
บทที่  1 
บทนำ 

1. ความเป็นมา (ประวัติโรงเรียน) 
 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
ต้ังอยู่ท่ีบ้านปรือใหญ่ หมู่ท่ี 1 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140 บนเนื้อท่ี 28 
ไร่  2 งาน 74 ตารางวา  แต่เดิมชื ่อโรงเรียนประชาบาลตำบลปรือใหญ่ 2  (บ้านปรือใหญ่)  ตั ้งขึ ้นเมื่อ
วันท่ี  27  กันยายน 2480  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านปรือใหญ่เป็นสถานท่ีเรียน  มีนักเรียน  105 คน  ครู 2 คน มี
นายดีทองแพรว  ทำหน้าท่ีรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ปี พ.ศ. 2487 นายสฤษด์ิ ทองแพรว ครูใหญ่พร้อมด้วย
คณะครูผู้ปกครองกำนันและผู้ใหญ่บ้าน บ้านปรือใหญ่ บ้านตาเบ๊าะเกษ ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น
บนที่ดินวัดร้างอยู่ด้านทิศเหนือบ้านตาเบ๊าะ หมู่ท่ี 3 ตำบลปรือใหญ่จนแล้วเสร็จจึงแยกเป็นเอกเทศย้ายมาเรียน 
ที่โรงเรียนแห่งใหม่และได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 อยู่ได้ 9 ปี จนกระท่ัง
พ.ศ. 2503 อาคารเรียนชำรุดพื้นท่ีถูกน้ำท่วมขังไม่สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงย้ายกลับไป
อาศัยศาลาวัดบ้านปรือใหญ่เป็นสถานท่ีเรียนอีกครั้งหนึ่ง 
                วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการ 50 ,000 บาท  (ห้า
หมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ซ ใต้ถุนสูง นายถึง ทิพย์ศร ครูใหญ่   นายลิม   คำพินิจ 
ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ 1 นายพันธ์ สุดสังข์  ผู้ใหญ่บ้านตาเบ๊าะเกษ  หมู่ที่ 3  พร้อมด้วยคณะครูและ
ผู้ปกครองท้ัง 2หมู่บ้านได้ร่วมกันจัดหาสถานท่ีสำหรับก่อสร้างอาคารเรียน ได้ท่ีดินอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านปรือ
ใหญ่ เป็นท่ีต้ังของโรงเรียน  สร้างจนแล้วเสร็จในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2504  นายยอดอ่อนโอภาส นายอำเภอขุ
ขันธ์  เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนช่ือ  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  เปิดทำการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี4 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นมา 
                พ.ศ. 2509 นายถึง ทิพย์ศร  ครูใหญ่ ลาออก  นายเขื่อง  สรรศรี  ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทน 
               พ.ศ.  2511 นายเขื่อง สรรศรี ครูใหญ่ย้ายไปท่ีอื่น นายชุบ จันทชิต ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทน 
               พ.ศ.  2519 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โอนการศึกษาประชาบาลไปสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ    
               พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรประถมศึกษาพ.ศ.   2503 มาใช้หลักสูตร
ประถมศึกษา พ.ศ. 2521 เป็นการศึกษาภาคบังคับ 6 ปี  โรงเรียนจึงได้เปิดสอนจากช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อยมา 
               พ.ศ. 2523 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้โอนการศึกษาระดับประถมศึกษาไปสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
               พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการการศึกษา เพื่อพัฒนาชนบท 
(กศ.พช.) 
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                พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา (เด็กเล็ก) และ
นายชุบ  จันทชิต  ครูใหญ่ได้ขอย้ายโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนตำแหน่งนิติกรประจำสำนักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัด  ศรีสะเกษ 
                วันท่ี  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 นายทองใบ บุญต่อ ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์
ใหญ่ 
                วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ.  2531 โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศโรงเรียนดีเด่น อันดับ 2 ของอำเภอ  
ขุขันธ์ และในวันท่ี 26 มกราคม 2531 โรงเรียนได้รับเกียรติคุณบัตรจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม   
ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (กศ.พช. )ดีเด่น 
               วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2532 นายทองใบ บุญต่อ  อาจารย์ใหญ่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหาร
โรงเรียนดีเด่น ลำดับที่ 3 และนางสาวอารีย์ เจริญสุข อาจารย์ 1 ระดับ 3 ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนดีเด่น 
ลำดับท่ี 1 ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุขันธ์ 
               พ.ศ. 2533 โรงเรียนเปลี่ยนการใช้หลักสูตรมาใช้หลักสูตรประถมศึกษาพ.ศ. 2521  (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2533) 
               พ.ศ. 2534 นายทองใบ  บุญต่อ  อาจารย์ใหญ่ ย้าย นายบัวกัณฑ์ วิลามาศ  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
รักษาการในตำแหน่งได้ย้ายอีก  วันที่ 30 กรกฎาคม 2534 นายพงษ์สิทธิ์  สิตะพงษ์  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย
อาจารย์ใหญ่มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
