
 

1.  ข้อมูลทั่วไป   
     1.1   ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนบ้านโพนแพง     ตั้งอยู่  หมู่ที่ 1 
             ต าบล  โพนแพง          อ าเภอ  ม่วงสามสิบ        จังหวัด  อุบลราชธานี                                                           
             รหัสไปรษณีย์    34140      โทรศัพท์  - 
             E-mail  :   banphonpang@gmail.com 
             สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
    1.2   เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ถึง  ระดับประถมศึกษาปีที่  6 
    1.3   มีเขตพ้ืนที่บริการ   4   หมู่บ้าน   ได้แก่   
              -   หมู่ที่  1 บ้านโพนแพง   
               -  หมู่ที่  2 บ้านฟากห้วย 
              -   หมู่ที่  3 บ้านชักแล่น  
              -   หมู่ที่  4   บ้านโนนตาล 

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
       2.1   ชื่อ-สกุลผู้บริหาร  นางบุญปอง   ก้อนทรัพย์ 
               วุฒิการศึกษา   ศ.ษ.ม.    สาขา  บริหารการศึกษา 
                ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  25  กรกฎาคม  2557  จนถึงปัจจุบัน 
       2.2   ประวัติโดยย่อ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 
                โรงเรียนบ้านโพนแพง ตั้งขึ้นเมื่อ ปีพุทธศักราช   2461   โดยอาศัยศาลาวัดบ้านโพนแพงเป็นที่
เล่าเรียน  แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น  4  ชั้น  มีนายเพ็ง   สารักษ์  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรก 
                  พ.ศ.  2469   ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดบ้านโพนแพงมาสร้างอาคารชั่วคราว  ในที่ดินทางทิศ
ตะวันตกของหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน 
                  พ.ศ.  2475   ได้เปิดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5-6  บังคับให้นักเรียนชายเรียนต่อ
อีก  2  ปี   ต่อจากชั้นประถมศึกษา ปีที่  4      
                  พ.ศ. 2517  ขยายชั้นเรียนประถมศึกษาตอนปลายขึ้นและเปิดภาคบังคับ  ป.1-ป.7  ในปี   
พ.ศ. 2518 
                  พ.ศ.  2519   ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน     แบบ ป. 1 ซ   ราคา 170,000   บาท 
                  พ.ศ.  2520   ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู   แบบจังหวัด  ราคา  45,000  บาท                
                  พ.ศ.  2521   ได้งบประมาณสร้างส้วม   5  ที่  ราคา   13,000   บาท                                                                         
                  พ.ศ.  2522   ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน  ราคา   55,000   บาท 
                  พ.ศ.  2527   นายประเทือง   แสงงาม  ครูใหญ่  พร้อมด้วยคณะครูและชาวบ้าน  จัดสร้าง
ห้องสมุดโรงเรียน 
                 พ.ศ.  2535   นายสมร  แก้วค าแพง   ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
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                พ.ศ.  2544    คณะครู   ชาวบ้าน  ได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างป้ายโรงเรียน  จ านวน  38,000   
บาท 
 
                 1   ตุลาคม   พ.ศ.   2544    นายสมร  แก้วค าแพง   ได้รับค าสั่งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
       30   กันยายน   2552     นายสมร   แก้วค าแพง   ขอเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 
       1    ตุลาคม   2553    นางสาวบุญญาพร   ประกอบแสง   รักษาราชการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง 
         15   มกราคม   พ.ศ. 2553   นายจ าลอง   เฝ้าทรัพย์   ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านโพนแพง 
 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557     นางบุญปอง  ก้อนทรัพย์   ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านโพนแพง 
                 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโพนแพงเปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล 1  ถึง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   6 
                มีข้าราชการครู  จ านวน 9 คน   พนักงานราชการ  จ านวน   1  คน  ครูธุรการ จ านวน 1  คน 
มีนักการภารโรง  ต าแหน่งช่างไม ้ชั้น  4   จ านวน   1   คน 
 

                  ในปีการศึกษา   2563   มีนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น   140   คน 
 
ค าขวัญของโรงเรียนบ้านโพนแพง 
 

    เก่งอย่างดี    ชีวีมีสุข 
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2.3   ระบบโครงสร้างการบริหาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                               
                                                                       ................................................. 
                                                       

                                              ................................... 

