
 

กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มนโยบำย 
และแผนงำน 

กลุ่มบริหำร 
วิชำกำร 

กลุ่มส่งเสริม 
กิจกำรนักเรียน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำโรงเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

กลุ่มบริหำรท่ัวไป 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

เครือข่ำยกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
กำรจัดกำรศึกษำภำยนอก 

เครือข่ำยกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
กำรจัดกำรศึกษำภำยใน  

๑.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
๒.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓.  คณะกรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจังหวัดพะเยา 
๔.  คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๕.  คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานต่าง ๆ 
๖.  คณะกรรมการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
๗.  คณะกรรมการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา 
๘.  คณะกรรมการบริหารงานตามนโยบาย สพฐ. 
๙.  คณะกรรมการประสานงานการจัดการศึกษา 
 
 

๑. ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองและครโูรงเรียนถ ้าปินวิทยาคม 
๒. ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนถ ้าปินวิทยาคม 
๓. ชมรมครูเก่าโรงเรียนถ ้าปินวิทยาคม 
๔. มูลนิธิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนถ ้าปินวิทยาคม 
๕. กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๖. สหวิทยาเขตภูกามยาว  (กลุ่มย่อยที่ ๕) 
๗. ศูนย์บริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 
๘. ศูนย์ไกล่เกลี่ยโรงเรียนถ ้าปินวิทยาคม 
๙. โรงเรียนคู่พัฒนา (โรงเรียนพะเยาพิทยาคม) 

๑.งานส้านักงาน 
๒.งานการเงินและการ
บัญชี 
๓.งานสารบรรณ 
๔.งานบุคลากร 
๕.งานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
๖.งานส้านักงานพัสดุ 
๗.งานจัดซื อ-จัดจ้าง 
๘.งานยานพาหนะ 
๙.งานสวัสดิการครูและ
นักเรียน 
๑๐.งานน ้าด่ืมโรงเรียน 
๑๑.งานปฏิคมโรงเรียน 
๑๒.งานประกัน
อุบติัเหตุ 
๑๓.งานสหการร้านค้า 
๑๔.งานชมรมครูเก่า 

๑.งานส้านักงาน 
๒.งานโสตทัศนศึกษา 
๓.งานโภชนาการ 
๔.งานสาธารณูปโภค 
๕.งานประชาสัมพันธ์ 
๖.งานนักการภารโรง
และลูกจ้างชั่วคราว 
๗.งานอาคารสถานที่ 
๘.งานอนามัย
โรงเรียน 
๙.งานชุมชนสัมพันธ์ 
๑๐.งานบ้านพักครู 
๑๑.งานธนาคาร
โรงเรียน 
๑๒.งานกิจกรรมชาติ
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

๑.งานส้านักงาน 
๒.งานสารสนเทศ 
๓.งานข้อมูล (Data 
Center) 
๔.งานพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๕.งานก้ากับ ติดตาม 
และประเมินผล 
๖.งานเลขา
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
๗.งานแผนงาน 
งบประมาณ 
๘.งานประกันคุณภาพ 
    การศึกษา 
๙.งานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
๑๐.งานประกัน
คุณภาพ/สารสนเทศ/
แผนงาน 
๑๑.งานนโยบาย 
 

๑.งานส้านักงาน 
๒.งานระดับชั น 
๓.งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย/ 
คณะกรรมการนักเรียน    
๔.งานสารวัตรนักเรียน
และจราจร 
๕.งานเวรประจ้าวัน
และเวรยาม 
๖.งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
๗.งานป้องกันและแก้ไข 
พฤติกรรมนักเรียน/
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
๘.งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน/
เครือข่ายผู้ปกครอง 
๙.งานสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
๑๐.งานเสริมสร้าง
กิจกรรมทักษะชีวิต 
 

๑.งานส้านักงาน 
๒.งานนิเทศและพัฒนา 
   บุคลากร 
๓.งานรับนักเรียน  
๔.งานตารางสอน 
๕.งานยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิและส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
๖. งานโครงการพิเศษ
และงานตามนโยบาย 
๗.งานห้องสมุด 
๘.งานพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียน
การสอน 
๙.งานวัดผลประเมินผล 
๑๐.งานทะเบียนและสถิติ 
๑๑.งานกิจกรรมนักเรียน 
๑๓. งานแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพ 
๑๔.งานพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 
 
