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ประวัติและสภำพทั่วไป 
 
ประวัติโรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ 
  เมื่อปี พ.ศ. 2525  ต ำบลท่ำแร่ มีโรงเรียนมัธยมศึกษำที่เป็นเอกชน คือโรงเรียนเซนต์ยอเซฟ
และโรงเรียนประถมศึกษำสังกัดส ำนักงำนกำรประถมศึกษำแห่งชำติ ยังไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษำท่ีเป็นของรัฐ
สังกัดกรมสำมัญศึกษำ เนื่องจำกไม่มีที่ดินของรัฐที่จะใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน และในท้องถิ่นนี้มีโรงเรียนเอกชน
ระดับมัธยมศึกษำแล้ว ประชำชนมีควำมประสงค์ท่ีจะให้มี โรงเรียนมัธยมศึกษำท่ีเป็นของรัฐ 
 

  สภำต ำบลท่ำแร่จึงมีมติ เห็นสมควรให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษำขึ้นในต ำบลท่ำแร่  และ
มอบหมำยให้ นำยประหยัด  ยงดี  และนำยนิทัศน์  เสมอพิทักษ์  เป็นผู้ประสำนงำน และจัดท ำรำยงำนขอตั้ง
โรงเรียนมัธยมศึกษำกับทำงรำชกำร และหำที่ดินเป็นที่ตั้งของโรงเรียนไม่น้อยกว่ำ 35 ไร่ ในท้องถิ่นที่ต ำบลท่ำ
แร่ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2525-2526 เป็นต้นมำ ปรำกฏว่ำได้มีผู้มีจิตศรัทธำ ได้ บริจำคที่ดินหลำยรำย  แต่
คณะกรรมกำรเลือกไว้  2  รำย เพรำะมีที่ดินใกล้ทำงคมนำคม  สะดวกในกำรเดินทำงได้แก่ นำยก ำมะหยี่  
หำญรินทร์  และนำยบัวลืม  ยงบรรทม  ซ่ึงประชำชนจะพัฒนำที่ดินและสร้ำงอำคำรเรียนชั่วครำวให้โรงเรียน
ท่ำแร่ศึกษำ 
 

  โรงเรียนท่ำแร่ศึกษำเป็นโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำไม่เก็บค่ำเล่ำเรียนในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นประจ ำต ำบลท่ำแร่ สังกัดกรมสำมัญศึกษำ ตั้งขึ้นตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เมื่อ
วันที่ 13  มีนำคม  2527 เปิดท ำกำรสอนครั้งแรกในระดับ ม.1  มีนักเรียนจ ำนวน 120 คน  แบ่งเป็น  3  

ห้องเรียนอำศัยอำคำรหอประชุมของโรงเรียนท่ำแร่วิทยำเป็นสถำนที่เรียน  โดยอยู่ในควำมดูแลด้ำนอุปกรณ์
กำรเรียนกำรสอน โต๊ะ  เก้ำอ้ี  และครูอำจำรย์จำกโรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล  มีนำยถำวร  บุตรธนู  อำจำรย์ 2  

โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล  มำท ำหน้ำที่ดูแลก่อนที่ทำงรำชกำรจะแต่งตั้งผู้บริหำรโรงเรียน 
 

  ต่อมำ ปี พ.ศ. 2528 ได้ย้ำยมำตั้งอยู่เลขที่  55  หมู่  4  บ้ำนหนองบัวทอง  ต ำบลท่ำแร่  
อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ที่อยู่ปัจจุบันติดถนนสำยสกลนคร - นครพนม  ห่ำงจำกบ้ำนท่ำแร่ไปทำงทิศ
ตะวันออกประมำณ 3  กิโลเมตร  บนที่ดินซึ่งนำยก ำมะหยี่  หำญรินทร์   บริจำค  58  ไร่  1  งำน  66  ตำรำงวำ  

และนำยบัวลืม  ยงบรรทม  บริจำค  1  ไร่  3  งำน  86  ตำรำงวำ   รวมเป็นเนื้อที่  60  ไร่  1  งำน  52  ตำรำงวำ 
 

