ก

c

คําสั่งโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม
ที่ ๑๑๒/๒๕๖๒
เรือง
อ่ ง แตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน
---------------------------------------------เพื่อใหการบริหารงานของโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคมเปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพในกรณี
ในกรณีที่ผูอํานวยการไปราชการหรื
นวยการไปราชกา อไมสามารถปฏิบัติหนาทีร่ าชการได
ตามมาตรา ๕๔แห
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
๒๕๔๖
และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับจึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับและมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
พ ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
วาดวยการมอบอํอํานาจหนาที่ใหผูบริหารสถานศึกษาบั
ษาบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึง
แตงตั้งขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ษารักษาราชการในตํ
ในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนนในกรณีผูอํานวยการ
ไปราชการหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ตามลําดับดังตอไปนี้
๑. นายสุพจน โพธิ์บุดดี
๒. นายสมพร ศรีโคตรโพธิ์
๓. วาที่ ร.ต. อุเทน มานอก
๔. นายนิพนธ ตันประคองสุข
๕. นางสาวธารกมล เกตุบรรลุ
๖. นางรําไพ วันไธสง
๗. นายพานเงิน ศรีสุข
๘. นายบุญกวาง ศรีสุทโธ
๙. นางดวงตา ศรีสุทโธ
๑๐.นายสมปอง
นายสมปอง ทะยอมใหม
๑๑. นายไพรินทร ประจํา

รองผูอํานวยการฝายงบประมาณ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
รองผูอํานวยการฝายบุคคล
ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานการเงินและพัสดุ
ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานธุรการ
ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานการจัดการศึกษา
ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานแผนและประกั
ประกันคุณภาพการศึกษา
ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานบุคลากร
ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานชุมชนและภาคีเครือขาย
ผูชวยผูอํานวยการกลุ
วยการกลุมงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานกิจการนักเรียน

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุพล จอกทอง)
ผูอาํ นวยการโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม

ข

คําสั่งโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม
ที่ ๑๑๓ /๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งขาราชการครูปฏิบัติหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ
-----------------------------------------เพื่อใหการบริหารงานของโรงเรียนหวยแถลงพิ
ยแถลงพิทยาคมเปนไปดวยความเรียบรอยยมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เปนไปตามนโยบายการจั
ไปตามนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและหนวยงานตนสังกัด
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับและมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
พ ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
วาดวยการมอบอํานาจหนาที่ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จึงแตงตั้งขาราชการครูปฏิบัติหนาที่ผูชวยผูอํานวยการดังตอไปนี้
๑. นายนิพนธ ตันประคองสุข
ปฏิบัติหนาที่ ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานการเงินและพัสดุ
๒. นางสาวธารกมล เกตุบรรลุ
ปฏิบัติหนาที่ ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานธุรการ
๓. นางรําไพ
วันไธสง
ปฏิบัติหนาที่ ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานการจัดการศึกษา
๔. นายพานเงิน ศรีสุข
ปฏิบัติหนาที่ ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา
๕. นายบุญกวาง ศรีสุทโธ
ปฏิบัติหนาที่ ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานบุคลากร
๖. นางดวงตา ศรีสุทโธ
ปฏิบัติหนาที่ ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานชุมชน
และภาคีเครือขาย
๗. นายสมปอง ทะยอมใหม
ปฏิบัติหนาที่ ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานบริการอาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอม
๘. นายไพรินทร ประจํา
ปฏิบัติหนาที่ ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานกิจการนักเรียน
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุพล จอกทอง)
ผูอ ํานวยการโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม

ค

คําสั่งโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม
ที่ ๑๑๔ / ๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียน
---------------------------------------------------------------------------เพื่อใหการบริหารงานของโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคมเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่รองผูอํานวยการไปราชการหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับและมาตรา
บและมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
พ ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
วาดวยการมอบอํานาจหนาที่ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จึงแตงตั้งผูชวยผูอํานวยการรัรักษาการราชการแทนในตํ
ษาก
าแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียน ในกรณีรองผูอํานวยการ
โรงเรียนไปราชการหรื
ไปราชการหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ตามลําดับดังนี้
๑. รักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการฝายงบประมาณ
๑.๑ นายนิพนธ ตันประคองสุข ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานการเงินและพัสดุ
๑.๒ นางสาวธารกมล เกตบรรลุ
ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานธุรการ
๒. รักษาการในตํ
ในตําแหนงรองผูอํานวยการฝายวิชาการ
๒.๑ นางรําไพ
วันไธสง
ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานการจัดการศึกษา
๒.๒ นายพานเงิน ศรีสุข
ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา
๓. รักษาการในตํ
ในตําแหนงรองผูอํานวยการฝายบุคคล
๓.๑ นายบุญกวาง ศรีสุทโธ
ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานบุคลากร
๓.๒ นางดวงตา ศรีสุทโธ
ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานชุมชนภาคีเครือขาย
๔. รักษาการในตํ
ในตําแหนงรองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป
๔.๑ นายสมปอง ทะยอมใหม
ผูชวยผูอาํ นวยการกลุมงานบริการอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอม
๔.๒ นายไพรินทร ประจํา
ผูช วยผูอํานวยการกลุม งานกิจการนักเรียน
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายสุพล จอกทอง)
ผูอํานวยการโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม

ง

คําสั่งโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม
ที่ ๑๑๕/๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม
----------------------------------------เพื่อใหการบริหารจัดการองคกรในโรงเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอยเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พรอมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานในดานตางๆของโรงเรียนใหเปนไปตามนโยบายการจัด
การศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และหนวยงานตนสังกัด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรค
หนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับและมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับวาดวยการมอบอํานาจหนาที่ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จึงแตงตั้งขาราชการครูเปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
๑. นายสุพล
จอกทอง
ตําแหนง ผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ
๒ นายสุพจน
โพธิ์บุดดี
ตําแหนง รองผูอํานวยการ รองประธานกรรมการ
๓. นายสมพร
ศรีโคตรโพธิ์ ตําแหนง รองผูอํานวยการ รองประธานกรรมการ
๔. วาที่ ร.ต. อุเทน
มานอก
ตําแหนง รองผูอํานวยการ รองประธานกรรมการ
๕. นายนิพนธ
ตันประคองสุข ตําแหนง ครู
กรรมการ
๖. นางสาวธารกมล เกตุบรรลุ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
๗. นางรําไพ
วันไธสง
ตําแหนง ครู
กรรมการ
๘. นายพานเงิน
ศรีสุข
ตําแหนง ครู
กรรมการ
๙. นายบุญกวาง
ศรีสุทโธ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
๑๐. นายสมปอง
ทะยอมใหม ตําแหนง ครู
กรรมการ
๑๑. นายไพรินทร
ประจํา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
๑๒. นางดวงตา
ศรีสุทโธ
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่รับผิดชอบ
๑. เปนที่ปรึกษาผูอํานวยการในดานบริหารจัดการองคกร และรวมกําหนดนโยบาย ทิศทางในการ
บริหาร วิธีดาํ เนินการบริหาร
๒. รวมกําหนดนโยบาย ทิศทางในการบริหาร วิธีดําเนินการบริหาร
๓. เปนที่ปรึกษาผูอํานวยการในดานบริหารจัดการองคกร

จ
๔. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนใหดําเนินการไปตามนโยบายของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕. การสรางขวัญกําลังใจแกครู บุคลากรทางการศึกษา
๖. กํากับ ติดตามครู บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถโดยใหเกิด
ประโยชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกรใหมากที่สุด
๗. ดําเนินการใหมีการประเมินผลการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม พรอมสรางภูมิคุมกันใหแกผูปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอตกลงและสงผลดีตอองคกร
๘. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุพล จอกทอง)
ผูอาํ นวยการโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม

ฉ

คําสั่งโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม
ที่ ๑๑๖ /๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งขาราชการครูใหปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
และรองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
--------------------------------------------------------------------------------------ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหสถานศึกษาไดใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งเปนหลักสูตรแกนกลางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับนั้น เพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนหวยแถลง
พิทยาคมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับวาดวยการมอบอํานาจหนาที่
ใหผูบริหารสถานศึกษา เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแตงตั้งขาราชการครู
ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและรองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวชิ าตาง ๆ ในปการศึกษา ๒๕๖๒
ดังตอไปนี้
๑. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ประกอบดวย
๑.๑ นางประสพ ธนะสูตร
ตําแหนง ครู
๑.๒ นายจําเริญ ทองนํา
ตําแหนง ครู
๑.๓ นางสาวแพรวพรรณ พฤกษศรีรัตน ตําแหนง ครู
๑.๔ นางเพลินพิศ สัจจธรรม
ตําแหนง ครู
๑.๕ นายณัฐวุฒิ แกวอาจ
ตําแหนง ครู
๑.๖ นางสาวณัชชา วรรณทะมาศ ตําแหนง ครู
๑.๗ นางจินหจุฑา พิมพา
ตําแหนง ครู
๑.๘ นางสาวอรกัญญา บุญชุมวงศ ตําแหนง ครู
๑.๙ นายมนตรี ปนสันเทียะ
ตําแหนง ครู
๑.๑๐ นายประมวล ออนละมุล ตําแหนง ครู

