
 

 

 

 

 

 

เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน  โรงเรียนปากเกร็ด 
ปีการศึกษา 2562 

 
โรงเรียนปากเกร็ด จัดประชุมสรรหาประธานเครือข่ายและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
ระดับโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 มิถนุายน 2562 โดยมวีัตถุประสงค์ ดังนี ้
 1).   สร้างความสัมพันธอ์ันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน 
 2).   ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนและร่วมมือกัน 
               แก้ไขปัญหา 
 3).   แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงแนวคิดระหว่าง ผู้ปกครอง ครู และ 
               นักเรียนในโรงเรียน 
 4).   สง่เสริมและสนับสนนุการจัดโครงการ/กิจกรรมและแหล่งการเรียนรู้ให้กับ 
               นักเรียน เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 
 
ในปีการศึกษา 2562 นี้โรงเรียนปากเกร็ด มีคณะกรรมการเครือข่าย  
 ระดับห้องเรียน   ม.ต้น 42 ห้องเรียน   ม.ปลาย 35 ห้องเรียน     รวม 77 ห้องเรียน  

ห้องเรียนละ 5 ต าแหน่ง  รวมจ านวนเครือข่ายผู้ปกครอง  385 คน 
 ระดับชั้นเรียน   ประธาน-เลขานุการ จาก 77 ห้องเรียน (แต่ละระดับชั้น) มาประชุม 

คัดเลือก รวมจ านวน  154  คน 
 ระดับโรงเรียน  ประธาน-เลขานุการ จาก 6ระดับชั้น มาประชุมคัดเลือกจ านวน 12  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

นางกรรณิกา แสงเขียว 
ประธานเครือข่ายผูป้กครอง โรงเรยีนปากเกร็ด 

พ.อ.อ.คงศักดิ์ เพียรพิจารณ ์
รองประธาน คนท่ี 1 

นางอาภากร  นาวี 
รองประธาน คนท่ี 2 

นางสาวศศิพรรณ ตุวิชรานนท์ 
เลขานุการ 

นายพุทภงช์ พืชพสิุทธ์ิ 
นายทะเบียน 

นายสรยุทธ  บุญศิร ิ
ปฏิคม 

นางสาวศรีวรรณ  เกดิศร ี
ประชาสมัพันธ ์

นายสิปปณ์รงค์ กาญจนาวงศ์ไพศาล 
ประชาสมัพันธ์ พ.ต.ท. มานิต จันทร์ประสิทธ์ิ 

กรรมการกลาง 

นางสาววรัสภัสร จันนงเยาว ์
กรรมการกลาง 

นายวิรัตน์  ใจกล้า 
กรรมการกลาง 

นางสาววิสารักษ์ กลิ่นพงษา 
กรรมการกลาง 



ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ด 
ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  พ.ศ.  2562 

------------------------------------------- 
ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 9(6) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ

บุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนในการจัดการศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด จึงก าหนด
ระเบียบไว้ ดังนี้ 
 ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ด ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
พ.ศ. 2561” 
 ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  3.  ในระเบียบนี้   

ค าว่า  “เครือข่าย”   (Network)  หมายถึง  บุคคล  หรือ  องค์กรที่เข้ามาเป็นตัวแทนมีบทบาท 
ในฐานะการสร้างความร่วมมือ แนวร่วมและหรือการมีส่วนร่วม  ซึ่งเป็นช่วงของการปฏิรูปการศึกษาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 9(6) การมีส่วนร่วมของบุคคลที่เป็นตัวแทนครอบครัว  ชุมชนองค์   กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา ชุมชน องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน  ซึ่งค าว่า “เครือข่าย” 
ได้ถูกมาใช้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือที่จะให้เกิดกลไก 
ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา 
 

ค าว่า  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน  ระดับชั้น
เรียน และระดับโรงเรียน 
 ข้อ  4.  วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
  4.1  เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง  พ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  และสถานศึกษา 
  4.2  เพื่อให้  พ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนา
พฤติกรรมของนักเรียน  ให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  4.3  ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และแนวคิดระหว่าง  ผู้ปกครอง ครู  และ
นักเรียนในสถานศึกษา 

           4.4  เพื่อจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  ให้เกิดความรู้เป็นประสบการณ์ส าหรับนักเรียนสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้  ด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม  ประเพณี  และการละเว้นอบายมุขท้ังปวง  กับเพ่ือส่งเสริมความ
สามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 4.5    เพ่ือให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับพ่อ  แม่  ผู้ปกครองอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 



 
   ข้อ  5   องค์ประกอบการคัดเลือกและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

                          5.1    องค์ประกอบการคัดเลือกของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  
 ระดับห้องเรียน คือผู้ปกครองที่อาสาสมัครหรือได้รับคัดเลือกในแต่ละห้องเรียน จ านวน 5 คน  

