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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนครหลวง “อดุมรชัต์วิทยา”  

อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 3  

 
 

 
 
 



 

 

คำนำ 
 

การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานระยะที ่มีสภาวการณ์ของการ
เปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีมีความซับซ้อนมากขึ ้น และให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาประเทศ  มาตรฐานการศึกษาชาติ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทุกคนจึงร่วมมือกันกำหนดแนวทาง กระบวนการ  และเครื่องมือใน
การบริหารจัดการศึกษาให้มีความหลากหลาย  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” จึงมีการขับเคลื่อนโดย
ใช้แนวการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ( Results-Based Management ) ภายใต้ระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน( Performance-Based Budgeting )   

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (2564- 2566)  ของโรงเรยีนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”
ฉบับนี้  จัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาวที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสทิธิภาพ  ประกอบด้วย
การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในของโรงเรียน นำมาประเมิน
สถานภาพของโรงเรียน  โดยใช้เทคนิคSWOT เพื ่อกำหนดทิศทาง และแนวทางในการพัฒนา  ซึ่ง
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ กลยุทธ์ และโครงการ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์และ
เป้าหมายแต่ละปีการศึกษา ตามมุมมอง 4  ด้าน ของการบริหารแบบสมดุล (Balanced Scorecard)  

ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  คณะครู  นักเรียน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   
ที่ให้การสนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำ  สนับสนุนงบประมาณ  และร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้  

 
 

                    
(นายเจนวุฒิ  บุญชูพงศ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”ครั้งที่  1/2563  
เมื่อวันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  ได้พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
2564 – 2566  ของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” แล้วเห็นชอบและให้ดำเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566   

  
 

             (ลงช่ือ)  ......................................................... 
      (นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ) 

 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
คำนำ ก 
การให้ความเห็นชอบเอกสาร ข 
บทที่ 1  ภาพรวมของสถานศึกษา 1 
บทที่ 2   ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียน 6 
บทที่ 3   ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 13 
บทที่  4  กลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา 19 
บทที่ 5   ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของกลยุทธ์ 22 
ภาคผนวก  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

บทที่ 1 
 

ภาพรวมของสถานศึกษา 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
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     ข้อมูลท่ัวไป  
 

