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ส่วนที่  1 
ภาพรวมของโรงเรียน 

สภาพปัจจุบัน 
 ประวัติโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  2502 โดยคณะกรรมการอำเภอข้าราชการ  ผู้ใหญ่บ้าน  
ได้ร่วมมือกันจัดการก่อสร้างอาคารเรียน  และขออนุญาตเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาวิสามัญตอนปลาย  ประจำอำเภอ
ทุ่งเสลี่ยม  การดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนมากได้รับความช่วยเหลือจากราษฎรเป็นอาคารแบบ  2  ชั้น  
กว้าง  8  เมตร  ยาว  32  เมตร  มีมุขอยู่ด้านหน้า  มุ่งหลังคากระเบื้องซีเมนต์   
เสาไม้เต็งรังและไม้แดง  ฝาไม้กระยาเลย  ขณะที่เปิดทำการสอนนั้นอาคารอยู่ในระหว่างก่อสร้าง  แต่ชั้นเป็นอาคาร
เรียนได้  จำนวน  1  ห้องเรียน 
 โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญตอนปลาย  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมวิสามัญศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการศึกษาแบบสหศึกษา  เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เพียงชั้นเดียว   
เมื่อวันที่  16  มิถุนายน   2502  มีนักเรียน 14 คน  เป็นชาย 9 คน  หญิง  5  คน  มีนายสุวรรณ  เอี่ยมสะอาด  
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  ต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่แบบ  009  กองการ
มัธยมศึกษา เป็นเงิน  250,000  บาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  1  มกราคม  2509  ได้รับงบประมาณให้สร้าง
ห้องเรียนเพิ่มเติมอีก  2  ห้องเรียนเป็นเงิน  70,000 บาท  เพ่ือให้เป็นไปตามแปลน  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  3  ตุลาคม  
2510  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  3  มกราคม  2511 
 ปี  พ.ศ. 2515 เข้าร่วมโครงการ  คมช.  รุ่นที่  9 
 ปี  พ.ศ. 2519 รวมกับโรงเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยม 
 ปี  พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ได้พัฒนาก้าวหน้า  ทั้งด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  ด้านวิชาการด้วยดี
อย่างต่อเนื่อง 
ที่ตั้ง / ขนาด 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่  219  หมู่  1  เขตเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม   
อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย  สังกัดพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  38  โทร  055-659217  
โทรสาร  055-659217  ต่อ 12 
 สถานที่ตั้งบนที่ราชพัสดุ  สท. 418  ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  ( นส.ล. )  ฉบับที่  4967 เนื้อท่ี  65  
ไร่  3  งาน  38.4  ตารางวา 
อาคารและสถานที่ 
 อาคารเรียน  จำนวน  7  หลัง  ประกอบด้วย 
 อาคาร  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย  ห้องเรียนจำนวน  6  ห้อง ห้องพักครูจำนวน  1  ห้อง 
 อาคาร  2  ประกอบด้วย  ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู  ห้องเกียรติยศ    ห้องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
ห้องนอนเวร 
 อาคาร  3  ประกอบด้วย  ห้องวิชาการ  ห้องแนะแนว  ห้องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ห้องจริยธรรม  ธนาคารโรงเรียน  ห้องประชาสัมพันธ์  ห้องพยาบาล ห้องเรียนจำนวน  2  ห้อง  ห้องกองทุนเงินให้
กู้ยืมเรียนเพ่ือการศึกษา  ห้องสวัสดิการโรงเรียน  ห้องบริหารทั่วไป  ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



