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ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ข้อมูลพื้นฐาน สญัลักษณ์ ทศิทางการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 

      ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 
 
 
 
  
 
 

  
 

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
ชื่ออังกฤษ  Phayaophitthayakhom School 

 ประเภทสถานศึกษา สหศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ 
 อักษรย่อ  พ.ค. (P.P.K.) 
 ก่อตั้ง   พ.ศ. 2479 

ผู้ก่อตั้ง   นายอุ่นเรือน ฟองศรี   
    (ศึกษาธิการอ าเภอเมืองพะเยาในขณะนั้น) 

รหัส   56012001 
ที่ตั้งโรงเรียน  97 ถนนประตูชัย ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 
พื้นที่   โรงเรียนมีพื้นท่ีท้ังหมด 53 ไร่ 391 ตารางวา  
สังกัด   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
โทรศัพท์  0-5443-1275, 0-5448-3041 
โทรสาร  0-5443-1522 
จ านวนนักเรียน 3,538  คน 
จ านวนข้าราชการครู 185  คน 
เปิดสอนตั้งแต ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

เว็บไซต ์  http://www.ppk.ac.th 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2479
http://www.ppk.ac.th/
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ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ข้อมูลพื้นฐาน สญัลักษณ์ ทศิทางการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 

      ประวัตกิารก่อต้ังโรงเรียน 

 
 
  

         ที่ตั้งโรงเรียน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 36ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 97ถนน
ประตูชัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์  56000 โทรศัพท์ 0-5443-1275,  
0-5443-1522, 0-5448-3041 โทรสาร 0-5443-1522 สถานที่ตั้งซึ่งอยู่บริเวณภายในเมืองโบราณ 
ที่เรียกชื่อว่า เวียงน้ าเต้าหรือเวียงประตูชัย โดยมีแนวเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ  เป็นประตูหน้า ติดถนนสาย พะเยา-ป่าแดด 

 ทิศตะวันออก  ติดคูเมืองเก่า 

 ทิศใต้  ติดหมู่บ้านพักครูพะเยา และถนนสาธารณประโยชน์ 

 ทิศตะวันตก  ติดถนนสายเอเชีย 1   ล าปาง-เชียงราย 

         โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ตั้งขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 2479 โดยอาศัยเรียนรวมกับโรงเรียน
เทศบาล1 (พะเยาประชานุกุล) ใช้ชื่อว่าโรงเรียนพะเยา “พะเยาพิทยาคม” ปีพุทธศักราช 2482 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือสร้างอาคารเรียนที่
ต าบลประตชูัย ปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ตั้งได้เปิดด าเนินการสอนเมื่อวันที่19 มีนาคม พ.ศ 2582 
         ในปีพุทธศักราช 2484 ประชาชน ชาวพะเยาได้ร่วมมือกัน สร้างอาคารเรียนขึ้น มาอีกหนึ่งหลัง
แต่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักไปเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อสงครามสงบลง ก็ด าเนินการ 
ก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2488 
         โรงเรียนได้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2494ในปีเดียวกันนี้ประชาชน 
ชาวพะเยาได้บริจาคเงินสร้างโรงอาหาร ถังเก็บน้ า และโรงเก็บรถจักรยาน ของนักเรียนนอกจากนี้  
ยังมีผู้อุปการคุณได้สร้างโรงพลศึกษา อุทิศส่วนกุศลให้แก่ เจ้าแม่ไหว ศีติสาร อีกหนึ่งหลัง 
         ต่อมาปีพุทธศักราช 2501 ผู้ปกครองนักเรียนได้บริจาคเงินสร้างอาคารห้องสมุด ให้อีกหนึ่งหลัง 
และได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการอีก 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพ่ือซ่อมแซม 
อาคารเรียนที่ถูกพายุพัดเสียหายและทางราชการได้แยกนักเรียนหญิงให้ไปเรียน ที่โรงเรียนสตรีพะเยา 
ครั้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2501 นายมนู ยอดปัญญา ครูใหญ่ได้ถึงแก่กรรม กระทรวงศึกษาธิการ  
จึงแต่งตั้ง นายสวัสดิ์ อดุลย์พงษ์ มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2501 
         ต่อมาเม่ือวันที่ 13 เมษายน 2513 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ยุบให้โรงเรียนสตรีพะเยา
รวมกับโรงเรียนพะเยา “พะเยาพิทยาคม” แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนพะเยาพิทยาคม” 
         เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2513 ทางราชการได้แต่งตั้ง นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ ให้มาด ารง
ต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่ แทนนายสวัสดิ์ อดุลย์พงษ์ ซึ่งลาออกจากราชการไป 
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          เมื่อปีการศึกษา 2521 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนา โรงเรียนในส่วนภูมิภาค 
(ค.ม.ภ.ร.2)รุ่นที่ 4 อันดับที่ 50 โดยใช้หลักสูตรของส านักงาน โครงการศึกษาพิเศษ (ส.ค.ศ) กรม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปี พ.ศ.2542 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเงินกู้ธนาคารโลกโดยได้รับ
งบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน และครุภัณฑ์ เพ่ือการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
          ปี พ.ศ.2548 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 
          ปี พ.ศ.2549 โรงเรียนได้รับจัดสรรอาคาร 5 หลังใหม่ ใช้จัดการเรียนการสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง IT และห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาไทย 