ชื่อ    โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
วันก่อตั้ง   วันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2494 
เปิดเรียนครั้งแรก  วันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2494 
สังกัด    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
ท่ีตั้งโรงเรียน   เลขที่ 124  หมู่ที่ 5  ถนนผาปราบพาล  ตำบลนครหลวง 
    อำเภอนครหลวง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหสัไปรษณีย์ 13260 
    พิกัด X :  ละติจูด  14.475431856408025  
      Y:  ลองติจูด  100.62556564807892 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับโรงเรียนวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) 
 ทิศใต ้   ติดต่อกับวัดกลาง  และชุมชนบ้านโพธิซ้าย 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับถนนคลองชลประทานสายนครหลวง – ท่าเรือ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับโรงเรียนวัดตะโหนดและแม่น้ำป่าสัก 
เขตพ้ืนท่ีบริการ  74 หมู่บ้าน ใน ต.นครหลวง ต.บางพระครู ต.บางระกำ ต.แม่ลา ต.ท่าช้าง                  
                                        ต.สามไถ ต.พระนอน ต.บ้านชุ้ง ต.ปากจั่น ต.คลองสะแก ต.บอ่โพง  และ                
                                          ต.หนองปลิง 
โทรศัพท์  035-359800 
โทรสาร  035-359700 
เว็บไซด ์  www.udomrat.net 
อีเมล์  udomratwitthaya@gmail.com 
ขนาดสถานศึกษา   มัธยมศึกษาขนาดกลาง 
จำนวนพ้ืนท่ี  29  ไร่ 
ระดับชั้นที่เปิดสอน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 – 6 
ประวัติโรงเรียน   โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ 
เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ.  2494 โดยอาศัยสถานที่ โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)  และย้ายมาตั้งที่ปัจจุบัน 
คือ เลขที่ 124 หมู่ที่ 5  ตำบลนครหลวง  อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยพระครูอุดมนคร
กิจ (เจ้าอาวาสวัดตะโหนด) และนายรัชต์  ศรีวิหค  ร่วมกับพ่อค้าประชาชน  บริจาคเงินสมทบกับรัฐบาล
สร้างอาคารเรียน  เร ิ ่มทำการสอนจนถึงปัจจุบ ัน เป็นเวลา  56 ปี  ปัจจุบันมีอาคารเรียน 2 หลังโรง
ฝึกงาน 1 หลัง  อาคารคหกรรม  1  หลัง  โรงงานอุตสาหกรรมศิลป์ 1 หลัง  หอประชุม 1 หลัง  เรือน
ประชาสัมพันธ์ 1 หลัง  บ้านพักครู 6 หลัง   และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 4 หลัง  บนเนื้อที่ 29 ไร่  เปิดทำ
การสอนระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6   และมีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 6 โรงเรียน  เดินทางโดยจ้างรถ
รับส่งประจำและรถประจำทาง  ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  และเกษตรกรรมซึ่งมี
รายได้ไม่แน่นอน 
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                   โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่ง
อำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน   ในปี 2546   และได้พัฒนาคุณภาพของผู ้ เรียนและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  รวมทั้งพัฒนาตามแผนหลัก 5 แผน  จนเป็นที่ชื่นชมของชุมชนและได้รับการรับรองเป็นโรงเรียน
ต้นแบบโรงเรียนในฝัน ในวันที่  6  มกราคม  2549 
ผู้บริหารโรงเรียน  นายเจนวุฒิ  บุญชูพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน 
    นางอัจฉราพร  นาคดิลก  รองผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน 
ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี  อาคารเรียน  2  หลัง 
  อาคารประกอบ  2  หลัง 
  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  19  ห้องเรียน 

 
 
 
ตราสัญลักษณ ์  
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นหางนกยงู 
 
สีประจำโรงเรียน  สีฟ้า  - เหลือง  

สีฟ้า หมายถึง ความสดใสและสูงสง่าดุจท้องฟ้า 
สีเหลือง หมายถึง สีของพระศาสดาซึ่งสูงส่งไม่มสีิ่งใดเทียบเท่า 

 
อักษรย่อ  อ.ร. 

 
ปรัชญา   “วิชาดี  มีจรรยา  กีฬาเก่ง” 

 
คติธรรม  “วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ” คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 
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ระบบโครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

สมาคมศิษย์เก่า 
 

สมาคมผู้ปกครองและครู   

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหาร 
วิชาการ  
2. งานแผนและพัฒนาการ 
เรียนการสอน  
3. งานศูนย์การเรียนรู้
โรงเรียน มาตรฐานสากล 
4. งานศูนย์พัฒนาผลงาน 
วิชาการ และงานวิจัย  
5. งานทะเบียนนักเรียนและ 
ทะเบียนวัดผล  
6. งานวัดผล และประเมินผล 
ผลการเรียน  
7. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยทีางการ 
ศึกษา  
8. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
และงานห้องสมุด 
9. งานนิเทศและพัฒนาการ 
เรียนการสอน 

1. งานจัดทำแผน
งบประมาณ  
2. งานจัดทำแผนการใช้ 
จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ  
3. งานอนุมัติจ่ายงบประมาณ 
4. งานโอนและขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
5. งานรายงานผลการ
เบิกจ่าย งบประมาณ  
6. งานตรวจสอบติดตาม 
และ รายงานผลการใช้ 
งบประมาณ  
7. งานการระดมทรัพยากร 
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
8. งานกองทุนเพ่ือการศึกษา 
9. งานบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
10. การวางแผนงานพัสด ุ

