
 
 

ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ด 
วาดวยคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง  พ.ศ.  2562 

------------------------------------------- 
 

ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 9(6) กลาวถึงการมีสวนรวมของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินเอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด จึงกําหนดระเบียบไว ดังนี ้
 ขอ  1.  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ด วาดวยคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง พ.ศ. 2561” 
 ขอ  2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดไปจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  3.  ในระเบียบนี้   

คําวา  “เครือขาย”   (Network)  หมายถึง  บุคคล  หรือ  องคกรท่ีเขามาเปนตัวแทนมีบทบาทในฐานะ 
การสรางความรวมมือ แนวรวมและหรือการมีสวนรวม  ซึ่งเปนชวงของการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9(6)การมีสวนรวม 
ของบุคคลท่ีเปนตัวแทนครอบครัว  ชุมชนองค   กรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา ชุมชน องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา   
สถานประกอบการและสถาบันอื่น  ซึ่งคําวา “เครือขาย” ไดถูกมาใชเปนลายลักษณอักษรเพื่อท่ีจะใหเกิดกลไก 
ความรวมมือในการดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกันระหวางผูปกครองกับสถานศึกษา 
 

คําวา  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับหองเรียน  ระดับช้ันเรยีน 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  ใหมีการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณและแนวคิดระหวาง  ผูปกครอง ครู  และนักเรียนใน
สถานศึกษา 

           4.4  เพื่อจัดกิจกรรมตาง  ๆ  ใหเกิดความรูเปนประสบการณสําหรับนักเรียนสามารถชวยเหลือตนเองได  
ดํารงไวซึง่วัฒนธรรม  ประเพณี  และการละเวนอบายมุขท้ังปวง  กับเพื่อสงเสริมความสามัคคีชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ตลอดถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 4.5    เพื่อใหมีการติดตอส่ือสารระหวางสถานศึกษากับพอ  แม  ผูปกครองอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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   ขอ  5   องคประกอบการคัดเลือกและหนาท่ีของคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 

                          5.1    องคประกอบการคัดเลือกของคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง  
 ระดับหองเรียน คือผูปกครองท่ีอาสาสมัครหรือไดรับคัดเลือกในแตละหองเรียน จํานวน 5 คน  ประกอบดวย  

   - ประธาน  
   - รองประธาน  
   - เลขานุการ  
   - นายทะเบียน  
   - ประชาสัมพันธ  
 ระดับช้ันเรียน คือประธานและเลขานุการของแตละหองเรียน จํานวนตามหองเรียน หองละ 2 คน  
มาคัดเลือก เพื่อดํารงตําแหนง ประกอบดวย  
   - ประธาน  
   - รองประธาน  
   - เลขานุการ  
   - นายทะเบียน  
   - ประชาสัมพันธ  
 ระดับโรงเรียน คือประธานและเลขานุการของแตละระดับช้ัน รวม 2 คน มี 6 ระดับช้ัน รวมเปน 12 คน  
ประกอบดวย  
   - ประธาน  
   - รองประธานคนท่ี 1  
   - รองประธานคนท่ี 2  
   - เลขานุการ  
   - ประชาสัมพันธ  
   - ผูชวยประชาสัมพันธ  
   - นายทะเบียน  
   - ปฏิคม  
   - กรรมการกลาง 4 คน  
 เม่ือประธานระดับช้ันใด ไดรับคัดเลือกใหเปนประธานระดับโรงเรียน ใหคณะกรรมการระดับช้ันนั้น คัดเลือก
ประธานระดับช้ันเรียนของตน (ท่ีเปนประธานระดับหองเรียน) ข้ึนมาแทนตําแหนงท่ีวาง เพื่อใหครบจํานวน 12 คน 
  5.2  คุณสมบัติของกรรมการเครือขายผูปกครอง 
                             (1)   ประกอบอาชีพสุจริต  มีท่ีอยูอาศัยเปนหลักแหลงแนนอน 

