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สัญชาติ ไทย เช้ือชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
เกิด วันพุธที่  ๒๐   เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๐๓ หมู%โลหติ  บี  (B) 
เกษียณอายุราชการ   วันที่  ๓๐  เดือนกันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
ภูมิลําเนา บ.านเลขที่  ๒๗๐ หมู%ที่  ๔ บ.านตลาด ตําบลเข่ือนอุบลรัตน3 
อําเภออุบลรัตน3 จังหวัดขอนแก%น รหัสไปรษณีย3  ๔๐๒๕๐  โทรศัพท3บ.าน  - 
โทรศัพท3มือถือ ๐๘-๑๙๕๔-๑๑๖๔ อีเมล  borjai๐๓๐๗๒๐@gmail.com 
ช่ือบิดา นายวาด  ใจป��า  (เสียชีวิต) ช่ือมารดา นางบัว  ใจป��า  (เสียชีวิต) 
สถานภาพ สมรส 
ช่ือคู"สมรส นางกอบกุล  ใจป��า 
อาชีพคู"สมรส ข.าราชการครู โรงเรียนอุบลรัตน3พิทยาคม 
จํานวนบุตร บุตร ๒ คน 
วันเร่ิมปฏิบัติราชการ ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๒๕ ตําแหน%ง  อาจารย3  ๑  ระดับ  ๓ 
เลขท่ีตําแน"งบรรจุ ค  ๙๘๐๖๒ (ป) (๖๐๖๐๐) คําสั่งจังหวัดขอนแก%น  
ที่ ๑๘๓๘/๒๕๒๕ ลว. ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๕ อัตราเงินเดือน  ๒,๗๖๕  บาท 
บรรจุคร้ังแรก โรงเรียนอุบลรัตน3พิทยาคม อําเภออุบลรัตน3  จังหวดัขอนแก%น 
ตําแหน"งป,จจุบัน ผู.อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน3พิทยาคม 
วิทยฐานะ  ผู.อํานวยการชํานาญการพิเศษ เลขท่ีตําแน"งป,จจุบัน  ๖๐๕๖๔ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๕ 

พ.ศ. ระดับการศึกษา สถานศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙ ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๓ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยขอนแก"น 

พ.ศ.๒๕๒๓ -๒๕๒๕ ครุศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกคณิตศาสตร9 

วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๓ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง 
วิชาเอกคณิตศาสตร9 

วิทยาลัยครูมหาสารคาม 



 ข.าพเจ.านําวิสัยทัศน9การทํางานของข;าพเจ;าไปสู"การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
อุบลรัตน9พิทยาคม  โดยศึกษา วิเคราะห9ข;อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)  
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท่ี ๖๒๑/๒๕๕๔  เรื่อง  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ 
การมัธยมศึกษายุคใหม"  (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๑)  วิสัยทัศน9  พันธกิจ  และผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา (รอบสาม) ของโรงเรียนอุบลรัตน9พิทยาคม  ผลการวิจัยของ  ผู;อํานวยการเชิดศักด์ิ ศุภโสภณ  
เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู"ความเปFนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ  ดังนี้ 

 วิสัยทัศน3การทํางาน  “ร%วมคิด  ร%วมวางแผน  ร%วมตัดสินใจ  ร%วมปฏิบัติงาน  ร%วมรับผิดชอบ  
และร%วมช่ืนชมยินดี” มุ%งสู%โรงเรียนดี  มีประสิทธิภาพ  ด.วยการบริหารงานแบบมีส%วนร%วมของทุกภาคส%วน  
หลักทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ิมพลังอํานาจโดยการให;อํานาจหรือการมอบหน;าท่ีความรับผิดชอบในองค9การกับ
ผู;ใต;บังคับบัญชา  และสร;างความสัมพันธ9กับลูกน;องมีการปรับปรุงและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให;เกิดการพัฒนา  
สร;างความตระหนักของบุคลากรให;เกิดคุณค"าและศักด์ิศรีของตนเอง เพ่ือนํามาใช;ในการพัฒนางานให;เกิดผล
สูงสุด  ใช;ความรู;และแรงจูงใจเพ่ือกระตุ;นให;บุคลากรใช;พลังและอํานาจท่ีมีอยู"ในตนเองออกมาอย"างเต็ม
ความสามารถและมีความรู;สึกร"วมในความเปFนเจ;าของตลอดจนเชื่อม่ันต"อผู;บริหารระดับสูง 

