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ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

 เพื่อให้การบริหารและจัดการการเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผู้ปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๑ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐ 
วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๑ (๓) (๗) ของ
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึง
ก าหนดวางระเบียบ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองไว้ดังนี้ 
 ข้อที่ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง  
                     พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ข้อที่ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อที่ ๓ บรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อที่ ๔ นิยามศัพท์ ในระเบียบนี้ 
  “เครือข่ายผู้ปกครอง” หมายความว่า การรวมกันระหว่างผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษา
เดียวกัน เพื่อร่วมมือกับสถานศึกษาในการประกอบกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน 
  “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา หรือ บิดา หรือ มารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือ
ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่นักเรียนอยู่ด้วยเป็นประจ าหรือที่
นักเรียนอยู่รับใช้การงาน 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 
 ข้อที่ ๕ วัตถุประสงค์ของเครือข่ายผู้ปกครอง 
  (๑) เพื่อการด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 
  (๒) เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน 
  (๓) เพื่อให้การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียนใน  
                         สถานศึกษา 
 ข้อที่ ๖ คณะกรรมการ 
  คุณสมบัติของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
  (๑) เป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบัน 
  (๒) ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ และต้องดูแลอุปการะนักเรียนที่แท้จริง 
 
 
 
  
  
 



๕ 

 

 ข้อที่ ๗  องค์ประกอบและการคัดเลือกของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
  ระดับห้องเรียน คือผู้ปกครองท่ีอาสาสมัครหรือได้รับคัดเลือกในแต่ละห้องเรียน จ านวน ๕ คน แล้ว
ผู้ปกครองทั้ง ๕ คนดังกล่าว มาคัดเลือกกันเองเพื่อด ารงต าแหน่ง ประกอบด้วย 
   -  ประธาน  
   -  รองประธาน 
   -  เลขานุการ 
   -  นายทะเบียน 
   -  ประชาสัมพันธ์ 
  ระดับชั้นเรียน คือประธานและเลขานุการของแต่ละห้องเรียน จ านวนตามห้องเรียน ห้องละ ๒ คน
มาคัดเลือกกันเองเพื่อด ารงต าแหน่ง ประกอบด้วย 

-  ประธาน (คัดเลือกจากประธานระดับห้องเรียน) 
   -  รองประธาน 
   -  เลขานุการ (คัดเลือกจากเลขานุการระดับห้องเรียน) 
   -  นายทะเบียน 
   -  ประชาสัมพันธ์ 
   -  กรรมการกลาง 
  ระดับโรงเรียน คือประธานและเลขานุการของแต่ละระดับชั้น รวม ๒ คน มี ๖ ระดับชั้น รวมเป็น 
๑๒ คน เป็นผู้แทนของเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน โดยผู้ท่ีจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานและรองประธาน
ระดับโรงเรียน มาจากการคัดเลือกผู้เป็นประธานระดับชั้นเรียน ซึ่งมีอยู่ ๖ คน ส่วนต าแหน่งอ่ืนๆ คัดเลือกตามความ
เหมาะสม ประกอบด้วย  

-  ประธาน  
   -  รองประธานคนที่ ๑ 
   -  รองประธานคนที่ ๒ 
   -  เลขานุการ 
   -  ประชาสัมพันธ์ 
   -  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
   -  นายทะเบียน 
   -  ปฏิคม 
   -  กรรมการกลาง ๔ คน 
  เมื่อประธานระดับชั้นใด ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานระดับโรงเรียน ให้คณะกรรมการระดับช้ันนั้น
คัดเลือกประธานระดับชั้นเรียนของตน (ที่เป็นประธานระดับห้องเรียน) ขึ้นมาแทนต าแหน่งที่ว่าง เพื่อให้ครบจ านวน 
๑๒ คน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

*** การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ*** 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๖ 
 (๔) มติที่ประชุมของคณะกรรมการร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาให้พ้นจากสภาพเป็น
คณะกรรมการ กรณีที่พบว่า คณะกรรมการหรือกรรมการได้กระท าการส่อไปในทางเจตนา แสวงหา หรือได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  เพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน 
 (๕) สิ้นสุดวาระ 
 วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการให้มีวาระคราวละ ๑ ปี 
 ข้อที่ ๘ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
  (๑) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน 
โดยความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา 
  (๒) ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง 
  (๓) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  (๔) เสนอข้อคิด ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศกึษา 
  (๕) เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองตามท่ีโรงเรียนก าหนดอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
  (๖) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบอย่างน้อย 
ปีละ ๑ ครั้ง 
 ข้อที่ ๙ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
 ข้อที ่๑๐ ให้สถานศึกษาด าเนินการให้ได้คณะกรรมการโดยเร็ว อย่างช้าภายในภาคเรยีนที่ ๑ ของทุกปี 
 ข้อที่ ๑๑ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการ 
 ข้อที่ ๑๒ คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายจัดตั้งข้ึนหรือมีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้ด าเนินการต่อไป
จนกว่าจะสิ้นสุดวาระ 
 

       ประกาศ ณ วันที่  ๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
                                       

                        (นายธีระพงศ์  นิยมทอง) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


