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คํานํา 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบวรมงคล จัดทําข้ึนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู 

ผูบริหารและสถานศึกษาใหมีประสิทธิผลบรรลุตามเปาหมาย และเปนแผนหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปของสถานศึกษา ต้ังแตปการศึกษา 2564-2566 

 โรงเรียนมีความมุงมั่นต้ังใจท่ีจะขับเคล่ือนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

ขอขอบคุณคุณครู บุคลากรและผูเกี่ยวของท่ีไดรวมกันจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนวัดบวรมงคลจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  และจะไดรวมกนัขับเคล่ือนไปสูความสําเร็จตอไป 

 

 

(นายชาตรี จินดามณี) 

          ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล 
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บทท่ี 1 

ภาพรวมสถานศึกษา 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 1.1 โรงเรยีนวัดบวรมงคล  ต้ังอยูเลขท่ี 1121  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  

รหัสไปรษณีย  10700  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   สํานักงานคณะกรรมการ-

การศึกษาข้ันพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท  0-2424-7702, 0-2434-7483                    

โทรสาร  0-2883-3650  เว็บไซต  www.bm.ac.th 

 1.2 โรงเรียนวัดบวรมงคล เปดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

 1.3 เนื้อท่ีของสถานศึกษา  9    ไร   -   งาน   52  ตารางวา 

 1.4 เขตพื้นท่ีบริการของสถานศึกษาไดแก  เขตบางพลัดทุกแขวง,  เขตบางกอกนอย แขวงอรุณอัมรนิทร  

แขวงบางขุนนนท 

    ท่ีต้ังของโรงเรียนมีเขตติดกับสถานท่ีตางๆดังนี ้

  ทิศเหนือ      ติดกับ โรงเรียนทิวไผงาม 

  ทิศใต              ติดกับ ชุมชนวัดบวรมงคล 

  ทิศตะวันออก   ติดกับ วัดบวรมงคลริมแมน้ําเจาพระยา 

  ทิศตะวันตก     ติดกับ ชุมชนและมีทางออกสูถนนจรัญสนิทวงศ ซอย 46 

 1.5 ประวัติสถานศึกษา  

  โรงเรียนวัดบวรมงคล เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  เดิม

เรียกกันวาโรงเรียน  “วัดลิงขบ”   ซึ่งเรียกตามช่ือวัดบวรมงคล วัดบวรมงคลนั้นเรียกกันท่ัวไปวา  วัดลิงขบ 

ช่ือนี้ มีคําเลาลือตอกันวาแตแรกเริ่มนั้นเรียกกันท่ัวไปวา  “วัดลิงขบ”  สันนิษฐานวา  “ลุงขบ”  เปนผูสราง   

อนึ่งนามวัดท่ีเปล่ียนจาก วัดลิงขบ มาเปน วัดบวรมงคลนั้น  ปรากฏตามบันทึกเรื่องราว วัดบวรมงคลวา  

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2  ทรงพระราชทานนามใหมให และไดทรงสถาปนาเปน

พระอารามหลวง เมื่อป พ.ศ. 2352  แตไมมีผูนิยมเรียก  ครั้นตอมาในรัชกาลท่ี 4  พระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาให  กรมขุนธิเบศรบวรปฏิสังขรณ อีกครั้งหนึ่ง และพระราชทานใหม

อีกครั้งหนึ่งวา “วัดบวรมงคลราชวรวิหาร”  
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โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

  โรงเรียนวัดบวรมงคลกอต้ังเมื่อวันท่ี  20 มีนาคม  พ.ศ.2498  ในเขตธรณีสงฆ วัดบวรมงคล

ดานทิศตะวันตก  เนื้อท่ีประมาณ  9 ไร  – งาน  52  ตารางวา  อยูระหวางสะพานพระรามแปดกับสะพาน

กรุงธน   ผูกอต้ังโรงเรียนคือ ทานเจาคุณพระราชศรีวิสุทธิวงศ  อดีตรองทานเจาอาวาสวัดบวรมงคล  

 

เกียรติประวัติ 

สถานศึกษา 

วัน/เดือน/ป ช่ือรางวัล ช่ือผูรับ หนวยงาน 

2563 “เหรียญทองแดง” ในการคัดสรรผลงานหน่ึงโรงเรียนหน่ึง

นวัตกรรม ประจําปการศึกษา 2563 ระดับภูมิภาค เรื่อง 

“การพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานศิลปะและกีฬาของผูเรียน

โดยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม”  

- จากสํานักงาน

เลขาธิการ 

คุรุสภา 

2563 สถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

สูงข้ึน 3 ปการศึกษาตอเน่ือง ปการศึกษา 2560 – 2563 ”  

- สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา 

เขต 1 

2563 “สถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

สูงข้ึน 3 ปการศึกษาตอเน่ือง ปการศึกษา 2560 - 2563”  

- สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา 

เขต 1 

 

ครู 

วัน/เดือน/ป ช่ือรางวัล ช่ือผูรับ หนวยงาน 

2561 รางวัล SESAO1 AWARDS ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2561 ครูวิรัช ศรโีกเศษฐ 

ครูธนัท อูดนอย 

ครูวรรณวรี วันชุม 

สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา 

เขต 1 

2562 รางวลัสมเดจ็เจา้ฟ้ามหาจกัรี ครูอารีย ลี้อุดม  มูลนิธิรางวัล

สมเด็จเจาฟา

มหาจักร ี
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นักเรียน 

วัน/เดือน/ป ช่ือรางวัล ช่ือผูรับ หนวยงาน 

2561 รองชนะเลิศอันดับ  1 ประเภททีม 3  คน 

การแขงขันเปตองการกุศล  ทาเรือโอเพน  ครั้งท่ี  31 

ด.ญ. ศุภวรรณ ผลภักดี 

ด.ช. กวีวัฒน   พยนตศิริ 

ด.ช. ชัยรัตน    จันทรแจง 

 

2561 รองชนะเลิศอันดับ  2  ประเภทหญิงคู 

เปตองแมตซมหากุศล  วังโบราณโอเพน 

ปนสุขเพ่ือวัดพระบาทนํ้าพุ 

ด.ญ. วราลักษณ จุยะโส 

ด.ญ. ปารวี     แสงรัตนาธร 

 

2561 ชนะเลศิ  ประเภทหญิงคู ่ รุน่อายไุมเ่กิน  15  ปี 

การแขง่ขนักีฬาเปตองนกัเรียนชิงถว้ย 

ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ  ครัง้ท่ี  47 

ด.ญ. ปารวี     แสงรัตนาธร 

ด.ญ. วราลักษณ จุยะโส 

 

2561 รองชนะเลิศอันดับ  2  ประเภทหญิงคู 

รุนอายุไมเกิน  15  ป 

การแขงขันกีฬาเปตองนักเรียนชิงถวยผูบัญชาการทหาร

อากาศ  ครั้งท่ี  47 

ด.ญ วรรณวิษา  โยธิคาร   

ด.ญ. ศุภาวรรณ  ผลภักดี 

 

2561 รองชนะเลิศอันดับ  2  ประเภทชายคู 

รุนอายุไมเกิน  12  ป 

การแขงขันกีฬาเปตองนักเรียนชิงถวยผูบัญชาการทหาร

อากาศ  ครั้งท่ี  47 

ด.ช. กวีวัตน   พยนตศิร ิ

ด.ช. พัชรสาร กําลังงาม 

 

2561 รองชนะเลิศอันดับ  2  ประเภททีมหญิง 

รุนอายุไมเกิน  15  ป 

การแขงขันกีฬาเปตองนักเรียนชิงถวยผูบัญชาการทหาร

อากาศ  ครั้งท่ี  47 

ด.ญ. ปารวี     แสงรัตนาธร 

ด.ญ. วราลักษณ จุยะโส 

ด.ญ. วรรณวิษา โยธิคาร 

 

2561 รองชนะเลิศอันดับท่ี  1  ประเภทหญิงคู 

รุนอายุไมเกิน 17  ป 

การแขงขันกีฬาเปตองยุวชนทาเรือโอเพน  ครั้งท่ี  3 

ด.ญ. ปารวี     แสงรัตนาธร 

ด.ญ. วราลักษณ จุยะโส 

 

2561 รองชนะเลิศอันดับท่ี  1  ประเภทชายคู 

รุนอายุไมเกิน 13  ป 

การแขงขันกีฬาเปตองยุวชนทาเรือโอเพน  ครั้งท่ี  3 

ด.ช. กวีวัตน   พยนตศิร ิ

ด.ช. พัชรสาร กําลังงาม 

 

2561 รองชนะเลิศอันดับท่ี  1  ประเภทหญิงคู 

รุนอายุไมเกิน 15  ป  การแขงขันกีฬาเปตองยุวชนโอเพน 

 

