
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
 1.  ความหมายและความส าคัญของเครือข่ายผู้ปกครอง   

 1.1 ความหมายของเครือข่าย    

  “เครือข่าย” (network)  หมายความว่า การเข้ามามีบทบาทในฐานะการสร้างความร่วมมือเป็นแนว

ร่วม  และ/หรือการมีส่วนร่วม ซึ่งในช่วงของการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 9 (6) ได้ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการ และสถาบันสังคม ซึ่งค าว่า “เครือข่าย” ได้ถูกมาใช้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อท่ีจะให้เกิดกลไก

ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา   

 1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง    

  (1)  เพื่อการด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน    

  (2)  เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน    

  (3)  เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ และแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และ

นักเรียนในโรงเรียน    

  (4)  เป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมความรู้ เสริมประสบการณ์ สามารถช่วยเหลือ ตนเองได้ 

ด ารงไว้ซึง่วัฒนธรรมประเพณี และละเว้นอบายมุขท้ังปวง กับเพื่อส่งเสริมความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน    

  (5)  เพื่อให้มีการติดต่อส่ือสารกับพ่อแม่  ผู้ปกครอง อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   

 1.3 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประกอบด้วย    

  (1)  คณะกรรมการระดับห้องเรียนมีจ านวนตามความเหมาะสม และตามขนาดของสถานศึกษานั้นๆ     

  (2)  คณะกรรมการะดับช้ันเรียน   มีจ านวนตามความเหมาะสม     

  (3)  คณะกรรมการระดับโรงเรียน มีจ านวนตามความเหมาะสม โดยคัดเลือกจาก คณะกรรมการ

ระดับช้ันเรียน    

 1.4 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง    

  (1)  ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา   

   (2)  ร่วมสร้างสายใยเช่ือมสัมพันธ์อันดีระหว่างครแูละผู้ปกครอง    

  (3)   สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา    

  (4)  ให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะต่อสถานศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและ

สถานศึกษา    

  (5)  จัดการประชุมกรรมการและผู้ปกครองในห้องเรียนตามความเหมาะสมอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง    

  (6)  จัดท าท าเนียบนักเรียน และผู้ปกครองโดยละเอียด และส่งมอบส าเนาให้เลขานุการ กรรมการ

เครือข่ายผู้ปกครองในระดับช้ันเรียนและระดับโรงเรียน    



  (7)  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับโรงเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูล และกิจกรรมของแต่ละ

ระดับช้ันน าเสนอโรงเรียนเพื่อด าเนินการต่อไป  

    (8)  ให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนจัดการประชุมใหญ่ คณะกรรมการเครือข่าย

ผู้ปกครองทุกระดับ ตามความเหมาะสมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  

วาระการด ารงต าแหน่ง 

 มีวาระ 1 ปี นับแต่วันท่ีได้รับคัดเลือก ส้ินสุดลงในวันท่ีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชุดใหม่ได้รับการ

คัดเลือก   

องค์ประกอบและการคัดเลือกของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

 ระดับห้องเรียน  คือ ผู้ปกครองท่ีอาสาสมัครหรือได้รับคัดเลือกในแต่ละห้องเรียน จ านวน 6 คน แล้ว 

ผู้ปกครองท้ัง 6 คนดังกล่าว มาคัดเลือกกันเองเพื่อด ารงต าแหน่ง ประกอบด้วย  

  1. ประธาน  

  2. รองประธาน  

  3. เลขานุการ  

  4. นายทะเบียน  

  5. ประชาสัมพันธ์  

  6. เหรัญญิก 

 ระดับชั้นเรียน  คือ ประธาน และเลขานุการของแต่ละห้องเรียน จ านวนตามห้องเรียน ห้องละ 2 คนมา

คัดเลือกกันเองเพื่อด ารงต าแหน่ง ประกอบด้วย  

  1. ประธาน (คัดเลือกจากประธานระดับห้องเรียน)  

  2. รองประธาน  

  3. เลขานุการ (คัดเลือกจากเลขานุการระดับห้องเรียน)  

  4. นายทะเบียน 

  5. ประชาสัมพันธ์ 

  6. กรรมการกลาง  

 ระดับโรงเรียน  คือ เลือกผู้ปกครองท่ีอาสาสมัคร หรือได้รับคัดเลือกในแต่ละช้ัน ช้ันละ  3 คน                              

มี 6 ระดับช้ัน รวมเป็น 18 คน เป็นผู้แทนของเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน  ประกอบด้วย  

