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บทที่ 1
บทนำ
ประวัติของโรงเรียนโดยสังเขป
โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค เปนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
28 กระทรวงศึกษาธิก าร ตั้งอยูที่ดินสาธารณะประโยชน “ดงปอพาน” บานเลขที่ 199 หมู 1 บานศรีแกว
ตำบลศรีแกว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร บนเนื้อที่ 50 ไร ลอมรอบดวยเทือกเขาภูมะยาง ในทิศทางดานทิศ
ตะวันตก ห างจากอำเภอเลิงนกทาไปทางดานทิ ศตะวันออกเฉียงเหนือ 27 กิโลเมตร ห างจากจังหวัดยโสธร
ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต 62 กิโลเมตร
ป พ.ศ. 2532 สภาตำบลศรีแกว ซึ่งมีนายเปยง พลมาตย กำนันตำบลศรีแกว, นายหงษา แสงทอง
อาจารยใหญโรงเรียนบานศรีแกว และนายวิศิษฐ ขุนิกากรณ อาจารยใหญโรงเรียนคำเตยวิทยา พรอมประชาชน
ไดรวมกันสรางอาคารเรียนขนาด 6x40 เมตร แลวเปดทำการเรียนการสอนเปนสาขาของโรงเรียนคำเตยวิทยา
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2533 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศจัดตั้งใหเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา ตาม
หนังสือที่ 0806/8201 โดยพลเอกมานะ รัตนโกเศส รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใชชื่อวา "โรงเรียนศรี
แกวประชาสรรค" โดยมีนายวิศิษฐ ขุนิกากรณ อาจารยใหญโรงเรียนคำเตยวิทยารักษาการในตำแหนงครูใหญ
เปนการชั่วคราว ตอมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2533 กรมสามัญศึกษาไดแตงตั้ง นายพนมสรรค คัมภทวี ผูชวย
อาจารยใหญโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค ชวยราชการสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดยโสธร ทำหนาที่หัวหนางาน
แผนงานและงบประมาณ มาดำรงตำแหนงเปนครูใหญคนแรก
ทำเนียบผูบริหารโรงเรียนศรีแกวประชาสรรค จากอดีตถึงปจจุบัน มีดังนี้
1. นายวิศิษฐ ขุณิกากรณ
ตำแหนง อาจารยใหญ รักษาการ พ.ศ. 2533 – 2534
2. นายพนมสรรค คัมภทวี
ตำแหนง ผูอำนวยการ พ.ศ. 2534 – 2544
3. นายเปลื้อง เจริญอาจ
ตำแหนง ผูอำนวยการ พ.ศ. 2544 – 2546
4. นายวิสันต คุณสุทธิ์
ตำแหนง ผูอำนวยการ พ.ศ. 2546 – 2552
5. นายเดชา จันดาพันธ
ตำแหนง ผูอำนวยการ พ.ศ. 2552 – 2557
6. นายอัชราวุธ บุปผาชาติ
ตำแหนง ผูอำนวยการ พ.ศ. 2557 – 2559
7. นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม
ตำแหนง ผูอำนวยการ พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน
ป จ จุ บั น โรงเรี ย นศรี แ ก ว ประชาสรรค เป ด ทำการสอนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1-6 ภายใต ก าร
บริห ารงานของผู อ ำนวยการเกีย รติ สุ นทร พลเยี่ ย ม มี ข าราชการครูทั้ง สิ้ น 17 คน (รวมผูอ ำนวยการ)
พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจาง 1 คน เจาหนาที่ธุรการ 1 คน ลูกจางประจำ 1 คน ลูกจางชั่วคราว 1
คน นักเรียนในปการศึกษา 2563 (30 ตุลาคม 2563) แยกเปน ม.ตน จำนวน 163 คน ม.ปลาย จำนวน 70
คน รวมทั้งสิ้น 233 คน
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ภารกิจของสถานศึกษา