ปี พ.ศ.2555 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินเพ่ือคงสภาพรางวัลพระราชทาน  
ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 

ปี พ.ศ.2555 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินเพ่ือคงสภาพรางวัลพระราชทาน  
ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 

 ปี พ.ศ.2556 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
         ปัจจุบันผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คือ นายพิเชษฐ์  สมฤทธิ์ 

 พื้นที่โรงเรียน 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 53 ไร่ 391 ตารางวาโดยแบ่งเป็น 

 แปลงที่ 1   44 ไร่ 218 ตารางวา เป็นที่ตั้งของโรงเรียน 

 แปลงที่ 2     7  ไร่    5 ตารางวา เป็นที่ตั้งหมู่บ้านพักครู 

 แปลงที่ 3      2  ไร่ 168 ตารางวา เป็นที่ตั้งหมู่บ้านพักครูเดิม และเคยเป็น
ที่ตั้งของส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา  

 อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
 อาคารเรียน    จ านวน 6 หลัง 
 อาคารประกอบ-อาคารโรงฝึกงาน  จ านวน 6  หลัง 
 อาคารหอประชุม    จ านวน 1  หลัง 
 อาคารศูนย์กีฬา    จ านวน 1  หลัง 
 อาคารอเนกประสงค์   จ านวน 1  หลัง 

โรงอาหาร    จ านวน 1  หลัง 
 บ้านพักผู้บริหาร    จ านวน 1  หลัง 
 บ้านพักครู    จ านวน 14 หลัง 
 อาคารชุดบ้านพักครู   จ านวน 1  หลัง 16 ชุด 
 ห้องน้ า     จ านวน 4 หลัง 
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แผนผังแสดงต าแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายทางอากาศ 
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แผนผังแสดงเส้นทางจราจรของโรงเรียน 

 
 

แผนผังแสดงทีต่ั้งอาคารของโรงเรียน
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      สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 

 

 
ตราโรงเรียน : 

 

เป็นวงกลมประดับด้วยกลีบบัว 32 กลีบ มีอักษรย่อ “พ.ค.” 
อยู่ภายในวงกลม  และมีพุทธภาษิตก ากับว่า 

“คารโว  วินเย  เอตมฺมงคฺล  มุตฺตม ” 

ความหมาย : 

       นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาไปจากสถานศึกษาแห่งนี้ แสดงว่าเป็นผู้ท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เปรียบประดุจบัวท่ีพ้นน้ า และเป็นผู้ท่ีเต็มเปี่ยม
ด้วยคุณธรรม 32 ประการ 
 
สีประจ าโรงเรียน  :  “ฟ้า – บานเย็น” 
 

 

 

สีฟ้า หมายถึงความสงบ สะอาด และร่มเย็น 
 

สีบานเย็น เป็นสีประจ ามณฑลพายัพซึ่งได้รับพระราชทานตั้งแต่ สมัยรัชกาลท่ี 6 
ดังนั้น  สีฟ้า-บานเย็น  จึงแสดงถึงเกียรติภูมิของโรงเรียนและความร่มเย็นเป็นสุข 

 
คติพจน์ประจ าโรงเรียน : 

คารโว  วินเย  เอตมฺมงฺคล  มุตฺตม  
การเคารพในระเบียบวินัยเป็นมงคลอันประเสริฐ 

 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน : ต้นมะขาม 
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      วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision) 

