คานา
ในปั จ จุ บั น การจั ด การศึ ก ษาและหลั ก สู ต รเป็ น ไปอย่ า งกว้ า งขวาง โรงเรี ย น ละทายวิ ท ยาจึ ง ได้
ออกระเบี ย บว่า ด้ ว ยการแบ่ งส่ ว นราชการภายในและอ านาจหน้า ที่ข องสถานศึก ษาขึ้ น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยแบ่ง
ส่วนราชการภายในเป็น 4 ฝ่าย ดังต่อไปนี้
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ
มีหน้าที่ บริหารงานหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่ บริหารงานธุรการ บริหารงานอนามัยโรงเรียน งานสวัสดิการและร้านค้าสวัสดิการ
บริการสาธารณูปโภค ดูแลอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ควบคุมดูแลลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวและ
อัตราจ้าง และประสานงานกับกลุ่มบริหารงานอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในโรงเรียน
3. ฝ่ายบริหารงบประมาณ
มีหน้าที่ จัดระบบบริหารงบประมาณ รายรับ รายจ่าย โรงเรียนวิเคราะห์และวางแผน
ปฏิบัติงาน ตามนโยบายของทางราชการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายบริหารงบประมาณ ให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ให้คาแนะนา นิเทศการดาเนินงานของฝ่ายฝ่ายบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย และประสานงานกับกลุ่มบริหารงานอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในโรงเรียน
6. ฝ่ายบริหารบุคคล
มีหน้าที่ วางแผนการบริหารงานบุคคลให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ตามนโยบายการกระจายอานาจ การบริหารและการจัดการศึกษาจัดทาและรวบรวมแนวปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบอย่างต่อเนื่องและสรุปภาพรวม
เมื่อสิ้นปีการศึกษา และประสานงานกับกลุ่มบริหารงานอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย
คู่มือนักเรียนฉบับนี้ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระหลายประการ นักเรียนและผู้ปกครองควรศึกษาอย่าง
ละเอียดและใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับโรงเรียนเพื่อประสานความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระยะเวลาที่บุตรหลาน
ของท่านได้มาศึกษาอยู่ที่โรงเรียนละทายวิทยาอันจะเกิดประโยชน์แก่บุตรหลานของท่านด้วย.

(นายสุระคติ ทองคา)
ผู้อานวยการโรงเรียนละทายวิทยา
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กลยุทธ์ สัญลักษณ์ คติพจน์ ปรัชญาประจาโรงเรียน
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หมายเลขโทรศัพท์ครูที่ปรึกษา

โรงเรียนละทายวิทยา อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ (สพม.28)
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ละทายวิทยาเป็นโรงเรียนงาม เน้นให้นักเรียนเป็นคนดีมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา
พัฒนาเทคโนโลยี มีความรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน ประสานชุมชน ทุกคนน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้
และดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
.3พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้หลาหลายและทันสมัย
5. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ชุมชนเกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
6. นาหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิต
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี มี
ความรู้ และดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้
4. โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีหลากหลายและทันสมัย
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
6. โรงเรียนมีคุณภาพในการจัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน
7. โรงเรียนนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3. มีวินัย
5. อยู่อย่างพอเพียง
7. รักความเป็นไทย

2. ซื่อสัตย์สุจริต
4. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้
6. มุ่งมั่นในการทางาน
8. มีจิตสาธารณะ

กลยุทธ์
1. ด้านนักเรียน

ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานสากล และมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ และ
ดารงชีวิตอย่างพอเพียง
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ แสวงหา
ความรู้ และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการวิจัยพัฒนา เข้าสู่มาตรฐานสากล และดารงชีวิตอย่าง
พอเพียง
3. ด้านโรงเรียนพัฒนาระบบบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
เน้นการมีส่วนร่วมทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
ปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้
5 ด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศให้หลากหลาย ทันสมัย และเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้
4. ด้านชุมชน
เร่งระดมทรัพยากรจากองค์กรภาคเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐ รวมทั้งการจัดสรร และการบริหาร
ทรัพยากร เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการและ ความโปร่งใสตรวจสอบได้
สัญลักษณ์โรงเรียน
รูปดอกการเวกอยู่ในตรงกลาง
ล้อมรอบด้วยดอกลาดวนสี่ทิศ
ข้อความด้านบนเป็นรูปเสมาธรรมจักร
ข้อความด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียน

พระประจำโรงเรียน
พระประทานพร

อักษรย่อ โรงเรียนละทายวิทยา
ล.ท.ว.
คติพจน์ของโรงเรียน “สิกขา วิรุฬหิ สัมปัตตา” แปลว่า การศึกษาคือความเจริญงอกงาม
ปรัชญาของโรงเรียน “วินัยดี เรียนดี ประพฤติดี มีน้าใจ”
สีประจาโรงเรียนฟ้า – แดง
สีฟ้า หมายถึง มีน้าใจ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสงบ ความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความมีวินัย ความมุ่งมั่น ความสาเร็จ ความโดดเด่น
ต้นไม้ประจาโรงเรียน ต้นการเวก

ประวัติโรงเรียนละทายวิทยา

โรงเรียนละทายวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตาบล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ
เขต1 อยู่ในเขตพื้นที่ตาบลละทาย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 8 ถนนสายอาเภอ
กันทรารมย์-ยางชุมน้อย ก่อตั้งขึ้นในเนื้อที่ 38 ไร่ 23 ตารางวา ซึง่ เดิมเป็นทีร่ กร้างว่างเปล่าในเขตพืน้ ทีต่ าบล
ละทาย โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในเขต 7 ตาบลได้แก่ ตาบลละทาย ตาบลเมืองน้อย
ตาบลทาม ตาบลอีปาด ตาบลบัวน้อย ตาบลหนองแก้ว และตาบลหนองแวงได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์และแรงงาน
สร้างอาคารเรียนชั่วคราวและกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนให้ชื่อว่า “ โรงเรียนละทายวิทยา ”
โรงเรียนละทายวิทยาเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 มีนักเรียนเฉพาะ ม. 1 จานวน
61 คน มีครู – อาจารย์ 4 คน เปิดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระยะแรก
ตั้งนั้น นายเพ็ง แสนโสม ทาหน้าที่ครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายวิชัย ศิริบูรณ์ ดารง
ตาแหน่งครูใหญ่ และได้รับการปรับปรุง ตาแหน่งผู้บริหารเป็นอาจารย์ใหญ่ และผู้อานวยการ ตามลาดับ
ปัจ จุ บั น โรงเรี ย นละทายวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 30 หมู่ 8 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีส ะเกษ
รหั ส ไปรษณี ย์ 33130
เบอร์ โ ทรศัพ ท์ 0-4582-1054 โทรสารหมายเลข 0-4582-1054 เว็ บไซต์
http://www.ltw.ac.th อีเมลล์ ltw2552@gmail.com โดยมี นายสุระคติ ทองคา ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียนคนปัจจุบัน
...แผนผังโรงเรียนละทายวิทยา...
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียนละทายวิทยา และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ทาเนียบผู้บริหารโรงเรียนละทายวิทยา
ที่
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นายวิชัย ศิริบูรณ์
นายพิเชษฐ์ ผาคา
นายวิชัย ศิริบูรณ์
นายชัชวาล สิทธิศร
นายสุเทพ ณรงค์แสง
นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์
นายบัวสอน พิมพ์พิพัฒน์
นายปริญญา ผาคา
นายสานวน เพ็งชัย
นายบุญชวน วงศ์ชา
นายสุระคติ ทองคา

กศ.บ
กศ.บ, นบ.
กศ.บ
วท.บ.
คบ.
กศ.ม
พบ.ม.
พบ.ม.
พบ.ม.
พบ.ม.

