ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ด
วาดวยคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง พ.ศ. 2562
------------------------------------------ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 9(6) กลาวถึงการมีสวนรวมของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นเอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด จึงกําหนดระเบียบไว ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ด วาดวยคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง พ.ศ. 2561”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดไปจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
คําวา “เครือขาย” (Network) หมายถึง บุคคล หรือ องคกรที่เขามาเปนตัวแทนมีบทบาทในฐานะ
การสรางความรวมมือ แนวรวมและหรือการมีสวนรวม ซึ่ง เปนชวงของการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9(6)การมีสวนรวม
ของบุคคลที่เปนตัวแทนครอบครัว ชุมชนองค กรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันอื่น ซึ่ง คําวา “เครือขาย” ไดถูกมาใชเปนลายลักษณอักษรเพื่อ ที่จะใหเกิดกลไก
ความรวมมือในการดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกันระหวางผูปกครองกับสถานศึกษา
คําวา “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับหองเรียน ระดับชั้นเรียน และ
ระดับโรงเรียน
ขอ 4. วัตถุประสงคของคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
4.1 เพื่อการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง พอ แม ผูปกครอง และสถานศึกษา
4.2 เพื่อให พอ แม ผูปกครอง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาพฤติกรรม
ของนักเรียน ใหเปนคนดี คนเกง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
4.3 ใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณและแนวคิดระหวาง ผูปกครอง ครู และนักเรียนใน
สถานศึกษา
4.4 เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเกิดความรูเปนประสบการณสําหรับนักเรียนสามารถชวยเหลือตนเองได
ดํารงไวซงึ่ วัฒนธรรม ประเพณี และการละเวนอบายมุขทั้งปวง กับเพื่อสงเสริมความสามัคคีชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ตลอดถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
4.5 เพื่อใหมีการติดตอสื่อสารระหวางสถานศึกษากับพอ แม ผูปกครองอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

-2ขอ 5 องคประกอบการคัดเลือกและหนาที่ของคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
5.1 องคประกอบการคัดเลือกของคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
ระดับหองเรียน คือผูปกครองที่อาสาสมัครหรือไดรับคัดเลือกในแตละหองเรียน จํานวน 5 คน ประกอบดวย
- ประธาน
- รองประธาน
- เลขานุการ
- นายทะเบียน
- ประชาสัมพันธ
ระดับชั้นเรียน คือประธานและเลขานุการของแตละหองเรียน จํานวนตามหองเรียน หองละ 2 คน
มาคัดเลือก เพื่อดํารงตําแหนง ประกอบดวย
- ประธาน
- รองประธาน
- เลขานุการ
- นายทะเบียน
- ประชาสัมพันธ
ระดับโรงเรียน คือประธานและเลขานุการของแตละระดับชั้น รวม 2 คน มี 6 ระดับชั้น รวมเปน 12 คน
ประกอบดวย
- ประธาน
- รองประธานคนที่ 1
- รองประธานคนที่ 2
- เลขานุการ
- ประชาสัมพันธ
- ผูชวยประชาสัมพันธ
- นายทะเบียน
- ปฏิคม
- กรรมการกลาง 4 คน
เมื่อประธานระดับชั้นใด ไดรับคัดเลือกใหเปนประธานระดับโรงเรียน ใหคณะกรรมการระดับชั้นนั้น คัดเลือก
ประธานระดับชั้นเรียนของตน (ที่เปนประธานระดับหองเรียน) ขึน้ มาแทนตําแหนงที่วาง เพื่อใหครบจํานวน 12 คน
5.2 คุณสมบัติของกรรมการเครือขายผูปกครอง
(1) ประกอบอาชีพสุจริต มีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงแนนอน
(2) บรรลุนิติภาวะ และมีสถานภาพเปนผูปกครองนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดในปจจุบันหรืออดีต
(3) ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
5.3 การพนจากตําแหนงของกรรมการเครือขายผูปกครอง
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ 5.2
(4) คณะกรรมการมีมติใหออก

-35.4 วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
(1) คณะกรรมการเครือขายผูปกครองทุกระดับ มีวาระ 1 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับการคัดเลือก
สิ้นสุดลงในวันที่คณะกรรมการเครือขายผูปกครองชุดใหมไดรับการคัดเลือกและเปนวันเริ่มปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
เครือขายชุดใหม
(2) กรณีกรรมการพนจากตําแหนงใหดําเนินการเลือกตั้งหรือสรรหากรรมการในตําแหนงที่วาง
ภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นสภาพ โดยใหฝายบริหารโรงเรียนสามารถสรรหาผูทรงคุณวุฒิหรือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เปนคณะกรรมการระดับโรงเรียนเพิ่มเติม โดยนําเสนอผูบริหารโรงเรียนพิจารณาแตงตั้งตอไป
(3) ใหคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับหองเรียน ระดับชั้นเรียน ดําเนินการจัดใหมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการเครือขายผูปกครองชุดใหม ภายใน 30 วัน และคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับ
โรงเรียนดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียนชุดใหม ภายใน 45 วัน นับจาก
วันเปดภาคเรียนแรก
ขอ 6 บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
6.1 รวมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนปากเกร็ดโดยผานความเห็นชอบจากผูบริหาร
6.2 รวมสรางสายใยเชื่อมสัมพันธอันดีระหวางครูและผูปกครอง
6.3 สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนปากเกร็ด
6.4 ใหขอคิดเห็น และเสนอแนะตอโรงเรียนในเรื่องตางๆ ที่จะเปนประโยชนแกนักเรียน
6.5 หามมิใหจัดกิจกรรมใหมีการเรี่ยไรที่มิชอบดวยกฎหมาย หรือใชอํานาจหนาที่ใหปรากฎ
ในการเรี่ยไรตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2549
6.6 กรรมการเครือขายผูปกครองในระดับโรงเรียนจะตองรวบรวมขอมูลและกิจกรรมของแตละ
ระดับชั้นนําเสนอโรงเรียนเพื่อพิจารณาตอไป
6.7 ใหคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียนจัดการประชุมใหญคณะกรรมการเครือขาย
ผูปกครองทุกระดับ ตามความเหมาะสมอยางนอยปละ 2 ครั้ง
ขอ 7 ใหโรงเรียนปากเกร็ดแตงตั้งครูเปนผูประสานงานกับคณะกรรมการเครือขายผูปกครองในทุกระดับ
ขอ 8 คณะกรรมการหรือกิจกรรมใดที่ไดจัดตั้งหรือดําเนินการอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับใหปรับหรือ
จัดการกิจกรรมใหสอดคลองกับระเบียบนี้
ขอ 9 ใหผูบริหารสถานศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูลงนามในประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการเครือขายผูปกครองได กรณีสิ้นสุดวาระลง ตามขอ 5.4
ขอ 10. การแกไขระเบียบนี้สามารถกระทําไดตามความเหมาะสมตามสมัยแหงกาลเวลา กระทําได 1 ป
ตอครั้ง หรือกรณีมีเหตุแหงความจําเปนโดยเรงดวน และที่ประชุมคณะกรรมการเครือขาย มีมติเปนเอกฉันทใหทําการแกไข
ขอ 11. ใหผูบริหารสถานศึกษา กํากับดูแล ใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูลงนามในประกาศ
แตงตั้งคณะกรรมการเครือขายผูปกครองได กรณีสิ้นสุดวาระ ตามขอ 5.4
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

( นางสาววิณัฐธพัชร โพธิ์เพชร )
ผูอํานวยการโรงเรียนปากเกร็ด