      พันธกจิของโรงเรียน (Mission) 

      อัตลักษณ์ของโรงเรียน (Identity) 

       เอกลักษณข์องโรงเรียน (Uniqueness) 

 

 
“เป็นคนดี   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้” 

 
 

 
 

“วิชาการดี   กีฬาเด่น   เน้นวินัย   ใส่ใจชุมชน” 
 

 

  
 

ภายในปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นสถานศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 

แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานความเป็นไทย  
และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  
 

 
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ                         
     ได้มาตรฐานสากล 
2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอน 
     ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ 
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ 
5.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ 
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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      เป้าประสงค์ของโรงเรียน(Goal) 

      กลยุทธ์ระดับองค์กร 

      ยุทธศาสตร์ 

 
  
 

1.  ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล  
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3.  ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะ และวิชาชีพของครูอย่างต่อเนื่อง 
4.  มีระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.  มีระบบการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

 
 

 
1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรการศึกษาของโรงเรียน 
3.  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
     แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการ

ขับเคล่ือนสู่ความส าเร็จ 

 
 

 

1.  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  

 พอเพียง 
3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้  

 อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการจัดการ 
5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ 
6.  เสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม และวิถีชีวิตร่วมภาคี เครือข่ายร่วมกันพัฒนา 
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ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ข้อมูลพื้นฐาน สญัลักษณ์ ทศิทางการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 

      กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

      กลยุทธ์ของสพฐ. 

      วัฒนธรรมองคก์รและค่านยิมของโรงเรียน 

 
 
 

1.   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.   พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
3.   พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4.   สนับสนุน และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน 
5.   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
6.   พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ตามมาตรฐานสากล 
7.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ 
8.   เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการให้บริการทางการศึกษาระหว่าง 

สถานศึกษากับองค์กรนั้น 
9.   ส่งเสริม สนับสนุน การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน 

การสอน 
 
 
 

 
 

 

1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
2.  ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเสมอภาค 
3.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
 
 

 
 

 
วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน คือ เคารพผู้อาวุโส 
ค่านิยมของโรงเรียน คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ข้อมูลพื้นฐาน สญัลักษณ์ ทศิทางการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 

      คณะสีของโรงเรียน 

        คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรยีนพะเยาพิทยาคม 

 
  

 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม หรือ 5 คณะสี เพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละคณะสี ได้วางแผนด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย ความเป็นประชาธิปไตย  และกิจกรรมท่ีเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งแยก
ได้เป็น 5 คณะสี ดังนี้ 

สีม่วง  คณะศรีจอมธรรม 
สีเขียว  คณะเจืองธรรมิกราช 
สีเหลือง คณะจอมผาเรือง 
สีแสด  คณะมิ่งเมือง 
สีแดง  คณะง าเมือง 

 

      
 

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
วาระการด ารงต าแหน่ง  ปี  พ.ศ.  2556– 2560 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 ร.อ.ดร.ธรรมนัส  พรหมเผ่า ประธานกรรมการ 
2 นายแพทย์สุคนธ์  ค าวิชัย รองประธานกรรมการ 
3 นายเสถียร  เชื้อประเสริฐศักดิ์ กรรมการ 
4 นายนพดล  ภู่ชัย กรรมการ 
5 พ.ต.อ.คะนอง  ไข่ทา กรรมการ 
6 ผศ.ดร.วุฒิชัย   ไชยรินค า กรรมการ 
7 นางสาวพรพรรณ  วงค์ประพันธ์ กรรมการ 
8 นายจรัญ  สิทธิกุลบุตร กรรมการ 
9 นายเสนีย์  มานนท์ กรรมการ 
10 นายบุญโต  เกียรติวิชัยงาม กรรมการ 
11 นายวินัย  ตาระกา กรรมการ 
12 นายอภิชาติ  ปิงเมือง กรรมการ 
13 นายประสงค์  พรหมสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
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ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ข้อมูลพื้นฐาน สญัลักษณ์ ทศิทางการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 

      คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 
 

 

