ระเบียบสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2
ว่ำด้วยเครือข่ำยโรงเรียนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 พ.ศ.2560
.....................
เนื่องจำกพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 มีผลใช้บังคับ
ทำให้โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรเปลี่ยนแปลง โดยเฉพำะโครงสร้ำง
ในระดับกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษำและกลุ่มสหวิทยำเขตของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำต้องถูกยกเลิกไป
โดยพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
ดังนั้น เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเกิดกำรรวมตัวและร่วมมือกันในกำรทำงำนระหว่ำง
โรงเรียนเป็นเครือข่ำย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำมำกยิ่งขึ้น สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 จึงวำงระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2
ว่ำด้วยเครือข่ำยโรงเรียนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2
ว่ำด้วยเครือข่ำยโรงเรียนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 และประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 เรื่องสถำนที่ตั้ง
หัวหน้ำศูนย์ และคณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2
ลงวันที่ 29 สิงหำคม 2559
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“โรงเรียน” หมำยควำมว่ำ สถำนศึกษำของรัฐที่จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยและ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2
“เครือข่ายโรงเรียน” หมำยควำมว่ำ กำรรวมโรงเรียนหลำย ๆ โรงเรียนในอำเภอ
เข้ำด้วยกัน
“เขตปกครองท้องที่” หมำยควำมว่ำ อำเภอในจังหวัดสุโขทัย
“ผู้บริหารโรงเรียน” หมำยควำมว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำของรัฐที่จัดกำรศึกษำระดับ
ปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2
“ประธานเครือข่าย” หมำยควำมว่ำ ประธำนเครือข่ำยโรงเรียน
“รองประธานเครือข่าย” หมำยควำมว่ำ รองประธำนเครือข่ำยโรงเรียน
“คณะกรรมการเครือข่าย” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียน
“ศูนย์เครือข่าย” หมำยควำมว่ำ ที่ตั้งศูนย์เครือข่ำยโรงเรียน
“หัวหน้าศูนย์เครือข่าย” หมำยควำมว่ำ หัวหน้ำศูนย์เครือข่ำยโรงเรียน
“คณะทางานพัฒนาวิชาการเครือข่าย” หมำยควำมว่ำ คณะทำงำนพัฒนำวิชำกำร
เครือข่ำยโรงเรียน
“หัวหน้าคณะทางานพัฒนาวิชาการเครือข่าย” หมำยควำมว่ำ หัวหน้ำคณะทำงำน
วิชำกำรเครือข่ำยโรงเรียน
/ครูผู้สอน...
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“ครูผู้สอน” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำซึ่งทำหน้ำที่หลัก
ทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน และหมำยควำมรวมถึงรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำประถมศึกษำ หรือตำแหน่งที่
เรียกชื่ออย่ำงอื่นด้วย ที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในสถำนศึกษำของเครือข่ำยนั้น ๆ
ข้อ 5 ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 รักษำกำรให้
เป็นไปตำมระเบียบนี้และในกรณีที่ไม่อำจปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ได้ ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 พิจำรณำสั่งกำรตำมที่เห็นสมควร

หมวด 1
วัตถุประสงค์
ข้อ 6 วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งเครือข่ำยโรงเรียน มีดังนี้
(1) เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำทั้ง 4 งำนหลักของสถำนศึกษำ
และวิชำชีพ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในเครือข่ำยโรงเรียน
(2) เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนงำนระหว่ำงโรงเรียน เครือข่ำยโรงเรียน
กับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนอื่น
(3) เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นในเครือข่ำย
โรงเรียนและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(4) เพื่อส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในเครือข่ำยโรงเรียน

หมวด 2
โครงสร้างและวิธีแบ่งเครือข่ายโรงเรียน
ข้อ 7 ให้จัดตั้งเครือข่ำยโรงเรียนในเขตปกครองท้องที่เดียวกัน โดยคำนึงถึงสภำพพื้นที่ทำง
ภูมิศำสตร์ ควำมสะดวกในกำรคมนำคม หรือตำมควำมเหมำะสมอื่น ๆ
ข้อ 8 วิธีกำรแบ่งเครือข่ำยโรงเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) เครือข่ายโรงเรียนหนึ่งให้มีโรงเรียนระหว่าง 7 – 15 โรงเรียน
(2) เขตปกครองท้องที่ใดมีจำนวนโรงเรียนมำก อำจแบ่งเป็นหลำยเครือข่ำยได้
โดยคำนึงถึงจำนวนโรงเรียน และจำนวนนักเรียนที่มีปริมำณใกล้เคียงกัน และสภำพพื้นที่ตำมข้อ 7 โรงเรียนที่
เรียนรวมทุกชั้นตำมแผนที่ กศจ. กำหนดอำจไม่ประกำศชื่ออยู่ในเครือข่ำยก็ได้
ข้อ 9 คณะกรรมกำรเครือข่ำยประกอบด้วย
(1) ผู้บริหำรโรงเรียนทุกโรงเรียนในเครือข่ำยเป็นกรรมกำรโดยตำแหน่ง
(2) ครูผู้สอนที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรโดยตำแหน่งจำนวนกึ่งหนึ่ง
ของโรงเรียนภำยในเครือข่ำย ถ้ำมีเศษให้เพิ่มได้อีกหนึ่งคนและจะมีในโรงเรียนเดียวกันเกินกว่ำหนึ่งคนไม่ได้
(3) ให้คณะกรรมกำรเครือข่ำยเสนอกำรตั้งศูนย์เครือข่ำยตำมควำมเหมำะสมต่อ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
/ให้คณะกรรมกำร...
