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ระเบียบโรงเรียนตระพังพิทยาคม 

ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการโรงเรียน พุทธศักราช 2558 
……………………………………………. 

 เพ่ือให้การจัดระบบบริหารราชการโรงเรียนตระพังพิทยาคม  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   สามารถด าเนินงานไปอย่างเป็นระบบที่
มีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมายตามภารกิจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน       
จึงก าหนดระเบียบบริหารราชการโรงเรียนตระพังพิทยาคม พุทธศักราช 2558 ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบบริหารราชการโรงเรียนตระพังพิทยาคม พุทธศักราช 2558 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้มีอ านาจลงนามประกาศใช้ระเบียบนี้ เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนตระพังพิทยาคมที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการฉบับก่อนหน้า  
นี้ และบรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับ
ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
 “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนตระพังพิทยาคม 

“ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม  
 “หัวหน้ากลุ่ม” หมายถึง ข้าราชการครูหรือบุคลากรที่โรงเรียนแต่งตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม ตาม
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 “ฝ่ายบริหารโรงเรียน” หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนและข้าราชการครูหรือบุคลากรที่โรงเรียนแต่งตั้งให้
เป็นหัวหน้ากลุ่ม  ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 “คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายถึง ฝ่ายบริหารโรงเรียน และ ข้าราชการครูหรือบุคลากร ที่โรงเรียน
แต่งตั้งข้ึนเพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายบริหารในการวางแผน  ก าหนดแนวทางการบริหารโรงเรียนและ  เป็นที่ปรึกษา
ฝ่ายบริหารในการแก้ปัญหา และการพัฒนาโรงเรียน 
 “ข้าราชการคร”ู หมายถึง ข้าราชการครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 “บุคลากร” หมายถึง ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานตามสัญญา ของโรงเรียน
ตระพังพิทยาคม 
 “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นจัดพ้ืนฐานโรงเรียนตระพัง
พิทยาคม ประกอบด้วยบุคคล ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
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 ข้อ 5  ให้มีหน่วยงานที่ปรึกษาและสนับสนุนการบริหารโรงเรียน 4 หน่วยงาน ดังนี้ 
 5.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน หมายถึง บุคคลทั่วไป จ านวนตามที่ฝ่ายบริหารโรงเรียน
เห็นสมควรเพ่ือเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน มีหน้าที่ช่วยเหลือ ให้
ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการบริหารโรงเรียน 
  5.2  ชมรมหรือสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม หมายถึง คณะกรรมการชมรม
หรือสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของชมรมหรือสมาคม 
  5.3 ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตระพังพิทยาคม หมายถึง คณะกรรมการชมรมหรือสมาคม
ศิษย์เก่าโรงเรียนตระพังพิทยาคม มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามที่ก าหนดไว้
ในข้อบังคับของชมรมหรือสมาคม 
  5.4 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน ใน
เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนตามสัดส่วนที่ก าหนด มีหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนและให้ค าแนะน าในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 
 ข้อ 6  ให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน
เป็นประธานกรรมการ  หัวหน้ากลุ่มบริหารต่าง ๆ เป็นกรรมการ และข้าราชการครูหรือบุคลากรคนหนึ่ง เป็น
กรรมการและเลขานุการ  มีหน้าที่วางแผนและก าหนดแนวทางการบริหารโรงเรียน ภายใต้กรอบนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานของโรงเรียน เป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารโรงเรียนในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ กลุ่ม ฝ่าย 
งาน ต่าง ๆ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทุกคน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา  ด้านการบริหาร  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการนิเทศผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ตามสายงานบริหารโรงเรียน 
ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามภารกิจและนโยบายของโรงเรียน 
 ข้อ 7  ก าหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานหลักตามสายงานบริหารโรงเรียนเพ่ือด าเนินงานตามภารกิจการจัด
การศึกษาของโรงเรียน จ านวน 4 หน่วยงานหลัก มีฐานะเป็น “กลุ่ม” แต่ละกลุ่มก าหนดให้มีหน่วยงานรอง เรียกว่า 
“ฝ่าย” หน่วยงานรองเหล่านี้ก าหนดแบ่งหน่วยงานย่อยต่อไปเป็น “งาน” ตามความเหมาะสมโดยอยู่ในดุลยพินิจ
ของกลุ่มนั้น ๆ ก าหนดชื่อเรียกหน่วยงานหลัก “กลุ่ม” และหน่วยงานรอง “ฝ่าย” ไว้ดังนี้ 

7.1  กลุ่มบริหารวิชาการ ก าหนดให้แบ่งหน่วยงานรองเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 
7.1.1  ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
7.1.2  ฝ่ายบริหารงานทะเบียนและวัดผล 
7.1.3  ฝ่ายพัฒนาวิชาการและนวัตนกรรมแหล่งเรียนรู้ 
7.1.4  ฝ่ายมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