หนาที่ภารกิจของ โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และ พ.ศ.2553 สรุปไดดังนี้
1 ภารกิจหลัก
1.1 เปนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองจัดการศึกษาภาคบังคับ มัธยมศึกษาปที่ 1-3 และการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
มีความรูและคุณธรรม
1.2 จั ดทำหลั กสูต รสถานศึก ษา ตรวจสอบ ปรับ ปรุง พั ฒ นา สาระของหลัก สูต รในสวนที่
เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค โดยสาระของหลักสูตร
ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให
เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
1.3 รวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันศาสนา หนวยงานอื่น ๆ ในการจัด
การศึกษา
1.4 จัดใหมีระบบประกัน คุณ ภาพภายในโรงเรีย น และใหถือ วาการประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึ ก ษาเป นส วนหนึ่ งของการบริห ารการศึก ษา ที่ต องดำเนิ น การอยางต อ เนื่อ งโดยจั ดทำรายงาน
ประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเปดเผยตอสาธารณชน
1.5 จัดใหมีแหลงเรียนรูตลอดชีวิตในโรงเรียน เชน หองสมุด แหลงขอมูลและการเรียนรูอื่น
อยางพอเพียงและประสิทธิภาพการจัดการประเมิน โดยพิจารณาจากการพัฒนาและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
1.6 จัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ โดยจัดใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณ
จริง ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน รักการอาน เกิดการใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง
1.7 สร า งสั งคมแห งการเรี ย นรู ต ลอดชี วิต พั ฒ นาคนให มี ค วามรู คู คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
อนุรักษ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
1.8 จัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ เด็กดอยโอกาส ดวยรูปแบบที่เหมาะสม
โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคลากร และใหโอกาสทางการศึกษาแกบุคคลทั่วไป
2 ภารกิจรอง/ภารกิจสนับสนุน
2.1 ดำเนินงานประสานความรวมมือ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการดำเนินงาน
พัฒนาดานตาง ๆ รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2.2 ดำเนินงานตามโครงการพิเศษ ตามนโยบาย หนวยเหนือ และความตองการของทองถิ่น
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สภาพทั่วไป
1. ที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ ที่สาธารณประโยชน “ดงปอพาน” บานเลขที่ 199 หมูที่ 1 ตำบลศรีแกว อำเภอเลิงนกทา
จั งหวั ด ยโสธร ห า งจากอำเภอเลิ งนกทา 27 กิ โลเมตร ห างจากจั ง หวั ด ยโสธร 62 กิ โ ลเมตร ห า งจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 166.5 กิโลเมตร
2. เขตพื้นที่บริการ
เขตพืน้ ที่บริการของโรงเรียนศรีแกวประชาสรรค ประกอบดวยเขตพื้นที่การปกครอง จำนวน 2 ตำบล
ไดแก ตำบลศรีแกว 10 หมูบาน และตำบลสมผอ 7 หมูบาน ดังนี้
ตำบล
ศรีแกว
ศรีแกว
ศรีแกว
ศรีแกว
ศรีแกว