 

ด.ญ. ปารวี     แสงรัตนาธร 

ด.ญ. วราลักษณ จุยะโส 

 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

  วัน/เดือน/ป ช่ือรางวัล ช่ือผูรับ หนวยงาน 

2561 รองชนะเลิศอันดับท่ี  1  ประเภทหญิงคู 

รุนอายุไมเกิน 15  ปการแขงขันเปตอง 

“ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี” 

ด.ญ วรรณวิษา  โยธิคาร   

ด.ญ. ศุภาวรรณ  ผลภักดี 

 

2561 ชนะเลิศ  ประเภททีมหญิง  รุนอายุไมเกิน  14  ป 

การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน  (กรมพลศึกษา)   

ด.ญ. วราลักษณ จุยะโส 

ด.ญ. ศุภวรรณ    ผลภักดี 

กรมพลศึกษา 

2561 ชนะเลิศ  ประเภททีมหญิง  3  คน 

การแขงขันกีฬาเปตองโครงการสงเสริมกจิกรรมสโมสรกฬีา

และลานกีฬา  เขตบางพลัด 

 ด.ญ. ปารวี     แสงรัตนาธร 

ด.ญ. วราลักษณ จุยะโส 

ด.ญ. วรรณวิษา โยธิคาร 

เขตบางพลัด 

2561 รองชนะเลิศอันดับ  1  กีฬาเปตอง   

ประเภททีมหญิง3 คน  รุนอายุไมเกิน  16  ป 

การแขงขันกีฬาและประกวดกิจกรรมนันทนาการ 

โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ   

ด.ญ. ปารวี     แสงรัตนาธร 

ด.ญ. วราลักษณ จุยะโส 

ด.ญ. วรรณวิษา โยธิคาร 

 

2561 รองชนะเลิศอันดับ  1  กีฬาเปตอง   

ประเภททีมหญิง3 คน  รุนอายุไมเกิน  16  ป 

การแขงขันกีฬาและประกวดกิจกรรมนันทนาการ 

โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ   

น.ส. เกตวดี      ไพรินทรรัตน 

ด.ญ. อรพรรณ   ปลื้มมาก 

น.ส. วรรณิกา     ธุสาวุฒิ 

 

2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1   

กีฬาเปตอง  ประเภททีมชาย  3  คน  รุนอายุไมเกิน  16  ป   

การแขงขันกีฬาและประกวดกิจกรรมนันทนาการ 

โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ   

นาย ธิติพงษ     แซหลิว 

ด.ช. จิรายุ        มณีออน 

นาย ปฐถภูมิ     ทองทิม 

 

2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  กีฬาเปตอง  ประเภทเด่ียว  

รุนประชาชนท่ัวไป 

การแขงขันกีฬาเปตองวันตรุษจีน  วัดทาพระ 

ด.ญ. วราลักษณ จุยะโส 

 

 

2561 เหรียญทอง อันดับ 11 การแขงขันการทองอาขยาน 

ทํานองเสนาะ ม.1-ม.3 

เด็กหญิงวรรณิกา   ธุสาวุฒิ งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561  เหรียญทองอันดับ 5 การแขงขันซูโดกุ ม.1-ม.3 เด็กหญิงวรรณิกา   ธุสาวุฒิ งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญทองอันดับ 8 การแขงขันวาดภาพระบายสี  

ม.4-ม.6 

 

นายอัศวิน  เจือพงษ 

 

 

 

งาน

ศิลปหัตถกรรม 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

  วัน/เดือน/ป ช่ือรางวัล ช่ือผูรับ หนวยงาน 

2561 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 2  

การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 

นางสาวสิริรัตน  กรกมลสรไกร งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

 การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) ม.4-ม.6 

 นายวิจารย  สงาแสง งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 11  

การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง  

ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

นางสาวชนกสุดา  หาบุญมี งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญเงินอันดับ 5 การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  

ม.4-ม.6 

นางสาวชลิตา  ชํานิพงษ งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญเงินอันดับ 18 การแขงขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 เด็กชายจิรายุ  มณีออน งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญเงินอันดับ 9 การแขงขันการทองอาขยานทํานอง

เสนาะ ม.4-ม.6 

นางสาวชนกสุดา  หาบุญมี งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญเงินอันดับ 11 การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม  

กาพยยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3 

เด็กชายชนกนันท  เคลือเถาว 

เด็กหญิงปารวี  แสงรัตนาธร 
งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญเงินอันดับ 13การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย  

(คําคมเดิม) ม.1-ม.3 

เด็กชายภาคิไน  เอ่ียมอําไพ 

เด็กชายภารวี  ชัยวิเศษ 

งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญเงินอันดับ 6 การแขงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย 

สีเอกรงค ม.1-ม.3 

เด็กหญิงวีนัส  ถือขุนทด งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญเงินอันดับ 11 การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ  

ม.1-ม.3 

 เด็กหญิงกรชนก  บุญเกิด 

เด็กหญิงชวิศา  จรูญวิทยา 

เด็กหญิงชัญญา  ผูกพัน 

เด็กหญิงนันทนภัส  สนปอม 

เด็กหญิงศิริพร  อยูดี 

เด็กหญิงสิตาพร  สิงหทอง 

นางสาวอาลิสา  อ่ิมสมบัติ 

เด็กหญิงโศภิตา  หวางบุญ 

งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญเงินอันดับ 20 การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) 

ม.1-ม.3 

เด็กชายคณาธิป   กลักแกว งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญเงินอันดับ 23 การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) 

ม.4-ม.6 

 

 

นายมณฑล  เอ่ียมอําไพ งาน

ศิลปหัตถกรรม 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

  วัน/เดือน/ป ช่ือรางวัล ช่ือผูรับ หนวยงาน 

2561 เหรียญเงินอันดับ 4 การแขงขันการสรางอุปกรณ 

เพ่ือใหบริการ ม.4-ม.6 

นางสาวณัฏฐณิชา  พิมพขาว 

นายณัฐธวัช  โฆสน 

นายวชิรพันธุ  ทาดี 

นายวรภัทร  สนสัมฤทธ์ิ 

น.ส.ศศิกานต โอมพิทักษพงศ 

น.ส.สุชาดา  สมประจบอุดม 

  งาน

ศิลปหัตถกรรม

 

 

  

2561 เหรียญเงินอันดับ 12 การประกวดหนังสือเลมเล็ก  

ม.4-ม.6 

นางสาวรุดจิรา  ทรัพยทอง 

นายอัศวิน  เจือพงษ 
น.ส.ไอยเรศ ไกรวิสุทธ์ิทรัพย 

งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญทองแดง อันดับ 25การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 

ม.1-ม.3 

เด็กหญิงศุภวรรณ  ผลภักดี งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญทองแดง อันดับ 20 การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ  

ม.1-ม.3 

 เด็กหญิงกชกร  สนสัมฤทธิ ์ งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญทองแดง อันดับ 8 การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ  

ม.4-ม.6 

นางสาวชรินรัตน  เผาผม งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญทองแดง อันดับ 14 การแขงขันพินิจวรรณคดี  

ม.4-ม.6 

นางสาววรรณพร  เฟองชน งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญทองแดง อันดับ 15การแขงขันเรียงรอยถอยความ 

(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 

เด็กหญิงเกตุวดี  ไพรินทรรัตน งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญทองแดง อันดับ 17 การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร 

(เอแม็ท) ม.1-ม.3 

เด็กชายปถฐภูมิ  ทองทิม 

เด็กชายอรรณพ  สัมมาขันธ 

งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญทองแดง อันดับ 15 การแขงขันซูโดกุ ม.4-ม.6 นางสาวเกษร  แสนสิงห งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ การประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง  

ม.1-ม.3 

เด็กหญิงปุณยนุช  กลักแกลว 

เด็กหญิงพรนพิน อยูเรืองเดช 

เด็กหญิงวราลักษณ  จุยะโส 

งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญทองแดง อันดับ 13 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ

ทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6 

นายพีรพัฒน  พุมกลาหาญ 

นายเมธัส  บางใหญ 

งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญทองแดง อันดับ 27 การประกวดมารยาทไทย  

ม.1-ม.3 

เด็กชายสาทร  ปลอดเกิด

เด็กหญิงเทวธิดา รัตนกําเนิด 

งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญทองแดง อันดับ 26 การประกวดมารยาทไทย 

 ม.4-ม.6 

นางสาวรุดจิรา  ทรัพยทอง 

นายศิววงศ  บูรณธน 

งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2561 เหรียญทองแดง อันดับ 16 การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษา

และพลศึกษา ม.4-ม.6 

นายอดุลย  ผิวงาม 

นางสาวเกษร  แสนสิงห 

งาน

ศิลปหัตถกรรม 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

  วัน/เดือน/ป ช่ือรางวัล ช่ือผูรับ หนวยงาน 

2562 เหรียญทอง การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กาพยยานี 11 

ระดับชั้น ม.1 – 3 

ด.ช.ชนกนันท  เคลือเถาว 

ด.ญ.เบญญาภา  สวนสําเริง 

งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญทอง การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย (คําคม) 

ระดับชั้น ม. 1 – 3 

ด.ช.ภาคิไน เอ่ียมอําไพ   

ด.ช.ภารวี ชัยวิเศษ 

งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญทอง การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ  

ระดับชั้น ม. 4 – 6 

น.ส.ชนกสุดา หาบุญมี งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญเงิน การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ  

ระดับชั้น ม. 1 – 3 

ด.ญ.นวภรณ เชิดนอก งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญทองแดง การแขงขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม.1 – 3 ด.ญ.ศภุวรรณ ผลภักดี งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญทองแดง การแขงขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม.4 - 6 ด.ญ.ชลิตา ชาํนิพงษ งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญทองแดง การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ ม.4 - 6 น.ส.ชรินรัตน    เผาผม     งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญทองแดงการแขงขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1 - 3 ด.ญ.กชกร       สนสัมฤทธิ ์ งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญทองแดง การแขงขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.4 – 6 น.ส.อินทุอร   ถวิลรักมาลัยกุล งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญทองแดง การแขงขันเรียงรอยถอยความ 

 ระดับชั้น ม.1 - 3 

น.ส.นภสร        ฉิมเจรญิ งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญทองแดง การแขงขันเรียงรอยถอยความ 

 ระดับชั้น ม.4 – 6 

น.ส.เกตุวดี       ไพรินทรรัตน งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญทอง การแขงขันซูโดกุระดับชั้น ม.4 – 6 น.ส.วรรณิกา ธุสาวฒุ ิ งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญทองแดง การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) 

ระดับชั้น ม.1 - 3 

ด.ช.สมพงษ ปลองทอง 

ด.ช.อภินันท ภารจํานงค 

งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญทองแดง การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) 

ระดับชั้น ม.4 – 6 

นายปถฐภูมิ ทองทิม งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญทองแดง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ 

ทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.4 - 6 

น.ส.รุดจิรา  ทรัพยทอง 

นายศราวุธ  เธอกิจ 

งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย  

ระดับชั้น ม.1 – 3 

 

ด.ช.โชตอนันต  หาญชัยเวธน 

ด.ญ.กรกนก   เคามูล 

งาน

ศิลปหัตถกรรม 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

  วัน/เดือน/ป ช่ือรางวัล ช่ือผูรับ หนวยงาน 

2562 เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย  

ระดับชั้น ม.4 – 6 

นายศิววงศ บูรณธน 

น.ส.เทวธิดา  รัตนกําเนิด 

งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดเลานิทานคุณธรรม  

ระดับชั้น ม.1 – 3 

ด.ญ.กัลยากร  ปนดี งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญทอง การแขงขันวาดภาพระบายสี ม.4 - 6 นายอัศวิน  เจือทอง งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญทอง การแขงขันการตัดตอภาพยนตร ม.4 - ม.6 น.ส.สุภทัรา  เผาบานฝาง 

น.ส.เบญจวรรณ  ประสิทธิ ์

งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญเงิน การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร   ม.4 - ม.6 

นายคณาธิป กลักแกว 

น.ส.อภิญญา มานะณุ 

 

งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญทองแดง การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร   ม.1 - ม.3 

ด.ญ.มาริษา  ราษสุภา 

ด.ญ.ศิริพร  อยูดี 

งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญเงิน การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด) 

ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ด.ช.ธนาดุล ชูรัตนะ      

ด.ช.ชนกนันท เครือเถาว 

งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญทองแดง การแขงขันเลานิทาน            

 (Story Telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ด.ญ.นพวรรณ ชื่นกลิ่น งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 เหรียญทองแดง การแขงขันเลานิทาน 

(Story Telling) ระดับชั้น ม.4-ม.6 

นายคณาธิป กลักแกว          งาน

ศิลปหัตถกรรม 

2562 งานแขงขันเน่ืองในสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา  

“วันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา”  

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

รองชนะเลิศอันดับ  2 การประกวดวาดภาพระบายสี 

นายอัศวิน  เจือพงษ 

นายพัชรพล  มิสละ 

วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม 

2562 ชนะเลิศ การแขงขันเปตองนครนนททัวนาเมนท 

 ประเภทเยาวชน  รุนอายุไมเกิน  18  ป 

น.ส.วราลักษณ  จุยะโส  

2562 ชนะเลิศ การแขงขันเปตอง 

นครนนททัวนาเมนท ประเภทประชาชนท่ัวไป 

น.ส.วราลักษณ  จุยะโส  

2562 ชนะเลิศ การแขงขันกิจกรรมสรางประสบการณ 

การเปนนักกีฬา  การจัดการแขงขันกีฬาในศูนยกีฬา 

ประเภทเยาวชน  รุนอายุไมเกิน  18  ป   

 

 

 

น.ส.วราลักษณ  จุยะโส  



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

  วัน/เดือน/ป ช่ือรางวัล ช่ือผูรับ หนวยงาน 

2562 ชนะเลิศ การแขงขันเปตอง 

นครนนททัวนาเมนท ประเภทเยาวชน  รุนอายุไมเกิน  18  ป 

น.ส.วรรณวิษา  โยธิคาร  

 

2562 ชนะเลิศ การแขงขันกิจกรรมสรางประสบการณ 

การเปนนักกีฬาการจัดการแขงขันกีฬาในศูนยกีฬา 

ประเภทเยาวชน  รุนอายุไมเกิน  18  ป 

น.ส.วรรณวิษา  โยธิคาร  

2562 ชนะเลิศ การแขงขันเปตองเมือง พัทยา  

ประเภทเยาวชน รุนอายุไมเกิน  15  ป 

น.ส.วรรณวิษา  โยธิคาร 

 

 

2562 ชนะเลิศ รายการแขงขันเปตองนครนนททัวรนาเมนท 

ประเภทประชาชนท่ัวไป 

น.ส.ปารวี  แสงรัตนาธร  

2562 ชนะเลิศ รายการการแขงขันเปตองเมืองพัทยา  

ประเภทเยาวชน  รุนอายุไมเกิน  15  ป   

น.ส.ปารวี  แสงรัตนาธร 

 

 

2562 ชนะเลิศ การแขงขันกีฬานักเรียน  ชิงถวยผูบัญชาการทหาร

อากาศ  ครั้งท่ี  38  ประเภทคูหญิง รุนอายุไมเกิน  15  ป 

น.ส.วราลักษณ  จุยะโส 

น.ส.วรรณวิษา  โยธิคาร 

 

 

2562 ชนะเลิศ การแขงขันยุวชนทาเรือ  โอเพน  

ประเภทคูหญิง  รุนอายุไมเกิน  17  ป 

น.ส.วราลักษณ  จุยะโส 

น.ส.วรรณวิษา  โยธิคาร 

 

2562 ชนะเลิศ การแขงขันกีฬาเปตอง  กีฬาระหวางโรงเรียน  

 (กรมพลศึกษา) ประเภททีมหญิง   

รุนอายุไมเกิน  14  ป 

น.ส.วราลักษณ  จุยะโส 

น.ส.วรรณวิษา  โยธิคาร 

ด.ญ.ศภุาวรรณ  ผลภักดี 

ด.ญ.ไอรีน  เอ่ียมสะอาด 

 

2562 ชนะเลิศ การแขงขันยุวชนทาเรือโอเพน  

ประเภทคูหญิง  รุนอายุไมเกิน  13  ป 

ด.ญ.จิรฐา  มณีออน 

ด.ญ.นฤสรณ  ชัยมงคล 

 

2562 ชนะเลิศ การแขงขันกีฬาเปตองกีฬาระหวางโรงเรียน  

 (กรมพลศึกษา) ประเภทคูหญิง  รุนอายุไมเกิน  14  ป   

ด.ญ.จิรฐา มณีออน 

ด.ญ.นฤสรณ ชัยมงคล 

 