 สร.างองค3กร(โรงเรียนอุบลรัตน3พิทยาคม)ให.เปUนองค3กรแห%งความสุข  คือ พัฒนาบุคลากรในองค9กร 
อย"างมีเปHาหมาย และยุทธศาสตร9ให;สอดคล;องกับวิสัยทัศน9ของโรงเรียน  เพ่ือให;บุคลากรมีความพร;อมต"อ 
การเปลี่ยนแปลง นําพาองค9กรไปสู"การเติบโตอย"างยั่งยืน โดยองค3กรแห%งความสุขมีลักษณะท่ีสําคัญคือ 
คนทํางานมีความสุข ท่ีทํางานน%าอยู% และชุมชนสมานฉันท3 

 พัฒนาโรงเรียนไปสู%ความเปUนโรงเรียนดี  มีประสิทธิภาพ  โดย 
  ๑. กําหนดเปXาหมายของผลผลิต/ผลลัพธ3ของโรงเรียนคุณภาพท่ีต;องพัฒนาผู;เรียนและโรงเรียน  

คือ  นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด;าน เปFนคนดี คนเก"ง มีความสุข เรียนต"อและประกอบอาชีพ
ได;  โรงเรียนเปFนท่ีชื่นชมของชุมชน เปFนแบบอย"าง และให;ความช"วยเหลือแก"ชุมชน และโรงเรียนอ่ืน 

   ๑.๑. สร;างให;นักเรียนเปFนเด็กดีและมีความสุขเปFนลําดับแรก  โดยใช;แนวคิด “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ผลักดันโรงเรียนเปFนแหล"งเรียนรู;ทางการเกษตรทําให;นักเรียนเรียนรู;การใช;ทรัพยากรจากพืชผล
การเกษตรอย"างคุ;มค"าและหมุนเวียนภายในโรงเรียน รู;จักการประหยัดพลังงานเพ่ือลดต;นทุนค"าใช;จ"ายเกิดการ
แบ"งงานทําตามระดับชั้น นักเรียนเรียนรู;ความรับผิดชอบและได;รายได;จากการดูแลพืชผลและผลิตภัณฑ9ทาง
เกษตรด;วยตนเอง 

   ๑.๒. เน;นให;เด็กมี “ทักษะชีวิต” ด;วยการ “สร;างคนสู"ชุมชน” บูรณาการภาระงานร"วมกับ
หน"วยงานท;องถ่ินให;กลายเปFนการต"อยอด ขยายผล ได;ประโยชน9ด;วยกันทุกภาคส"วน จากกิจกรรมท่ีมี 
ส"วนร"วมกับชุมชน ปลูกฝ,งให;เปFน “เด็กดี” มีจิตอาสา 

   ๑.๓. สร;างกิจกรรมท่ีผู;เรียนเข;าร"วมท้ังโรงเรียน โดยเปLดโอกาสให;ผู;เรียนมีส"วนในการออก 
แบบการเรียนตอบสนองความต;องการผู;เรียนผ"านรูปแบบสภานักเรียนมีการออกแบบระบบข;อมูลเพ่ือติดตาม
การเปลี่ยนแปลงและนํามาประมวลผลเพ่ือปรับปรุงวิธีการสอนอย"างใกล;ชิด 

   ๑.๔. ทําให;โรงเรียนเปFนท่ีรู;จัก เพ่ือบริหารงบประมาณสรรหา  โดยการประชาสัมพันธ9
จุดเด"นของโรงเรียน เม่ือเกิดผลสําเร็จ ได;รับรางวัล เพ่ือให;ชุมชนเห็นความสําคัญ ส"งผลให;เกิดการระดม
ทรัพยากรจากท;องถ่ิน 



