เขตบริการการศึกษา
-หมู่ 3 บ้านราเจก
-หมู่ 5 บ้านแคน,บ้านแคนน้อย
-หมู่ 7 บ้านไฮ,บ้านไผ่
-หมู่ 10 บ้านหว้าสามัคคี
การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
ผู้เรียนมีความรู้คู่คณ
ุ ธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เก่ง ดี มีสขุ
และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวทัน
เทคโนโลยี
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน
เน้นหลักการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คณ
ุ ธรรม เป็นคนเก่ง ดี มีสุข
และมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน มีความรู้และทักษะ
ด้านไอซีที พร้อมก้าวสู่โลกแห่งเทคโนโลยี
เป้าประสงค์
1. ผู้บริหารสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และเน้นการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน
2. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความรู้คู่คณ
ุ ธรรม เป็นคนเก่ง
ดี และมีสขุ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
3. นักเรียนมีทักษะอาชีพตามระดับวัยทีเ่ หมาะสม มีวิถชี ีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความรู้ ความเข้าใจ
มีทักษะด้านไอซีที และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

5. ครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรในยุคสมัย
ที่มีการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยี
กลยุทธ์การบริหาร
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาให้ทั่วถึง ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ค่านิยม
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู่ความดี มีวิถพี อเพียง

เอกสารแนะนาโรงเรียน

ผลการจัดการศึกษา
รอบปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีผลการจัดการศึกษาดังนี้
-น.ร.ชั้น ป.6 ศึกษาต่อระดับ ม.1 คิดเป็นร้อยละ 100
-น.ร.ทุกคนผ่านการประเมินคุณภาพตามหลักสูตร และได้เลือ่ นชั้น
คิดเป็นร้อยละ 100
-ผลการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับสพฐ. 1 สาระคือ
คณิตศาสตร์ และต่ากว่าระดับประเทศ 3 สาระ ควรได้รบั การพัฒนาดังนี้
1) อังกฤษ2) วิทยาศาสตร์ 3) ภาษาไทย
-ผลการสอบ Nt ปีการศึกษา 2562 ไม่มีดา้ นใดสูงกว่าระดับสพฐ.และ
ด้านที่ควรปรับปรุงคือ 1) คณิตศาสตร์ 2) ภาษาไทย
-ผลสอบ Rt ปีการศึกษา 2562 ไม่มีดา้ นใดสูงกว่าระดับสพฐ.และด้านที่
ควรปรับปรุงคือ 1) การอ่านรูเ้ รื่อง 2) การอ่านออกเสียง
ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ
-รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ
-ด.ช.อนันตชัย ใจมนต์ ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองระดับประถมศึกษา
งานกีฬากลุ่ม กพศ.11 (พิมาย) ปี 2562

โรงเรียนบ้านไฮ
www.ssk3.go.th/banhai
หมู่ 7 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 11 (พิมาย)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านไฮ ตั้งขึ้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2482 โดยคณะกรรมการ
การศึกษาอาเภอขุขันธ์ โดยกานันผู้ใหญ่บ้านได้ขอแรงงานจากราษฎรบ้านไฮ
บ้านแคน และหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียง มาร่วมกันสร้างโรงเรียนแบบ
อาคารพั กร้ อนชั่ วคราวในที่ ดิ นของนายพา บุ ตรดี ให้ ชื่อว่ า โรงเรี ยนประชาบาลตาบลพิมาย 6 บ้านไฮ โดยมีนายเมือง เกษแก้ว ผู้ใหญ่บ้านไฮ
และนายสุวรรณ แหวนวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านแคน ได้ให้การสนับสนุนในการ
ก่อตั้งโรงเรียนในขณะนั้น โรงเรียนได้เปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.4 โดยมี
นายสิงห์ บารุง เป็นครูใหญ่คนแรก สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ต่อมาเมื่อ 1 มกราคม 2496 คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันบริจาค
เงินซื้อที่ดินของนายบัว เหล่าเลิศ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของบ้านไฮเป็นที่ดินปลูก
สร้างอาคารเรียนหลังปัจจุบัน มีพื้นที่ 7 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา ในปี 2521
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาฯ โรงเรียนบ้านไฮ
จึงได้จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นป.1-ป.6 เมื่อ 7 สิงหาคม 2522 และได้เปิด
ให้ บริการทางการศึกษาในระดั บชั้นเด็กเล็ ก ในเวลาต่ อมาโรงเรียนได้
เปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนมาใช้ชื่อว่า“โรงเรียนบ้านไฮ” โดยมีนายบรรจบ
สิงหร ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ มาจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน

บ.ทีโอที เป็นผู้ดูแลระบบ ความเร็ว 500/500 Mb. เปิดทาการสอน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่ 7 ไร่ 3 งาน 32
ตร.วา โดยมีนายบรรจบ สิงหร เป็นผู้อานวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน
-คาขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นาเศรษฐกิจพอเพียง
-อัตลักษณ์ : ยิ้มง่าย ไหว้สวย
-สีประจาโรงเรียน : เหลือง-เขียว
-อักษรย่อ: บ.ฮ.
-ตราสัญลักษณ์ :
-หลักการบริหาร : School Based Management, SBM
-โครงสร้างการบริหารงาน : แบ่งการบริหารออกเป็น 4 กลุ่มงาน

1) งานบริหารวิชาการ นางประนอมพันธ์ คามา หน.งาน
2) งานบริหารการเงินและสินทร้พย์ นายสมยศ จันทะพันธ์ หน.งาน
3) งานบริหารบุคคล นายสมยศ จันทะพันธ์ หน.งาน
4) งานบริหารทั่วไป นายทวีชยั วิเศษชาติ หน.งาน
ข้อมูลครูและบุคลากร

บรรจบ สิงหร
ผอ.รร.

สมยศ จันทะพันธ์
ครูชานาญการพิเศษ

ประนอมพันธ์ คามา
ครูชานาญการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนบ้านไฮ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ – หมู่ที่ 7 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่
จ.ศรีสะเกษ 33170 โทรศัพท์ติดต่อ 0832372094 เวปไซค์โรงเรียน :
www.ssk3.go.th/banhai ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นแบบ FiberObtic

ทวีชัย วิเศษชาติ
ครูชานาญการพิเศษ

พุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
ครูชานาญการพิเศษ

พัชรียา พงษ์สุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง

พัชราทิพ ศรีเลิศ

นพวรรณ ดวงตา

สุกานดา พรหมพิลา

ครูอัตราจ้าง

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

ครูธุรการ

-ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 คน
-ข้าราชการครูประจาการ จานวน 5 คน
-ครูอัตราจ้าง จานวน 2 คน
-ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ จานวน 1 คน
-ครูธุรการ จานวน 1 คน
-รวมครูและบุคลากรทั้งหมด จานวน 10 คน

ศิริลักษณ์ คาอาจ
ครูผู้ช่วย

ข้อมูลนักเรียน
ชั้น
อบ.2
อบ.3
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
รวม
ทั้งหมด

ปีการศึกษา 2563
ชาย
7
8
15
6
11
9
6
5
6
43

หญิง
2
7
9
6
6
5
8
10
7
42

รวม
9
15
24
12
17
14
14
15
13
85

58

51

109

ครูประจาชั้น
นพวรรณ ดวงตา
ประนอมพันธ์ คามา
ศิริลักษณ์ คาอาจ
พัชรียา พงษ์สุวรรณ์
พัชราทิพ ศรีเลิศ
ทวีชัย วิเศษชาติ
สมยศ จันทะพันธ์
พุธทัยวรรณ วิเศษชาติ

-น.ร.อนุบาล 24 คน น.ร.ประถมฯ 85 คน รวมทั้งหมด 109 คน