2562 รองชนะเลิศอันดับ  1 การแขงขันกีฬาเปตอง 

ชิงชนะเลิศแหงจังหวัดสิงหบุรี  

ประเภทเยาวชน รุนอายุไมเกิน  15  ป 

น.ส.วราลักษณ  จุยะโส  

2562 รองชนะเลิศอันดับ  1 การแขงขันรายการ   

K - Sport  Junior  Mini  Open ประเภทเยาวชน  

 รุนอายุไมเกิน  15  ป 

 

 

น.ส.วราลักษณ  จุยะโส  



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

  วัน/เดือน/ป ช่ือรางวัล ช่ือผูรับ หนวยงาน 

2562 รองชนะเลิศอันดับ  1 การแขงขันการกีฬานักเรียนชิงถวยผู

บัญชาการทหารอากาศ  ครั้งท่ี  38  ประเภทเด่ียวหญิง  

 รุนอายุไมเกิน  15  ป 

น.ส.วราลักษณ  จุยะโส  

2562 รองชนะเลิศอันดับ  1 การแขงขันเปตอง 

เทิดพระเกียรติสมเด็จยา   

ประจําป  2562 ประเภทเยาวชน รุนอายุไมเกิน 15  ป 

น.ส.วราลักษณ  จุยะโส  

2562 รองชนะเลิศอันดับ  1 การแขงขันกีฬาเปตองชิงชนะเลิศ 

แหงจังหวัดสิงหบรุี  

ประเภทเยาวชน  รุนอายุไมเกิน  15  ป 

น.ส.วรรณวิษา  โยธิคาร  

2562 รองชนะเลิศอันดับ  1 การแขงขันรายการ   

K - Sport   Junior  Mini  Open ประเภทเยาวชน 

รุนอายุไมเกิน 15  ป 

น.ส.วรรณวิษา  โยธิคาร  

2562 รองชนะเลิศอันดับ  1 การแขงขันเปตอง 

เทิดพระเกียรติสมเด็จยา  

ประจําป  2562 ประเภทเยาวชน รุนอายุไมเกิน 15 ป 

น.ส.วรรณวิษา  โยธิคาร  

2562 รองชนะเลิศอันดับ  1 การแขงขันกีฬาเปตอง   

สทน. คัพ ครั้งท่ี  2 ประจําป  2562 ประเภทเยาวชน   

รุนอายุไมเกิน  16  ป   

น.ส.ปารวี แสงรัตนาธร 

 

 

2562 รองชนะเลิศอันดับ  1 การแขงขันเปตอง 

นครนนททัวนาเมนท ประเภทประชาชนท่ัวไป 

น.ส.เกตุวดี  ไพรินทรรัตน 

 

 

2562 รองชนะเลิศอันดับ  1 รายการกีฬานักเรียน     ชิงถวยผู

บัญชาการทหารอากาศ  ครั้งท่ี  38  ประจําป  2562 

ประเภทคูหญิงรุนอายุไมเกิน  15  ป   

น.ส.ปารวี แสงรัตนาธร 

ด.ญ.ศภุาวรรณ  ผลภักดี 

 

2562 รองชนะเลิศอันดับ  2 การแขงขันเปตอง                      

ชิงแชมปประเทศไทย ประเภทยุวชนหญิง 

รุนอายุไมเกิน  15  ป 

น.ส.วรรณวิษา  โยธิคาร  

2562 รองชนะเลิศอันดับ  2 การแขงขันเปตอง 

ชิงแชมปประเทศไทย ประเภทยุวชนหญิง   

รุนอายุไมเกิน  15  ป 

น.ส.ปารวี แสงรัตนาธร  

2562 รองชนะเลิศอันดับ  2 รายการแขงขันกีฬาเปตอง 

ชิงชนะเลิศแหงจังหวัดสิงหบุรี ประเภทเยาวชน   

รุนอายุไมเกิน  15  ป 

น.ส.ปารวี แสงรัตนาธร  



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

  วัน/เดือน/ป ช่ือรางวัล ช่ือผูรับ หนวยงาน 

2562 รองชนะเลิศอันดับ  2 การแขงขันกิจกรรมสรางประสบการณ

การเปนนักกีฬา  การจัดการแขงขันกีฬาในศูนยกีฬา  

ประเภทเยาวชน  รุนอายุไมเกิน  18  ป 

น.ส.ปารวี แสงรัตนาธร  

2562 รองชนะเลิศอันดับ  2 การแขงขันกีฬาเปตอง  กีฬาระหวาง

โรงเรียน  (กรมพลศึกษา) ประเภทบุคคลหญิง   

รุนอายุไมเกิน  16  ป   

น.ส.ปารวี แสงรัตนาธร  

2562 รองชนะเลิศอันดับ  2 การแขงขันกิจกรรมสรางประสบการณ 

การเปนนักกีฬา การจัดการแขงขันกีฬาในศูนยกีฬา  

ประเภทเยาวชน  รุนอายุไมเกิน  18  ป 

ด.ญ.ศภุาวรรณ  ผลภักดี  

2562 รองชนะเลิศอันดับ  2 การแขงขันกีฬาเปตอง   

กีฬาระหวางโรงเรียน  (กรมพลศึกษา) ประเภทบคุคลชาย   

รุนอายุไมเกิน  14  ป 

ด.ช.กวีวฒัน  พยนตศิริ  

2562 รองชนะเลิศอันดับ  2 รายการแขงขัน   

K-Sport Mini Open ประเภทเยาวชน   

รุนอายุไมเกิน  15  ป 

ด.ช.กวีวฒัน  พยนตศิริ  

2562 รองชนะเลิศอันดับ  2 รายการแขงขัน   

K-Sport  Mini  Open ประเภทเยาวชน   

รุนอายุไมเกิน  15  ป 

ด.ช.พัชรสาร  กําลังงาม  

2562 รองชนะเลิศอันดับ  2 การกีฬานักเรียนชิงถวย ผูบัญชาการ

ทหารอากาศ  ครัง้ท่ี  38  ประเภททีมหญิง   

รุนอายุไมเกิน  15  ป 

น.ส.วราลักษณ  จุยะโส 

น.ส.วรรณวิษา  โยธิคาร 

น.ส.ปารวี  แสงรัตนาธร 

 

2562 รองชนะเลิศอันดับ  2 การกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ 

ครั้งท่ี  41  อุดรธานีเกมส ประเภททีมหญิง 

น.ส.วราลักษณ  จุยะโส 

น.ส.วรรณวิษา  โยธิคาร 

น.ส.ปารวี  แสงรัตนาธร 

 

2562 รองชนะเลิศอันดับ  2 การแขงขันกีฬาเปตอง   

กีฬาระหวางโรงเรียน 

(กรมพลศึกษา) ประเภททีมหญิง รุนอายุไมเกิน  16  ป   

น.ส.ปารวี  แสงรัตนาธร 

ด.ญ.นฤสรณ  ชัยมงคล 

น.ส.เกตุวดี  ไพรินทรรัตน 

 

2562 รองชนะเลิศอันดับ  2 การแขงขันเปตอง 

ชิงแชมปประเทศไทย ประเภทยุวชนหญิง  

รุนอายุไมเกิน  15  ป 

 

 

 

น.ส.วราลักษณ  จุยะโส  



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

  วัน/เดือน/ป ช่ือรางวัล ช่ือผูรับ หนวยงาน 

2562 ชนะเลิศการแขงขันฟุตซอล   

สํานักงานเขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพมหานคร  

(รุนอายุไมเกิน  18  ป) 

 

นายธันวา  เสมาชัย 

นายวสุรัตน  จอนเจนกลา 

นายสิรดนัย บุญธรรม 

นายบณัฑิต  แสงพานิชย 

นายอภิภพ  สิงหเหม 

นายอานันทชัย  นันทขวาง 

นายเอกรักษ  แสนสุภา 

นายนนทัช  พิมดี 

นายศุภกร  สุทธิดี 

นายสุรสิทธิ์  ไตรเวทย 

นายกนก  น่ิมละมัย 

นายชาญชัย  เลอวงษา 

นายธีรเทพ  เย็นทรวง 

สํานักงาน

เขตสัมพันธวงศ   

2562 ชนะเลิศ  Fulsal  Youth  Cup  2019  U17 ด.ช.วรภพ  ตรางา 

ด.ช.อภิวฒัน อเนกะเรียง 

ด.ช.ชนะธวัช เองบอ 

ด.ช.ปรัชญา คําพรม 

ด.ช.พงศภคั เฉลียวชาติ 

ด.ช.ยศพนธ เมฆกระบัว 

ด.ช.มณฑล การจุระ 

ด.ช.ชัยสิทธิ์ ลออุไร 

ด.ช.ธันวา ประมวล 

นายบณัฑิต แสงพานิชย 

นายอภิภพ สิงหเหม 

 

