
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

  
บทที่  1 

 
บทนํา 

 

 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

 จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตั้งแตอดีตจนกาวเขาสูยุคปจจุบัน   ซ่ึงเรียกไดวาเปน
สังคมยุคโลกาภิวัตน ทุกภูมภิาคของโลกมีการติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  มีการแขงขันกัน
ในดานธุรกิจ  การคา  การอุตสาหกรรม   และดานอื่น ๆ อยางรวดเร็วและตอเนื่องตลอดเวลา    มี
การรวมกลุมกนัทําการคาและสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจ   มีการออกขอกําหนดและระเบียบ
ความสัมพันธระหวางกลุมและระหวางประเทศ  ปรากฏการณดังกลาว  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมไทยทัง้ทางดานเศรษฐกิจ   การเมือง   การปกครอง   ตลอดจนระบบราชการ  ระบบการศึกษา   
และกระบวนการจัดการเรยีนการสอน   จากผลกระทบดานตาง ๆ ดังกลาว   ทุกฝายจึงตระหนกัถึง
ความจําเปนทีจ่ะตองเรงพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อใหสามารถ
พัฒนาประชากรใหมีศกัยภาพเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเรว็เชนนี้ รวมทัง้สามารถใหความรวมมือและแขงขันไดอยางเหมาะสมทัดเทียมนานาประเทศ   
โดยยังสามารถดํารงความเปนไทยไดในประชาคมโลก  ดังสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ   
กระทรวงศกึษาธิการ (2540 : 22-23) กลาววา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช   
2540   ไดกาํหนดบทบัญญัติอันเปนแนวนโยบายในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจดั
การศึกษาไวในมาตรา 81  วา “รัฐตองจัดการศึกษา  อบรม  และสนับสนุนการจดัการศึกษาอบรมให
เกิดความรูควบคูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกบัการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษาให

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  เสริมสรางความรูและปลูกจิตสํานกึที่

ถูกตอง   พัฒนาวิชาชีพครู   และสงเสริมภมูิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ”    
          และในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542 : 16 - 22) ได
ระบุถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542     ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวนัที่  
19  สิงหาคม  2542  โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวนัที่   20   สิงหาคม   2545  เปนตนไป      โดยได
ระบุถึงสาระสําคัญประการหนึ่ง  ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตหิมวดที ่  5  เร่ือง 
การบริหารและการจัดการศกึษาของรัฐ ซ่ึงไดแบงการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวทางใหม



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 

2 

ของการศึกษาขั้นพื้นฐานเปน   3    ระดับ   คือ  ระดับกระทรวง   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ 
ระดับสถานศึกษา   โดยมีจุดมุงหมายในการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศกึษาไปยังสถานศึกษา 
ใหมากที่สุด  ดังปรากฏในมาตรา 39    ที่ระบุวา  “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษาโดยตรง” 
          ในสวนของประเทศไทยโรงเรียนตาง ๆ    เมื่อไดรับมอบอํานาจจากกระทรวงวาดวย    
การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาซึ่งเปนขอกฎหมายบังคับ ถือไดวาโรงเรียนตาง 
ๆ ไดดําเนนิการในการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูแลว เชนเดยีวกับโรงเรียนใน
จังหวดัเชยีงใหม    ซ่ึงจากการรายงานผลการดําเนนิงานการนิเทศ โครงการการสื่อสารเพื่อการปฎิรูป
การศึกษา ประจําปการศกึษา 2544  ของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8   
(2543 : 66 - 88)  พบวาโรงเรียนในจงัหวัดเชียงใหมทุกโรงเรียน ซ่ึงแบงออกเปนสหวิทยาเขต       
ทั้งหมด  8  สหวิทยาเขต    และในแตละสหวิทยาเขต ประกอบดวยโรงเรียนหลายโรงเรยีนดวยกนั  
ไดดาํเนนิการโดยนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชในสถานศึกษา อาทิ   สหวิทยา
เขตนครพิงค ประกอบดวย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนกาวิละ
อนุกูล       โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ  สหวิทยาเขตภูพิงค 
ประกอบดวย โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชยีงใหม โรงเรียนแมริม