                 ในปีงบประมำณ 2528  กรมสำมัญศึกษำได้จัดสรรงบประมำณ เป็นค่ำก่อสร้ำง อำคำร
เรียนแบบ 104  (ซึ่งใช้เป็นอำคำรเรือนเพำะช ำในปัจจุบัน)  และทำงรำชกำรยังได้จัดสรรงบประมำณ เป็นค่ำ
ก่อสร้ำงอำคำรเรียนแบบ 208 จ ำนวน 1 หลัง , บ้ำนพักครูจ ำนวน 1 หลัง ,  บ้ำนพักภำรโรง  1  หลัง  ห้อง น้ ำ
ห้องส้วม จ ำนวน  1 หลัง 

 ปัจจุบันโรงเรียนท่ำแร่ศึกษำมีอำคำรเรียน  จ ำนวน 4 หลัง  อำคำรฝึกงำน จ ำนวน 1 หลัง  
อำคำรหอประชุม-โรงอำหำร  จ ำนวน 1 หลัง  บ้ำนพักครูจ ำนวน 4  หลัง    หอถังประปำจ ำนวน 1  หลัง  ถังเก็บ
น้ ำจ ำนวนฝน จ ำนวน 2 ชุด  ห้องน้ ำห้องส้วม 3 หลัง และสระน้ ำเพ่ือกำรเกษตร จ ำนวน 2 สระ  โรงอำหำรแบบ 

260 ที่นั่ง 1 หลัง 
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กรมสำมัญศึกษำ และ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ได้แต่งตั้งผู้บริหำร และผู้ช่วยผู้บริหำร ตำมล ำดับดังนี้ 
 พ.ศ.  2527-2535 นำยประมวล  อินทรศรี  ด ำรงต ำแหน่งครูใหญ่ 
        และอำจำรย์ใหญ่โรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ 
    นำยพรีะศักดิ์  เหิรเมฆ  ผู้ช่วยอำจำรย์ใหญ่ 
 
 พ.ศ.  2535-2542 นำยอ ำนวย  สิงห์คำม  ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ใหญ่ 
        และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ 
    นำยประหยัด  ยงดี  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

นำยสว่ำง  เหนือกลำง  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
 

พ.ศ.  2542-2546 นำยปรีชำ  ศรีนัครินทร์ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ 
นำยสว่ำง  เหนือกลำง  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

    
พ.ศ.  2546-2548 นำยจักรพงษ์  ทัพขวำ  ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

    นำยสว่ำง  เหนือกลำง  รองผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

พ.ศ.  2548-2552 นำยประมวล  อินทรศรี ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ 
   นำยสว่ำง  เหนือกลำง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 
พ.ศ.  2552-2554 นำยบดินทร์  นำรถโคษำ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ 
   นำยสว่ำง  เหนือกลำง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 
พ.ศ. 2554 - 2558 นำยบุญส่ง  จอมหงษ์ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ 
   นำยสว่ำง  เหนือกลำง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 
พ.ศ. 2558 – 2559     นำยพีระศักดิ์  เหิรเมฆ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ 
   นำยสว่ำง  เหนือกลำง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 
พ.ศ. 2559 – 2561 นำยศุภชัย  สำยเย็น ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ 
   นำงกรรณิกำ  วิภำคะ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 
พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน สิบเอกเกษมศักดิ์  ทองสุ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ 
   นำยวรพิศ  อินธิรำช  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
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โรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ ม.1-ม.6 ทั้งในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยโรงเรียนไม่เก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2562  มีบุคลำกรปฏิบัติรำชกำรในโรงเรียน จ ำนวน 35 คน (ข้ำรำชกำรครู 32 คน  ครูผู้

ทรงคุณค่ำ 1 คน พนักงำนรำชกำร 1 คน  ครูอัตรำจ้ำง 1 คน) มี เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 1 คน ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 1 

คน ลูกจ้ำงชั่วครำว 2 คน  
มีนักเรียนจ ำนวน  515  คน (นักเรียน ม.ต้น จ ำนวน  333  คน/ นักเรียน ม.ปลำย จ ำนวน 182  คน)  

แบ่งเป็น  15  ห้องเรียน  โรงเรียนได้มีกำรสอนคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1  -   ม.6 ในทุกภำคเรียน  และ
ยังมีห้องปฏิบัติกำรพิเศษ เช่น ห้อง SOUND  LAB  ห้องเรียนต้นแบบ  และห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ เป็นต้น   
 