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ให้คณะกรรมกำรเครือข่ำยเลือกกรรมกำรโดยตาแหน่งคนหนึ่งเป็นประธาน และ
เลือกกรรมการเครือข่ายโดยตาแหน่งที่เหลืออีกหนึ่งคนเป็นรองประธาน และกรรมการอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม พร้อมนี้ให้ประธานเครือข่ายแต่งตั้งเลขานุการหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการอีกหนึ่งคน ประธาน
เครือข่าย รองประธานเครือข่าย และคณะกรรมการเครือข่ายที่ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี
การศึกษา และเมื่อพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับเลือกอีกได้
ข้อ 10 กำรเลือกประธำนเครือข่ำย รองประธำนเครือข่ำย และกรรมกำรอื่น ๆ ให้กระทำ
ภำยหลังจำกที่ได้กรรมกำรเครือข่ำยครบตำมข้อ 9 ภำยในสิบห้ำวัน แล้วรำยงำนให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียนและศูนย์เครือข่ำยโรงเรียน
ข้อ 11 นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระในข้อ 9 ประธำนเครือข่ำย รองประธำนเครือข่ำย
และกรรมกำรเครือข่ำยพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(1) ตำย
(2) พ้นจำกกำรเป็นข้ำรำชกำรครู
(3) ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเครือข่ำยโรงเรียนหรือลำศึกษำต่อเป็นเวลำนำนเกิน
กว่ำเก้ำสิบวัน
(4) ลำออก
ข้อ 12 ในกรณีที่ประธำนเครือข่ำย และหรือรองประธำนเครือข่ำยว่ำงลงก่อนถึงครำวออกตำม
วำระให้ดำเนินกำรเลือกประธำนเครือข่ำย และหรือรองประธำนเครือข่ำยภำยในสิบห้ำวัน และในกรณีที่กรรมกำร
เครือข่ำยที่ได้รับเลือกว่ำงลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระให้ดำเนินกำรเลือกภำยในสำมสิบวัน ประธำนเครือข่ำย
รองประธำนเครือข่ำย และกรรมกำรเครือข่ำยที่ได้รับเลือกให้อยู่ในตำแหน่งเท่ำกับวำระ ที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
แต่ถ้ำวำระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้ำสิบวันจะไม่เลือกก็ได้
ข้อ 13 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำย จะต้องมีกรรมกำรเครือข่ำยเข้ำร่วมประชุม ไม่น้อย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรเครือข่ำยทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธำนเครือข่ำยและรองประธำนเครือข่ำยไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อำจมำ
ประชุมได้ให้กรรมกำรเครือข่ำยที่มำประชุมเลือกกรรมกำรเครือข่ำยคนหนึ่งเป็นประธำนที่ประชุม
ในกำรออกเสียงลงมติให้ถือเสียงข้ำงมำกของที่ประชุม กรรมกำรเครือข่ำยคนหนึ่งให้มี
เสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด
ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยทุกครั้ง ให้จัดทำบันทึกกำรประชุมรำยงำนต่อ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ข้อ 14 บทบำท อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเครือข่ำย
(1) พิจำรณำนโยบำยและแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำของเครือข่ำยโรงเรียนให้สอดคล้อง
กับแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และนโยบำยของรัฐบำล กระทรวง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(2) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำนและโครงกำรของเครือข่ำยโรงเรียน
(3) เสนอแนะกำรบริหำรงำน 4 งำนหลักและวิชำชีพ ภำยในเครือข่ำยโรงเรียนเพื่อให้
กำรบริหำรเครือข่ำยโรงเรียนมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
(4) ระดมและกำหนดแนวทำงในกำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำร่วมกันภำยในเครือข่ำยโรงเรียน
/ (5) รำยงำนผล...