ชื่อหมูบาน
บานศรีแกว
บานโคกใหญ
บานศรีสมบูรณ
บานศรีสวาง
บานศรีสวัสดิ์

หมูที่
1
2
3
4
5

ศรีแกว
ศรีแกว
ศรีแกว
ศรีแกว
ศรีแกว
สมผอ
สมผอ
สมผอ
สมผอ
สมผอ
สมผอ
สมผอ

บานศรีแกว
บานทรัพยเจริญ
บานศรีแกว
บานศรีชุมพร
บานศรีอุดม
บานสมผอ
บานนาเงิน
บานโนนแดง
บานศรีชุมพร
บานเหลาหันทราย
บานใหมชมภู
บานทุงเศรษฐี

6
7
8
9
10
1
2
3
4
6
7
8

โรงเรียนที่พื้นที่
โรงเรียนบานศรีแกว
โรงเรียนบานโคกใหญ
โรงเรียนบานศรีแกว
โรงเรียนบานศรีสวาง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานศรีสวัสดิ์ (เฮงเค็ล
อุปถัมภ)
โรงเรียนบานศรีแกว
โรงเรียนบานโคกใหญ
โรงเรียนบานศรีแกว
โรงเรียนบานศรีแกว
โรงเรียนบานศรีแกว
โรงเรียนบานสมผอ
โรงเรียนบานสมผอ
โรงเรียนโนนแดงประชานุเคราะห
โรงเรียนบานสมผอ
โรงเรียนบานเหลากันทราย
โรงเรียนบานเหลาหันทราย
โรงเรียนบานสมผอ
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ประชากร
ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียนศรีแกวประชาสรรค มีประชากร รวมทั้งสิ้น 11,575 คน
แยกเปนชาย จำนวน 5,787 คน และหญิง จำนวน 5,788 คน โดยมีประชากรวัยเรียน(อายุ 4- 17 ป)
ที่อาศัยอยูในเขตบริการ จำนวน 1,955 คน หรือรอยละ 16.89 ของประชากรทั้งหมด ดังตารางตอไปนี้
ตารางจำนวนประชากรในเขตบริการของโรงเรียนศรีแกวประชาสรรค จำแนกตามเพศและเขตการปกครอง
จำนวนประชากร (คน)
ตำบล
ชาย
หญิง
รวม
ตำบลศรีแกว
2,799
2,833
5,632
ตำบลสมผอ
2,988
2,955
5,943
รวมทั้งหมด
5,787
5,788
11,575
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://stat.bora.dopa.go.th/stat/xstat/new/POPHSE/stat_t61.txt
สืบคนเมื่อ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนศรีแกวประชาสรรค สามารถสรุปโดยสังเขป ไดดังนี้ พื้นที่เปน
ลักษณะแบบลูกคลื่นเขาและภูเขาซึ่งติดตอกับเทือกภูพาน ซึ่งมีทั้งเปนลักษณะของเทือกเขาและเขาโดดที่
สำคัญ ไดแก ภูหมากยาง ภูผักหวาน ภูหินปูน ภูดานใหญ มีพื้นที่ปาเบญจพรรณสลับกับเขาหินปูนและหิน
ทราย สภาพธรรมชาติยังคงความงดงาม สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงได มีพันธุไมนานา
ชนิด มีทั้งพืชสมุนไพร พืชเศรษฐกิจ มีสัตวปาหลายชนิด มีแหลงน้ำคือหวยโพงตอนบน ซึ่งสามารถขุดลอก
สรางเปนแหลงกักเก็บน้ำไดตลอดทั้งป
ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนชนบทประกอบดวย 2 ตำบลคือตำบลศรีแกว
และตำบลสมผอ มีประชากร ประมาณ 11,575 คน แบงเปนชาย 5,787 คน หญิง 5,788 มีครัวเรือนทั้งสิ้น
2,732 ครัว เรือ น บริเวณใกล เคีย งโดยรอบโรงเรีย น ได แ ก ทิ ศ ตะวัน ออก เปน พื้ นที่ ทำการเกษตรของ
เกษตรกร ประกอบดวย ที่นา ไรออย ไรมันสำปะหลัง ทิศตะวันตก สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแกว ทิ ศ
เหนือ ปาชุมชนบานศรีแกวหมู 1 ทิศใต วัดปาดวงมณีศรีแกวและปาชุมชนบานศรีอุดม อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ อาชีพ เกษตรกรรม โดยการทำนาขาว ทำไรออ ย สวนมันสำปะหลัง สวนยางพารา เป นตน
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ ประเพณี
บุญบั้งไฟ ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ บุญปริสวาสกรรม ประเพณีเลี้ยงบาน
2) ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6 - มัธยมศึกษาปที่ 3 อาชีพหลัก คื อ
เกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร เลี้ยงสัตว รองลงมาคือ คาขาย รานคาปลีกจำหนายสินคาอุปโภคบริโภค
สวนดานอุตสาหกรมขนาดเล็ก ไดแก โรงสีขาว อาชีพอื่น ๆ ไดแก ขาราชการ และ รับจางทั่วไป ผูปกครอง
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สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัวตอป 22,000 – 45,000 บาท
จำนวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 4 คน
สาธารณสุข
ในเขตบริ ก ารของโรงเรี ย นศรี แ ก ว ประชาสรรค มี จ ำนวนสถานบริ ก ารด า นการแพทย และ
สาธารณสุข 3 แหง ดังนี้ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลบานศรีแกว โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลบานโคกใหญ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลบานสมผอ
แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
แหลงเรียนรภายในโรงเรียน
1) หองสมุดขนาด 320 ตารางเมตร
3) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 หอง
5) สวนเกษตรพอเพียง/เกษตรอินทรีย
7) สระน้ำโรงเรียนศรีแกวประชาสรรค 3 บอ
แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
1) วัดดวงมณีศรีแกว (วัดกลาง)
3) วัดศรีแกว (วัดเหนือ)
5) วัดดานมุทิตา
7) อางเก็บน้ำหวยโพงตอนบน
9) ภูอางกบ
11) ภูดานใหญ

2) หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 4 หอง
4) หองเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู
6) สวนปาโรงเรียนศรีแกวประชาสรรค
8) ลานอเนกประสงคอาคารจามจุรี

2) วัดปาศรีจำปา (วัดใต)
4) เทศบาลตำบลศรีแกว
6) ปาชุมชนหมูที่ 10
8) ภูหมากยาง
10) ภูผักหวาน
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีแกวประชาสรรค
1. นายจันดา ขำคม
2. นายวินิจ พรประสิทธิ์
3. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
4. นายสมร กุมารสิทธิ์
5. นายเทวี จันทรนอย
6. นายยอดลักษณ บุตรคาน
7. พระสมพงษ ถาวรธัมโม
8. นายเวียงชัย กุมารสิทธิ์
9. นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนครู
ผูแทนองคกรชุมชน
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูแทนศิษยเกา
ผูแทนศาสนา
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

ตราสัญลักษณของโรงเรียน

เป น รู ป อั ก ษรย อ "ศ.ป." สร า งเป น รู ป จั่ ว แวดล อ มด ว ย
ธรรมชาติที่เต็มดวยปาไม ภูเขา และแหลงน้ำ
ซึ่งบ งบอกความสมบู รณ ของทอ งถิ่ น มี ดวงแก ว ทอแสง
แปดแฉกบนยอดจั่ว ซึ่งในอดีตมักจะมองเห็น
ดาวตกในบริเวณดังกลาวจำนวน มาก ซึ่งเป นที่ ม าของ
ชื่อวา "ศรีแกว"
ปรัชญาโรงเรียน อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ : ผูที่ไดรับการฝกดี ยอมเปนแสงสวางแหงมนุษย
คำขวัญโรงเรียน

มีคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา กีฬาเยี่ยม

สีประจำโรงเรียน
ชมพู-ดำ มีความหมายถึงนี้
สีชมพู หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความรัก ความสามัคคี
สีดำ หมายถึง ความเขมแข็งและความมีน้ำใจหนึ่งเดียวกัน
ตนไมประจำโรงเรียน ตนจันผา
อักษรยอโรงเรียน
ศ.ป.
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โอกาสและขอจำกัดของโรงเรียน
โอกาส
1. โรงเรียนตั้งอยูในชุมชนที่มีแหลงเรียนรูทาง
ธรรมชาติที่หลากหลายไดแก ปาชุมชน ภูเขา
2. ครูทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหารโรงเรียนใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยี
ในระบบอินเตอรเน็ต
3. โรงเรียนไดรับความรวมมือและความชวยเหลือ
จากชุมชนและหนวยงานทองถิ่นอาทิเชน
สภาเทศบาลตำบลศรีแกว โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพชุมชนตำบลศรีแกว โรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ เปนอยางดี
4. โรงเรียนมีครูชำนาญการพิเศษรอยละ ๗๖.๔๗
5. โรงเรียนอยูในเขตชุมชนสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปาตนน้ำ
หวยลำโพงตอนบน