  1. ประธาน ท าหน้าท่ีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และเป็นผู้

ก าหนดแผนงานในแต่ละปีของเครือข่ายผู้ปกครอง และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามหน้าท่ีโดยต าแหน่งประธาน   

  2. รองประธาน คนท่ี 1 ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมแทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าท่ีได้ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับต าแหน่งรองประธาน   

  3. รองประธาน คนท่ี 2 ท าหน้าท่ีแทนประธาน หรือรองประธานคนท่ี 1 ในกรณีท่ีท้ังสองไม่อยู่ 

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้   

  4. เลขานุการ    ท าหน้าท่ี        



   4.1 รวบรวมเก็บรักษา ทะเบียน ท าเนียบสมาชิกเครือข่ายผู้ปกครอง       

   4.2 ส่งหนังสือแจ้งก าหนดการประชุมของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง        

   4.3 จัดระเบียบวาระการประชุม และบันทึกการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน   

  5. ผู้ช่วยเลขานุการ ท าหน้าท่ี ช่วยเหลือเลขานุการในการด าเนินงาน และท าการแทนเลขานุการใน

กรณีเลขานุการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้   

  6. ประชาสัมพันธ์ ท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเครือข่ายผู้ปกครอง และบุคคลท่ัวไป รับทราบ 

และเข้าใจถึงกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง   

  7. ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ท าหน้าท่ีช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ และงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย   

  8. นายทะเบียน ท าหน้าท่ีจัดท าบันทึก และรักษาสมุดทะเบียนประวัติสมาชิก   

  9. ผู้ช่วยนายทะเบียน ท าหน้าท่ีช่วยเหลือนายทะเบียน และงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย   

  10. ปฏิคม ท าหน้าท่ีต้อนรับ ดูแลจัดสถานท่ี อ านวยความสะดวกในการประชุม และในการจัด 

กิจกรรมต่าง ๆ   

  11. ผู้ช่วยปฏิคม ท าหน้าท่ีช่วยเหลือปฏิคม และงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย   

  12. ประสานงาน ท าหน้าท่ีประสานงานท่ัวไป และงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย   

  13. ผู้ช่วยประสานงาน ท าหน้าท่ีช่วยเหลือประสานงาน และงานอืน่ ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย   

  14. กรรมการกลาง 5 คน 

 

แผนภูมิการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 

 
คณะกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียน 

(เลือกผู้ปกครองในห้อง ท าหน้าท่ีประธาน รอง เลขา นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก 

 แต่ละห้องเรียนห้องละ 6 คน ) 

คณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้นเรียน 

(เลือกจาก  ประธาน  เลขา  ในแต่ละระดับห้องเรียน ห้องละ 2 คน) 

คณะกรรมการผู้ปกครองระดับโรงเรียน 

(เลือกจาก  กรรมการแต่ละระดับช้ัน ช้ันละ 3 คน) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  

ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

             เพื่อให้การบริหารและจัดการ เครือข่ายผู้ปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๑ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรค ๓ แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๑ (๓) (๗) ของกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึง ก าหนดวาง
ระเบียบ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองไว้ ดังนี ้
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  
  ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ” 

 ข้อ  ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓   บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าส่ังอื่นท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือขัดแย้งกับ 
 ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ นี้แทน 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

           “เครือข่ายผู้ปกครอง” หมายความว่า การรวมกันระหว่างผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาเดียวกัน เพื่อ
ร่วมมือกับสถานศึกษาในการประกอบกิจกรรมด้านก ารพัฒนาการเรียนรู้ และพฤติกรรมของนักเรียน 
 “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา หรือ บิดา หรือ มารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือ ผู้ปกครอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลท่ีนักเรียนอยู่ด้วยเป็นประจ าหรือท่ีนักเรียนอยู่รับ
ใช้การงาน  
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
 ข้อท่ี ๕ วัตถุประสงค์ของเครือข่ายผู้ปกครอง  
  (๑) เพื่อการด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง  
  (๒) เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของ  
      นักเรียน 
  (๓) เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และ 
      นักเรียนใน สถานศึกษา  
 ข้อท่ี ๖ คณะกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  
  (๑) เป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบัน  
  (๒) ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะ และต้องดูแลอุปการะนักเรียนท่ีแท้จริง  