 อาคาร  4  ประกอบด้วย  โรงอาหารด้านล่างอาคาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องพักครู  ห้องเรียน  จำนวน  12  ห้องเรียน 
 อาคาร  5  ประกอบด้วย  ห้องธุรการ  ห้องประชุม  ห้องพักครู  1  ห้อง   จำนวน  15  ห้องเรียน 
 อาคาร  6  ประกอบด้วย  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  8  ห้อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  6 ห้อง 
ห้องพักครู  จำนวน  2  ห้อง 
 อาคาร  7  ประกอบด้วย   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  2  ห้อง  ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  8  ห้อง  
ห้องพักครู  จำนวน  2  ห้อง  ห้องปฏิบัติการจริยธรรม  2  ห้อง  ห้องปฏบัติการสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
10  ห้อง 
 อาคารปฏิบัติงานอาชีพ 5  หลัง 
 หอประชุม  2  หลัง 
 หอสมุด   1  หลัง 
 ห้องน้ำ - ห้องส้วมนักเรียนชาย  4  หลัง  24  ที ่
 ห้องน้ำ – ห้องส้วมนักเรียนหญิง  3  หลัง  18  ที ่
  นอกจากนี้ยังมี  สนามกีฬาฟุตบอล  บาสเกตบอล  ฟุตบอล  ตระกร้อ  วอลเลย์บอล   บ่อเลี้ยงปลา  
 แปลงทดลองการเกษตร  และบ้านพักครู  17 หลัง 

แผนผังภายในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 

 
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
ประเภทโรงเรียน  มัธยมศึกษา  สหศึกษา 
อักษรย่อ  ท.ช. 
 
 
 
 



สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 

 
เป็นรูปเทวดา  ประทับนั่งบนแผ่นศิลา 

เทวดาเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองโรงเรียน 
คันศร  หมายถึง  เครื่องมือที่จะนำไปสู่ปัญญา 
 ลูกศร  หมายถึง  ปัญญาที่เฉียบแหลมดุจคมศรพร้อมที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมาย  แห่ง

ความสำเร็จ 
 แผ่นศิลา  หมายถึง  ความหนักแน่น  อดทนต่ออุปสรรค 

 
ปรัชญาของโรงเรียน การศึกษา  คือรากฐานของการพัฒนา 
คำขวัญ   ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่ความรู้ 
คติพจน์   สุวิชชาโน  ภวํ  โหติ 
   ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
สีประจำโรงเรียน  เหลือง – แดง 
   สีเหลือง  หมายถึง  คุณธรรม  ความจริง  ความถูกต้อง 
   สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญ 
   เหลือง – แดง หมายถึง  กล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
เว็บไซด์โรงเรียน  www.tsl.ac.th 
โทรศัพท์  055-659217 
โทรสาร   055-659217 ต่อ  12 

สภาพชุมชนของอำเภอทุ่มเสลี่ยม 
 “พระศิลาม่ิงขวัญ  แม่ถันเด่นสง่า  สวยล้ำค่าหินอ่อน  เอ้ืออาทรน้ำใจ  รักษาไว้วัฒนธรรม” 
ประเพณีท้องถิ่น  เทศกาลงานกิ๋นข้าวสลาก  เป็นการนำของไปทำบุญที่วัดตามวิธีการดั้งเดิม 
พระประจำอำเภอ คือ  หลวงพ่อศิลา  อยู่ที่วัดทุ่งเสลี่ยม ( ศรีเสลี่ยม ) 
อำเภอทุ่งเสลี่ยม  แบ่งเขตการปกคลองเป็น  5  ตำบล  59   หมู่บ้าน 
 ตำบลกลางดง  มี  15  หมู่บ้าน   

คือ  ชัยอุดม, กลางดง  หมู่ 2,  กลางดง  หมู่  3,  หนองผักบุ้ง,  แม่บ่อทอง, หัวฝาย, บึงบอน, ทุเลาในดอน
สว่าง,  เชิงผา ,  หว้ยเจริญ, หว้ยต้นผึ้ง,  ห้วยหวัแหวน, ใหม่ดอนสว่าง 
 ตำบลทุ่งเสลี่ยม  มี  13  หมู่บ้าน   

คือ  เหมืองนา,  ท่าชุม,  ทุ่งเสลี่ยม,  วังธาร,   เทพพนม,  ท่าเดื่อ,  เด่นดีหมี,  เหมือนนาหมู่  8,   
ท่าชุมเหนือ,  น้ำดิบ,  รุกขมูล,  โชกม่วง,  ภูแก้ว 

ตำบลไทยชนะศึก  มี  11  หมู่บ้าน 
คือ  ท่าต้นธง,  แม่ทุเลา,  คลองสำราญ,  ฝั่งหมิ่น,  หนองหมื่นชัย,  ธารชะอม,  หนองหญ้าปล้อง,  