2522 – 2535
2535 – 2537
2537 – 2537
2537 – 2542
2542 – 2542
2542 – 2542
2542 – 2545
2545 – 2549
2549 – 2554
255-25546
2556-ปัจจุบัน

อาจารย์ใหญ่
ผู้อานวยการ
รักษาการผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
รักษาการผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

ทาเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นายสมาน ประสานพันธ์
2. นายแสงเพ็ชร บุญโสม
3. นายสุพิน ทองรินทร์
4. พระครูทวีศักดิ์ พุทธลโร
5. พระครูประทีป ปัญญาวุธ
6. นายสมพร เตชะนัง
7.นายศักดิ์ดา ทวีพันธ์
8.นายปัญญา วงศ์เจริญ
9. นายกองแก้ว รูปเหมาะ
10. นายชาญ ประสานพันธ์
11.นายเบย บุญศักดิ์
12.นางรัญจวน ทองลือ
13. นายสวัสดิ์ ธนะศรี
14. นางวรนุช ชมพูพื้น
15.นางศิวภรณ์ พันธุ์เพ็ง
16.นายสุระคติ ทองคา

ที่
1

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานคนที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานคนที่ 2
ผู้แทนพระ
กรรมการ
ผู้แทนพระ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายกสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่า กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนครู
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

ทาเนียบบุคคลากรโรงเรียนละทายวิทยา
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
นายสุระคติ ทองคา
ผู้อานวยการ

หมายเลขโทรศัพท์
0899995819

2
3

นายกรวัฒนา นาคา
นางสุมาลี นาคกระโทก

ที่
1
2
3
4
5

ชื่อสกุลโทรศัพท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวสรินลา โยยะลา
084-6061890
นางสาวสมจิตร เพชรผา
086-2596245
นายปรีชา บุญศักดิ์
089-9489373
นางปิยะมาศ ค้าโค
086-100-191-0
นายสุดใจ แท่นศิลา
089-945-706-9

1
2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายสุพรรณ ค้าโค
086-2630168
นางจรูญศรี สมหมาย
083-3713353

3
4
5
6
7
1
2
3
1
2
3
4

1

รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
บุคลากรครูโรงเรียนละทายวิทยา

นางสาวเพชรเชียร ชาชุมพร
089-2734479
นางสาววนิดา เอกศิริ
089-5827967
นางศิริพรรณ สีหาบุตร
086-2534759
นางกนิษฐา คามี
089-9457069
นางสิริลักษณ์ สุพรรณอ่วม
089-773-925-2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายองอาจ มุระดา
087-2424254
นายวินัย คาจีนศรี
086-0502512
นายณัฐพงษ์ สายธนู
081-2655139
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางศิวภรณ์ พันธุ์เพ็ง
087-7202136
นายวุฒิเดช ผันผาย
088-5819491
นายยงยุทธ กิ่งวงษา
081-6005893
นางสาวเจษฏาภรณ์ โนนกอง 086-971-896-2

081-9678756
087-8727672

ที่
ชื่อสกุลกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1 นางวราพร แก่นคา
2 นายนราธิป บุญรมย์
3 นายสุกรี ศรีวงษา
4 นางสาวรสริน จินดาวงศ์
5 นายณรงค์ศักด์ ทองรินทร์
6 นางสาวมะลิ จันทร์แจ่ม

โทรศัพท์
081-0708998
094-6721525
089-7936699
084-6062066
089-5786406
087-3497663

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางพิมพ์ณัฐณิชา นวลศิริ
089-5795110
นางอุไร เหรียญตะคุ
085-7654218

1
2
3
4
5

นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชร
นางจินต์ภาณี คาเพราะ

082-8637895
089-5842289

น.ส.อรุณี แก้วอมตะวงศ์

081-5936658

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1
2
1
2
3
4

นายสมนึก ชาวสวน
087-400-057-1
นายเวหา สุวรรณดี
3-839-114-188
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสุภาพ บุญรมย์
085-1531835
นางขวัญตา สุรวิทย์
087-9985604
นางสาววนิดา พบบุญ
082-1298604
นางจิรภิญญา วงศ์เจริญ
186-265-459-1
ครูธุรการ

พนักงานราชการ
ครูภาษาจีน
นางสาวขวัญฤทัย ทองคา
088-046-488-9
1
นางสาวปนัดดา อาธิเวช
082-7553692
ลูกจ้างชั่วคราว นายพิทักษ์ วงศ์เจริญ นายบุญกอง พลศักดิ์ นายธีระชัย บุญศักดิ์ นางประหยัด พลศักดิ์