ขอจำกัด
1. ประชากรในวัยเรียนลดลง
2. มีรานเกมในชุมชน
3. นักเรียนบางสวนไมไดอาศัยกับอยูกับพอแม เนื่องจาก
สภาพครอบครัวแตกแยก พอแมหยาราง แตงงานใหม
4. ผูปกครองสวนมากมอาชีพเกษตรกรรม รายไดและ
ความเปนอยูพึ่งพาสภาพดินฟาอากาศ
5. ครูไมครบทุกวิชาเอก เชน ไมมีครูพลศึกษา ทำใหตอง
จัดสรรงบประมาณโรงเรียนสวนหนึ่งในการจาง
ครูพลศึกษา ทำใหเหลืองบประมาณในการพัฒนา
การศึกษาดานอื่นนอยลง
6. โรงเรียนตองดำเนินการตามนโยบายผูอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘
ในการเปดสอนภาษาจีน ทำใหตองจัดสรรงบประมาณใน
การจางครูเพิ่มเติม
7. โรงเรียนมีนักการภารโรงที่เกษียณอายุราชการไป แต
เนื่องจากโรงเรียนกำลังอยูในระหวางการพัฒนา
จึงตองจัดสรรงบประมาณในการจางคนสวนเพื่อชวยใน
การปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อแบงเบาภาระครูและนักเรียน
ในการดำเนินการดานความสะอาดและบริเวณอาคาร
สถานที่
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การวิเคราะห SWOT สภาพปจจุบันของโรงเรียนศรีแกวประชาสรรค
ปจจัยภายใน
Strength จุดแข็ง
ปจจัยภายในซึ่งเปนจุดแข็งที่สงผลใหโรงเรียนศรีแกวประชาสรรค สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา ดังนี้
1. โรงเรียนไดรับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและสังคมการเรียนรู
2. โรงเรียนเปนศูนยกลางทางการศึกษาของชุมชน
3. นักเรียนพักอาศัยอยูกับครอบครัวที่เปนบานของตนเอง
4. ผูปกครองสวนใหญใหบุตรหลานเรียนในโรงเรียนใกลบาน
5. หนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
6. นักเรียนมีความรักในวัฒนธรรม ประเพณี ในทองถิ่น
7. ผูนำชุมชนเห็นความสำคัญของการศึกษา
8. ประชาชนรวมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่นสงผลแกนักเรียนเปนแบบอยางที่ดี
9. ผูปกครองและชุมชน ใหการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาที่โรงเรียนจัดใหแกเด็ก
10. สภาพธรรมชาติและสภาพแวดลอม เอื้ออำนวยตอการเรียนการสอน
11. ไดรับความรวมมือทางวิชาการและการจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอกอยางสม่ำเสมอ
12. สภาพสังคมในชุมชนมีการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
13. มีสถานที่หนวยงานราชการ สถานที่สำคัญที่เอื้อตอการเรียนรูตอผูเรียน
14. ชุมชนมีภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
15. โรงเรียนมีเขตพื้นที่บริการหลายหมูบาน
16. ผูปกครองใหความไววางใจและมีความเชื่อมั่นในครูผูสอน
17. มีทุนการศึกษาสนับสนุนผูเรียนจากชุมชน
18. มีครูผูสอนครบทุกกลุมสาระการเรียนรู
19. อัตราสวนระหวางครูตอนักเรียนสัดสวนที่เหมาะสมสามารถดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง
20. ครูสวนใหญเปนคนในทองถิ่น สามารถเขาถึงชุมชนไดทั่วถึง
21. โรงเรียนมีการสงเสริมความสามารถนักเรียนตามศักยภาพของผูเรียนจนมีผลงานเปนที่ประจักษ
22. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีภายในองคกร
Weakness จุดออน
1. นักเรียนสวนใหญไมไดอยูรวมกับบิดา-มารดา ทำใหขาดการดูแลบุตรหลาน
2. การคมนาคมที่ไมสะดวก ยากลำบากในการเดินทางมาโรงเรียน
3. จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการมีจำนวนลดลง
4. ชุมชนมีปญหายาเสพติด
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5. ผูปกครองบางสวนขาดการกำกับติดตามการเรียนรูของบุตรหลาน
6. มีสิ่งแวดลอมที่มีสื่อยั่วยุและแหลงอบายมุข เชน การใชโทรศัพทมือถือ ทำใหนักเรียนมีความเสี่ยงใน
การดำรงชีวิตที่ดี
7. นักเรียนบางสวนมีพฤติกรรมไมเหมาะสม
8. นักเรียนขาดวินัยในการรักษาสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา
9. นักเรียนบางสวนอานไมออกเขียนไมคลอง
10. โรงเรียนขาดสื่อ อุปกรณ และเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน
ปจจัยภายนอก
Opportunity โอกาสจากภายนอก
1. นักเรียนสวนใหญสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการเรียนรูได
2. การใหบริการสื่อเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู เพื่อการสืบคนขอมูลแกครู และนักเรียนสะดวกสบาย
3. มีความตองการบริโภคเทคโนโลยี สงผลใหโรงเรียนตองปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
4. ชุมชนมีภูมิปญญาทองถิ่นกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. โรงเรียนไดรับการสนับสนุนงานจากรัฐบาลในเรื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
6. โรงเรียนมีเว็ปไซตในการเผยแพรผลงานขอมูล ขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
7. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต) ทำใหนักเรียนมีความตองการบริโภค
สงผลทำใหนักเรียนเกิดความรอบรู และสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
8. บุคลากรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
9. โรงเรียนมีพื้นที่ใชประโยชนในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
10. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและหลากหลาย
Threat อุปสรรค
1. นักเรียนบางสวนมีการยายถิ่นฐานตามผูปกครอง
2. นักเรียนบางสวนขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
3. นักเรียนบางสวนมีภาวะโภชนาการอยูในระดับต่ำกวาเกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
4. งานสนองนโยบายภาครัฐมีมากทำใหเวลาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนลดนอยลง
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ผลการวิเคราะหขอมูล
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สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนศรีแกวประชาสรรค โดยภาพรวม
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เมื่อนำมาวาดกราฟสามารถแสดงไดดังนี้
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สภาพปจจุบัน
โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กแบบสหศึกษาไป-กลับ
 เปดทำการสอตนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
 มีจำนวนหองเรียนทั้งหมด 11 หองเรียน มีแผนการเรียนเปน 2/2/2/, 2/2/1
 ปการศึกษา 2563 มีนักเรียนทั้งหมด 237 คน (ขอมูล 18 กรกฎาคม 2563)