7.2  กลุ่มบริหารงานบุคคล ก าหนดให้แบ่งหน่วยงานรองเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ 
 7.2.1  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 7.2.2  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 7.2.3  ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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7.3  กลุ่มบริหารงบประมาณ ก าหนดให้แบ่งหน่วยงานรองเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ 
7.3.1  ฝ่ายธุรการ 
7.3.2  ฝ่ายบริหารงานการเงินและบัญชี 
7.3.3  ฝ่ายบริหารงานพัสดุ 
7.3.4  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
7.3.5  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

7.4  กลุ่มบริหารทั่วไป ก าหนดให้แบ่งหน่วยงานรองเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 
7.4.1  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
7.4.2  ฝ่ายอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
7.4.3  ฝ่ายสวัสดิการนักเรียน 
7.4.4  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ข้อ 8 ให้แต่งตั้งข้าราชการครู หรือบุคลากรของโรงเรียน   ขึ้นท าหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม   มีหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ตามภารกิจที่ก าหนด  ตาม
ระเบียบของทางราชการ  ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ให้หัวหน้ากลุ่มเสนอแต่งตั้งข้าราชการครูหรือ
บุคลากรขึ้นท าหน้าที่ หัวหน้าฝ่าย  ฝ่ายละ 1 คน เพ่ือรับผิดชอบการด าเนินงานของฝ่าย  ในการวางแผนงาน การ
ควบคุมการปฏิบัติงาน  การก ากับติดตาม ดูแล ตรวจสอบ  และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี    ให้ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยตามพรรณนางานของฝ่ายนั้น ๆ  แต่ละฝ่ายก าหนดแบ่งหน่วยงานย่อยที่เป็นหน่วยงานระดับ
ปฏิบัติการเรียกว่า “งาน” ขึ้นตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของแต่ละกลุ่ม และให้แต่งตั้งข้าราชการครู
หรือบุคลากรข้ึนรับผิดชอบด าเนินงานตามภาระหน้าที่ของงานต่างๆ อย่างน้อยงานละ 1 คน    
 ข้อ 9 การบริหารหลักสูตรและการพัฒนาวิชาการ    ก าหนดจัดการบริหารหลักสูตรและการพัฒนาวิชาการ
โดยให้มีกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ขึ้นตามโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียน เพ่ือด าเนินงานด้าน
การบริหารวิชาการและประสานงานกับบุคลากรภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควบคุมดูแลด้านการใช้หลักสูตร การ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม การพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน การ
พัฒนาทักษะทางวิชาการ การนิเทศการสอน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนควบคุมการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นภารกิจหลักของโรงเรียน  โดยกลุ่ม
บริหารวิชาการเป็นผู้ควบคุมดูแลประสานการด าเนินงาน    โดยก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
การบูรณาการร่วมกันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   

ข้อ 10  ให้แต่งตั้งข้าราชการครูหรือบุคลากรคนหนึ่ง ขึ้นท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเรียกชื่อ
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ และให้แต่งตั้งข้าราชการครูหรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสอนคนหนึ่ง
ขึ้นท าหน้าที่หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ข้อ 11  ให้หัวหน้ากลุ่ม ร่วมกับหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานต่าง ๆ    จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พรรณนา
งาน นโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติงานและระเบียบการปฏิบัติงานตามสายงานในกลุ่ม โดยไม่ขัดต่อระเบียบของ
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โรงเรียนและทางราชการ เสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากผู้อ านวยการโรงเรียนแล้วจึงประกาศใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงาน
ของกลุ่มนั้น ๆ  

ข้อ 12  ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ 
ก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ก าหนดแผนการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางและสาระเพ่ิมเติมของรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์จาก
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดท ารายวิชาพร้อมเกณฑ์การประเมิน ก าหนดสิ่งที่
ต้องการประเมินในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมเกณฑ์
การประเมินและแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน ก าหนดการทบทวนการพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
และให้ข้อเสนอแนะ ข้อหารือเกี่ยวกับวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอน
ผลการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน     เป็น ประธานกรรมการ 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม   เป็น กรรมการ 
 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    เป็น กรรมการ 
 หัวหน้างานแนะแนว     เป็น กรรมการ 
 หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล    เป็น กรรมการ 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ    เป็น กรรมการและเลขานุการ 
 ข้อ 13  ให้ฝ่ายบริหารโรงเรียนก าหนดระบบ และวิธีจัดท าแบบรายงานผลการปฏิบัติงานแบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน ทั้งแบบประเมินบุคคล และแบบประเมินผลงาน ตามสายงานบริหารโรงเรียน ตลอดจนแบบรายงาน
และแบบประเมิน งาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และก ากับติดตามให้การรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด 

 ข้อ 14  การแต่งตั้งข้าราชการครูหรือบุคลากรของโรงเรียนขึ้นท าหน้าที่ต่าง ๆ ตามสายงานบริหารโรงเรียน 
เป็นอ านาจของผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจะพ้นจากความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่าง ๆ ได้ เมื่อพ้นสภาพ
การเป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรโรงเรียนตระพังพิทยาคม  หรือได้รับอนุญาตหรือมีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียนให้พ้นจากหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง 

 ข้อ 15  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ ณ วันที่   25   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2558 

 

 

(นายสันติกร  รักสองหมื่น) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 