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(5) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีของเครือข่ำยโรงเรียนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2
(6) แต่งตั้งคณะที่ปรึกษำและหรือคณะทำงำนเพื่อดำเนินงำนตำมที่คณะกรรมกำร
เครือข่ำยเห็นสมควร
(7) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2

หมวด 3
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน
ข้อ 15 เครือข่ำยโรงเรียนต้องจัดให้มีศูนย์เครือข่ำยโรงเรียน ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ใช้สถำนที่ของโรงเรียนภำยในเครือข่ำยโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนำดใหญ่หรือ
โรงเรียนที่มีอำคำรสถำนที่เพียงพอ
(2) มีสภำพภูมิศำสตร์ที่เป็นศูนย์กลำงของโรงเรียนต่ำง ๆ ในเครือข่ำย สำมำรถเดินทำง
ติดต่อได้สะดวก
(3) กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อ (1) และ (2) ได้ ให้คณะกรรมกำรเครือข่ำยพิจำรณำ
ตำมที่เห็นสมควร
ข้อ 16 ศูนย์เครือข่ำยโรงเรียน ให้ประธำนเครือข่ำยโรงเรียนหรือผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ตั้งศูนย์
เครือข่ำย ทำหน้ำที่หัวหน้ำศูนย์เครือข่ำยและให้กรรมกำรเครือข่ำยพิจำรณำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ที่เห็นควรเป็นคณะทำงำนในศูนย์เครือข่ำยได้ตำมควำมเหมำะสม
ข้อ 17 ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำแต่งตั้งศึกษำนิเทศก์อย่ำงน้อย 1 คน เป็น
ที่ปรึกษำและประสำนงำนด้ำนวิชำกำรของเครือข่ำยโรงเรียน
ข้อ 18 ศูนย์เครือข่ำยมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรเครือข่ำย
(2) เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนงำนภำยในเครือข่ำยโรงเรียนและหน่วยงำนอื่น
ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนทำงวิชำกำร บุคลำกร งบประมำณ กำรบริหำรทั่วไป และอื่น ๆ
(3) จัดทำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำของเครือข่ำยโรงเรียนเสนอต่อ
คณะกรรมกำรเครือข่ำย
(4) สรุปผลกำรปฏิบัติงำนของเครือข่ำยโรงเรียนและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร
เครือข่ำยและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2
(5) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรเครือข่ำยมอบหมำย
ข้อ 19 หัวหน้ำศูนย์เครือข่ำย มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรดำเนินงำนของศูนย์เครือข่ำย ให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ข้อ 20 ประธำนกรรมกำรเครือข่ำย รองประธำนเครือข่ำย คณะกรรมกำรเครือข่ำย หัวหน้ำ
ศูนย์เครือข่ำย ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 เป็นผู้พิจำรณำลงนำม
แต่งตั้ง ส่วนคณะกรรมกำรอื่น ๆ และคณะอนุกรรมกำรให้ประธำนเครือข่ำยเป็นผู้ลงนำมแต่งตั้งโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรเครือข่ำย
/ข้อ 21 ให้ ...
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ข้อ 21 ให้มีคณะกรรมกำรพัฒนำวิชำกำรเครือข่ำยขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้คณะกรรมกำรเครือข่ำย
สรรหำจำกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและเป็นที่
ยอมรับของครูภำยในเครือข่ำยโรงเรียน อย่ำงน้อยโรงเรียนละหนึ่งคนหรือตำมควำมเหมำะสม
ข้อ 22 คณะทำงำนพัฒนำวิชำกำรเครือข่ำย มีหน้ำที่ดังนี้
(1) ให้ควำมช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำศูนย์เครือข่ำย
(2) วำงแผนพัฒนำงำนวิชำกำรของโรงเรียนภำยในเครือข่ำย
(3) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรเครือข่ำยมอบหมำย
ข้อ 23 กำรรวมเครือข่ำยโรงเรียนให้เป็นไปตำมประกำศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2
ข้อ 24 ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 เป็นผู้มีอำนำจ
ประกำศเครือข่ำย
ประกำศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

(นำยเปรม คำวัฒนำ)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2