2562 ชนะเลิศ klanhom  Youth  Cup  U15 ด.ช.วรภพ  ตรางา 

ด.ช.อภิวฒัน อเนกะเรียง 

ด.ช.ชนะธวัส  เองบอ 

ด.ช.ปรัชญา  คาํพรม 

ด.ช.พงศภคั  เฉลียวชาติ 

ด.ช.ยศพนธ  เมฆกระบัว 

ด.ช.มณฑล  การจุระ 

ด.ช.ชัยสิทธิ์  ลออุไร 

ด.ช.ธันวา  ประมวล 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

  วัน/เดือน/ป ช่ือรางวัล ช่ือผูรับ หนวยงาน 

2562 ชนะเลิศ Fulsal  Youth  Cup  2019  U16 นายนนทัช พิมดี 

นายศุภกร สุทธิดี 

นายเอกรักษ แสนสุภา 

ด.ช.ปรัชญา คําพรม 

ด.ช.มณฑล การจุระ 

ด.ช.วรภพ ตรางา 

ด.ช.อภิวฒัน อเนกะเรียง 

 

2562 ชนะเลิศ Futsal  Youth  Cup  2019  U17 นายธันวา  เสมาชัย 

นายวสุรัตน  จอนจนกลา 

นายสิรดนัย  บุญธรรม 

นายบณัฑิต  แสงพานิชย 

นายอภิภพ   

สิงหเหม 

นายอานันทชัย นันทขวาง 

นายเอกรักษ  แสนสุภา 

นายนนทัช  พิมดี 

นายศุภกร สุทธิดี 

นายสุรสิทธิ์  ไตรเวทย 

นายกนก น่ิมละมัย 

นายชาญชัย เลอวงษา 

นายธีรเทพ เย็นทรวง 

 

2562 รองชนะเลิศอันดับ  1   ป.ปลาตากลม &  H3  U17League นายศุภกร  สุทธิดี 

นายนนทัช  พิมดี 

นายชาญชัย  เลอวงษา 

ด.ช.ปรัชญา  คาํพรม 

นายสิรดนัย  บุญธรรม 

นายวสุรัตน  จอนเจนกลา 

นายอภิภพ  สิงหเหม 

นายบณัฑิต  แสงพานิชย 

นายธีรพล กาญจนะ 

นายอานันทชัย  นันทขวาง 

นายเอกรักษ  แสนสุภา 

นายกนก  น่ิมละมัย 

นายสุรสิทธิ์  ไตรเวทย 

 

 

 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

  วัน/เดือน/ป ช่ือรางวัล ช่ือผูรับ หนวยงาน 

2562 รองชนะเลิศอันดับ  1   FA  Cup  U15 นายเอกรักษ  แสนสุภา 

ด.ช.วรภพ  ตรางา 

ด.ช.อภิวฒัน อเนกะเรียง 

ด.ช.ชนะธวัช  เองบอ 

ด.ช.ปรัชญา  คาํพรม 

ด.ช.พงศภคั  เฉลียวชาติ 

ด.ช.ยศพนธ  เมฆกระบัว 

ด.ช.มณฑล  การจุระ 

ด.ช.ชัยสิทธิ์  ลออุไร 

ด.ช.ธันวา  ประมวล 

 

2562 รองชนะเลิศอันดับ  1     

Future  Arena  Futsal  Youth  Cup  U16 

นายนนทัช  พิมดี 

นายศุภกร  สุทธิดี 

นายเอกรักษ  แสนสุภา 

ด.ช.ปรัชญา  คาํพรม 

ด.ช.พงศภคั  เฉลียวชาติ 

ด.ช.มณฑล  การจุระ 

ด.ช.ยศพนธ  เมฆกระบัว 

ด.ช.ชัยสิทธิ์  ลออุไร 

 

2562 รองชนะเลิศอันดับ  1    DD Sport  Futsal  League  U15 

 

ด.ช.ปรัชญา  คาํพรม 

ด.ช.พงศภคั  เฉลียวชาติ 

ด.ช.มณฑล  การจุระ 

ด.ช.ยศพนธ  เมฆกระบัว 

ด.ช.อภิชาต  ปนทกุล 

ด.ช.ชัยสิทธิ์  ลออุไร 

ด.ช.ธันวา  ประมวล 

 

2562 รองชนะเลิศอันดับ  2 RTB  FA  CUP  U18 

 

นายธันวา  เสมาชัย 

นายวสุรัตน  จอนจนกลา 

นายสิรดนัย  บุญธรรม 

นายบณัฑิต  แสงพานิชย 

นายอภิภพ  สิงหเหม 

นายอานันทชัย นันทขวาง 

นายเอกรักษ  แสนสุภา 

นายนนทัช  พิมดี 

นายศุภกร สุทธิดี 

 

 

 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

  วัน/เดือน/ป ช่ือรางวัล ช่ือผูรับ หนวยงาน 

2562 รองชนะเลิศอันดับ  2 League  U15 ด.ช.วรภพ  ตรางา 

ด.ช.อภิวฒัน  อเนกะเรียง 

ด.ช.ชนะธวัช  เองบอ 

ด.ช.ธันวา  ประมวล 

ด.ช.ยศพนธ  เมฆกระบัว 

ด.ช.ชัยสิทธิ์  ลออุไร 

ด.ช.มณฑล  การจุระ 

 

2562 รางวัลทีมยอดเย่ียม U17 RTB  Bangyai  Arena 

 

นายธันวา  เสมาชัย 

นายวสุรัตน  จอนจนกลา 

นายสิรดนัย  บุญธรรม 

นายบณัฑิต  แสงพานิชย 

นายอภิภพ  สิงหเหม 

นายอานันทชัย นันทขวาง 

นายเอกรักษ  แสนสุภา 

นายนนทัช  พิมดี 

นายศุภกร สุทธิดี 

 

2563 รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ 

ตามจินตนาการวิทยาศาสตร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อพวช. 

นายอัศวิน เจือพงษ องคการ

พิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตร

แหงชาติ 

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันกีฬาเปตองเมืองพัทยา 

ครั้งท่ี 20 เพ่ือชิงถวยรางวัล นายสนธยา คุณปลื้ม  

นายกเมืองพัทยา ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน 15 ปหญิง 

นางสาววรรณวิษา  โยธิคาร

นางสาววราลักษณ  จุยะโส 

เมืองพัทยา 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแขงขันกีฬาเปตองเมืองพัทยา 

ครั้งท่ี 20 เพ่ือชิงถวยรางวัล นายสนธยา คุณปลื้ม  

นายกเมืองพัทยา ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน 15 ปหญิง 

เด็กหญิงศิริรัตน  ไกรเทพ

เด็กหญิงศุภวรรณ  ผลภักดี 

เมืองพัทยา 

 รางวัลชนะเลิศคูผสม ระดับประชาชนท่ัวไปการแขงขัน

กีฬาเปตองเมืองพัทยา ครั้งท่ี 20 เพ่ือชิงถวยรางวัล 

 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา 

เด็กหญิงคันธรส  ชูชวย เมืองพัทยา 

2563 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเเขงขันกีฬาเปตอง ชิง

แชมปประเทศไทยครัง้ท่ี 40 จ.เพชรบูรณ 

รุนยุวชนหญิงไมเกิน 15 ป 

น.ส.วราลักษณ  จุยะโส, น.ส.

วรรวิษา   โยธิคาร และด.ญ. 

สุภัค เสียงโสม 

 

 

ชิงแชมป

ประเทศไทย

ครั้งท่ี 40 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

  วัน/เดือน/ป ช่ือรางวัล ช่ือผูรับ หนวยงาน 

2563 รางวัลชมเชย ในการแขงขันวาดภาพจินตนาการทาง

วิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวขอ 

“covid-innovation”  

ในกิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน  

ศูนยภาคกลาง ป 2563  

นายอัศวิน   เจือพงษ งานมหกรรม

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

แหงชาติ ป 

2563 

2564 เด็กและเยาวชนดีเดน 

ท่ีนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ประจําป 2564  

ตามโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2564 

นายอัศวิน เจือพงษ กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

 1.6 แผนท่ีสถานศึกษา 

 

 

 
 

 

 

2. ขอมูลผูบริหารสถานศึกษา 

  2.1 ผูอํานวยการโรงเรียน  นายชาตรี  จินดามณี   วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ          

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( ส่ิงแวดลอมศึกษา ) มหาวิทยาลัยมหิดล  ดํารงตําแหนงท่ี

โรงเรียนนี้ ต้ังแตวันท่ี  29  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  จนถึงปจจุบัน รวม  1ป 7 เดือน     

  2.2 รองผูอํานวยการโรงเรียน  นางสาวเบญจพร เปล่ียวจิตร  วุฒิการศึกษาสูงสุด  

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา บริหารการศึกษา ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต วันท่ี  30  เดือน  