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสงั คมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
หนากลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
หัวหนากลุมงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
หัวหนางานชางอุตสาหกรรม

ช
หนาที่รับผิดชอบ
๑. รวมมือกับรองผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนางานวัดผลและประเมินผล หัวหนางานหลักสูตร
ในการศึกษาวิเคราะหการจัดนักเรียน เขาเรียนตามแผนการจัดชั้นเรียนในแตละระดับชั้น
๒. กํากับ ติดตามการเรียนการสอนของครูในกลุมสาระการเรียนรู ใหดําเนินไปตามหลักสูตรสถานศึกษา
๓. รวมกับรองผูอํานวยการฝายวิชาการจัดอัตรากําลัง จัดครูสอนในรายวิชาตาง ๆ มอบหมาย
ภาระงานที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูใหครูปฏิบัติ
๔. จัดใหครูกลุมสาระการเรียนรูทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรูทุกวิชา
๕. วิเคราะหนโยบายและมาตรการตางๆ เพื่อจัดทํา แผนงาน/โครงการในการของบประมาณ
เพื่อพัฒนากลุมสาระการเรียนรู ประสานงานดูแลใหการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพและดําเนินการประเมินผล งาน/โครงการตาง ๆตามแผนปฏิบัติงานของกลุมสาระการ
เรียนรู
๖. นิเทศการสอนครูในกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงการสอนการใชอุปกรณ
และสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน
๗. จัดใหมีการสอนซอมเสริมในทุกรายวิชาที่กลุมสาระการเรียนรูเปดการเรียนการสอน
๘. ดูแลดําเนินการเรือ่ งการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ใหเปนไปตามวิธีการระเบียบการ
วัดและประเมินผลการเรียน
๙. ติดตามดูแลการประเมินผลงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติการของกลุมสาระการเรียนรู
๑๐. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุมสาระการเรียนรู
๒. รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
๒.๑ นายมานพ
ศรีสวัสดิ์
๒.๒ นางสาวทิพวรรณ จันออน
๒.๓ นางสาวจารุนันท วงศวิวัฒนา
๒.๔ นายสุรชัย
ปญญา
๒.๕ นายอํานาจ

ปจจัยตา

ประกอบดวย
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู

๒.๖ นายศุภชัย
แคลนกระโทก ตําแหนง ครู
๒.๗ นายณรงคเดช
มะลังศรี ตําแหนง ครู
๒.๘ นางขวัญนภัทร

สืบสุนทร

ตําแหนง ครู

๒.๙ นายเมืองมนต เชษฐสิงห
๒.๑๐ นางสาวปวีณา พรมมากุล
๒.๑๑ นายกฤษกร พฤกษศรีรัตน

ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู

รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
รองหัวหนากลุมงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน(ลูกเสือ)
รองหัวหนากลุมงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน(ชุมนุม)
รองหัวหนางานชางอุตสาหกรรม

ซ
หนาที่รับผิดชอบ
๑. เปนผูชวยหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวางแผนการปฏิบัติงานของกลุมสาระการเรียนรู
๒. กํากับ ดูแล ผูรับผิดชอบงานตางๆ ในกลุมสาระการเรียนรู
๓. ดําเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมสาระการเรียนรู
๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
๕. ปฏิบัติงานตามที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรูมอบหมาย
ใหคณะกรรมการที่รับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถใหเกิดประโยชน
แกทางราชการและโรงเรียนสูงสุด หากมีปญหา อุปสรรคประการใด ใหแจงตอฝายบริหารทราบ เพื่อดําเนินการ
แกไขปญหาอุปสรรคดังกลาวตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุพล จอกทอง)
ผูอํานวยการโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม

ฌ

คําสั่งโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม
ที่ ๑๑๗ /๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งขาราชการครูใหปฏิบัติหนาที่ผูประสานงานหลักสูตรพิเศษ
-----------------------------------------เพื่อใหการบริหารงานของโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคมเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหการบริหารจัดการองคกรในโรงเรียน ดําเนินไปดวยความเรียบรอยเกิดประสิทธิภาพ
าพและประสิทธิผล
พรอมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานในดานตาง ๆ ของโรงเรียนใหเปนไปตามนโยบายการจั
ไปตามนโยบายการจัดการศึกษา
ตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และหนวยงานตนสังกัด จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
นาจตามความในมาต ๓๙วรรคหนึ่ง (๑)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับและ
มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ราชการครู
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
พ ๒๕๔๗
และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับวาดวยการมอบอํานาจหนาที่ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จึงแตงตั้งผูประสานงานหลักสูตรพิเศษ ดังตอไปนี้
๑. นายสมปอง ทะยอมใหม ผูประสานงานหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
๒. นางจินหจุฑา พิมพา
ผูประสานงานหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
๓. นายประมวล ออนละมุล ผูประสานงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิวิชาชีพ
สาขาชางเชื่อมโลหะ
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุพล จอกทอง)
ผูอํานวยการโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม

ญ
อัตลักษณ
เอกลักษณ
วิสัยทัศน

ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม
ยิ้ม ไหว ทักทายแตงกายดี
คุณภาพ คุณธรรม นํารักษไทย ใสใจอาชีพ
ภายในป 2565 พัฒนาผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูมาตรฐานสากล
๒.พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากลบนพื้นฐานลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมคี ุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔. สงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาสมรรถนะ และทักษะอาชีพ
๕. พัฒนาการเรียนรูตามมาตรฐานการศึ
 ตามมาตรฐานการศึกษาเด็กพิเศษเรียนรวม
๖. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี แหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๗. สงเสริมการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู
๘. สงเสริมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม และสถานศึกษาสีขาว
๙. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
๑๐. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล
๒. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและตามมาตรฐานสากล
๔. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหครูและนักเรียนใชในการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
๕. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
กลยุทธ
๑. โรงเรียนใชหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล
๒. จัดการเรียนรูใหผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ
๔. พัฒนาการเรียนรูใหผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญ และทักษะอาชีพสูมาตรฐานสากล
๕. จัดการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาเด็กพิเศษเรียนรวม
๖. จัดใหมี แหลงเรียนรู สื่อเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่น ที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๗. จัดการเรียนรูบ ูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู
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๘. สงเสริมการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม และสถานศึกษาสีขาว
๙. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
๑๐. มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ
คานิยมขององคกร H T P
เปนโรงเรียนที่มีการทํางานเปนทีมมีสวนรวมอยางมีความสุข
HAPPY มีความสุข หมายถึง มีความสุขกับการทํางานไดทํางานที่ตนเองชอบ ไดใชความสามารถ
เพื่อกอใหเกิดผลที่ไมใชแค
ประโยชนสวนตน แตเปนบางอยางที่มันยิ่งใหญกวาตัวเรา เชน ทําประโยชนเพื่อสังคม เพื่อใครบางคน
เพื่อโลกใบนี้
Teamwork ทํางานเปนทีม หมายถึง การรวมมือรวมใจของบุคคลเพื่อที่รวมกันทํางาน
ใหบรรลุเปาหมายรวมกัน โดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะตองมีเปาหมายเดียวกันจะทําอะไรแลวทุกคนตองยอมรับ
รวมกันมีการวางแผนการทํางานรวมกัน
Participation การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอน
การพัฒนาทั้งในการแกไขปญหาและปองกันปญหาโดยเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม รวมกําหนด
นโยบาย รวมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน รวมตรวจสอบ รวมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบ
ในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือขายทุกรูปแบบในพื้นที่
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โครงสรางบริหารงานโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

ผูชวยผูอํานวยการ
กลุมงาน
การจัดการศึกษา

ผูชวยผูอํานวยการ
กลุมงาน
แผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา

รองผูอํานวยการฝายงบประมาณ

ผูชวยผูอํานวยการ
กลุมงานการเงิน
และพัสดุ

ผูชวยผูอํานวยการ
กลุมงานธุรการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองผูอํานวยการฝายบุคคล

ผูชวยผูอํานวยการ
กลุมงานบุคลากร

ผูชวยผูอํานวยการ
กลุมงานชุมชน
และภาคีเครือขาย

รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป

ผูชวยผูอํานวยการ
กลุมงาน
กิจการนักเรียน

ผูชวยผูอํานวยการ
กลุมงานบริการ
อาคารสถานที่
และสภาพแวดลอม
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