      
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายแพทย์สุคนธ์  ค าวิชัย นายกสมาคม 
2 นายประสงค์  พรหมสิทธิ์ อุปนายกสมาคมฯคนที่1 
3 นายคงศักดิ์  ธรานิศร อุปนายกสมาคมฯคนที่2 
4 นายบรรจง  วงค์ราษฎร์ เลขานุการ 
5 นางเกศรินทร์ รัตนรักษ์มงคล ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1 
6 นางรุจิรา  เครือพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2 
7 นายสมบัติ  จันทร์ผ่องศรี เหรัญญิก 
8 นางอุบล  กุลศรี ผู้ช่วยเหรัญญิก 
9 นายอภิชาติ  ปิงเมือง ประชาสัมพันธ์ 
10 นางผุสดี  วัชรสกุลวงค ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
11 นายผดุงสิงค์ ปงหาญ ปฏิคม 
12 นายวินัยตาระกา ผู้ช่วยปฏิคม 
13 นายประสงค์  เหล็กกว้า นายทะเบียน 
14 นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์ ผู้ช่วยนายทะเบียน 
15 นายแพทย์อรัญ  พูลสวัสดิ์ กรรมการ 

16 นายเสถียร  เชื้อประเสริฐศักดิ์ กรรมการ 

17 นายปกรณ์  ซือสุวรรณ กรรมการ 

18 นายเอกรินทร์  สกุลเจียมใจ กรรมการ 

19 นายอรรณพ  ยะตา กรรมการ 

20 นายนพพร  ทาทาน กรรมการ 
21 นางวชิรภรณ์  นนทรี กรรมการ 
22 นางนงคราญ  ยะตา กรรมการ 
23 นายประกิจ  ซือสุวรรณ กรรมการ 
24 นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา กรรมการ 
25 นางเกตุมณี  ใจปัญญา กรรมการ 
26 นางสาวทรัชพร  ทวีเดช กรรมการ 
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ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ข้อมูลพื้นฐาน สญัลักษณ์ ทศิทางการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 

      คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรยีนเก่าพะเยาพิทยาคม และสตรีพะเยา 
 

 
 

1. กรรมการที่ปรึกษา 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 ส.ส.อรุณี ช านาญยา กรรมการที่ปรึกษา 

2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กรรมการที่ปรึกษา 

3 ผู้อ านวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการที่ปรึกษา 

4 นายวิชัย  ธนาพรพูลพงษ์ กรรมการที่ปรึกษา 

5 นายบุญศรี หาลือ กรรมการที่ปรึกษา 

6 นายวิษณุ สกุลเจียมใจ กรรมการที่ปรึกษา 

7 นายแพทย์อรัญ พูลสวัสดิ์ กรรมการที่ปรึกษา 

8 นายอัครา พรหมเผ่า กรรมการที่ปรึกษา 

9 นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา กรรมการที่ปรึกษา 

10 นายกเทศมนตรีต าบลท่าวังทอง กรรมการที่ปรึกษา 

11 นายบรรจง วงษ์ราษฎร์ กรรมการที่ปรึกษา 

 
2. กรรมการบริหารสมาคมฯ 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายนคร  สรรพานิช นายกสมาคมฯ 

2 นายพิสนธ์ ศรีภัทรโชติ อุปนายกคนที่1 

3 นายสิทธิชัย งานดี อุปนายกคนที่2 

4 นางวิลัยพร ชัยเมือง เลขานุการ 

5 นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 

7 นางเกศวดี ศรีสมพร ผู้ช่วยเลขานุการ 

6 นายไพวัลย์ ลีลาชินาเวศ เหรัญญิก 

7 นางวนิดา จันทราช ผู้ช่วยเหรัญญิก 

8 นายวรวิชญ ์ ปิงเมือง ปฏิคม 

9 นางดารุณี ใหม่ตาจักร์ ผู้ช่วยปฏิคม 

10 นายทวีศักดิ์ วาวงศ์มูล ผู้ช่วยปฏิคม 



13 

 

ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ข้อมูลพื้นฐาน สญัลักษณ์ ทศิทางการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 

     คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรยีนเก่าพะเยาพทิยาคม และสตรีพะเยา 

 
      

 
2. กรรมการบริหารสมาคมฯ (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
12 นายนพดล   จันทราช ผู้ช่วยปฏิคม 