ตุลาคม  พ.ศ. 2563  จนถึงปจจุบัน รวม  8  เดือน           

 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

3. ขอมูลครูและบุคลากร  

รายการ จํานวน 

3.1 ครูประจําการ 25 

     1) กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย 3 

     2) กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 3 

     3) กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 4 

     4) กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 

     5) กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 1 

     6) กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ 1 

     7) กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 

     8) กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 3 

     9) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1 

    10) บรรณารักษ  1 

3.2 ครูอัตราจาง 8 

3.3 ลูกจาง 5 

3.4 อื่นๆ (ระบุ) เจาหนาท่ีธุรการ 1 

รวม 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

4. ขอมูลนักเรียน (ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2563) 

 

ระดับช้ัน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

3 

3 

3 

33 

35 

54 

19 

31 

27 

52 

66 

81 

รวม 9 122 77 199 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 

4 

4 

4 

36 

39 

33 

18 

21 

18 

54 

60 

51 

รวม 12 108 57 165 

รวมท้ังหมด 21 230 134 364 

 

 

5. ขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวนนักเรียน 

ที่เขาสอบ 

จํานวนนักเรียนที่มี

คะแนนสูงกวาหรือ

เทากับขีดจํากัดลาง

ของคาเฉลี่ย 

รอยละ 

(ระดับดี) 

รอยละเฉลี่ย

(ระดับดี) 

ช้ัน ม.3 ช้ัน ม.6 ช้ัน ม.3 ช้ัน ม.6 ช้ัน ม.3 ช้ัน ม.6 รวม 2 ช้ัน 

ภาษาไทย 71 61 28 21 23.94 18.03 32.95 

คณิตศาสตร 71 61 19 10 2.81 0 1.40 

วิทยาศาสตร 71 61 17 16 1.40 0 0.7 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไมมีสอบ 61 ไมมีสอบ 24 ไมมีสอบ 0 0 

ภาษาตางประเทศ 71 61 27 11 0 1.63 0.81 

 

 

 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

6. ขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวนนักเรียน 

ที่เขาสอบ 

จํานวนนักเรียนที่มี

คะแนนสูงกวาหรือ

เทากับขีดจํากัดลาง

ของคาเฉลี่ย 

รอยละ 

(ระดับดี) 

รอยละเฉลี่ย

(ระดับดี) 

ช้ัน ม.3 ช้ัน ม.6 ช้ัน ม.3 ช้ัน ม.6 ช้ัน ม.3 ช้ัน ม.6 รวม 2 ช้ัน 

ภาษาไทย 53 42 30 19 30.18 9.52 19.85 

คณิตศาสตร 53 43 20 11 37.73 2.32 20.02 

วิทยาศาสตร 53 43 21 15 39.62 0 19.81 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไมมีสอบ 43 ไมมีสอบ 20    ไมมีสอบ 0 0 

ภาษาตางประเทศ 53 43 18 8 33.96 0 16.98 

 

 

 

7. ขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563  

 

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวนนักเรียน 

ที่เขาสอบ 

จํานวนนักเรียนที่มี

คะแนนสูงกวาหรือ

เทากับขีดจํากัดลาง

ของคาเฉลี่ย 

รอยละ 

(ระดับดี) 

รอยละเฉลี่ย

(ระดับดี) 

ช้ัน ม.3 ช้ัน ม.6 ช้ัน ม.3 ช้ัน ม.6 ช้ัน ม.3 ช้ัน ม.6 รวม 2 ช้ัน 

ภาษาไทย 16 49 13 14 56.25 4.08 30.16 

คณิตศาสตร 14 49 5 9 0 2.04 1.02 

วิทยาศาสตร 14 49 4 12 0 2.04 1.02 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไมมีสอบ 49 ไมมีสอบ 17 ไมมีสอบ 0 0 

ภาษาตางประเทศ 14 49 9 10 21.42 2.04 11.73 

 

 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

8. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   

    โรงเรียนวัดบวรมงคลไดรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยผลการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สรุปผลไดดังนี้ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

แปล

ความหมาย 

มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียน 60 45.75 3 ดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 35.00 25.05 4.76 5 

1)  มคีวามสามารถในการอาน การเขียนการส่ือสาร และการคิดคํานวณ 5.00 3.50 3 ดี 

   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย  

     แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา 
5.00 3.75 3 ดี 

 3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 10.00 7.50 3 ดี 

 4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 5.00 3.90 3 ดี 

   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5.00 2.60 2 ปานกลาง 

   6) มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 5.00 3.80 3 ดี 

1. 2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 25.00 20.70   

 1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 10.00 9.40 4 ดีเลิศ 

  2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 5.00 3.50 3 ดี 

  3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 5.00 4.0 4 ดีเลิศ 

  4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 5.00 3.80 3 ดี 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 20.00 15.4 4 ดีเลิศ 

   1) มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 4.00 4 ดีเลิศ 

   2) มีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 3.00 2.40 4 ดีเลิศ 

   3) ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 

    สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
3.00 2.40 4 ดีเลิศ 

   4) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 3.00 2.40 4 ดีเลิศ 

   5) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู    

   อยางมีคุณภาพ 
3.00 2.40 4 ดีเลิศ 

  6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 

  จัดการเรียนรู 
3.00 1.80 3 ดี 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

แปล

ความหมาย 

  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 20.00 11.20 3 ดี 

  1) จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป  

 ประยุกตใชในชีวิตได 
4.00 2.40 3 ดี 

  2) ใชส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 4.00 2.40 3 ดี 

  3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 4.00 2.40 3 ดี 

  4) ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพฒันาผูเรียน 4.00 2.40 3 ดี 

  5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ 

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
4.00 1.60 2 ปานกลาง 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จําแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐาน มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 

ระดับคุณภาพ 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

1 คุณภาพของผูเรียน ดี ดี 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 

3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดี ดี 

สรุปผลภาพรวม ดี ดี 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

9. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) ของสถานศึกษา 

 โรงเรียนวัดบวรมงคลไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม เมื่อวันท่ี 23-25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สรุปผลไดดังนี้ 

มาตรฐานท่ี ช่ือมาตรฐาน 
น้ําหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษา 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    

ตัวบงช้ีท่ี 1  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.53 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 10.00 9.59 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 10.00 9.34 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 10.00 8.63 ดี 

ตัวบงช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20.00 8.50 พอใช 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 

ตัวบงช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน 

 พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาจุดเนนจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน เอกลักษณของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 

ตัวบงช้ีท่ี 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 การบริหารจัดการศึกษา 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน 

ตัวบงช้ีท่ี 7 ประสิทธภิาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 

ตัวบงช้ีท่ี 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ มาตรฐาน รักษามาตรฐานและ

พัฒนาสูความเปนเลิศ ท่ีสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน 

ตัวบงช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 

 เปนสําคัญ 

 

10.00 10.00 ดีมาก 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                    

 

มาตรฐานท่ี ช่ือมาตรฐาน 
น้ําหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 4 วาดวยการประกันคุณภาพภายใน 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน 

ตัวบงช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 5.00 4.95 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 85.56 ดี 

 

ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

1. ดานผลการจัดการศึกษา 

- สถานศึกษาควรมีการวิเคราะหหาสาเหตุท่ีผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตํ่า วางแนวทางแกไขและเรงพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุมสาระการเรียนรูสรางความตระหนักใหกับนักเรียนเห็นความสําคัญของการทําขอสอบ

ระดับชาติ (O-NET) เนื่องจากผลการทดสอบอยูในระดับคุณภาพตองปรับปรุง 

- สถานศึกษาควรเฝาระวังพฤติกรรมผูเรียนติดเกมออนไลนและขอความรวมมือกับชุมชนบวรมงคล

ชวยดูแลความประพฤติของผูเรียนหลังเลิกเรียนอยางตอเนื่อง ดานการพัฒนาผูเรียนพฒันาปรับปรุงหองสมุด

เพิ่มหนังสือท่ีตรงกับความตองการของผูเรียน ควรจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนคิดเปนทํา

เปนอยางเปนระบบ มีการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะหคิดไตรตรองคิดอยางมีวิจารณญาณ ฝกใหผูเรียนไดทํา

โครงงานเชิงประดิษฐคิดคนทดลองทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรและจัดกิจกรรมเขาคายวิชาการ ควร

สงเสริมใหผูเรียนเขามามีบทบาทในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อฝกความรับผิดชอบและปลูกจิตสํานึกใหมีความ