ราษฎร์ร่วมจิต,  สำราญราษฎร์,  แม่ทุเลาพัฒนา,  ท่าต้นธงพัฒนา  
 

http://www.tsl.ac.th/


  ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  มี  11  หมู่บ้าน 
 คือ  บ้านใหม่หมู่ 1,  บ้านใหม่หมู่  2,  บ้านใหม่หมู่  3,  สามหลังหมู่  3,  สามหลังหมู่  4,  สามหลังหมู่  5,  
สามหลังหมู่  6,  บ้านใหม่หมู่  7,  บ้านใหม่ไทยเจริญ,  บ้านใหม่ – เขาแก้ว,  บ้านใหม่ศรีสมบูรณ์,  บ้านใหม่ไทยชนะ
ศึก 
 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล  มี  9  หมู่บ้าน 
 คือ  กมลราษฎร์,  ท่าวิเศษ,  แสงสว่าง,  หนองรังสิต,  โค้งเจริญ,  ลานตาเมือง,  หนองตาเพ็ง,  บ้านนาแพะ,  
บ้านใหม่ชัยเจริญ 

เศรษฐกิจหลัก 
ตำบลกลางดง 
 การทำนา  เป็นการทำนาเพ่ือ  บริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการทำนา  ก็จะทำไร่ถั่ว  ข้าวโพด  ดอก
ดาวเรือง  และพืชไร่อื่นๆ  รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเอง  และจำหน่ายภายในพ้ืนที่ 
 ผลไม้ที่สามารถ  เป็นผลไม้เศรษฐกิจก็คือ  ลำไย  ชาวบ้านนิยมนำมาปลูกในพ้ืนที่  ที่เคยปลูกพืชไร่  มีรส
หอมหวาน  เพราะส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  น้ำน้อย   
ตำบลทุ่งเสลี่ยม 

การทำนา  เป็นการทำนาเพ่ือ  บริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการทนา  ชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ริมน้ำ  เมื่อ
น้ำในแม่น้ำแห้งลงจะมีพ้ืนที่  หลังจากน้ำลด  จะเป็นช่วงฤดูหนาว  พฤศจิกายน – มีนาคม  จะปลูกผักริมน้ำ  ผักจะ
ได้น้ำที่ซึมจาทราย  และตักน้ำรดได้ใกล้  ผักปลอดสารพิษนำไปรับประทานในครอบครัว  และยังสามารถสร้างรายได้
อีกทางหนึ่ง  ทำไร่ถั่ว  ข้าวโพด  และพืชไร่อ่ืนๆ  การทำสวนมะม่วง 

จุดที่มีความเจริญของอำเภอ  มีตลาดสดอยู่ที่บ้านเหมืองนา  แต่เป็นเขตบ้านท่าชุม  อยู่ตรงสามแยก  
ระหว่างทางเส้นลัก  กับเส้นทางที่จะไปหมู่บ้านอ่ืนๆ  เช่น  บ้านทุ่งเสลี่ยม ( ศรีเสลี่ยม )  บ้านวังธาร   
บ้านโซกเปื่อย 
ตำบลไทยชนะศึก 
 การทำนา  เป็นการทำนาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการทำนา  ก็จะทำไร่ถั่ว  ข้าวโพด สวน
มะกอกน้ำ  แชไร่อ่ืน  รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเอง และจำหน่ายภายในพ้ืนที่  ผลไม้ที่สามารถเป็น
ผลไม้เศรษฐกิจ  ก็คือ  ลำไย 
ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  
 การทำนา  เป็นการทำนาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการทำนา  ก็จะทำไร่ถั่ว  ข้าวโพด  ดอก
ดาวเรือง  และพืชไร่อื่น  รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว  ไว้บริโภคเอง  จำหน่ายภายในพ้ืนที่ 
ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล   

การทำนา  เป็นการทำนาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการทำนา  ก็ทำไร่ถั่ว  ข้าวโพด  และพืชไร่
อ่ืนๆ  รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว  ไว้บริโภคเอง  และจำหน่ายภายในพืชที่ 
 