               พ.ศ. 2535 นายวิจิตร  ยอดโพธิ์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
               พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา 2 ปี (อนุบาล
ศึกษาปีท่ี 1 และ 2) และในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา 
               พ.ศ. 2540  นายวิจิตร  ยอดโพธิ์  ได้รับเลื ่อนและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ระดับ 8 และโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา 
               พ.ศ.  2541  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนสีขาว 
               พ.ศ.  2543  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และดำเนินการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อพร้อมรับ
การประเมินภายนอก 
              วันที ่ 23 – 25  มิถุนายน พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   ผลการ
ประเมินเป็นท่ีน่าพอใจ 
               วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ
บร ิหารราชการกระทรวงศ ึกษาธ ิการ   พ.ศ. 2546 ทำให ้ม ีการแบ ่งส ่วนราชการในส ่วนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการใหม่ มีผลให้โรงเรียนต้องไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
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               วันที่ 26 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2549  โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง      
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 
               วันท่ี 30  สิงหาคม  - 1 กันยายน พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ
สาม โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ผลการประเมินได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 
              30  กันยายน  2556  นายวิจิตร ยอดโพธิ์ ผ้ ูอำนวยการโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ เกษียณอายุ
ราชการ 
               วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556  นายเอกภักด์ิ วังคะพันธ์  ได้รับการแต่งต้ังและย้ายมาดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ (เดิมดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3) 
               ปีงบประมาณ  2556  โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล 
  ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่มีอายุครบรอบ 77 ปี ในวันท่ี 27 กันยายน 2557 ได้
จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและระดมทุนสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันออก และด้านทิศเหนือสำเร็จเสร็จส้ิน 
               ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) และโรงเรียนผ่านการ
ประเมินโรงเรียน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” รอบที่สอง  ปีการศึกษา 2558-2560 ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
               ปีงบประมาณ 2559  ได้รับจัดสรรอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ช้ัน 12 ห้องเรียน 
(ช้ันบน 6 ห้อง ช้ันล่าง 6 ห้อง) งบประมาณ 5,600,000 บาท 
               ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้
เข้าโครงการโรงเรียนประชารัฐ เข้าร่วมดำเนินการตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 2   และผ่านการ
ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล และสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" 
  ปีการศึกษา 2560  เด็กชายณัฐพงศ์ รสหอม นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที ่มีความบกพร่องทางร่างกายระดับชั้น ป.1 -6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร ั ้งที ่  67 และนางสาวจิราวดี  บำร ุงวัตร์ ได้ร ับการคัดเลือก จาก
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดเล็ก 
  ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “1ตำบล 1โรงเรียนคุณภาพ” 
  ปีการศึกษา 2562 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 เป็นสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 
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  ปีการศึกษา 2563 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่เป็นหน่วยตรวจราชการ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณี
พิเศษ  การจัดการเรียนการสอน หลังเปิดภาคเรียนท่ี 1/2563  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ได้รับการประกันภายนอก (พ.ศ.264-2568) จาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน : สมศ.) ในระดับการศึกษาปฐมวัย
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  ปีงบประมาณ 2565 ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อสร้าง
อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก (อาคารเรียน 3 ชั้น) งบประมาณทั้งสิ ้น 17 ,770,000 (งบประมาณผูกพัน 
ปีงบประมาณ 2565-2566)  
              โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  3 สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 และหลักสูตร
สถานศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2564) ปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนท้ังส้ิน 524 คน 
 