รับผิดชอบตอตนเองตามขอบเขตท่ีไดรับมอบหมาย ควรพัฒนาผูเรียนดานมีจิตสํานึกในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมและมีจิตสาธารณะ รวมไปถึงจัดกิจกรรม Open House เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนช้ันประถมศึกษา

ปท่ีหกและมัธยมศึกษาปท่ีสามของโรงเรียนรอบๆสถานศึกษาเขาเยี่ยมชมการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อ

เปนการประชาสัมพันธและมีผูเรียนเพิ่มข้ึน 

  2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษาควรมีการดําเนินงานในทุกๆ ดานอยางตอเนื่องเพื่อการพฒันาการกาวหนาตามยุคความ

เปล่ียนแปลง ควรเนนการพัฒนาดานวิชาการใหกับผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 

 

 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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 3. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สถานศึกษามีการดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไดเปนอยางดี

แลวเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องควรพาครูศึกษาดูงานตามสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อเปนการเพิ่มประสบการณ

การจัดการเรียนการสอนและเปดโอกาสใหครูไดแลกเปล่ียนเรียนรูกับครูในสถานศึกษาอื่นๆอันเปนแนวทาง

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในไดเปนอยางดีในการพัฒนาในปตอไปควรนําผล

การประเมินจากตนสังกัดในสวนท่ียังไมสมบูรณไปใชในการพัฒนาเพื่อใหไดคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ี

สมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาใหจัดการศึกษาไดมาตรฐานในภาพรวม 2  ป 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 ดานคุณภาพผูเรียน 

 สถานศึกษามีการสงเสริมใหผูเรียนไดคนควาหาความถนัดของตนเองโดยการสงเสริมกิจกรรมตาม

ความถนัด  สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการเรียนอยางสรางสรรค สงเสริมการอานการเขียนไดคลองใน

ภาษาไทยมีการใชเครื่องมือในการประเมินการอาน คิด วิเคราะหอยางเปนระบบและมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

คานิยมท่ีพึงประสงค 

 ดานคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 สถานศึกษามีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาความรูความถนัดตามวิชาชีพท่ีสอน ใช

เทคโนโลยีเปน มีการแลกเปล่ียนเรียนรูเทคนิคระหวางกันผลักดันสูการปฏิบัติงานท่ีดีเลิศ (BEST PRACTICE)

ในขณะเดียวกันครมูีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมตามวิชาชีพ 

 ดานคุณภาพบริหารจัดการ 

 สถานศึกษามีการรวมมือกับชุมชน สมาคมผูปกครอง สมาคมศิษยเกา ฯลฯ ในดานการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษารับฟงความคิดเห็น มีการจัดทํา SWOT  ของสถานศึกษาเพื่อนําโอกาสและจุดเดน

ของโรงเรียนมาพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ และนําอุปสรรคหรือปญหามาแกไขปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งข้ึน

ตอไป 
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 ดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 สถานศึกษามีการสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดกระบวนการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได สงเสริมใหมีการใชเครื่องมือวัดผลประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายใน

การจัดการเรียนรู 

 

การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช                  

  โรงเรียนไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาตามขอเสนอแนะของ สมศ. ดังนี้ 

   1. ดานผลการจัดการศึกษา 

- สถานศึกษาไดจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ซึ่งจะครอบคลุมกิจกรรมท้ังการ

อาน การเขียนการคิดอยางมีวิจารณญาณ เตรียมความพรอมทดสอบวัดความรูระดับชาติ  

- สถานศึกษาไดขอความรวมมือกับชุมชนบวรมงคลชวยดูแลความประพฤติของผูเรียนหลังเลิกเรียน

อยางตอเนื่อง ปรับปรุงหองสมุดเพิ่มหนังสือและคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลท่ีตรงกับความตองการของผูเรียน 

จัดกิจกรรมเขาคายวิชาการ สงเสริมใหผูเรียนเขามามีบทบาทในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อปลูกจิตสํานึกใหมี

ความรับผิดชอบตอตนเองตามขอบเขตท่ีไดรับมอบหมายและมีจิตสาธารณะ รวมไปถึงไดมีจัดกิจกรรมบวร

มงคลนิทัศนเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนของโรงเรียนรอบๆสถานศึกษาเขาเยี่ยมชมการดําเนินงานของ

สถานศึกษาเพื่อเปนการประชาสัมพันธและมีผูเรียนเพิ่มข้ึน 

   2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษาควรมีการสงเสริมความเปนเลิศของนักเรียนท้ังดานวิชาการ ศิลปะและกีฬาโดย

ดําเนินการสนับสนุนการจัดการแขงขันความรูความสามารถท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนรอบดานทุก

กลุมเปาหมาย  

                    3. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สถานศึกษามีการดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการจัดคาย

ทัศนศึกษา คายวิชาการสงเสริมใหผูสอนไดทําการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพตอไป 

4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสงเสริมโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 
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บทท่ี 2 

ผลการประเมินศักยภาพของสถานศึกษา 

 

1. ผลการประเมินศักยภาพของสถานศึกษา 

1.1 ผลการวิเคราะหปจจัยภายใน  

 

ประเด็นปจจัย 
จุดแข็ง 

(Strengths) 

จุดท่ีควรพัฒนา 

(Weaknesses) 

1. โครงสรางและนโยบาย  (S1)    

   1.1 โรงเรียนมีการกําหนดนโยบาย ไดชัดเจน โดยการมีสวนรวมของ

ทุกฝายและสามารถนํามาปฏิบัติไดจริง 

  

   1.2 นโยบายของโรงเรียนสงเสริมนักเรียนใหมีความรูความสามารถ

ตามศักยภาพ 

  

   1.3 นโยบายของโรงเรียนมีความสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง   

   1.4 การกําหนดโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนมีความชัดเจน   

   1.5 มีการปรับเปล่ียนนโยบายเพื่อแกปญหาของนักเรียน   

   1.6 วิสัยทัศนโรงเรียนขาดการขับเคล่ือนอยางแทจริง อาทิ การ

ดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

   1.7 การกระจายภาระงานไมท่ัวถึง   

2.  การบริการและผลผลิต (S2)   

   2.1 นักเรียนมีระเบียบวินัย   

   2.2 นักเรียนอยูหางไกลจากแหลงอบายมุข   

   2.3 นักเรียนมีความสามารถดานศิลปะและกีฬา   

   2.4 ผูเรียนไดรับการสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพในทุกๆดาน   

   2.5 ความแตกตางระหวางบุคคลสงผลตอการพัฒนาศักยภาพผูเรียน   

   2.6 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนไมสอดคลองกับเวลา   

   2.7 นักเรียนขาดเปาหมายในการเรียนและการศึกษาตอในอนาคต   

   2.8 คาเฉล่ียคะแนน O-Net ของนักเรียนตํ่ากวาคาเฉล่ียระดับจังหวัด   

   2.9 นักเรียนมีสถานะทางครอบครัวท่ีแตกตางกัน   

 3. บุคลากรและครู (M1)            

   3.1 บุคลากรมีความรูความสามารถ ประสบการณเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานตามหนาท่ี  
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ประเด็นปจจัย 
จุดแข็ง 

(Strengths) 

จุดท่ีควรพัฒนา 

(Weaknesses) 

   3.2 บุคลากรมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานใน

หนาท่ี  

  

   3.3 ครูเรียนจบระดับปริญญาตรีทุกคน และพัฒนาตนเองอยูเสมอ   

   3.4 ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมาก    

   3.5 ครูขาดทักษะในการทํางานหนาท่ีพิเศษนอกเหนืองานสอน   

   3.6 ชองวางอายุของครูมีมาก สงผลตอการถายทอดงาน   

   3.7 ขาดครูผูสอนในบางสาขา อาทิ ศิลปศึกษา    

   3.8 ครูท่ีอายุราชการนอยยังขาดประสบการณในการทํางานในหนาท่ี

พิเศษ 

  

   3.9 ครูขาดทักษะการใชส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรม และ

ภาษาตางประเทศ 

  

4.  งบประมาณ (M2 )   

  4.1 โรงเรียนมกีารจัดสรรทุนการศึกษาใหกับนักเรียนเรียนดี นักกีฬา 

และนักเรียนท่ีสรางช่ือเสียงใหโรงเรียน 

  

   4.2 โรงเรียนมีการปฏิบัติตามระเบียบทางพัสดุและการเงินอยาง

เครงครัด 

  

   4.3 ครูในร.ร.ยังขาดความชํานาญเรื่องเอกสารและระเบียบทาง

การเงินและพัสดุ ทําใหงานลาชาในบางครั้ง 

  

   4.4.ขาดบุคลากรปฏิบัติการดานการเงินและพัสดุท่ีเพียงพอ   

   4.5 เงินนอกงบประมาณมีจํากัด สงผลตอการดําเนินกิจกรรมของ

โรงเรียน 

  