 
 
 
 



บุคลากร 
จำนวนนักเรียน 

ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง 

ม.1   150 148 298 8 

ม.2   128 130 258 8 

ม.3   121 118 238 7 

รวม ม.ต้น 399 396 795 23 

ม.4   126 138 264 7 

ม.5   96 137 233 7 

ม.6  87 131 218 7 

รวม ม.ปลาย  309 406 715 21 

รวมทั้งสิ้น 708 802 1,510 44 

 
จำนวนข้าราชการครู 

ตำแหน่ง 
จำนวน 

ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการ 1 - 1 

รองผู้อำนวยการ - - - 

คร ู 32 50 82 

พนักงานราชการ 1 2 3 

ครูจ้างสอน  4 5 9 

ครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษ - 2 2 

ครูชาวต่างชาติภาษาจีน - 1 1 

ครูพ่ีเลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม - 1 1 

รวม 38 61 99 



  ลูกจ้างประจำลูกจ้างช่ัวคราว 
 

ตำแหน่ง 
จำนวน 

ชาย หญิง รวม 

พนักงานขับรถ 2 - 2 

นักการภารโรง 7 6 13 

ยาม 2 - 2 

รวมทั้งสิ้น 10 5 15 

 
  ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
สรุปผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมโรงเรียน 

 
การวิเคราะห์องค์กร  SWOT Analysis โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถมัภ ์
ปัจจัยภายใน ( Internal Environment ) 
1.ยุทธศาสตร์  (Strategy) 

จุดแข็ง (Strength) 

1. สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  

และเป้าหมายที่ชัดเจน  สอดคล้องกับนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัด 

2. สถานศึกษามีการกำหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. ขาดการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลการ

ปฏิบัติงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย 

2. มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนแต่ปฏิบัติได้ไม่ครบ 

2.โครงสร้างองค์กรการบริหารงานของสถานศึกษา ( Structure) 

จุดแข็ง (Strength) 

1. สถานศึกษามีโครงสร้างองค์กรการบริหารงานที่

ชัดเจน 

2. มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน  แบบกัลยาณมิตร

ผนึกพลังสร้างสรรค์และรวมรับผิดชอบ มีเอกลักษณ์ 

ที่โดดเด่น 

3. มีการมอบหมายงานตรงความรู้ความสามารถ 

4. มีคู่มือการริหารงานที่ชัดเจน 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. ครูมีภาระงานหลายหน้าที่ทำให้ปฏิบัติงานสอนได้ไม่

เต็มที่ 

2. ครูไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 

3. ภาระงานมีหลายหน้าที่ทำให้ขาดความชัดเจนในการ

ปฏิบัติงาน 

4. ครูขาดความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่พิเศษ 

5. ขาดการนิเทศ การติดตามงานที่ไม่สม่ำเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.ระบบองค์กร  ( System) 

จุดแข็ง (Strength) 

1. โรงเรียนมีการระดมวัสดุอุปกรณ์  สิ่งอำนวย

ความสะดวกเพ่ิมขึ้น  เช่น  เครื่องขยายเสียงที่ใช้จัด

กิจกรรมสนามกีฬา  เป็นต้น บริการนักเรียนส่งผล

ให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น  ครูจัดกิจกรรมกับ

นักเรียนมากขึ้น 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. ระบบ ICT มีปัญหาบ่อย 

2. ขาดการนิเทศติดตาม 

3. ขาดการนำระเบียบไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ 

4. ระบบสื่อ ศูนย์สื่อการสอนของโรงเรียนยังไม่เป็น

ระบบเท่าที่ควร  ส่งผลให้การใช้สื่อของครูยังน้อย 

5. อุปกรณ์ด้าน ICT ควรขยายออกไปตามกลุ่มสาระทุก

กลุ่ม 

4. ทักษะของบุคลากร (Skill) 

จุดแข็ง (Strength) 

1. บุคลากรมีความตั้งใจปฏิบัติงาน  พัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความเสียสละ ส่งผลให้

การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนดีขึ้น 

 