ภารกิจสถานศึกษา  
 ภารกิจตามกฎหมาย 

โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  มีภารกิจในการจัดการศึกษา 
๑. จัดการศึกษาปฐมวัย ให้ได้รับมาตรฐานการพัฒนาด้านกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
๒. จัดการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี (ระดับประถมศึกษา) ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานชาติ 
บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
๑. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๔. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 
๕. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา 
๖. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ

พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
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๘. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานภายนอก รวมท้ังการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๙. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น 
๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ 
 

ภารกิจตามนโยบาย 
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ข้อท่ี 1 ด้านความปลอดภัย 
ข้อท่ี 2 ด้านโอกาสและการลดความเล่ือมล้ำทางการศึกษา 
ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
ข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

โดย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน  

จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)  

จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการ 
ท่ีค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  

จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะ และการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัด
กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน  

จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง
วินัย ด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  

จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมี
ปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและ
ประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพื่อให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุก
ระดับ  

จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจําพักนอน สําหรับโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีสูง ห่างไกล และ
ถิ่นทุรกันดาร 

จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ  
จุดเน้นที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นท่ีเป็นฐานเพื่อ

สร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
 

ภารกิจตามมาตรฐานสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
     1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
     1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
     1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
     1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
   2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
   2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ 
   2.5 ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
   2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
   3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
   3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
   3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
   3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
     3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
     3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 

2. สภาพทั่วไป 
2.1  ที่ต้ัง 

 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ต้ังอยู่ ณ บ้านปรือใหญ่ หมู่ท่ี 1  ตำบลปรือใหญ่  อำเภอขุขันธ์               
จังหวัดศรีสะเกษ 

ห่างจากอำเภอขุขันธ์          จำนวน  16    กิโลเมตร 
ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน  56    กิโลเมตร 
ห่างจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 จำนวน 14 กิโลเมตร 

  2.2  เขตบริการของโรงเรียน 
 เขตบริการของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  ประกอบด้วย  เขตพื้นท่ีการปกครองจำนวน 1 ตำบล 5  

หมู่บ้าน  ได้แก่  
  หมู่ท่ี 1 บ้านปรือใหญ่   ตำบลปรือใหญ่  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
  หมู่ท่ี 3 บ้านตาเบ๊าะ    ตำบลปรือใหญ่  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
  หมู่ท่ี 10 บ้านเกษนาค้อ   ตำบลปรือใหญ่  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
  หมู่ท่ี 17 บ้านทุ่งชัย   ตำบลปรือใหญ่  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

  หมู่ท่ี 20 บ้านนาค้อ   ตำบลปรือใหญ่  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
  2.3  ด้านประชากร 
 ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  มีประชากร  รวมทั้งส้ิน 3,552 คน  แยกเป็น
ชาย  จำนวน 1,739 คน  และหญิง จำนวน 1,813 คน โดยมีประชากรวัยเรียน (อายุ 4-17 ปี)  ท่ีอาศัยอยู่ในเขต
บริการ  จำนวน  478 คนหรือร้อยละ 13.46  ของประชากรท้ังหมด ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 จำนวนประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่จำแนกตามเพศและเขตการปกครอง 
 

ตำบล / ช่ือบ้าน ร้อยละ
ประชากร 

จำนวนประชากร  (คน) 
รวม ชาย หญิง 

ตำบลปรือใหญ่     
1.  บ้านปรือใหญ่ (ม.1) 29.4 1,050 506 544 
2.  บ้านตาเบ๊าะ (ม.3) 28.1 1,002 590 512 
3.  บ้านเกษนาค้อ (ม.10) 15.5 553 279 274 
4.  บ้านทุ่งชัย (ม.17) 19.6 699 339 360 
5.  บ้านนาค้อ  (ม.20) 7.4 262 128 134 

รวม 100.00 3,666 1,842 1,824 
ท่ีมา  : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 จากตารางท่ี 1  แสดงให้เห็นจำนวนประชากรในเขตบริการและนอกเขตบริการ หมู่บ้านท่ีมีนักเรียน
มากท่ีสุด คือ บ้านปรือใหญ่ 

 2.4  ด้านลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศท่ีต้ังของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สามารถสรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้  สภาพพื้นท่ี

ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบเชิงเขาสภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายด้านทิศใต้ของโรงเรียนเป็นป่าทึบติดเทือกเขาพนมดง
รัก 