 ข้อท่ี ๗ องค์ประกอบและการคัดเลือกของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  
 ระดับห้องเรียน คือผู้ปกครองท่ีอาสาสมัครหรือได้รับคัดเลือกในแต่ละห้องเรียน จ านวน  ๖ คน แล้ว
ผู้ปกครองท้ัง ๖ คน ดังกล่าว มาคัดเลือกกันเอง เพื่อด ารงต าแหน่ง ประกอบด้วย  
  - ประธาน  
  - รองประธาน  
  - เลขานุการ  
  - นายทะเบียน  
  - ประชาสัมพันธ์  
  - เหรัญญิก 
 ระดับชั้นเรียน คือประธาน และเลขานุการของแต่ละห้องเรียน จ านวนตามห้องเรียน ห้องละ ๒ คน มา
คัดเลือกกันเอง เพื่อด ารงต าแหน่ง ประกอบด้วย  
  - ประธาน (คัดเลือกจากประธานระดับห้องเรียน)  
  - รองประธาน  
  - เลขานุการ (คัดเลือกจากเลขานุการระดับห้องเรียน)  
  - นายทะเบียน  
  - ประชาสัมพันธ์  
  - เหรัญญิก 
  - กรรมการกลาง  
 ระดับโรงเรียน คือประธาน และเลขานุการของแต่ละระดับช้ัน รวม ๒ คน มี ๖ ระดับช้ัน รวมเป็น  ๑๒ คน 
เป็นผู้แทนของเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน โดยผู้ท่ีจะได้รับการแต่งต้ังให้เป็นประธาน และผู้อ านวยการ หรือผู้ท่ี
ผู้อ านวยการมอบหมาย คัดเลือกจ านวน ๖ คน รวมทั้งส้ิน ๑๘ คน ประกอบด้วย  
  ๑.  ประธาน  
  ๒.  รองประธานคนท่ี ๑  
  ๓.  รองประธานคนท่ี ๒  
  ๔.  เลขานุการ 
  ๕.  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๖.  ประชาสัมพันธ์ 
  ๗.  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์  
  ๘.  นายทะเบียน  
  ๙.  ผู้ช่วยนายทะเบียน 
  ๑๐. ปฏิคม  
  ๑๑. ผู้ช่วยปฏิคม 
  ๑๒.  เหรัญญิก 
  ๑๓.  ผู้ช่วยเหรัญญิก 
  ๑๔.  กรรมการกลาง ๕ คน 



 เมื่อประธานระดับช้ันใด ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานระดับโรงเรียน ให้คณะกรรมการระดับช้ันนั้น คัดเลือก
ประธานระดับช้ันเรียนของตน (ท่ีเป็นประธานระดับห้องเรียน) ขึ้นมาแทนต าแหน่งท่ีว่าง เพื่อให้ครบจ านวน ๑๒ คน 
*** การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ***  
 (๑) ตาย  
 (๒) ลาออก  
 (๓) ขาดคุณสมบัติตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อ ๖  
 (๔) มติท่ีประชุมของคณะกรรมการร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาให้พ้นจากสภาพเป็นคณะกรรมการ 
กรณีท่ีพบว่า คณะกรรมการหรือกรรมการได้กระท าการส่อไปในทางเจตนา แสวงหา หรือได้มาซึ่ง ผลประโยชน์ และ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตนเองหรือผู้อื่น  
 (๕) ส้ินสุดวาระ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการให้มีวาระคราวละ ๑ ปี  
 ข้อท่ี ๘ บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ  
  (๑) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน 
โดยความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา  
  (๒) ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง  
  (๓) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
  (๔) เสนอข้อคิด ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาท่ีจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษา  
 (๕) เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองตามท่ีโรงเรียนก าหนดอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  
  (๖) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบอย่างน้อย ปีละ 
๑ ครั้ง  
 ข้อท่ี ๙ ให้สถานศึกษาแต่งต้ังครูเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการตามความเหมาะสม  
 ข้อท่ี ๑๐ ให้สถานศึกษาด าเนินการให้ได้คณะกรรมการโดยเร็ว อย่างช้าภายในภาคเรียนท่ี ๑ ของทุกปี 
  ข้อท่ี ๑๑ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้แต่งต้ัง และถอดถอนคณะกรรมการ หรือกรรมการ  
 ข้อท่ี ๑๒ คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายจัดต้ังขึ้นหรือมีอยู่ก่อนระเบียบนี้ ใช้บังคับให้ด าเนินการต่อไป 
จนกว่าจะส้ินสุดวาระ 
 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

                                                                  

 

  

 

 

 

 

 