ฝาย/ตำแหนง

ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรและคุณวุฒิ
เพศ
วุฒกิ ารศึกษา/ปริญญา
ชาย หญิง ต่ำกวา ตรี
โท
เอก

1. ฝายบริหาร
1.1 ผูอำนวยการ
รวมฝายบริหาร
2. ขาราชการครู
2.1 ครูชำนาญการพิเศษ
2.2 ครูชำนาญการ
2.3 ครู
2.4 ครูผูชวย
รวมขาราชการครู
3. ลูกจางประจำ/ลูกจางชั่วคราว
3.1 ชางสี ชั้น 4
3.2 ลูกจางชั่วคราว
รวมลูกจางประจำ/ลูกจางชั่วคราว
4. บุคลากรอื่นๆ
4.1 ครูอัตราจาง
4.2 เจาหนาที่ธุรการ
4.3 พนักงานราชการ
รวมลูกจางชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

รวม

1
1

-

-

-

1
1

-

1
1

4
1
5

9
1
2
12

-

7
1
2
10

6
1
7

-

13
2
2
17

1
1
2

-

1
1
2

-

-

-

1
1
2

1
1
2
4
12

–
–
12

–
2

1
1
1
1
13

1
9

-

1
1
2
2
24
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ขอมูลนักเรียน โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค ปการศึกษา 2563
ชั้นเรียน

จำนวน
หองเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาที่ที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาที่ที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งหมด