1. งานวางแผนอัตรากำลงั  
2. งานจัดสรรอัตรากำลัง  
3. งานสรรหา และบรรจุ
แต่งตัง้  
4. งานกำหนดตำแหน่ง/ 
โอนย้าย  
5. งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
6. งานการลาทุกประเภท  
7. งานประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน  
8. งานวินัย / ลงโทษ  
9. สั่งพัก / สั่งให้ออก จาก
ราชการ  
  

1. งานพัฒนาเครือข่าย 
สารสนเทศ  
2. งานประสานงาน
เครือข่าย สถานศึกษา  
3. งานวางแผนบริหาร 
การศึกษา  
4. งานวิจัยเพ่ือพัฒนา
นโยบายและแผน  
5. งานจัดระบบการบริหาร 
และพัฒนาองค์กร  
6. งานพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
7. งานธุรการสำนักงาน  
8. งานอาคารสถานที่และ 
สิ่งแวดล้อม  
9. งานประชาสัมพันธ์  
10. งานส่งเสริมสนับสนุน 
ประสานงานการจัด 
การศึกษา 
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ระบบโครงสร้างการบริหาร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
11. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
12. งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
13. งานแนะแนว  
14. งานประกันคุณภาพ 
การศึกษา  
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
11. งานการกำหนดรูปแบบ 
รายการครุภัณฑ์ / 
สิ่งก่อสร้าง  
12. งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  
13. งานจัดหาพัสดุ  
14. งานบำรุงรักษาพัสดุ 
ครุภัณฑ์  
15. งานจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษา  
16. งานรับ เก็บรักษา และ 
จ่ายเงิน  
17. งานจัดทำบัญชีการเงิน 
18. งานจัดทำรายงานและ 
งบการเงิน  
19. งานจัดทำ / จัดหาแบบ
พิมพ์ บัญชี ทะเบียน และ 
รายงาน  
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
10. งานรายงานการ
ดำเนินการ ทางวินัย และการ
ลงโทษ  
11. งานการอุทธรณ์ และร้อง
ทุกข์ 
12. งานจัดระบบทะเบียน 
ประวัติ  
13. งานขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
14. งานประเมินวิทยฐานะ 
ข้าราชการครู / บุคลากร 
ทางการศึกษา 
15. งานจัดศึกษาดงูาน  
16. งานส่งเสริมมาตรฐาน 
วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ  
17. งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมครู / นักเรียน  
18. งานขอใบอนุญาต
ประกอบ วิชาชีพครู / 
บุคลากร  
19. งานพัฒนาครูและ
บุคลากร  
20. งานส่งเสริมบุคลากรเป็น 
แบบอย่างที่ดีตามแนว 
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
11. งานประสานส่วน
ราชการ ส่วนภูมิภาค และ
ท้องถิ่น  
12. งานรายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน  
13. งานจัดระบบควบคุม 
ภายใน  
14. งานกิจกรรมทั่วไป  
15. งานชุมชนสัมพันธ์  
16. โครงการโรงเรียนสีเขียว 
และการอนุรักษ์พลังงาน  
17. งานอนามัยโรงเรียน  
18. งานสาธารณูปโภค  
19. งานวงโยธวาทิต  
20. งานโภชนาการ 
21. งานธนาคารโรงเรียน  
22. งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนและส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 
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บทที่ 2 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”    
(SWOT Analysis) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารรู้   จุดแข็ง 
จุดอ่อน สภาพภายในของโรงเรียน โอกาส และอุปสรรคของสภาพภายนอก ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้
เดินทางมาถูกทิศทางและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจ
ได้อย่างไรว่าระบบการทำงานในองค์กรยังมีประสิทธิพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มีดังนี ้
 