                   (2)  บรรลุนิติภาวะ  และมีสถานภาพเปนผูปกครองนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดในปจจุบันหรืออดีต 
                             (3)   ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
                       5.3  การพนจากตําแหนงของกรรมการเครือขายผูปกครอง 
                              (1)   ตาย 
                              (2)   ลาออก 
                              (3)   ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ 5.2 
                    (4)   คณะกรรมการมีมติใหออก 
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  5.4  วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง  
  (1)   คณะกรรมการเครือขายผูปกครองทุกระดับ มีวาระ 1 ป  นับต้ังแตวันท่ีไดรับการคัดเลือก 
ส้ินสุดลงในวันท่ีคณะกรรมการเครือขายผูปกครองชุดใหมไดรับการคัดเลือกและเปนวันเริ่มปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
เครือขายชุดใหม   
   (2)  กรณีกรรมการพนจากตําแหนงใหดําเนินการเลือกต้ังหรือสรรหากรรมการในตําแหนงท่ีวาง
ภายใน 30  วัน นับแตวันส้ินสภาพ  โดยใหฝายบริหารโรงเรียนสามารถสรรหาผูทรงคุณวุฒิหรือผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
เปนคณะกรรมการระดับโรงเรียนเพิ่มเติม  โดยนําเสนอผูบริหารโรงเรียนพิจารณาแตงต้ังตอไป 

 (3)  ใหคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับหองเรียน  ระดับช้ันเรียน ดําเนินการจัดใหมี 
การเลือกต้ังคณะกรรมการเครือขายผูปกครองชุดใหม  ภายใน  30 วัน  และคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับ
โรงเรียนดําเนินการจัดใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียนชุดใหม ภายใน 45 วัน นับจาก 
วันเปดภาคเรียนแรก 
 ขอ  6    บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 
                              6.1  รวมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนปากเกร็ดโดยผานความเห็นชอบจากผูบริหาร 
                              6.2  รวมสรางสายใยเช่ือมสัมพันธอันดีระหวางครูและผูปกครอง 
                              6.3  สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนปากเกร็ด 
                              6.4  ใหขอคิดเห็น และเสนอแนะตอโรงเรียนในเรื่องตางๆ ท่ีจะเปนประโยชนแกนักเรียน  
          6.5  หามมิใหจัดกิจกรรมใหมีการเรี่ยไรท่ีมิชอบดวยกฎหมาย หรือใชอํานาจหนาท่ีใหปรากฎ 
ในการเรี่ยไรตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) 
พ.ศ. 2549 
                              6.6  กรรมการเครือขายผูปกครองในระดับโรงเรียนจะตองรวบรวมขอมูลและกิจกรรมของแตละ
ระดับช้ันนําเสนอโรงเรียนเพื่อพิจารณาตอไป 
                              6.7  ใหคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียนจัดการประชุมใหญคณะกรรมการเครือขาย 
ผูปกครองทุกระดับ  ตามความเหมาะสมอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

  ขอ  7   ใหโรงเรียนปากเกร็ดแตงต้ังครูเปนผูประสานงานกับคณะกรรมการเครือขายผูปกครองในทุกระดับ   
    ขอ  8   คณะกรรมการหรือกิจกรรมใดท่ีไดจัดต้ังหรือดําเนินการอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับใหปรับหรือ
จัดการกิจกรรมใหสอดคลองกับระเบียบนี้ 

   ขอ  9   ใหผูบริหารสถานศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูลงนามในประกาศแตงต้ัง 
คณะกรรมการเครือขายผูปกครองได   กรณีส้ินสุดวาระลง ตามขอ 5.4 
                      ขอ  10.  การแกไขระเบียบนี้สามารถกระทําไดตามความเหมาะสมตามสมัยแหงกาลเวลา กระทําได 1 ป 
ตอครั้ง หรือกรณีมีเหตุแหงความจําเปนโดยเรงดวน และท่ีประชุมคณะกรรมการเครือขาย มีมติเปนเอกฉันทใหทําการแกไข 
               ขอ  11.  ใหผูบริหารสถานศึกษา  กํากับดูแล  ใหเปนไปตามระเบียบนี้  และเปนผูลงนามในประกาศ
แตงต้ังคณะกรรมการเครือขายผูปกครองได  กรณีส้ินสุดวาระ  ตามขอ  5.4 
    

ประกาศ  ณ  วันท่ี  15   พฤษภาคม   พ.ศ.  2562 
 
 

 
 ( นางสาววิณัฐธพัชร  โพธิ์เพชร ) 
 ผูอํานวยการโรงเรียนปากเกร็ด 

 