โครงสร้างการบริหารงาน 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งานบริหารวิชากการ 
น.ส.คนึงนิจ อนุวรรณ 

งานบริหารงบประมาณ 

น.ส.นิภาวรรณ ประธาน 
 

    งานบริหารบุคคล 

นางสาวนิภาวรรณ ประธาน 
งานบริหารทั่วไป 

นางเพชรินทร์  โรจนวิธาน 

- งานชุมชน 

- งานอาคารสถานท่ี 

- กิจรรมต่างๆ 

-กิจกรรดูแลนักเรียน 
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3.ข้อมูลนักเรียน 
          ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโพนแพง มีจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสงูสุด 

อายุ 
ประสบการณ์

สอน ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการโรงเรียน - 1 - - 1 56 35 
ครูประจ าการ 2 7 - 4 5 55 33 
พนักงานราชการ - 1 - 1 - 49 17 
นักการฯ(ชา่งครุภัณฑ์ชัน้4) 1 - 1 - - 54 19 
อื่น ๆ (ครูธุรการ)/ครพูี่เลี้ยง - 2  2 - 33 7 

รวม 
2 11  

1 
 
7 

 
6 

 
 

 
 13 

 

●    มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก       2       คน  =   20.00 %    

●    มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด         5      คน  =   80.00 % 

 

      ระดับชั้น 
เพศ รวม 

ชาย หญิง 
อนุบาล  2 10 9 19 

อนุบาล  3 7 8 15 

รวม 17 18 34 
ป.1 15 3 18 

ป.2 11 11 22 

ป.3 8 10 18 

ป.4 9 9 18 

ป.5 9 8 17 

ป.6 8 4 12 

รวม 60 45 105 
รวมทั้งหมด 77 63 140 
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5.  ข้อมูลอาคารสถานที่  
อาคารเรียนจ านวน  3   หลัง อาคารประกอบจ านวน   2   หลัง   ส้วม   4   หลัง 

สนามเด็กเล่น   1   สนาม     สนามฟุตบอล    1    สนาม    ลานกีฬาเอนกประสงค์   1   แห่ง   
สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 
6.  ข้อมูลงบประมาณ 
       งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
 
เงินงบประมาณ 

 
-           

 
งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 

 
- 

เงินนอกงบประมาณ 259,200 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา - 
เงินบริจาค -  - 
    

รวมรายรับ 259,200 รวมรายจ่าย - 
 
7.  สภาพชุมชนโดยรวม 
      7.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  เป็นหมู่บ้านจ านวน   4  หมู่บ้านคือ 
            หมู่ที่  1  บ้านโพนแพง    มีจ านวน  70   ครัวเรือน มีประชากรประมาณ    280   คน 
            หมู่ที่  2  บ้านฟากห้วย    มีจ านวน   80    ครัวเรือน  มีประชากรประมาณ    290   คน 
            หมู่ที่  3  บ้านชักแล่น     มีจ านวน        85   ครัวเรือน มีประชากรประมาณ    400  คน 
            หมู่ที่  4  บ้านโนนตาล    มีจ านวน       110   ครัวเรือน   มีประชากรประมาณ     450   คน 
              บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  วัด  บ้านเรือนของชาวบ้าน  ที่นา  อาชีพหลักของชุมชน   
คือ ท านา   ท าสวน  เนื่องจาก  พ้ืนที่มีความเหมาะสมท าการเกษตร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ประเพณี / 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก โดยทั่วไป  คือ ประเพณีการท าบุญประจ าปี  การปฏิบัติตามหลักค าสอน
ของศาสนา  การปฏิบัติตามหลักวัฒนธรรมของชาวไทย 
   7.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ  ชั้นประถมศึกษา 
          ประกอบอาชีพเกษตรกรรม    (คิดเป็นร้อยละ  100) 
          นับถือศาสนา พุทธ    (คิดเป็นร้อยละ  100) 
          ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย  ต่อ  ครอบครัว  ต่อปี   30,000  บาท 
   7.3  โอกาสของโรงเรียน 
          โอกาส โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมากมาย เช่น วัด  กองทุนหมู่บ้าน  แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สวนเกษตรชุมชน   ร้านค้า   เป็นต้น  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจากชุมชนเป็น
อย่างดีตลอดมา   
8.   โครงสร้างหลักสูตร 
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        โรงเรียนบ้านโพนแพง   จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโพนแพงพุทธศักราช  2553  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โรงเรียนได้จัด
สัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน   ดังแสดงในตารางต่อไป     
                                                   

โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพนแพง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 

 สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม       

  -ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

 - ศาสนา ศีลธรรม 
 - วัฒนธรรมและการด ารงชีวิตในสังคม 
เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์  อาเซียนศึกษา 

40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 

ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 200 200 200 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 920 920 920 920 920 920 

รายวิชาเพ่ิมเติม  
   - หน้าที่พลเมือง ๑-๖ 

 
40 

40 40 40 40 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) (120) (120) (120) (120) (120) 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ บรูณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

       กิจกรรมนักเรียน 
-  ลูกเสือ  
-  ชุมนุม  

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

       กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาทั้งหมด 1,080 ชั่วโมง  1,080ชั่วโมง 
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9.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
      9.1 แหล่งเรียนรู้  
            (1)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
                   1.1  ห้องสมุดมีขนาด   54   ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด  2,140  เล่ม 
จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย  130  คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ 87.25 ของ
นักเรียนทั้งหมด 

         1.2  ห้องปฏิบัติการ 
          (1) ห้องวิทยาศาสตร์    จ านวน      1    ห้อง 
          (2)  ห้องพยาบาล                           จ านวน     1    ห้อง 
          (3)  ห้องภาษาไทย               จ านวน     1    ห้อง 
      (4)  ห้องคณิตศาสตร์   จ านวน     1    ห้อง 
      (5) ห้องภาษาอังกฤษ   จ านวน     1    ห้อง 
      (6) ห้องประกอบอาหาร    จ านวน     1    ห้อง 
      (7) ห้องสหกรณ์   จ านวน     1    ห้อง 
       (8) ห้องดนตรี    จ านวน     1    ห้อง 
          (9) ห้องเสริมสวย   จ านวน     1    ห้อง 
        (10) ห้องคุณธรรม   จ านวน     1    ห้อง 
                   1.3  คอมพิวเตอร์,โน๊ตบุ๊ค               จ านวน  12    เครื่อง 
            ใช้เพื่อการเรียนการสอน    10    เครื่อง  
            ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต    2      เครื่อง 
            จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา 2563  เฉลี่ย 95 คน ต่อวัน   
คิดเป็นร้อยละ 63.76 ของนักเรียนทั้งหมด 
             ใช้เพื่อการบริหารจัดการ    1     เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช ้ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช ้
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ชื่อแหล่งเรียนรู ้
(จ านวน
คร้ัง/ปี) 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
(จ านวนครั้ง/ปี) 

1.  ห้องสมุดโรงเรียน 
2.  มุมหนังสือ 
3.  มุมผลงานนักเรียน 
4.  ป้ายนิเทศ 
5.  ห้องคอมพิวเตอร ์
6.  โรงอาหาร 
7.  แท่นพระพุทธรูป 
8.  สนามกีฬา 
9.  แปลงผักสวนครัว 
10.โรงเพาะเหด็ 
11.คอกไก ่
12.คอกปุ๋ยหมัก 
13.สวนหย่อม 
14.สนามเด็กเล่น 
15.ต้นไม้ พืชพรรณต่าง ๆ 
16.ห้องครัว 

ตลอดปี
การศึกษา 
ตลอดปี
การศึกษา 

1.  วัดบ้านโพนแพง 
2.  วัดบ้านเปด็ 
3.  วัดภดู่านแต ้
4.  วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 
5.  แม่น้ าโขง 
6.  ร้านค้าในชุมชน 
7.  กลุ่มแม่บ้านโพนแพง 
     ท าขนมจีนโรยสด 
8.  อนามัยโพนแพง   
9.  อบต.โพนแพง 
10.  สวนเกษตร 
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11. ทุ่งศรีเมือง 
12. อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
13.แก่งสะพือ 
14.ตลาดสด บ้านเปด็ หมู่ 7 
 15.ตลาดสด บ้านโพนแพง หมู่ 1 

6 
1 
1 
1 
1 
8 
8 
 
4 
5 
3 
 
1 
1 
1 
5 
5 

 
9.2   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ใน
ปีการศึกษาที่รายงาน 

    1.  นางเพชรรัตน์   พูลเพิ่ม      ให้ความรู้เรื่องการท าขนมจีน   .   
   2.  นางสาวบุญน้อม  ศรีนวล    ให้ความรู้เรื่องการทอเสื่อ 
   3.  พระครูจิรปัญญาภรณ์        ให้ความรู้เรื่องวันส าคัญทางศาสนาพุทธ   พิธีการทางศาสนา 

  