2.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน  

1) บุคลากร 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

     1. บุคลากรมีความสามารถ มีประสทิธิภาพสูง
ในทุกกลุม่สาระและมีความสามารถด้านเทคโนโลย ี
     2. บุคลากรมีความเสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ มี
น้ำใจ 
     3. นักเรียนมีจิตอาสา รับผิดชอบ และมี
ความสามารถด้านเทคโนโลย ี
      4. นักเรียนมีความสามารถแข่งขันทักษะทาง
วิชาการได้รับรางวัลต่าง ๆ 
     5. นักเรียนมีความสามารถด้านกีฬา 
     6. นักเรียนมีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ 
     7. ครูรุ่นใหมม่ีจำนวนมาก มีความกระตือรือร้น
ในการทำงาน 
     8. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ให้ความสนใจ
บุคลากร 
     9. มีความเป็นครู เป็นตัวอย่างที่ดีกบันักเรียน 

     1. ขาดบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทาง 
     2. ครูรับผิดชอบงานพเิศษมากเกินไป  เป็นผล
ให้เวลาในการเตรียมการสอนน้อย 
     3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในบางวิชายังไม่เป็น
ที่     น่าพอใจ 
     4. นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
ความรับผิดชอบ การรักษาสมบัติของโรงเรียน การ
รักษาวินัย 
     5. มีแนวโน้มขาดบุคลากร เนื่องจากมีการ
เกษียณอายุราชการ 
     6. ครูขาดความริเริ่มในโครงการใหม่ๆ 
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2) งบประมาณ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
     1. ได้รับการสนับสนุนเงินและอุปกรณ์ทางการ
ศึกษาจากชุมชน สถานประกอบการ องค์กร
ภายนอก 
      2. มีการจัดงานของสมาคมศิษย์เก่าประจำปี 
นำเงินรายไดบ้รจิาคเข้าสนบัสนุนการศึกษา 

     1. งบประมาณจากส่วนกลางที่ได้รับไมเ่พียงพอ
ต่อการพฒันาโรงเรียน  
     2. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า  ทำให้แผนการ
ดำเนินงานติดขัด 

 
3) สถานท่ี อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
     1. มีพื้นที่ร่มรื่น สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
เอื้อแก่การเรียนรู ้
     2. มหี้องเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์
     3. มหี้องสมุดมีชีวิตและห้องพิเศษต่างๆ  
     4. มหี้องเกียรตปิระวัติโรงเรียน 
     5. แหล่งเรียนรู้ สื่อวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ มี
ความพอเพียง 

     1.วัสดุครุภัณฑ์ขาดคุณภาพและไม่ตรงตาม
ความต้องการ ทำให้ไมส่ามารถจัดกระบวนการ
เรียนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
     2. การซ่อมแซมอปุกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้
งานงบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ ขาด
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง 

 
4) การบริหารจัดการ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
     1. มีการบริหารจัดการอย่างมสี่วนร่วม และมี
ความเป็นประชาธิปไตย 
     2. มีการนิเทศติดตามงานแบบกลัยาณมิตร 
     3. มีความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน 
     4. โรงเรียนสง่เสรมิพฒันาบุคลากรด้านครูและ
นักเรียนอย่างต่อเนือ่ง 
     5. มปีระการประเมินภายในและภายนอกใน
กระดับดีและดีมาก (ยกเว้นด้านผลสัมฤทธ์ิ) 
     6. ผูบ้รหิารสนับสนุนการดำเนินกจิกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน 
     7. มีการกระจายงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามความสามารถของบุคคล 
     8. ครูทุกคนมีงานพเิศษตามกลุ่มการ
บรหิารงาน 

     1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในบางวิชายังไม่เป็น
ที่น่าพอใจ 
     2. ขาดการนเิทศติดตามงานไมส่ม่ำเสมอ 
     3. ภาระงานของครซู้ำซ้อน ทำใหก้าร
ดำเนินงานสำเรจ็ล่าช้า 
     4. ครูขาดเทคนิควิธีการสอนแปลกใหม่ มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
     9. มีการปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีให้
เข้ากับ 

สถานการณ์และการบรหิารโรงเรยีน 
    10. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกจิกรรมต่างๆ 
หลายช่องทาง 
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2.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก  

1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Factors) 
 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