วิทยาคม  โรงเรียน   สะเมิงพทิยาคม   และสหวิทยาเขตเพชรเชียงใหม ประกอบดวย โรงเรียนสันปาตอง
วิทยาคม  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ   โรงเรียนน้ําบอหลวงวทิยาคม  และโรงเรียนบานกาด
วิทยาคม  
          ในสวนของ  เสาวนิตย   ชัยมุสิก (2544 : 9 - 11)   ไดแสดงแนวคดิเหน็วาการบริหาร
สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   เปนการกระจายอํานาจการบรหิารไปยังสถานศึกษา   ทําให
สถานศึกษามอีิสระและมีความคลองตัวในการบริหารตนเอง เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจ   
ไปใหผูที่อยูใกลชิดกับนกัเรยีน  ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน  ครู   ผูปกครอง   และชุมชนไดมีสวน
รวมตัดสินใจในการจัดการศึกษาใหมากทีสุ่ด ซ่ึงรูปแบบการจัดการศกึษาดังกลาวเปน การบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน   (School - Based   Management หรือ SBM) หรือใช
โรงเรียนเปนศนูยกลางของการบริหารจัดการโดยตรง เปนแนวคิดทีมุ่งใหสถานศกึษามีอิสระและมี
ความคลองตวัในการบรหิารงานดานวิชาการ  การเงิน งานบุคคลและงานบริหารทั่วไป  เปดโอกาส
ใหชุมชนมีสวนรวมในการตดัสินใจและใหมีการบริหารในรูปคณะกรรมการโรงเรียน อันประกอบดวย 
ผูบริหารโรงเรียน   ตัวแทนครู        ผูแทนชุมชน   โดยมีความเชื่อวา   การตัดสินใจที่ดีที่สุดเกดิ
จากการตัดสินใจของบุคคลที่อยูใกลชิดและมีสวนเกีย่วของกับนักเรยีนมากที่สุด   
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 ทางดานสํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2543 : 12 - 13)  กลาววา  ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา    แหงชาติ  พ.ศ. 2542 การบริหารงานของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะอยู
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานและตองยึดเขตพืน้ที่การศึกษาเปนหลัก 
การบริหาร   จัดการศึกษาจากเดิมทีเ่ปนงานของราชการบริหารสวนกลาง คือ กระทรวงศึกษาธิการ
นั้น จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง   โดยจะมกีารกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษามากขึ้นในลักษณะ การ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based   Management )  กลาวคือ จะเปนการบริหารภายใต
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   จํานวน 15  คน  ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาว   ประกอบดวย   
1) ผูแทน  ผูปกครอง    2) ผูแทนครู   3) ผูแทนองคกรชุมชน   4) ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน       5) ผูแทนศษิยเกาของสถานศึกษา   6) ผูทรงคุณวุฒ ิ  โดยมีผูบริหารโรงเรียนเปน
กรรมการและ    เลขานุการ   และใหคณะกรรมการทั้งหมดเลือกกรรมการคนหนึ่งใน (1) (3) (4) (5) 
และ (6) เปนประธานและอกีคนหนึ่งเปนรองประธาน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมี
อํานาจหนาทีใ่นการใหความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  ใหความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  ใหความเหน็ชอบในการจดัทําหลักสูตรทองถ่ิน 
กํากับ  ติดตามการดําเนนิงานของสถานศึกษา  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กในเขตบริการไดรับ

การศึกษาขั้นพืน้ฐานอยางทัว่ถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเดก็
พิการ  เดก็ดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพฒันาตามศักยภาพ     เสนอ
แนวทางและมสีวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ    ดานงบประมาณ   ดานการบริหารงาน
บุคคล    และดานการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพือ่

การศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภมูิปญญาทองถ่ิน เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทกุ
ดาน   รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี    ศิลปะวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ   สงเสริม
ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน   ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําป
ตอสาธารณชน แตงตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ  และปฏิบัติการอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจาก
หนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา   
          เนื่องจากการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management)  
เปนแนวคิดใหมในการบริหารและจดัการศึกษาในประเทศไทย  จึงมกีารศึกษาวิจยัในเรื่องดังกลาวนี้
นอยมาก    กลาวคือ     มีรายงานการวิจยัเร่ือง     การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management)   
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติในป  พ.ศ. 2543  เพียงเร่ืองเดียว  นอกจากนั้นกม็ี       
บทความในวารสารฉบับตาง ๆ บาง  แตกย็ังอยูในปริมาณที่นอยมาก   อีกทั้งยังไมมีการศึกษาวิจยั
เกี่ยวกับรูปแบบและระบบการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดนี้  นอกจากนี้จากการรายงานผลเกี่ยวกับ
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การบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของหนวยศึกษานิเทศก สํานักงานพฒันาการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  เขตการศึกษา  8  (2543 : 22)  พบวาโรงเรยีนมัธยมศกึษาทกุแหงในเขตการศกึษา  8  
ยังขาดแนวทางการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management) และใน   
งานวิจยัก็เชนเดียวกันสวนใหญเปนงานวิจยัเกีย่วกับบทบาทและการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาในดานการจัดการและบริหารงานของโรงเรียน   แตยังขาดงานวจิัยเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในเรื่องหลักการกระจายอํานาจ หลักการมีสวนรวม  
หลักการคืนอํานาจแกประชาชนหรือชุมชน  หลักการบริหารตนเอง  และหลักการตรวจสอบและ
ถวงดุลโดยตรง   การวิจัยคร้ังนี้จึงมุงที่จะคนหาคําตอบของขอคําถามเกี่ยวกับการบรหิารสถานศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเด็นทีย่ังไมมีผูใดศึกษาวจิัยมากอน ผูวจิยัจึงไดศึกษารปูแบบการบรหิาร   
สภาพปจจุบนัและปญหาของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตลอดจนแนวทางการพัฒนารูปแบบ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยเจาะจงเลือกโรงเรียนหางดงรฐัราษฎรอุปถัมภ จังหวัดเชียงใหม
เปนกรณีศกึษา  เนื่องจากโรงเรียนไดนํารูปแบบการบรหิารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานไป
ปฏิบัติตั้งแต พ.ศ. 2542  มาแลว  ซ่ึงผลการวิจัยทีไ่ดอาจเปนประโยชนและสามารถนําไปใชเปน 
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ   จังหวัดเชยีงใหม   และเปน
แนวทางสําหรับการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนอื่น  ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค   
ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ตอไป   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
          ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้  ดังตอไปนี้ 
 1.  เพื่อศึกษารูปแบบ  สภาพปจจุบันของการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ     จังหวัดเชยีงใหม 
 2.  เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน 
หางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ     จังหวัดเชยีงใหม 
 3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.  การวิจัยนี้   เปนการศึกษาการนํารูปแบบและปญหาการบริหารตลอดจนแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปปฎิบัตโิดยเลือกโรงเรยีนหางดงรัฐ

ราษฎร-อุปถัมภ  จังหวัดเชียงใหมเปนกรณีศึกษา    
 2.  ประชากรที่ใชในการศกึษาวจิัยครั้งนี ้   ไดแก   ผูบริหารสถานศึกษา   ผูชวย
ผูบริหารสถานศึกษา  ครูอาจารย นักเรียน  ผูปกครอง บุคลากรหลักในชุมชน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ   จังหวัดเชยีงใหม   ปการศึกษา  
2544    
 3.  กลุมตัวอยางที่ศึกษารวมทั้งส้ิน   30   คน  ประกอบดวย         
                        3.1 ผูอํานวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ 
                        3.2 ผูชวยผูอํานวยการฝายตาง ๆ ในโรงเรียน  จํานวน  5  คน 
                        3.3. คณะครูในโรงเรียน  จํานวน   5  คน     
                        3.4  ประธาน  และรองประธานนักเรียน  รวม  2 คน        
                        3.5  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน   จํานวน  5  คน        
                        3.6  ผูปกครองนักเรียน  จํานวน  10  คน             
                        3.7  บุคลากรหลักในชุมชน  จํานวน    2  คน   
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
    1. บุคลากรในโรงเรียนและผูเกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจ ตลอดนําเอารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปปรบัใชไดในทางที่ถูกตอง   
 2.  โรงเรียนสามารถพัฒนารูปแบบการบรหิารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
ทิศทางที่ถูกตอง 

 3. โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอืน่ ๆ   สามารถนํารูปแบบและแนวปฏิบัติใน
การบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ไปใชกับโรงเรียนตนเองในทิศทางที่ถูกตอง  
 