2.5  ด้านการคมนาคมขนส่ง    
 ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บ้านบ้าน

ปรือใหญ่กับอำเภอขุขันธ์ตัดผ่านโรงเรียน  ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีโครงข่ายการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งประกอบด้วย  

  1.  ถนนลาดยางสายขุขันธ์ – โคกตาลตัดกับถนนลาดยางสายละลม – กันทรอมท่ีส่ีแยก
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์เล้ียวซ้ายถึงบ้านปรือใหญ่ใช้ระยะทาง 22 กิโลเมตร 

  2.  ถนนลาดยางสายปรือใหญ่ – นาละเวียตัดกับถนนลาดยางสายขุขันธ์ – โคกตาลท่ีส่ีแยกบ้าน
นาละเวีย ตำบลนิคมพัฒนา  เล้ียวซ้ายถึงบ้านปรือใหญ่ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
 
 2.6  ด้านเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นท่ีภายในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่   ส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด้วยการทำนา ทำไร่  การเล้ียงสัตว์ เช่น  โค กระบือ  สุกร  เป็ด  
และไก่  เป็นอาชีพเสริม  รายได้ต่อคนต่อปีเฉล่ียประมาณ 20,000  บาท  ฐานะโดยรวมยังยากจน 
พืชเศรษฐกิจ ท่ีทำรายได้เข้าหมู่บ้าน ได้แก่  มันสำปะหลัง   ยางพารา 
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2.7 ด้านสาธารณสุข 
   ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่   มีจำนวนสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือใหญ่ 
  นอกเขตบริการของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่   มีจำนวนสถานบริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลขุขันธ์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทับทิมสยาม 06 
  

2.8 ด้านการนับถือศาสนา 
  ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปรือใหญ ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 

สรุปข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์  
 1. เนื้อที่ท้ังหมดของเขตบริการ  17.92  ตารางกิโลเมตร 
 2. ประชากรท้ังหมด (นับถึงเดือนตุลาคม 2564) 3,666 คน 

-  ชาย  (ร้อยละ 50.25) 1,842 คน 
-  หญิง (ร้อยละ 49.75) 1,824 คน  

  หมู่บ้านท่ีมีประชากรมากท่ีสุดคือ 
-   บ้านปรือใหญ่ 1,050 คน 

  หมู่บ้านท่ีมีประชากรน้อยท่ีสุดคือ 
-   บ้านนาค้อ 262 คน 

 3. จำนวนครัวเรือนท้ังหมด 819 ครัวเรือน 
 4. การปกครองและการบริหาร 

-  หมู่บ้าน 20  แห่ง 
-  องค์การบริหารส่วนตำบล 1  แห่ง 
-  เทศบาล -  แห่ง 

5. การศาสนา 
 จำนวนวัดรวม 5         วัด 
 จำแนกตามสภาพ วิสุงคามสีมา 2  วัด 
   สำนักสงฆ์ 2  แห่ง 

2.9 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบ 
  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบที่เอื้ออำนวยต่อ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน แสดงรายละเอียด ดังตาราง 2  
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ตารางที่ 2 แสดงแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบ 
แหล่งเรียนรู้ 

ในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา 
1. สวนพฤกษศาสตร์ 1. วัดปรือใหญ่ 
2. ห้องสมุด 2. วัดตาเบ๊าะเกษมงคล 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3. หนองแวง (แหล่งน้ำ) 
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4. รพ.สต.ปรือใหญ่ 
5. สหกรณร์้านค้า 5. สถานีเพาะเล้ียงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ 
6. แปลงเกษตร 6. สนามกีฬาบ้านเกษนาค้อ 
7. สนามเด็กเล่น 7. ร้านค้าชุมชน 5 หมู่บ้าน 
8. ลานกีฬาอเนกประสงค์ 8. สำนักสงฆ์บ้านคลองแก้ว 
9. สนามวอลเลย์บอล 9. ลำน้ำห้วยศาลา 
10. สนามฟุตบอล 10. สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา 
11. สนามตะกร้อ 11. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา 
12. โรงเรือนเล้ียงหมูป่า 12. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปรือใหญ่ 

ท่ีมา : ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริง 
 

3. สภาพปัจจุบัน 
 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
ตารางที่ 3  แสดงจำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาจำแนกรายช้ันและเพศ ปีการศึกษา 2564 

 