     1. มีภูมิปัญญาท้องถ่ินและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายเช่น ปราสาทนครหลวง แหลง่ตีมีด
อรัญญิก 
     2. โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนทำให้การเดินทางมา
ค่อนข้างสะดวก 
     3. โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตวัดตะโหนด เป็นศูนย์
รวมของชุมชน 
     4. สภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  
เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน 
     5. โรงเรียนได้รบัการยอมรบัและศรัทธาจาก
ชุมชนและสังคม 
     6. ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสนใจใน
ด้านการปฏิรปูการศึกษา 
     7. หน่วยงานและองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน
ให้การสนับสนุนกจิกรรมของโรงเรียน 

     1. พ่อแม่ ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพ
ต่างจังหวัด เพื่อหารายได้ทำให้ไมม่ีเวลาในการดูแล
บุตรหลาน 
    2. ผู้ปกครองส่วนใหญม่ีปญัหาด้านครอบครัว
แตกแยกส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 
     3. มสีิ่งแวดล้อมที่มสีื่อยั่วยุ เช่น ร้านเกมส์ การ
ใช้โทรศัพท์มอืถือ ทำให้นักเรียนมีความเสี่ยงในการ
ดำรงชีวิตที่ดี 
     4. โรงเรียนมีคู่แข่งทางการศึกษาสูง 

 
2) ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) 
 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

     1. การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหลง่เรียนรู้
เพื่อการสบืค้นข้อมูลแก่ครู และนกัเรียน
สะดวกสบาย 
      2. โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูล ข่าวสารและกจิกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
      3. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์  อินเตอรเ์น็ต ) ทำให้นักเรียนมีความ
ต้องการบรโิภค ส่งผลทำให้นกัเรียนเกิดความรอบรู้ 
และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

     1. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ข้ันตอน
การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และการนำเทคโนโลยมีาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
      2. งบประมาณในการเข้าถึงเทคโนโลยี
บางอย่างมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โปรแกรมสนับสนุน
การจัดการศึกษาบางโปรแกรม 
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โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

       3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสง่ผลให้
นักเรียนเกิดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์เช่น ติด
เกมส ์มีความรุนแรงทางเพศ มีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม แบง่เวลาไม่เหมาะสม 
      4. ความรวดเร็วทางเทคโนโลยบีางอย่างสง่ผล
ให้ครูบุคลากรบางส่วนตามไม่ทัน 

 
3) ด้านเศรษฐกิจ (EconomicFactors) 
 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

     1. ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กร
เอกชน ร่วมกบัทางโรงเรียนได้บรจิาคทุนทรัพย์ใน
ด้านต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา 
ส่งผลทำให้การศึกษาของโรงเรียนพฒันามี
ประสิทธิภาพเพิม่มากข้ึน 
      2. โรงเรียนมีการสนบัสนุนหรอืจัดหา
ทุนการศึกษาให้แก่นกัเรียนที่มฐีานะยากจนตาม
ความเหมาะสม 

     1. ผูป้กครองส่วนใหญ่มฐีานะยากจน ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ไม่มเีวลาดูแลนกัเรียน 
ขาดวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียน สง่ผลกระทบต่อ
ผลการเรียนของนกัเรียน 
     2. ชุมชนมีรายได้น้อยฐานะทางเศรษฐกจิไม่เท่า
เทียม มผีลกระทบต่อการใหก้ารสนับสนุนการศึกษา 
     3.ปัญหาทางด้านเศรษฐกจิโดยเฉพาะค่าน้ำมัน 
ทำให้การเดินทางมาโรงเรียนโดยรถรับ – สง่
นักเรียนค่อนข้างแพง 
     4. นโยบายการจัดสรรงบประมาณจาก
ส่วนกลาง     ไม่เพียงพอกบัการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน 
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4) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politcal and LegalFactors) 
 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

      1. นโยบายรัฐบาลขยายโอกาสทางการศึกษา      
เรียนฟรี 15 ปี 
      2. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและจัด
งบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
      3. สพฐ. มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณ
การศึกษา 
      4. องค์การบรหิารส่วนท้องถ่ินให้การสนบัสนุน
การศึกษา 
      5. โรงเรียนมีนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คู่มือ ที่ชัดเชนในการปฏิบัติงาน 