 
 

คุณภำพนักเรียน 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ โรงเรียนถ้ ำปินวทิยำคม 



บทบำทและหน้ำท่ีภำคีเครือข่ำยของโรงเรยีน 
 
บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และกรรมกำรที่ปรึกษำโรงเรียนถ้ ำปินวิทยำคม 
 ๑.  ด้ำนวิชำกำร 

๑.๑  ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และความต้องการของผู้เรียนชุมชนและ
ท้องถิ่น 

๑.๒  ให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวน          
การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อการปรับปรุงแลพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๑.๓ รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการด้าเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพในโรงเรียน 
  ๒.  ด้ำนงบประมำณ 
 ๒.๑ ให้ความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั งและการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน 
 ๒.๒ ให้ความเห็นข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การบริหารการเงิน และการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของโรงเรียนหรือปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี ตามท่ี 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก้าหนด 
  ๓.   ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

๓.๑ ก้ากับดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาในสอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ  
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ศ.จ. จังหวัดพะเยา ก้าหนด 

๓.๒ เสนอความต้องการอ้านวยและอัตราต้าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในโรงเรียนเพื่อเสนอ อ.ก.ศ.จ. จังหวัดพะเยา พิจารณา 

๓.๓ ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในโรงเรียนต่อผู้บริหารโรงเรียน 

๓.๔ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                         
พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎหมายอื่น หรือตามท่ี อ.ก.ศ.จ. จังหวัดพะเยา มอบหมาย 

  ๔.  ด้ำนนโยบำยและแผน 
๔.๑ ให้ความเห็น เสนอแนะ และให้ค้าปรึกษาในการจัดท้านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั นพื นฐาน  ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รวมทั งความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

๔.๒  รับทราบ ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกิจการของโรงเรียนให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค้าส่ัง   
ตลอดจนนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน   
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  และรายงานส้านักงาน 
เขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เมือ่โรงเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค้าส่ัง ตลอดจน



นโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

๔.๓ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร        
เพื่อการศึกษา รวมทั งปกครองดูแลบ้ารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียนตามท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก้าหนด 

๔.๔ ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะและให้ค้าปรึกษาในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
และปฏิบัติ ฯลฯ ในการด้าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก้าหนด 

๔.๕ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ค้าปรึกษาในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและ    
สร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 

๔.๖ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ   
ก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ฯลฯ 

 

บทบำทและหนำ้ที่ของผู้บริหำรโรงเรียน 
๑. บริหารงานสารบรรณ งานบุคลากร งานการเงิน งานพัสดุ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบวินัย

ของทางราชการ และตามท่ีรับมอบอ้านาจจากผู้บังคับบัญชา 
๒. บริหารงานให้เกิดความเรียบร้อย  และบังเกิดผลดีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๔๗  โดยมีขอบข่าย  ๔  ด้าน  คือ 
๑. งานวิชาการ 
๒. งานงบประมาณ 
๓. การบริหารงานบุคคล 
๔. การบริหารท่ัวไป 
โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  

ส้านักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน และ 
สนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  โดย 

๑. วิเคราะห์และก้าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนไวอ้ย่างชัดเจน ให้ถือปฏิบัติเข้าใจตรงกัน 
และน้าไปปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๒. ก้าหนดกรอบแผนงาน  โครงการกิจกรรมตามนโยบายข้างต้น 
๓. ก้าหนดมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในรูปของคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะท้างาน   

หรือเป็นรายบุคคลของทุกขั นตอนตามนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม โดยสามารถควบคุม ตรวจสอบ   
ติดตามงานได้ทุกระยะ ทุกขั นตอนจนกว่างานนั นจะสัมฤทธิ์ผลตามท่ีต้องการ 

๔. พัฒนางานด้วยการกระตุ้น เรง่รัด ให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรม   
ด้าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก้าหนด 

๕. ควบคุม ก้ากับ ติดตาม เพื่อช่วยแก้ปัญหาพัฒนางาน เพื่อสร้างขวัญ ก้าลังใจ เพื่อให ้ 
งานนั นเป็นไปตามแผน 

๖. ประเมินผล  รายงานและประชาสัมพันธ์ 



๓. บริหารงานให้สอดคล้องและสนองความต้องการของชุมชน 
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