ชั้นเรียน 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน  

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2 2 17 20 37  
อนุบาล 3 2 23 20 43  

รวมก่อนประถมศึกษา 4 40 40 80  
ประถมศึกษาปีท่ี 1 2 19 21 40  
ประถมศึกษาปีท่ี 2 2 20 19 39  
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2 21 22 43  
ประถมศึกษาปีท่ี 4 2 28 29 57  
ประถมศึกษาปีท่ี 5 2 29 23 52  
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ชั้นเรียน 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน  

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 3 27 41 68  
รวมประถมศึกษา 13 144 155 299  

รวมทั้งหมด 17 184 195 379  
ท่ีมา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC 2021 ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 
 จากตารางท่ี  3  แสดงให้เห็นจำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  โดยจำแนกรายช้ัน
และเพศ  จำนวนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  มีจำนวนนักเรียนมากท่ีสุด  รองลงมาคือช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4 และจำนวนนักเรียนหญงิมีมากกว่าจำนวนนักเรียนชาย 
 
ตารางที่  4  แสดงจำนวนนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำแนกรายช้ันและเพศ 

     ปีการศึกษา 2564 

 

ชั้นเรียน 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน  

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 3  37 28 65  
มัธยมศึกษาท่ีท่ี 2 2 27 31 58  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 2 20 15 35  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 7 84 74 158  
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - - - -  
มัธยมศึกษาท่ีท่ี 5 - - - -  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 - - - -  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - -  
รวมทั้งหมด 7 84 74 158  

ท่ีมา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC 2021 ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 
จากตารางท่ี  4  แสดงให้เห็นจำนวนนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น โดยจำแนกรายช้ันและเพศ นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีจำนวนนักเรียนมากท่ีสุด  และจำนวนนักเรียนชายมีมากกว่าจำนวนนักเรียนหญิง 
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ตารางท่ี  5  ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน 
  

              
ระดับ 

น้ำหนักต่ำ
กว่าเกณฑ์ 

น้ำหนักสูงกว่า
เกณฑ์ 

(เด็กอ้วน) 

ส่วนสูงต่ำ
กว่าเกณฑ์ 

น้ำหนักและ
ส่วนสูงต่ำ
กว่าเกณฑ์ 

 
รวม 

ก่อนประถมศึกษา 6 5 1 1 13 
ประถมศึกษา 24 7 10 26 67 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 7 5 11 29 

รวม 36 19 16 38 109 
ท่ีมา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC2021  ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 
หมายเหตุ  นักเรียน 1 คน กรอกได้เพียง 1 กรณีเท่านั้น 
 
ตารางที่ 6  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

 
ท่ี 

 
สาขาวิชา 

จำนวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 
คนในแต่ละสาขาวิชา                

(ชม./สัปดาห์) 

 
รายช่ือ 

1 บริหารการศึกษา 1 - นายเอกภักด์ิ  วังคะพันธ ์
2 บริหารการศึกษา 1 10 นายภานุวัฒน์  บุตะม ี
3 คณิตศาสตร์ 2 22 นายสุชาติ  อนุสรณ์ 

นางสาวชุติกาญจน์  รังสี 
4 สถิติประยุกต์ 1 22 นางยุวดี  หลาวทอง 
5 วัดผลการศึกษา-ชีววิทยา 1 22 นางบุษริยา  พุทธวงศ์ 
6 เคมี 1 22 นางสาวภคมน  บุตะเคียน 
7 ภาษาไทย 2 22 นางปราณี  ธรรมนิยม 

นางสาวศิริรัตน์  บุตะเคียน 
8 ภาษาอังกฤษ 2 22 นางสาวเนตรนภา  แพงอก 

นางภาวนา  พันธ์นา 
9 สังคมศึกษา 1 22 นายสามารถ  เช่ือมกลาง 
10 อุตสาหกรรมศิลป์ 1 22 นายสุริศักดิ์  ศรีจักร 
11 พลศึกษา 2 22 นายปริญญา  ภูมิสูง 

นางวิเรืองรอง  รัตนพนัธ ์
12 เทคโนโลยีการเกษตร 1 22 นายพงศ์สันต์ิ  ทรงสีสด 
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ท่ี 

 
สาขาวิชา 

จำนวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 
คนในแต่ละสาขาวิชา                

(ชม./สัปดาห์) 