คํานิยามศพัท 
 
          การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   (School - Based  Management 
หรือ SBM)   เปนกลยทุธในการปรับปรุงการศึกษา   ที่มุงเนนการเปลี่ยนอํานาจหนาที่ในการ
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ตัดสินใจจากระดับกระทรวงหรือเขตการศกึษาไปยังแตละโรงเรียน  โดยใหคณะกรรมการโรงเรียน   
ซ่ึงประกอบดวย  ผูบริหารโรงเรียน   ครู  นักเรียน  สมาชิกในชมุชน   และผูปกครอง     มี
อํานาจควบคุมกระบวนการจดัการศึกษามากขึ้นรวมทั้งใหมีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ  บุคลากร  และหลักสตูร   โดยใหเปนไปตามความตองการของ
นักเรียน   ผูปกครอง  และชุมชน   
          หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง การกระจายอํานาจการ
จัดการศึกษาจากกระทรวงและสวนกลางไปยังสถานศกึษาใหมากที่สุด โดยมีความเชื่อวาโรงเรียน
เปนหนวยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการศึกษาของเด็ก 
          หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของหรือผู
มีสวนไดสวนเสีย  ซ่ึงไดแก  ครู    ผูปกครอง  ตัวแทนชุมชน    ตัวแทนศษิยเกา  และตัวแทน
นักเรียน         มีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจ และรวมจดัการศกึษา  การที่บุคคลมีสวนรวม
ในการจดัการศึกษา จะเกิดความรูสึกเปนเจาของและจะรบัผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น 

 หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน  (Return Power to 
People)  หมายถึง การใหความสําคญัแกครอบครัวและชุมชน    สถาบันหรือองคกร  อาทิ  
วัด  เปนผูดาํเนินการจดัการศึกษาดวยตนเอง    แทนการจัดการศึกษาโดยสวนกลาง  เพื่อ
ตอบสนองความตองการของชุมชน 

 หลักการบริหารดวยตนเอง  (Self - managing)   หมายถงึ   การมอบอํานาจ
ใหโรงเรียนใชระบบการบริหารจัดการตามสภาพที่เปนจริงดวยตนเอง โดยใหโรงเรียนมีอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงานไดหลากหลายแนวทาง    ดวยวิธีที่แตกตางกันแลวแต
ความพรอมและสถานการณของโรงเรียน ซ่ึงผลจากการบริหารดวยตนเองอาจทําใหระบบการจดัการ
ในโรงเรียนดานตาง ๆ มีประสิทธิภาพสูงกวาเดิมที่ถูกกาํหนดมาจากสวนกลาง   

 หลักการตรวจสอบและถวงดลุ (Check and Balance) หมายถึงสถานศึกษา
จะตองเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสยีหรือผูเกี่ยวของทางการศึกษา อาทิ  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน  สังคม  มีสวนรับรูในการจัดการบรหิาร กระบวนการ  ระบบการ
ดําเนินงานของ   โรงเรียนโดยมีสวนในการตรวจสอบ   การรับรู  การใหขอเสนอแนะ แนว
ทางการปรับปรุงแกไข ขอบกพรองตาง ๆ  ใหไดรับการพัฒนาในทางที่ถูกตองและตามความ
ตองการของผูเรียนและชุมชน   

 สถานศึกษาในการวิจัย   หมายถึง  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ   สํานักงานพื้นที่
การศึกษาเชยีงใหม  เขต  4  สังกัดกรมสามัญศึกษา   กระทรวงศกึษาธิการ   
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 บุคลากรทางการศึกษาในการวิจัย  หมายถึง  ผูอํานวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร
อุปถัมภ  ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะคร ู นักเรยีน    
ผูปกครองและบุคลากรหลักในชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียน     
 คณะกรรมการสถานศึกษาในการวิจัย    ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   วาดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ป พ.ศ. 2543   หมายถึง    คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ที่ประกอบดวย   ผูแทนผูปกครอง  จํานวนไมเกิน  2  คน  ผูแทนครู  จํานวนไม
เกิน  2  คน  ผูแทนองคกรชุมชน   จํานวนไมเกิน  2  คน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
จํานวนไมเกิน  2  คน     ผูแทนศิษยเกา   จํานวนไมเกิน  2  คน   และผูทรงคุณวุฒ ิอีกจํานวน
ไมเกิน  4  คน โดยใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ และใหคัดเลือกประธาน
และรองประธานจากกลุมดังกลาว     ยกเวนตวัแทนจากครูที่ไมมสิีทธิรับเลือกเปนประธานและ
รองประธาน  
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