13 นายธีรศักดิ์   สิทธิชัยชนะกิจ นายทะเบียน 

14 นางสุคนธา   เหล่าศิริไพศาลวัฒนา ประชาสัมพันธ์ 

18 นายจตุพล มงคลยศ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 

19 นางดารุณี สกุลเจียมใจ กรรมการ 

20 นางสาวนัยนา แผ่นทอง กรรมการ 

21 นายบันดล ศีติสาร กรรมการ 

22 นายอภิเดช ผันอากาศ กรรมการ 

23 พ.ต.ท.อภิรักษ์   นักไร่ กรรมการ 

24 นายอ านาจ สุขสถิต กรรมการ 

25 นายวีศักดิ์ ค าวงษ์ษา กรรมการ 

26 นางภัทนารี วงศ์สา กรรมการ 

27 นายวิรุฬห์ ผลมาก กรรมการ 

28 นางยุพิน กาศกุล กรรมการ 

29 นายพิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ กรรมการ 

30 นายอภิวัฒน์  เขื่อนสกุล กรรมการ 

31 นายอาทิตย์ โนค า กรรมการ 

30 นางพัชราพร ป่าตุ้ม กรรมการ 

32 นางเอราวัล ถาวร กรรมการ 

33 นายธวัชชัย หน่อค าบุตร กรรมการ 

34 นายประกาศิต ทอนช่วย กรรมการ 

35 นางอริสรา   แสงแก้ว กรรมการ 

36 นางสาวนวสรณ์ นิลวรรณวีรกุล กรรมการ 

33 นางสาวพิชญดา อินทะ กรรมการ 
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ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ข้อมูลพื้นฐาน สญัลักษณ์ ทศิทางการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 

      ทําเนียบผู้บริหารโรงเรยีนพะเยาพทิยาคม 

 

 
 

ล าดับที ่ รายนาม ต าแหน่ง ปีที่ด ารงต าแหน่ง 
1 นายเชื้อ  นนทวาสี ครูใหญ่ พ.ศ.2479-2479 

2 นายสมัคร  สิทธิเลิศ ครูใหญ่ พ.ศ.2479-2481 

3 นายมนู  ยอดปัญญา ครูใหญ่ พ.ศ.2481-2501 

4 นายสวัสดิ์  อดุลยพงษ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2501-2513 

5 นางบุญรัตน์  โรจนศักดิ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2513-2518 

6 นายสมศักดิ์  ศรีสุวรรณ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2518-2520 

7 นายอรุณ  อาษา ผู้อ านวยการ พ.ศ.2520-2531 

8 นายสาหร่าย  แสงทอง ผู้อ านวยการ พ.ศ.2531-2534 

9 นายวรรณ  จันทร์เพชร ผู้อ านวยการ พ.ศ.2534-2536 

10 นายอรุณ  อาษา ผู้อ านวยการ พ.ศ.2536-2537 

11 นายกิตติโชต  ห้อยยี่ภู่ ผู้อ านวยการ พ.ศ.2537-2543 

12 นายมานิตย์  ศรีพิทักษ์ ผู้อ านวยการ พ.ศ.2543-2544 

13 นายสุรัตน์  เจียตระกูล ผู้อ านวยการ พ.ศ.2544-2553 

14 นายศรีวรรณ ปินใจ ผู้อ านวยการ พ.ศ.2553-2557 

15 นายประสงค์  พรหมสิทธิ์ ผู้อ านวยการ พ.ศ.2557-2560 

16 นายพิเชษฐ์   สมฤทธิ์ ผู้อ านวยการ พ.ศ.2560-ปัจจุบัน 
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ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ข้อมูลพื้นฐาน สญัลักษณ์ ทศิทางการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 

       โครงสร้างการบรหิารงานโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เครือข่ายการสง่เสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาภายนอก 

เครือข่ายการสง่เสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาภายใน  

1.  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการ 
2.  คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา 
3.  ศูนย์แนะแนวจังหวดัพะเยา 
4. ศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ (ERIC) 
5.  ศูนย์วิชาการสุขศกึษาและพลศึกษา 
6.  ศูนย์วิชาศิลปศึกษา 
7.  ศูนย์วิชาวทิยาศาสตร ์
8.  ศูนย์อาเซียนศกึษา 
9.  ศูนย์วิชาภาษาฝรั่งเศส 