 
รายช่ือ 

13 การประถมศึกษา 2 25 นางกัญญาณัฐ  คำทับ 
นายวสันต์  รังไสย์ 

14 การศึกษาปฐมวัย 2 30 นางพิมภารัตน์  เช่ือมกลาง 
นางสาวพิมพ์บุญ  วารินทร ์

15 ดนตรีศึกษา 1 22 นายจำนงค์  ศรีกะชา 
16 นาฎศิลป์ 1 22 นางอนงค์นาถ  ผ่องฉาย 
17 บรรณารักษ์ 1 20 นางชนกพร  แพงศร ี
18 ปรัชญา 1 22 นายสิทธนศักดิ์  พงษ์วัน 
19 นวัตกรรมคอมพิวเตอร ์ 1 22 นางสาวฐาปัจภรณ์  โสดาธาตุ 
20 คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ 1 22 นางสาวณิชาภัทร  ตลุนจันทร์ 

รวม 28   
ท่ีมา : ข้อมูลตามโปรแกรม System : EMIS ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 
 จากตารางท่ี  6  แสดงสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน สามารถจำแนกตำแหน่ง วิทยฐานะ
และวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังตาราง 7   
 
ตารางที่  7  แสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ประเภท ตำแหน่ง วิทยฐานะ ปริญญา
เอก 

ปริญญาโท ปริญญา
ตร ี

ต่ำกว่า
ปริญญา

ตร ี

รวมทั้งสิ้น 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ รวม 

1. 
บริหาร 

ผู้อำนวยการ เช่ียวชาญพิเศษ            
เช่ียวชาญ            
ชำนาญการพิเศษ   1      1  1 
ไม่มีวิทยฐานะ            

รอง
ผู้อำนวยการ 

เช่ียวชาญ            
ชำนาญการพิเศษ   1      1  1 
ชำนาญการ            
ไม่มีวิทยฐานะ            

2. ครู ครู เช่ียวชาญพิเศษ            
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ประเภท ตำแหน่ง วิทยฐานะ ปริญญา
เอก 

ปริญญาโท ปริญญา
ตร ี

ต่ำกว่า
ปริญญา

ตร ี

รวมทั้งสิ้น 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ รวม 

เช่ียวชาญ            
ชำนาญการพิเศษ   1 6 2 1   3 7 10 
ชำนาญการ   3 2 1    4 2 6 
ไม่มีวิทยฐานะ    1  4    5 5 

ครูผู้ช่วย       1    1 1 
3. 
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

ลูกจ้างประจำ             
พนักงานราชการ      1 1   1 1 2 
ลูกจ้างชั่วคราว       2 2  2 2 4 

รวมทั้งสิ้น   6 9  4 9 2 0 12 18 30 
ท่ีมา : ข้อมูลตามโปรแกรม System : EMIS ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 
 

ตารางที่  8  แสดงสภาพความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พื้นฐาน 
 

 
รายการ 

จำนวน 
ที่มี 

จำนวน 
ที่ควรมี 

 
ขาด/เกิน 

สภาพการใช้งาน 
ดี พอใช ้ ทรุดโทรม รอรื้อถอน 

อาคารเรียน (หลัง) 3 3 1 √    
 ห้องเรียน (ห้อง) 28 33 -5 √    
อาคารประกอบ 13 17 4 √    
 ห้องส้วม (ท่ี) 20 20 - √    
 บ้านพักครู (หลัง) 2 4 2  √   
 อาคารฝึกงาน (หลัง) 1 1 - √    
 อาคารอเนกประสงค์ (หลัง) 1 1 - √    
 หอประชุม (หลัง) - 1 1 √    
 โรงอาหาร (หลัง) 1 1 -  √   
ครุภัณฑ์พื้นฐาน        
 โทรศัพท์ (เลขหมาย) 0 1 1   √  
 คอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 7 50 -43   √  
อื่น ๆ (โปรดระบุ)        

 

ท่ีมา : ข้อมูลตามโปรแกรม B-OBEC 2022/M-OBEC 2022) 
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จากตารางท่ี  8  แสดงสภาพความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พื้นฐาน สรุปว่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน 

4. โครงสร้างการบริหารงาน 
 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั ้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา        
พ.ศ. 2563 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้ นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 มีการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด รายละเอียดดังแผนภูมิ 1 
 

 


