากประชากรทั้งหมดเทียบบัญญัติไตรยางศของแตละขนาดสถานศึกษาแลวสุมอยางงาย 
ไดกลุมตัวอยางดังนี้ 
                                (1)  สถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวน  127  แหง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จํานวน  1,143  คน  ไดกลุมตัวอยาง  203  คน  เพื่อจะใหไดคณะกรรมการสถานศึกษาแตละแหง  
ไดคณะกรรมการสถานศึกษาแหงละ  2  คน  รวมเปนกลุมตัวยางของสถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวน  
254  คน 
                              (2)  สถานศึกษาขนาดใหญ  จํานวน  43  แหง  มีคณะกรรมการสถานศึกษา

จํานวน  645  คน  ไดกลุมตัวอยาง  114  คน  เพื่อใหไดคณะกรรมการสถานศึกษาแตละแหง

เทียบบัญญัติไตรยางศ  ไดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงละ  3  คน  รวมเปนกลุมตัวอยาง  
129  คน 
                                รวมเปนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  จํานวน  383  คน 
   1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา 

             1)  ตัวแปรตนไดแก 
                   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
                 (1)  ประธานกรรมการ 
                (2)  ผูแทนคร ู
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                  (3)  ผูแทนองคกรชุมชน 
          (4)  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
          (5)  ผูแทนศษิยเกาของสถานศึกษา 
          (6)  ผูแทนพระภกิษุและ / ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพืน้ที่ 
           (7)  ผูทรงคุณวุฒ ิ
              (8)  ผูแทนผูปกครอง 
            (9)  ผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ 

              2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  จํานวน  4  ดาน  คือ 
    (1)  ดานวิชาการ 
    (2)  ดานงบประมาณ 
    (3)  ดานการบริหารงานบุคคล 

 (4)  ดานการบริหารทั่วไป 
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
             ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยยึดกรอบและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  
และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545  มาตรา  39  ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและ  
การจัดการศึกษา  ทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยัง
คณะกรรมการ  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  
(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  2548,  หนา  27)  ดังภาพ 1 
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                         ตัวแปรตน                                                                              ตัวแปรตาม 
 
สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ฉะเชิงเทรา  เขต  1  คือ 
1.  ประธานกรรมการ 
2.  ผูแทนผูปกครอง 
3.  ผูแทนองคกรชุมชน 
4.  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5.  ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา 
6.  ผูแทนพระภิกษแุละ/ผูแทนองคกรศาสนาอื่น 
7.  ผูแทนครู 
8.  ผูทรงคุณวฒุิ 
9.  ผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ 

 การมีสวนรวมในการบริหาร

สถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน  4  ดาน 
คือ 
1.  ดานวิชาการ 
2.  ดานงบประมาณ 
3.  ดานการบรหิารงานบุคคล 
4.  ดานการบรหิารทั่วไป 

 
ภาพ  1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

1.6  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 
           1.6.1  การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  การเขาไปมีสวนในการดําเนินงาน
บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ฉะเชิงเทรา  เขต  1  ซ่ึงครอบคลุมภารกิจ  4  ดาน  คือ 

 1)  ดานวิชาการ  หมายถึง  การมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร  แบบเรียน  อุปกรณ
การศึกษา  การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  กําหนดนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
 2)  ดานงบประมาณ  หมายถึง  การมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะในการแตงตั้ง
ผูบริหารสถานศึกษา  พิจารณากําหนดจํานวนครูตอจํานวนนักเรียน  กําหนดครูเขาสอนในชั้นเรียน
และจัดหาบุคลากรตามที่สถานศึกษาตองการ  กําหนดแผนพฒันาครูและบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศกึษา  
ประเมินผลงานการจัดการเรียนการสอนของครู 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
8 

 3)  ดานการบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การมีสวนรวมในการพิจารณากลั่นกรอง
การจัดตั้งและบริหารงบประมาณของสถานศึกษา  จัดสรรการใชงบประมาณ  ตรวจสอบการใช
งบประมาณ 

 4)  ดานการบริหารทั่วไป  หมายถึง  การมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบเกี่ยวกับ
ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําสั่งของสถานศึกษา  สนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษา  
พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา  ใหเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน  
ประสานงานระหวางสถานศึกษา  ชุมชน  หนวยงาน  สวนราชการตาง ๆ  และภาคเอกชนเพื่อใหสถานศึกษา
ไดมีสวนรวมในการใหบริการแกชุมชน  หนวยงาน  สวนราชการและการพัฒนาทองถ่ินนั้น 
         1.6.2  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดใหมีการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน 
ในชวงชั้นที่ 1  (ป.1-ป.3) ชวงชั้นที่ 2  (ป.4-ป.6)  ชวงชั้นที่ 3  (ม.1-ม.3)  และชวงชั้นที่ 4  (ม.4-ม.6)  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 
 1.6.3  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  ประธานกรรมการ  ผูแทนผูปกครอง
นักเรียน  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา 
ผูแทนพระภิกษุและ/ผูแทนองคการศาสนาอื่นในพื้นที่  ผูแทนครู  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูบริหารสถานศึกษา
เปนกรรมการและเลขานุการ  แบงตามขนาดของสถานศึกษาได  2  ขนาดคือ 
                 1)  สถานศึกษาขนาดเล็กประกอบดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จํานวน  9  คนดังนี้ 
     (1)  ประธานกรรมการ  จํานวน  1  คน 
    (2)  ผูแทนผูปกครอง  จํานวน  1  คน 

   (3)  ผูแทนองคกรชุมชน  จํานวน  1  คน  
  (4)  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน  1  คน 

     (5)  ผูแทนศษิยเกาของสถานศึกษา  จํานวน  1  คน   
    (6)  ผูแทนพระภกิษุและ/หรือผูแทนองคการศาสนาอื่นในพื้นที่  จํานวน  1  รูป       

  (7)  ผูแทนครู  จํานวน  1  คน 
  (8)  ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 1  คน   

    (9)  ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  1  คน   
   2)  สถานศึกษาขนาดใหญประกอบดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  
15  คน  ดังนี ้
     (1)  ประธานกรรมการจํานวน  1  คน 
    (2)  ผูแทนผูปกครอง  จาํนวน  1  คน 
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     (3)  ผูแทนองคกรชุมชน  จํานวน  1  คน 
    (4)  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน  1  คน 
    (5)  ผูแทนศษิยเกาของสถานศึกษา  จํานวน  1  คน 
   (6)  ผูแทนพระภกิษุและ/หรือผูแทนองคกรศาสนาอื่น  จํานวน  2  คน 

  (7)  ผูแทนครู  จํานวน  1  คน 
    (8)  ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  6  คน 
    (9)  ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  1  คน 
               4)  ขนาดของสถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาที่ไดรับการกําหนดขนาด  โดยใช
เกณฑการกําหนดขนาดสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งพิจารณาจาก

จํานวนนักเรียน  โดยแบงออกเปน  2  ขนาด  ไดแก  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2547,  ภาคผนวก   8)   
                           (1)  สถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวนนักเรียนไมเกิน  300  คน 
                           (2)  สถานศึกษาขนาดใหญ  จํานวนนักเรียน  301  คนขึ้นไป 
 