     1. การเมืองการปกครองที่ไม่มเีสถียรภาพ 
ส่งผลกระทบ 
ต่อการศึกษา 
     2. มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานคุณภาพทาง
การศึกษา 
ค่อนข้างบ่อย ส่งผลกระทบตอ่การพัฒนาการจัด 
การศึกษา 
     3. นโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้
การดำเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจงึขาด
ความต่อเนื่องในการพัฒนา 
     4. มีนโยบายใหม่ๆ  จากกระทรวงเข้ามาทำให้
ภาระงานมากขึ้น 
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บทที่ 3 
 

ทิศทางการจัดการศึกษา 
ของ 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
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ส่วนท่ี 3 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

ในการที่จะบรรลุวิสยัทัศน์และทำใหป้ระเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ จำเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ 
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์“ประเทศ
มี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ดังนี้ 
           1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
     2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
              3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
              4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
              5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
              6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
 
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 
            แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นแผนพัฒนาประเทศ
ไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียม
ความพร้อมและวางรากฐาน ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ ของ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
                1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
                2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
                3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
                4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ   มั่งค่ัง
และยั่งยืน  
                5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
                6. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
                7. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 
3.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ ( พ.ศ.2560 -2579)  
             ยุทธศาสตร์ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
                 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
                 ยุทธศาสตร์ท ี ่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจ ัย และนวัตกรรมเพื ่อสร ้างขีด
ความสามารถใน ๑๗ การแข่งขันของประเทศ  
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                 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
                 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
                 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
3.4 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
             เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ  
                1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาประเทศในอนาคต  
                2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
                3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
                4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 
             วิสัยทัศน์   
                “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”  
                “ผู ้เร ียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที ่ได้ร ับบริการจาก 
กระทรวงศึกษาธิการ  
               “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา 
แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
               “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการดารงชีวิต  
               “มีความสุข” หมายถึง ความอยู ่ดีมีสุข สามารถอยู ่ร ่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคี
ปรองดอง  
               “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก   
 
              พันธกิจ  
                 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
                 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม                
                 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
             ยุทธศาสตร์  
                 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
                 2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
                 3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ 
พัฒนา ประเทศ  
                 4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต  
                 5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
                 6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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3.5 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
            1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
            2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
            3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
            4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

                1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
            2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
            3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
            4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
      2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
      2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
      2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
       3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
       3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
       3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื ่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
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3.6 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2562 - 2565  
             ประเด็นยุทธศาสตร์ 
                1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
                2. ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
                3. พัฒนาคุณภาพและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษในศตวรรษที่ 21  
                4. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการจัดการสถานศึกษา  
                5. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนาอาชีพ และความต้องการ
แรงงานในอนาคต 
 
3.7 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3 
 วิสัยทัศน์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีการบริหารจดการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้ 
มาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 
  1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพระดับสากล 
  2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย12 ประการ 
  3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที ่เน้นการมีส่วนร่วม เพื ่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
  1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 
  2. ประชากรวยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั ้นพื ้นฐานอยางทั่วถึง           
มีคุณภาพ และเสมอภาค 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ  

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ระดับ 
มัธยมศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
  5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ 
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่
สถานศึกษา 

กลยุทธ ์
  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา 
  2. เพิ่มโอกาสใหผู้้เรียนเข้าถึงบรกิารการศึกษาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
  3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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3.8 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ปี (2564-2566) โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนและเสริมสร้างศักยภาพครู 

ด้วยระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมก้าวสู่ 
มาตรฐานสากล 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม  