บทบำทและหนำ้ที่ของครูและบุคลำกร 
๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ รักษาจรรยาบรรณ มารยาท และวินัยตาม 

ระเบียบประเพณีครู 
๒. ปฏิบัติตามเป้าหมาย แนวปฏิบัติท่ีระบุไว้ในจุดเน้น และแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนให้บังเกิดผล 
๓. ปฏิบัติตามเป้าหมาย  นโยบาย  แนวปฏิบัติท่ีระบุไว้ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

จากผู้บังคับบัญชา  
๔. ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของนักเรียน 
๕. พัฒนาตนให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการเรียนการสอนแนวใหม่ 
๖. ส่งเสริม พัฒนา คุณภาพชีวิตของนักเรียนโดยค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๗. ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  พ.ศ.๒๕๓๗  ของคุรุสภา  ดังนี  

1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  โดยค้านึงถึงผลท่ีเกิดขึ นกับผู้เรียน 
3) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
5) พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 
7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
11) ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 

 

บทบำทและหนำ้ที่ของผู้ปกครองและชุมชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิหน้าท่ี  ดังต่อไปนี  
๑. อบรมบ่มนิสัย และจัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลให้ได้รับการศึกษาตามท่ีกฎหมาย 

ก้าหนด 
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้บุตรหรือบุคคล ซึ่งอยู่ในความ 

ดูแล  เพื่อให้บรรลุตามหลักการศึกษาไทย 
๓. จัดการศึกษาขั นพื นฐานให้แก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลตามความพร้อมของครอบครัวตาม 

มาตรา ๔๔  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐ 
๔. รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าอุปกรณ์การเรียน   

และค่าเครื่องแต่งกายตามระเบียบท่ีทางโรงเรียนก้าหนด 
๕. ร่วมมือกับโรงเรียน กวดขัน ควบคุมความประพฤติ และพฤติกรรมทางการศึกษาเล่าเรียนของ 

นักเรียนตามระเบียบข้อบังคับ  หรือค้าส่ังของโรงเรียน 



๖. ติดต่อกับโรงเรียนอย่างสม่้าเสมอ  เพื่อจะได้รับทราบความก้าวหน้า  และปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การศึกษาเล่าเรียน  และความประพฤติของบุตรหลาน 

๗. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ น  เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียน  และโรงเรียน 
ทั งทางก้าลังกาย  ก้าลังสติปัญญา  และก้าลังทรัพย์ 

 

บทบำทและหนำ้ที่ของนักเรียน 
 โรงเรียนได้ก้าหนดบทบาทและหน้าท่ีของนักเรียน เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้รับการพัฒนา               
เต็มตามศักยภาพและเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และก้าหนดแนวปฏิบัติส้าหรับนักเรียนไว้  ดังนี  

๑. บทบาทและหน้าท่ีของนักเรียนต่อโรงเรียน 
๑) นักเรียนต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัยอันดีงาม  เคารพต่อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และแนว 

ปฏิบัติของบ้านเมืองและโรงเรียน 
๒) นักเรียนต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียน  อาคารสถานท่ี รวมทั งรับผิดชอบ   

บ้ารุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับ  ไม้ยืนต้นท่ีโรงเรียนก้าหนดให้ 
๓) นักเรียนต้องร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  ทั งกิจกรรมตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๒. บทบาทและหน้าท่ีของนักเรียนต่อเพื่อนในโรงเรียน 
๑) นักเรียนต้องพึงรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ  และอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย 

อย่างมีความสุข 
๒) นักเรียนต้องมีความสุภาพอ่อนโยน  เอื อเฟื้อเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกัน  ให้เกียรติแก่กัน                 

ฉันท์พี่น้อง 
๓) นักเรียนต้องเป็นผู้น้า ผู้ตามท่ีดี และมีความรับผิดชอบร่วมกัน  
๔) นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกัน 

๓. บทบาทและหน้าท่ีของนักเรียนต่อการศึกษาของตนเอง 
๑) นักเรียนต้องตั งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเช่ือฟัง และอยู่ในโอวาทอันดีของครู อาจารย์ 
๒) นักเรียนต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองอยู่เสมอ 
๓) นักเรียนพึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และหมูค่ณะ 

๔. บทบาทและหน้าท่ีของนักเรียนต่อชุมชน 
๑) อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชุมชน 
๒) สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 

 