 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2563 
 
  1.นำยประจวบ   บรรจงศิลป์  ประธำนคณะกรรมกำร 
  2.นำยประสิทธิ์  บริบูรณ์   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.นำยชัยยุท  ตระกูลมำ   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.นำยนิยม  ปำนแสน   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.นำงทองยิ้ม  ยงบรรทม   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.นำยอุทัย  ทรงเล็กสิงห์   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.นำยบุญถัน  นอนิล   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.นำงสำวศรีสุวรรณ  พำพรมลิก  กรรมกำรผู้แทนผู้ปกครอง 
9.นำยวรพิศ  อินธิรำช   กรรมกำรผู้แทนครู 
10.นำงรัตดำพร  บุริพำ   กรรมกำรผู้แทนองค์กรชุมชน 
11.นำยฐิติชัย  ว่ำมป้อง   กรรมกำรผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
12.นำยเกรียงไกร  ว่ำมป้อง  กรรมกำรผู้แทนศิษย์เก่ำ 
13. พระครูวิชัยสำรคุณ   กรรมกำรผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
14.บำทหลวงสมพงษ์  ตรีว่ำอุดม  กรรมกำรผู้แทนองค์กรศำสนำอ่ืนในพื้นที่ 
15.สิบเอกเกษมศักดิ์  ทองสุ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยในสถำนศึกษำ 

 
ประเด็นตัวช้ีวัดสภำพแวดล้อมภำยนอก 

ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (S) 
โอกำส 
-มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลำกหลำยทั้งจำกศำสนำพุทธและศำสนำคริสต์ 
-มีแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศวิทยำ วัฒนธรรม และประวัติศำสตร์ที่อยู่ใกล้เคียงจ ำนวนมำก  
-มีภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ทรงคุณค่ำภำยในชุมชน 
อุปสรรค 
-ปัญหำเรื่องกำรหย่ำร้ำงของบิดำ-มำรดำ ท ำให้นักเรียนต้องอยู่ในควำมปกครองของผู้อ่ืน 
-ไม่มีรถโดยสำรประจ ำทำงรับส่งนักเรียนในบำงหมู่บ้ำน 
-ชุมชนมีปัญหำเรื่องยำเสพติด 
-มีโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำหลำยแห่ง 
 
ด้ำนเทคโนโลยี(T) 
โอกำส 
-กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตท ำได้สะดวก 
-มีแหล่งสืบค้นหลำกหลำยในสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ 
อุปสรรค 
-นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีอย่ำงไม่เหมำะสม 
-เครื่องมือสื่อสำรรำคำแพงเกินก ำลังซื้อของนักเรียน 
-ประชำชนยังเข้ำไม่ถึงเทคโนโลยีทำงกำรเกษตรแบบใหม่ 
 
ด้ำนเศรษฐกิจ(E) 
โอกำส 
-สำมำรถติดต่อค้ำขำยกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในอำเซียนได้สะดวก 
-มีแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ที่เอ้ือต่อกำรประกอบอำชีพของผู้ปกครองและชุมชน 
-มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำมำรถสร้ำงอำชีพและรำยได้ให้กับชุมชน 
อุปสรรค 
-รำยได้ของผู้ปกครองค่อนข้ำงน้อยมีผลกระทบต่อกำรสนับสนุนกำรศึกษำ 
-อัตรำกำรว่ำงงำนในชุมชนสูง 
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ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (P) 
โอกำส 
-ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณและอัตรำก ำลังอย่ำงเพียงพอ 
-พ.ร.บ.กำรศึกษำ หลักสูตรแกนกลำงและหลักสูตรสถำนศึกษำ สำมำรถใช้พัฒนำนักเรียนได้อย่ำงหลำกหลำย 
-นโยบำยโรงเรียนประชำรัฐเอ้ือประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชน 
อุปสรรค 
-มีนโยบำยที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ขำดควำมต่อเนื่อง 
 

ประเด็นตัวช้ีวัดสภำพแวดล้อมภำยใน 
ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย (S1) 
จุดแข็ง 
-เป็นโรงเรียนขนำดกลำงมีอัตรำก ำลังมำกข้ึนท ำให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรประสำนงำนท ำได้รวดเร็ว 
-โรงเรียนมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีระบบระเบียบ รวดเร็ว 
-โรงเรียนมีกำรพรรณนำงำนและกำรแบ่งงำนที่เหมำะสม ชัดเจน 
จุดอ่อน 
-ครูมีหน้ำที่รับผิดชอบงำนในหลำยฝ่ำย 
-ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนซับซ้อน 
 