4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

5. ส่งเสริมการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม 

6. ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 

เป้าประสงค์  
1.    นักเรียนมีคุณภาพด้านวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
2.    นักเรียนมีคุณธรรม มีจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนด 
3.    นักเรียนมีจิตสาธารณะและใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
4.    ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นเมืออาชีพ 
5.    โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
6.    นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์การพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 1 การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
กลยุทธ์ท่ี 2 การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์  
กลยุทธ์ท่ี 3 การพฒันาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
               คุณภาพ  
กลยุทธ์ท่ี 4 การพฒันาศักยภาพคร ู
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงบประมาณและการจัดการอย่างมีสว่นร่วม  
กลยุทธ์ท่ี 6 การนอ้มนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน
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บทที่ 4 

 
กลยุทธก์ารพัฒนาสถานศึกษา 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
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ลำดับท่ี กลยุทธ ์ งาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์
1. กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โครงการสง่เสรมิและพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 

โครงการการวัดและประเมินผลผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
โครงการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
โครงการลกู อ.ร. ใส่ใจใฝเ่รียนรู้ 
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูสู้่มาตรฐานสากล 
 

นางวันเพ็ญ สุขจิตร ์
 

2. กลยุทธ์ที่ 2 การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

โครงการสง่เสรมิสุขภาพและสุนทรียภาพ 
โครงการโรงเรียนสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

นายเชิดศักดิ์ ขำวิจิตร 

3. กลยุทธ์ที่ 3 การพฒันาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ละสงัคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการสง่เสรมิใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โครงการรกัษ์อ.ร. 
โครงการพัฒนากลุม่งานบริหารทั่วไป 
 

นายเชิดศักดิ์ ขำวิจิตร 

4. กลยุทธ์ที่ 4 การพฒันาศักยภาพคร ู โครงการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและการเกิดประสิทธิผล
ของผู้บรหิาร 
โครงการเสรมิสร้างขวัญกำลังใจและการรักษาวินัย 
โครงการพัฒนาบุคลากรรอบด้าน 
 
 
 

นายธีรศานต์ โพธ์ิสามต้น 
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ลำดับท่ี กลยุทธ ์ งาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์
5. กลยุทธ์ที่ 5 การบรหิารงบประมาณและการจัดการ

อย่างมีส่วนร่วม 
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โครงการสนบัสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โครงการสง่เสรมิความสัมพันธ์ผู้ปกครองและครู 
โครงการกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
โครงการสง่เสรมิประสทิธิภาพการใช้งบประมาณ 
โครงการงานยานพาหนะ 
โครงการงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

นางอัจฉราพร นาคดิลก 

6. กลยุทธ์ที่ 6 การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน 
 

โครงการสง่เสรมิการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นางสาววิภาวรรณ 
บรรจงศิร ิ
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บทที่ 5 

 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของกลยุทธ์ 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/ผลผลิตของ

โครงการ 

เป้าหมาย (Target) 
2564 
% 

2565 
% 

2566 
% 

กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1.เพื่อให้นกัเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์
2.เพื่อให้นกัเรียนมผีลการประเมินสมรรถนะสำคัญ
ตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
3.เพื่อให้นกัเรียนมผีลการประเมิน การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
4.เพื่อให้นกัเรียน 
มีผลการประเมินระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ ์

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน แต่ละกลุ่มสาระผ่านการ
ประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
2.นักเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะผ่านตามเกณฑ์ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 
3.นักเรียนมีผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ไม่
น้อยกว่า 80 

60 62 64 

กลยุทธ์ที่ 2 การพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
 

1.เพื่อให้นกัเรียนเป็นลูกที่ดีของพอ่แม่ ผู้ปกครอง 
2.เพื่อให้นกัเรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
3.เพื่อให้นกัเรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ 
ต่อสังคม 

1.นักเรียนเป็นลูกที่ดี 
ของพ่อแม่ ผูป้กครอง 
ร้อยละ 80 
2.นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียนร้อยละ 80 
3.นักเรียนมีการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 

80 
 
 