ประกอบด้วย  
   - ประธาน  
   - รองประธาน  
   - เลขานุการ  
   - นายทะเบียน  
   - ประชาสัมพันธ์  
 ระดับชั้นเรียน คือประธานและเลขานุการของแต่ละห้องเรียน จ านวนตามห้องเรียน ห้องละ 2 คน  
มาคัดเลือก เพ่ือด ารงต าแหน่ง ประกอบด้วย  
   - ประธาน  
   - รองประธาน  
   - เลขานุการ  
   - นายทะเบียน  
   - ประชาสัมพันธ์  
 ระดับโรงเรียน คือประธานและเลขานุการของแต่ละระดับชั้น รวม 2 คน มี 6 ระดับชั้น  
รวมเป็น 12 คน ประกอบด้วย  
   - ประธาน  
   - รองประธานคนที่ 1  
   - รองประธานคนที่ 2  
   - เลขานุการ  
   - ประชาสัมพันธ์  
   - ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์  
   - นายทะเบียน  
   - ปฏิคม  
   - กรรมการกลาง 4 คน  
 เมื่อประธานระดับชั้นใด ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานระดับโรงเรียน ให้คณะกรรมการ
ระดับชั้นนั้น คัดเลือกประธานระดับชั้นเรียนของตน (ท่ีเป็นประธานระดับห้องเรียน) ขึ้นมาแทนต าแหน่งที่ว่าง 
เพ่ือให้ครบจ านวน 12 คน 
 
 
 
 
 
 
 



 
  5.2  คุณสมบัติของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
                             (1)   ประกอบอาชีพสุจริต  มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน 

                   (2)  บรรลุนิติภาวะ  และมีสถานภาพเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดใน
ปัจจุบันหรืออดีต 
                             (3)   ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ 
                       5.3  การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
                              (1)   ตาย 
                              (2)   ลาออก 
                              (3)   ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.2 
                    (4)   คณะกรรมการมีมติให้ออก 

  5.4  วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  
  (1)   คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ มีวาระ 1 ปี  นับตั้งแต่วันที่ได้รับการ
คัดเลือก สิ้นสุดลงในวันที่คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชุดใหม่ได้รับการคัดเลือกและเป็นวันเริ่มปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายชุดใหม่   
   (2)  กรณีกรรมการพ้นจากต าแหน่งให้ด าเนินการเลือกตั้งหรือสรรหากรรมการใน
ต าแหน่งที่ว่างภายใน 30  วัน นับแต่วันสิ้นสภาพ  โดยให้ฝา่ยบริหารโรงเรียนสามารถสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นคณะกรรมการระดับโรงเรียนเพ่ิมเติม  โดยน าเสนอผู้บริหารโรงเรียนพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป 

 (3)  ให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน  ระดับชั้นเรียน 
ด าเนินการจัดให้มกีารเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชุดใหม่  ภายใน  30 วัน  และคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับ
โรงเรียนชุดใหม่ ภายใน 45 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนแรก 
 ข้อ  6    บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
                              6.1  ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนปากเกร็ดโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
                              6.2  ร่วมสร้างสายใยเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง 
                              6.3  สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนปากเกร็ด 
                              6.4  ให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะต่อโรงเรียนในเรื่องต่าง  ๆที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน
          6.5  ห้ามมิให้จัดกิจกรรมให้มีการเรี่ยไรที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้อ านาจหน้าที่ให้ 
ปรากฎในการเรี่ยไรตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2549 
                              6.6  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับโรงเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลและกิจกรรม
ของแต่ละระดับชั้นน าเสนอโรงเรียนเพื่อพิจารณาต่อไป 
                              6.7  ให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนจัดการประชุมใหญ่
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ  ตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 
 
 



 
 
 

  ข้อ  7   ให้โรงเรียนปากเกร็ดแต่งตั้งครูเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองในทุกระดับ   
    ข้อ  8   คณะกรรมการหรือกิจกรรมใดที่ได้จัดตั้งหรือด าเนินการอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้ปรับหรือจัดการกิจกรรมให้สอดคล้องกับระเบียบนี้ 

   ข้อ  9   ให้ผู้บริหารสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และเป็นผู้ลงนามในประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองได้   กรณีสิ้นสุดวาระลง ตามข้อ 5.4 
                      ข้อ  10.  การแก้ไขระเบียบนี้สามารถกระท าได้ตามความเหมาะสมตามสมัยแห่งกาลเวลา 
กระท าได้ 1 ปีต่อครั้ง หรือกรณีมีเหตุแห่งความจ าเป็นโดยเร่งด่วน และท่ีประชุมคณะกรรมการเครือข่าย มีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้ท าการแก้ไข 
               ข้อ  11.  ให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ก ากับดูแล  ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และเป็นผู้ลงนาม
ในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองได้  กรณีสิ้นสุดวาระ  ตามข้อ  5.4 
    

ประกาศ  ณ  วันที่  15   พฤษภาคม   พ.ศ.  2562 
 
 

 
 ( นางสาววิณัฐธพัชร์  โพธิ์เพชร ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนปากเกร็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