1.   สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
2.  สมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา 
3.  มูลนธิิผู้ปกครองและครโูรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
4.  มูลนธิิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
5.  มูลนธิินกัเรียนเก่าพะเยาพทิยาคมและสตรีพะเยา 
6.  มูลนธิิมน ู ยอดปัญญา 
7.  สหวิทยาเขต 
8.  ศูนย์ไกล่เกลี่ย 
9.  ศูนย์บริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
10. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 
11. หน่วยอนรุักษ์สิ่งแวดลอ้มธรรมชาตแิละศิลปกรรมทอ้งถิน่ 
      จังหวัดพะเยา 

กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 

กลุ่มส่งเสริม 
กิจการนักเรียน 

1. งานส านักงาน 
2. งานระดับชั้น 
3. งานส่งเสริมประชาธิปไตย     
    / คณะกรรมการนักเรียน    
4. งานสารวัตรนักเรียนและ 
    จราจร 
5. งานเวรประจ าวัน 
    และเวรยาม 
6. งานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    ยาเสพติด 
7. งานป้องกันและแก้ไข 
    พฤติกรรมนักเรียน/ศูนย์ไกล่ 
    เกลี่ยข้อพิพาท 
8. งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
   นักเรียน/เครือข่ายผู้ปกครอง 
9. งานสร้างเสริมคุณธรรม 
   จริยธรรม 
10. งานเสริมสร้างกิจกรรม 
    ทักษะชีวิต 

1. งานส านักงาน 
2. งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร 
3. งานรับนักเรียน ม.1,ม.4 
4. งานตารางสอน 
5. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์และ 
    ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
6. งานโครงการพิเศษและ 
    งานตามนโยบาย 
7. งานห้องสมุด 
8. งานพัฒนาหลักสูตรและ 
    กระบวนการเรียนการสอน 
9. งานพัฒนาหลักสูตร 
    ห้องเรียนพิเศษ 
10. งานวัดผลประเมินผล 
11. งานทะเบียนและสถิติ 
     นักเรียน 
12. งานกิจกรรมนักเรียน 
13. งานแนะแนวการศึกษาต่อฯ 
14. งานส่งเสริมและประสานงาน 
ศูนย์เครือข่ายการมัธยมศึกษา 
15. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลย ี
16. งานนิเทศและพัฒนา 
บุคลากร 

กลุ่มอ านวยการ 

1. งานส านักงาน 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานสารบรรณ 
4. งานบุคลากร 
5. งานประกันคุณภาพ/

สารสนเทศ/แผนงานของ
กลุ่มอ านวยการ 

6. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- งานส านักงานพัสดุ 
- งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
- งานยานพาหนะ 

7. งานสวัสดิการครูและ
นักเรียน 

- งานน้ าด่ืมโรงเรียน 
- งานปฏิคมโรงเรียน 
- งานประกันอุบีติเหตุ 
- งานสหการร้านค้า 

ฝ่ายงานบริการ 

1. งานส านักงาน 
2. งานโสตทัศนศึกษา 
3. งานโภชนาการ 
4. งานสาธารณูปโภค 
5. งานประชาสัมพันธ์ 
6. งานนักการภารโรง

และลูกจ้างชั่วคราว 
7. งานอาคารสถานที่ 
8. งานอนามัยโรงเรียน 
9. งานชุมชนสัมพันธ์ 
10. งานหมู่บ้านพักครู 
11. งานธนาคารโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและ
แผนงาน 

1. งานส านักงาน 
2. งานสารสนเทศ 
3. งานข้อมูล (Data Center) 
4. งานพัฒนาระบบเครือข่าย 
    คอมพิวเตอร์ 
5. งานก ากับ ติดตาม และ 
    ประเมินผล 
6. งานเลขาคณะกรรมการ 
    สถานศึกษา 
7. งานแผนงาน งบประมาณ 
8. งานประกันคุณภาพ 
    การศึกษา 
9. งานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
10. งานสวัสดิการ 

นักเรียน 
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ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ข้อมูลพื้นฐาน สญัลักษณ์ ทศิทางการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มอ านวยการ 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

งานบุคลากร 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มส่งเสริม
กิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน 

ฝ่ายงานบริการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการคนที่  1 ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการคนที่  2 