ด้ำนผลผลิตและบริกำร (S2) 
จุดแข็ง 
-มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่ำงทั่วถึง 
-นักเรียนให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดี 
จุดอ่อน 
-ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรประเมินคุณภำพระดับชำติยังไม่น่ำพอใจ 
-นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณภำพชีวิตต่ ำและมำจำกครอบครัวที่ขำดควำมอบอุ่น 
-กำรให้บริกำรด้ำนกำรประปำยังไม่เพียงพอทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ 
-ถนนและทำงเท้ำภำยในโรงเรียนบำงส่วนช ำรุดและขำดควำมสวยงำม  
 
ด้ำนบุคลำกร (M1) 
จุดแข็ง 
-บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์เหมำะสมตำมบทบำทหน้ำที่ 
-บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
-บุคลำกรมีควำมเสียสละ และให้ควำมร่วมมือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
-อัตรำก ำลังครูต่อนักเรียนเป็นไปตำมเกณฑ์ 
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จุดอ่อน 
-บุคลำกรบำงส่วนขำดทักษะกำรติดต่อสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงประเทศ 
-บุคลำกรไม่เพียงพอในบำงสำขำวิชำ 
 
ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน (M2) 
จุดแข็ง 
-กำรใช้เงินมีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ 
-มีกำรใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำกำรศึกษำ 
-กำรเบิกจ่ำยเงินคล่องตัว 
จุดอ่อน 
-กำรระดมทุนจำกภำยนอกมีน้อย 
 
ด้ำนวัสดุและอุปกรณ์ (M3) 
จุดแข็ง 
-มีอำคำรสถำนที่เพียงพอต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
-อำคำรสถำนที่มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรชุมชนและองค์กรภำยนอก 
จุดอ่อน 
-โต๊ะเก้ำอ้ีนักเรียนช ำรุดและขำดแคลน 
-วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำร และห้องพิเศษช ำรุดและไม่เพียงพอ 
 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (M4) 
จุดแข็ง 
-โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรที่ดี สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีระบบระเบียบและมีประสิทธิภำพ  
-กำรก ำกับติดตำมกำรท ำงำนของครูเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDER) กับโรงเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
จุดอ่อน 
-กำรบริหำรจัดกำรบำงงำนมีควำมซับซ้อนขำดควำมคล่องตัว 
-ขำดกำรดูแลบ ำรุงรักษำวัสดุอุปกรณ์ 
-กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์โรงเรียนยังไม่เป็นระบบและไม่ทั่วถึง 
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โรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ 
(THARAESUKSA   SCHOOL) 

 
  ตรำประจ ำโรงเรียน  เป็นรูปดอกบัวกลีบแหลม  จ ำนวน 8 คู่ มีลูกศรชูทิศทำง 
      ล้อมรอบด้วยแพรป้ำยชื่อโรงเรียน  และปรัชญำของ 
                                                               โรงเรยีนเขียนด้วยภำษำบำลี 
   

อุดมกำรณ์   มำรยำทดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษำ  พัฒนำชุมชน 
   

ปรัชญำ    ปัญญำ   คุณำ  ชีว  
      แปลว่ำ     กำรศึกษำ  เพ่ิมค่ำให้ชีวิต 
   

อักษรย่อ   ท.ร.ศ. 
      ท   หมำยถึง   ทิศทำงน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 
      ร หมำยถึง   ร่วมแรง  ร่วมใจ  มีควำมรัก  ควำม 
                                                                                      สำมัคคี 
      ศ หมำยถึง  ศีลธรรม  มีควำมประพฤติที่ดีท่ีชอบ 
          มีคุณธรรมประจ ำใจ 
   

สีประจ ำโรงเรียน   สีม่วง-ขำว 
      สีม่วง หมำยถึง  ควำมอดทน  อดกลั้น  อดออม 
      สีขำว หมำยถึง  ควำมบริสุทธิ์ใจ 
   

ธงประจ ำโรงเรียน  พ้ืนเป็นริ้วม่วงและขำวทำงยำวของผืนธง 
      ตรงกลำงมีสัญลักษณ์โรงเรียน 
   

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน  ต้น  FORGET ME  NOT   หมำยถึง  เมื่อเกิด 
                                                              ควำมส ำเร็จในชีวิตแล้วก็ยังไม่ลืมครู-อำจำรย์ 