ชาย
32

จำนวนนักเรียน
หญิง
25

รวม
57

เฉลี่ยนักเรียน
ตอหองเรียน
28.50

31

30

61

30.50

28

20

48

24.00

91

75

166

27.67

1

9
10
7

16
15
14

25
25
21

12.50
12.50
21.00

5
11

26
117

45
120

71
237

14.20
21.55

2
2
2
6
2
2

ขอมูลเมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรอาคารสถานที่
โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนี้
จำนวนคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน รวม 23 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารจัดการ 4 เครื่อง
โรงเรียนศรีแกวประชาสรรคมีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้
อาคารเรียน – อาคารประกอบ (สรางดวยเงินงบประมาณ)
* อาคารชั่วคราวแบบถอดประกอบ 2 หลัง
กอสรางเมื่อป พ.ศ. 2534
* อาคารเบ็ดเสร็จแบบ ก
กอสรางเมื่อป พ.ศ. 2535
* อาคารเบ็ดเสร็จแบบ ข
กอสรางเมื่อป พ.ศ. 2536
* อาคารเบ็ดเสร็จแบบ ค
กอสรางเมื่อป พ.ศ. 2536
* อาคารเบ็ดเสร็จแบบ 108 ล ( ตอเติม )
กอสรางเมื่อป พ.ศ. 2539 ( 2544 )
* อาคารโรงยิมแบบ 100 /25
กอสรางเสร็จ พ.ศ. 2544
* อาคารเรียนกึ่งถาวร
กอสรางเสร็จ พ.ศ. 2545
สิ่งกอสรางอื่น
* หองน้ำ- หองสวม แบบ 6 ที่
จำนวน 2 หลัง
* บานพักครู
จำนวน 2 หลัง
* บานพักนักการภารโรง
จำนวน 1 หลัง
* บาน พักนักเรียน ขนาด 8 คน
จำนวน 3 หลัง
* ถังเก็บน้ำฝน ฝ. 23
จำนวน 2 ชุด
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* ประปาบาดาลพรอมหอถัง
* สนามฟุตบอล
* หอประชุมแบบ 100/27
* ถนน คสล. 5*700*0.12ม.
* โดมโรงอาหาร

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 สนาม
จำนวน 1 หลัง
จำนวน 700 เมตร
จำนวน 1 หลัง

ผลงานในปการศึกษาที่ผานมา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน (O-NET ) แยกตามปการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ลำดับที่
กลุมสาระการเรียนรู
ป 2561 ป 2562 ป 2561 ป 2562
1
ภาษาไทย
50.21
40.32
2
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
–
–
32.36
3
ภาษาอังกฤษ
25.29
24.38
4
คณิตศาสตร
27.16
24.82
5
วิทยาศาสตร
34.19
27.17
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค เขารับการประเมินภายนอกรอบที่ 3 จากสำนักงานรับรองและประเมิน
มาตรฐานการศึกษา (สมศ.) กรณีประเมินซ้ำ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558
ผลการประเมินมีดังนี้
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.1-ม.6) “ รับรองมาตรฐาน “ (ดีมาก 11 มาตรฐาน พอใช 1
มาตรฐาน )
เปาหมายการพัฒนาในรอบการประเมินครั้งที่ 4
- รักษาระดับคุณภาพเดิมที่ดีมากแลว
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 5 ระดับมัธยมศึกษา “พอใช”ใหอยูในระดับ “ดี”
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สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนศรีแกวประชาสรรค
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปการศึกษา 2562
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
เขารวมแขงขัน
38
12
4
-

ลำดับ

สรุปตัวแทนระดับภาคโรงเรียนศรีแกวประชาสรรค
รายการ
นักเรียน

1

ตอคำศัพทภาษาไทย ม.1-3

2
3
4
5

ตอคำศัพทภาษาไทย ม.4-6
วาดภาพลายเสน ม.1-3
วาดภาพลายเสน ม.4-6
การแขงขันประติมากรรม ม.4-6

6

ตอศัพทภาษาอังกฤษ ม.1-3

1. นางสาวนุชรีย ดอกบัว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา คุณาเลา
1. นางสาวเบญจา กำลังดี
1. เด็กหญิงพัสตราภรณ ดอกบัว
1. นายวุฒินันท บรรลือทรัพย
1. นางสาวณัฐฐินันท ดอกบัว
2. นายณัฐวุฒิ ธรรมสูตร
3. นางสาวแคทลียา กุมารสิทธิ์
1. เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพภาค
2. เด็กหญิงสิริภา จันทะชำนิ

ครู
1. นางศศินันท สมประสงค
2. นางสาวอติกานต ชางทอง
1. นางศศินันท สมประสงค
1. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
1. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
1. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม ไชยสุทธื
1. นางจิราพร ใยวัน
2. นางบุญเรี่ยม ไชยสุทธิ์
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