งานส านักงาน
อ านวยการ 

งานการเงินและบัญชี 

งานสารบรรณ 

งานประกันคุณภาพ/สารสนเทศ/
แผนงานของกลุ่มอ านวยการ 

งานพัสดุและสินทรัพย์ 

งานส านักงานพัสดุ 

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 

งานยานพาหนะ 

งานสวัสดิการนักเรียนและครู 

งานปฏิคมของโรงเรียน 

งานน้ าดื่มโรงเรียน 

งานสหการร้านค้า 

งานประกันอุบัติเหตุ 

นักเรียน 
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ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ข้อมูลพื้นฐาน สญัลักษณ์ ทศิทางการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 

       โครงสร้างการบรหิารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 

  
 

  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มส่งเสริม
กิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน 

ฝ่ายงานบริการ 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มฯ คนที่ 1 

งานส านักงานวิชาการ 

งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร 

งานรับนักเรียน ม.1, ม.4 

งานตารางสอน 

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
และส่งเสริมความเป็นเลิศ 

งานโครงการพิเศษ 

และงานตามนโยบาย 

งานห้องสมุด 

งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มฯ คนที่ 2 

งานพัฒนาหลักสูตรและ 
กระบวนการเรียนการสอน 

งานวัดผลประเมินผล 

งานพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 

งานทะเบียนและสถิตินักเรียน 

งานกิจกรรมนักเรียน 

งานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 

งานส่งเสริมและประสานงาน 

ศูนย์เครือข่ายการมัธยมศึกษา 

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 

นักเรียน 
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ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ข้อมูลพื้นฐาน สญัลักษณ์ ทศิทางการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 

 
 

       โครงสร้างการบรหิารงานกลุ่มส่งเสรมิกจิการนักเรียน 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สมาคมผู้ปกครองและคร ู
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

สมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารโรงเรียน 

เครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาภายใน 

เครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาภายนอก 

คณะกรรมการเครือข่ายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 

กลุ่มส่งเสริม 

กิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหารท่ัวไป
และแผนงาน 

ฝ่ายบริการ 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 
คณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรยีน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มฯ คนท่ี 1 

งานระดับชั้น 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย/ 
คณะกรรมการนักเรียน 

งานสารวัตรนักเรียนและจราจร 

งานเวรประจ าวันและเวรยาม 

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

นักเรียน 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มฯ คนท่ี 2 

งานส านักงาน 

งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน/
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพพิาท 

งานระบบการดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน/ 

เครือข่ายผู้ปกครอง  

งานสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

งานเสริมสร้างกิจกรรมทักษะชีวิต 
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ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ข้อมูลพ
ื้นฐาน สญั

ลักษณ
์ ทศิทางการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

         โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มส่งเสรมิกิจการโรงเรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
ส่งเสริมกิจการ

นักเรียน 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริการ 

รองผู้อ านวยการ
กลุ่มอ านวยการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

รองผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ คนที่ 2 รองผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ คนที่ 1  

งานส านักงานบริการ 

งานโสตทัศนศึกษา 

งานโภชนาการ 

งานสาธารณูปโภค 
 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

งานชุมชนสัมพันธ ์

งานอาคารสถานที ่
 

งานอนามัยโรงเรียน 
 

งานหมู่บ้านพักครู 

งานประชาสัมพนัธ ์ งานธนาคารโรงเรียน 

งานนักการภารโรงและ
ลูกจ้างชั่วคราว 

นักเรียน 
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ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ข้อมูลพื้นฐาน สญัลักษณ์ ทิศทางการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหารโรงเรยีน 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
           
        
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการ

กลุ่มอ านวยการ 

 

รองผู้อ านวยการ

กลุ่มส่งเสริม 

กิจการนักเรียน 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารวิชาการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารงานทั่วไปและ

แผนงาน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานก ากับ  ติดตาม  และ

ประเมินผลโครงการ 

 

งานส านักงาน 

งานข้อมลู (DataCenter) 

 

 

 

(นางศิวพร  พงษ์นิลละอาภรณ์) 

 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ             
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
และแผนงานคนที่  2 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

งานสารสนเทศ 

 

 

งานพัฒนาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 

 

งานแผนงานงบประมาณ 

 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ             
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

และแผนงานคนที่  1 

งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

งานสวัสดิการ 

 

 

 

(นางศิวพร  พงษ์นิลละอาภรณ์) 

 

งานเลขาคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 

 

 

(นางศิวพร  พงษ์นิลละอาภรณ์) 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  

ฝ่ายบริการ 