   ๑.๕. ใช;การสร;างการมีส"วนร"วมของชุมชน จัดการเรียนรู;ให;นักเรียนทุกคนในโรงเรียน เช"น  
ใช;กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงาน นักเรียนและครู ร"วมกับ “ภูมิป,ญญาท;องถ่ิน”สืบค;นข;อมูล 
ท่ีสอดคล;องกับวิถีชีวิตของนักเรียนและชุมชน เพ่ือนํามาทําโครงงาน โดยมีชุมชนรับรู;โครงงานของนักเรียนและ
มีส"วนร"วมให;ข;อมูลทุกข้ันตอน ส"งผลให;ชุมชนเห็นความสําคัญของการเรียนของบุตรหลานมากข้ึนจึงเข;าร"วม
ปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนท้ังด;วยกําลังทรัพย9และกําลังคน 

   ๑.๖. ใช;โครงงานเปFนกระบวนการสอน เชื่อมโยงภูมิป,ญญาของคนในชุมชน ทําให;ชุมชน
เห็นข้ันตอนการศึกษาของนักเรียนเกิดการติดตามผล  เกิดความเปFนเจ;าของในโรงเรียนโดยชุมชนเอง  
ส"งผลให;เกิดความรับผิดชอบร"วมกันระหว"างผู;บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาอย"างเปFนรูปธรรม 
 คือ ผู;บริหารใส"ใจในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ดึงศักยภาพของครูผู;สอนให;สามารถจัดการเรียน 
การสอนโดยการบรูณาการ 

   ๑.๗. โรงเรียนเปFนแหล"งเรียนรู;และช"วยสร;างรายได;ให;กับชุมชน เน;นให;นักเรียนมี 
“วิชาชีพ” คือเรียนจบและสามารถออกไปประกอบอาชีพได;กลายเปFนแหล"งเรียนรู;ของคนในชุมชนท่ีเห็น
ต;นแบบ และนําไปขยายผลในครัวเรือนของตนจนสร;างรายได; ทําให;ครอบครัวมีฐานะดีข้ึน ส"งผลให;ผู;ปกครอง
ส"งบุตรหลานของตนเข;าโรงเรียนโดยไม"ต;องเดินทางไกลออกจากชุมชน 

  ๒. ดําเนินไปสู%เปXาหมาย  โดยการจัดกระบวนการเรียนรู.เน;นผู;เรียนสําคัญท่ีสุด และจัด
บรรยากาศการเรียนรู;เอ้ือต"อการพัฒนาคุณภาพผู;เรียน การบริหารจัดการดี ใช;โรงเรียนเปFนฐาน และเน;น 
การมีส"วนร"วม มีการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเปFนส"วนหนึ่งของระบบบริหารโรงเรียน 

  ๓. จัดให.มีปYจจัยเพ่ือความสําเร็จในการดําเนินการให;บรรลุเปHาหมาย  ส"งเสริมสนับสนุนให; ครู 
ผู;บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและจํานวนเพียงพอ  ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได;
มาตรฐาน  หลักสูตรเหมาะสมกับผู;เรียนและท;องถ่ิน สื่อ อุปกรณ9 เทคโนโลยีทันสมัย แหล"งการเรียนรู; 
ในโรงเรียนหลากหลาย  ใช;งบประมาณมุ"งเน;นผลงาน 

  ๔. บริหารจัดการด.านบริบท  ให;เอ้ือต"อการดําเนินการสู"เปHาหมาย  คือประสานร"วมมือกับ
ชุมชน หน"วยงานต"างๆ ในการจัดสภาพแวดล;อมภายนอกโรงเรียนให;ดี มีสังคม บรรยากาศ  สิ่งแวดล;อมเอ้ือ
อํานวยการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 