82 85 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/ผลผลิตของ

โครงการ 

เป้าหมาย (Target) 
2564 
% 

2565 
% 

2566 
% 

กลยุทธ์ที่ 3 การพฒันาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพละสงัคมทีเ่อื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.เพื่อให้นกัเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และ
ตระหนักถึงผลทีเ่กิดจากสิง่แวดล้อม 
2.เพื่อให้นกัเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ 
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

1.นักเรียนรู้คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงผล
ที่เกิดจากสิง่แวดล้อม 
ร้อยละ 80 
2.นักเรียนเป็นนักเรียนที่
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 80 

80 
 
 

82 85 

กลยุทธ์ที่ 4 การพฒันาศักยภาพคร ู 1.เพื่อส่งเสริมใหผู้้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ  
ความคิดริเริ่ม บรหิารแบบมสี่วนร่วมทีเ่น้นการ
พัฒนานักเรียน 
2. เพื่อเพิม่พูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กบั
ครูและบุคลกรทางการศึกษา 

1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะ
ผู้นำ ความคิดริเริม่ บรหิารแบบ
มีส่วนร่วมที่เน้นการพัฒนา
นักเรียนไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 85 
2.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ
และประสบการณ์ในการทำงาน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 

85 88 90 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/ผลผลิตของ

โครงการ 

เป้าหมาย (Target) 
2564 
% 

2565 
% 

2566 
% 

กลยุทธ์ที่ 5 การบรหิารงบประมาณและ
การจัดการอย่างมีส่วนร่วม 

1.เพื่อจัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
2.เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3.การบริหารการเงินและพสัดขุองโรงเรียนเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบและคำนึงถึง
ประโยชนส์ูงสุดแก่นักเรียน 
4.เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 
 

1.ครูสามารถใช้ระบบข้อมลู
สารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาร้อยละ 80 
2.ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาร้อย
ละ 80 
3.การบริหารการเงินและพสัดุ
ของโรงเรียนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ถูกต้องตาม
ระเบียบและคำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดแก่นักเรียน ร้อยละ 80 
 

80 
 
 

82 85 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 
เป้าหมาย (Target) 

2564 
% 

2565 
% 

2566 
% 

  4.เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา
สถานศึกษา ร้อยละ 80 

   

กลยุทธ์ที่ 6 การน้อมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

1.เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  
2.เพื่อให้นกัเรียนสามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
3.เพื่อให้นกัเรียนเป็นผูม้ีคุณลักษณะตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
4.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงใหก้ับนักเรียน/ครู/
บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองและ
หน่วยงานอื่น 

1.นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ร้อยละ 80 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงได้อย่างถูกต้อง  
ร้อยละ 80 
3.นักเรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่าง
พอเพียง” ร้อยละ 80 ระดับดีข้ึนไป 
4.นักเรียน/ครู/บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงของโรงเรียน
นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ร้อยละ 80 

80 82 85 
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คณะผู้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 

ท่ีปรึกษา 
นายเจนวุฒิ  บุญชูพงศ์  ประธานกรรมการ ผูอ้ํานวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์
วิทยา” 
นางอัจฉราพร  นาคดิลก   รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” และ 

   กรรมการ  หัวหนา้กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางวันเพ็ญ สุขจิตร ์  กรรมการ  หัวหนา้กลุ่มบริหารวิชาการ 
นายธีรศานต์  โพธ์ิสามต้น  กรรมการ  หัวหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายเชิดศักดิ์ ขําวิจิตร   กรรมการ  หัวหนา้กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นายพีรวิชญ์  พาณิชย์วรกุล กรรมการและเลขานุการ 

คณะผู้จัดทํา 
 นางสาววาสนา      สิงห์เถ่ือน 
 นางสาวศิโรวรรณ  ธัญญากรณ์   
 นางสาววิภาวรรณ  บรรจงศิร ิ
 นายลิขิต             บุญครอบ 
 นายสิทธิชัย          แสงมาศ 
 นางสาวณัฐปภัสร์   คำปาตัน 
 นางสาวนันทวดี     อุบลวัตร 
 
 
 
 
 

 