จุดอ่อน (Wakness) 

1. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ด้านกฎหมายระเบียบ 

2. ขาดการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง 

3. ขาดการประเมินตนอย่างเป็นระบบ 

4. บุคลากรขาดความรู้ทักษะด้านสารสนเทศและ

เทคโนโลยี 

5. บุคลากรขาดทักษะและความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องกับ

งานวิจัยเพื่อพัฒนา 

6. ครูส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการผลิตสื่อนวัตกรรม

เกี่ยวกับสื่อ ICT 

 
 
 
 
 
 



6. บุคลากร(Staff) 

จุดแข็ง (Strength) 

1. บุคลากรมีความสามารถด้านวิชาการ 

2.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานการ

ตัดสินใจและมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน 

3. มีความรับผิดชอบและตระหนักในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

จุดอ่อน ( Weakness) 

1.บุคลากรขาดการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2. บุคลากรส่วนหนึ่งขาดประสบการณ์ในการเรียนการ

สอนเนื่องจากอายุงานน้อยและขาดความมั่นคงในการ

ทำงาน 

7. รูปแบบการนาองคก์าร(Style) 

จุดแข็ง (Strength) 

1. มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการภายในที่

ชัดเจน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีความรู้ 

ความสามารถ มีการบริหารจัดการที่ดี 

 

จุดอ่อน ( Weakness) 

1. ขาดผู้บริหารตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้กับจำนวน

นักเรียนที่มีอยู่ 

2. ผู้บริหารมีน้อยดูแลงานไม่ทั่วถึงตามโครงสร้าง

บริหารงาน 

3. ขาดการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของครูอย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง 

4. ไม่นำผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาวิเคราะห์ก่อน

วางแผนปฏิบัติงานนี้ต่อไป 

5.การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมงานปฏิบัติงานอย่าง

มรประสิทธิภาพ  ยังดำเนินการไม่เป็นระบบ  การนิเทศ

กำกับติดตาม  ประเมินผลยังไม่ต่อเนื่อง  จะต้อง

ปรับปรุงในด้านการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน  มา

ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางาน  ให้เกิด

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 



ปัจจัยภายนอก (External  Environmnt) 
1. ลูกค้า (Customer) 

จุดแข็ง (Strength) 

1. หน่วยงานต่างๆพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียน 
 

จุดอ่อน ( Weakness) 

1.โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลไม่

ต่อเนื่อง และไม่เป็นระบบ 

2. ผู้ปกครองบางคนมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
เมือง แต่เมื่อพบปัญหาด้านความประพฤติของบุตร
หลานจะย้ายกลับมาเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น 
3. ผู้ปกครองไม่ฝึกให้บุตรหลานมีความรับผิดชอบ 
ความอดทน ขยันประหยัด และอดออม 
4. จำนวนนักเรียนมากแต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 
กิจกรรมเด่นกว่าการเรียน 
5. ความแตกตา่งระหว่างบุคคลทั้งด้านสตปิัญญา เศรษฐกิจ 

สภาพครอบครัว 

2. สถานการณ์ทางการเมือง(Political) 

จุดแข็ง (Strength) 

1. โรงเรียนมีความเป็นกลางทางการเมืองสามารถ

ปรับสภาพได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

2. โรงเรียนพร้อมดำเนินงานตามนโยบายของ

รัฐบาล 

3. องค์กรภาครัฐ เอกชน นักการเมือง และผู้นำ

ชุมชนต่างสนับสนุนในการพัฒนากิจกรรมของ

โรงเรียน 

จุดอ่อน ( Weakness) 

1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยทำให้ระบบการ
บริหารไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นรูปธรรม 
 

 
 
 
 
 
 



3. สภาพเศรษฐกิจ (Economic) 

จุดแข็ง (Strength) 

1.ระบบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการให้

โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ส่งผลให้โรงเรียนมีความ

คล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่าย 

 

จุดอ่อน ( Weakness) 

1. รายจ่ายด้านสาธารณูปโภคสูงมากไม่มีนโยบาย

ประหยัดที่ชัดเจน(ของโรงเรียน) 

2. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้การ

สนับสนุน ช่วยเหลือด้านการศึกษายังต่ำ 

4. สภาพแวดล้อม(Environment) 

จุดแข็ง (Strength) 

1.โรงเรียนตั้งอยู่ในทำเลที่ไม่มีปัญหาด้านภัยแล้ง 

หรือน้ำท่วม 

2.โรงเรียนมีพ้ืนที่ที่รองรับการพัฒนาได้อีกในอนาคต 

3. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้หลากหลาย 

4. ภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงาม 

 

จุดอ่อน ( Weakness) 

1.โรงเรียนไม่มีงบในการบริหารจัดการปรับปรุง

ซ่อมแซมท่ีเพียงพอ 

2.มีการแพร่ระบาดของสารเสพติด 

3.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

แหล่งเรียนรู้ยังไม่ทั่วถึง 

4.ขาดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 

5.ร้านเกมส์ โทรศัพท์ Internet ทำให้นักเรียนขาด

ทักษะในการดำรงชีวิต 

6. ประชาชนในเขตบริการส่วนหนึ่ง เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนตัว ไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดกับเด็ก เช่น 

ผู้ปกครองที่มีอาชีพค้าขาย ขายของที่ไม่เป็นประโยชน์

กับเด็ก ส่งผลให้นักเรียนกระทำผิดระเบียบวินัยของ

โรงเรียน 

7. นักเรียนถนัดใช้ภาษาถ่ิน ทำให้เกิดปัญหาทักษะการ

ใช้ภาษา ด้านการเขียน การอ่านและการพูด 

8. นักเรียนติดความฟุ้งเฟ้อ ตามสื่อ ขาดความเข้าใจใน

ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น 



5. สภาพสังคม (Social) 

จุดแข็ง (Strength) 

1.ประเพณีกิจกรรมท้องถิ่นส่งผลให้โรงเรียนและ

ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผู้นำท้องถิ่นมีความ

สนใจส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 

จุดอ่อน ( Weakness) 

1. มาตรการป้องกันยาเสพติดไม่ให้ระบาดในโรงเรียน
ยังไม่สามารถกระทำได้อย่างเต็มที่ 
2. นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย ส่งผลให้
นักเรียนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร 
3. วัฒนธรรม ความเชื่อ ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนมี

พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ 

6. เทคโนโลยี(Technological) 

จุดแข็ง (Strength) 

1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนำ

เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและ การ

บริหารจัดการด้านอ่ืนๆ 

2. ผู้ปกครองให้การสนับสนุนงบประมาณด้าน

เทคโนโลยี 

3. เทคโนโลยีทำให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพทำให้ครูมีสื่อที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ

และนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพ่ือศึกษาค้นคว้าที่

ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

จุดอ่อน ( Weakness) 

1. โรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดซื้ออุปกรณ์

ด้านเทคโนโลยีตามความต้องการ 

2. ขาดการบำรุงรักษาซ่อมแซมสื่อเทคโนโลยีอย่างเป็น

ระบบ 

3. ใช้เทคโนโลยียังไม่คุ้มค่า 

 

การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์แล้วนำข้อมูลมา
ประเมินสถานภาพและการวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ ปรากฏว่าโรงเรียนมีสภาพภายนอกเป็นโอกาสเอ้ือต่อ
การพัฒนาและจัดการศึกษา ส่วนปัจจัยภายในก็เป็นจุดแข็งที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการบริหารจัดการศึกษา ที่มีการ
กระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึงทำให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



ส่วนที่  3 
ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจหลัก  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ 

ในการบริหารงาน ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ดังนี้ 
  
วิสัยทัศน์ 
 เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมความเป็น เลิศทางวิชาการตามความสามารถความถนัดของนักเรียนด้วยการเรียนรู้                       
แบบโครงงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล  ให้ผู้ เรียนมีความรู้

ความสามารถตามมาตรฐานสากล   
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
 5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์                  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. โรงเรียนมีหลักสูตรศึกษาเพ่ือสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานสากล   
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
 5. ผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข 
 6. โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 

1. สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้ 
3. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

  5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  6. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
 

  