   4.6 ไมมีแหลงเงินสําหรับการทํากิจกรรมสาธารณกุศลท่ีมีเขามา

จํานวนมาก 

  

   4.7 งบประมาณไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหครบ

ทุกดาน 

  

5.  การจัดการศึกษา ( M3)   

   5.1 ส่ือและวัสดุอุปกรณเพียงพอตอจํานวนนักเรียน   

   5.2  มีระบบอินเตอรเน็ตใหบริการภายในโรงเรียนยังไมเพียงพอ   

    5.3 ส่ือและวัสดุอุปกรณบางสวนยังไมทันสมัยและไมเพียงพอ อาทิ 

คอมพิวเตอร ปรินตเตอรสําหรับคร"ู 
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ประเด็นปจจัย 
จุดแข็ง 

(Strengths) 

จุดท่ีควรพัฒนา 

(Weaknesses) 

    5.4 มีงบประมาณสําหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณจํากัด   

    5.5 บุคลากรขาดความรูและทักษะในการใช   

    5.6 อาคารสถานท่ี หองเรียนมีความทรุดโทรม   

6.  การบริหารจัดการ ( M4 )   

    6.1 มีการวางแผนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ดําเนินงานตาม

แผนและนิเทศกํากับติดตามอยางตอเนื่อง 

  

    6.2 บุคลากรใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางดีตาม

นโยบายของโรงเรียน 

  

    6.3 โรงเรียนมีการจัดระบบงานอยางเปนระบบและกําหนดหนาท่ีท่ี

ชัดเจน 

  

    6.4 ฝายบริหารท่ีปฏิบัติหนาท่ีมีไมครบทุกฝาย   

    6.5 ระบบการรายงานผลและประเมินผลยังไมมีประสิทธิภาพ

เทาท่ีควร 

  

    6.6 หลักสูตรยังไมสอดคลองกับความตองการและบริบทของผูเรียน

และชุมชน 

  

    6.7 การประชาสัมพันธและการส่ือสารระหวางโรงเรียนกับ

ผูปกครองและชุมชนยังไมดีเทาท่ีควร 

  

   6.8 โรงเรียนขาดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางองคกรตางๆท่ี

สนับสนุนโรงเรียน 

  

   6.9 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีไมเปนปจจุบันและยังขาด

ประสิทธิภาพ 
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1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยภายนอก 

ประเด็นปจจัย 
โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

1. ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม  (S)   

   1.1 อยูใกลแหลงเรียนรู อาทิ วัดบวรมงคล   

   1.2 ไดรับการสนับสนุนจาก สมาคมผูปกครองและครู            

สมาคมศิษยเกา มูลนิธิฯ คณะกรรมการสถานศึกษา 

  

   1.3 ศิษยเกา ครูเกา เขามารวมเปนครูภูมิปญญาสนับสนุนการพัฒนา

ผูเรียน 

  

   1.4 โรงเรียนอยูใจกลางชุมชน มีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน อาทิ 

รร.ศิริมงคลศึกษา  ผูนําชุมชน 

  

   1.5 ผูปกครองในชุมชนชวยสอดสองพฤติกรรมนักเรียน    

   1.6 นักเรียนสวนใหญอยูไมหางไกลโรงเรียนทําใหการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนทําไดสะดวก 

  

   1.7 องคกรสนับสนุนโรงเรียนยังขาดการสานสัมพันธและกําหนด

เปาหมายรวมกัน 

  

   1.8 การเดินทางมาโรงเรียนไมสะดวก เสนทางคับแคบหางจากถนน

สายหลัก 

  

   1.9  มีโรงเรียนขนาดใหญท่ีมีพื้นท่ีบริการทับซอนกันอยูจํานวนมาก   

   1.10 อัตราปจจัยนําเขาคือนักเรียนป.6 ในพื้นท่ีบริการมีจํานวนลดลง

ทุกป 

  

2. ปจจัยดานเทคโนโลยี  (T)   

   2.1 ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี(คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต)

สงผลทําใหนักเรียนเกิดความรอบรูและสามารถแสวงหาความรูไดดวย

ตนเอง 

  

   2.2 สินคาเทคโนโลยีประเภทคอมพิวเตอรมีราคาถูกลงสงผลให

โรงเรียนสามารถจัดซื้อจัดหามาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยาง

เพียงพอ 

  

   2.3 คอมพิวเตอรมีราคาถูกลง  ทําให โรงเรียน สามารถจัดซื้อจัดหา

มาใชในการจัดระบบสารสนเทศ 

  

   2.4 โรงเรียนต้ังอยูในเขตชุมชนเมืองทําใหมีความทันสมัยและ

ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 

  



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

ประเด็นปจจัย 
โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

   2.5 ชุมชนขาดการควบคุมการใหบริการดานเทคโนโลยี เชน ราน

อินเตอรเน็ต เกมส  

  

   2.6 งบประมาณในการจัดการศึกษามีนอย ทําใหส่ือและอุปกรณท่ีใช

ในการจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ 

  

3.  ปจจัยดานเศรษฐกิจ  (E)   

   3.1 มีการสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักเรียนจากองคกรเครือขาย 

ชุมชน สมาคมฯ 

  

   3.2 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ เพื่อลด

คาใชจายของผูปกครอง 

  

   3.3 ยอดระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มีสัดสวนไมถึงรอยละ 70   

   3.4 ผูปกครองสวนใหญมีฐานะปานกลาง มีปญหาครอบครัว หยาราง 

ขาดการดูแลบุตร สงผลกระทบตอผลการเรียนของนักเรียน 

  

   3.5 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทําใหผูปกครองจํานวนหนึ่งไมสามารถ

สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได 

  

   3.6 รัฐมีงบประมาณจัดสรรใหไมเพียงพอตอความตองการของ

โรงเรียน 

  

4.  ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย  (P)   

   4.1 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ เพื่อลด

คาใชจายของผูปกครอง 

  

   4.2 นโยบายของรัฐทําใหครูภาระงานอื่นๆนอกเหนืองานสอน   

   4.3 คณะผูบริหารของรัฐขาดประสบการณดานการศึกษา   

  4.4 นโยบายการศึกษาหลายๆดานไมสอดคลองกับสภาพบริบทของ

โรงเรียน เชน การรับนักเรียน 

  

  4.5 นโยบายการรับนักเรียนของกรุงเทพมหานคร และของ

กระทรวงศึกษาธิการ ทําใหยอดนักเรียนลดลง 

  

  4.6 ขาดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เห็นความสําคัญและสนับสนุน

งบประมาณในการจัดการศึกษา  

  

  4.7 นโยบายของรัฐบาลท่ีเปล่ียนแปลงบอย ทําใหการการดําเนินงาน

ตองปรับเปล่ียนตามรัฐบาล 

  

  4.8 นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยังไมเพียงพอ

กับการบรหิารจัดการภายในโรงเรียน 

  



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

 

 เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว พบวาโรงเรียนวัดบวรมงคล ปจจัยภายนอกมีอุปสรรค  สวนปจจัยภายในมี 

จุดแข็ง    กลาวคือโรงเรียนวัดบวรมงคลมีสภาพโนมเอียงไปในตําแหนง “ไมเอื้อแตแข็ง” (Cash Cow)     คือ 

ปจจัยภายในมีความเขมแข็ง แตปจจัยภายนอกไมสรางโอกาสเปนอุปสรรคตอการดําเนินการ  ดังแผนภาพ 

 

แผนภาพ  ผลการวิเคราะห SWOT  ของโรงเรียนวดับวรมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

     2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

     จากการศึกษาภาพรวมและผลการประเมินศักยภาพของสถานศึกษา โรงเรียนจึงพิจารณาแนวทาง      

ในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยกําหนดเปนแผนกลยุทธไว  4  แผน ดังนี ้

  1. แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  2. แผนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียน 

  3. แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน 

  4. แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

กลยุทธระดับแผนงาน มีงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

โครงการท่ี 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

ผูรับผิดชอบโครงการ   นายธนัท  อูดนอย  

กิจกรรมความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ 

- คลินิกภาษา 

- วันสุนทรภู (ไทย) 

- วันภาษาไทย 

- รักการอาน 

- สงเสริมการเรียนภาษาจีนกับผูเช่ียวชาญทางภาษา 

- สงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษกับผูเช่ียวชาญทางภาษา 

กิจกรรมความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา 

 - แขงขันทางวิชาการ(ภายใน) 

 - แขงขันทางวิชาการ(ภายนอก) 

 - การอาน คิด วิเคราะห (ภาษาไทย) 

กิจกรรมความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

 - สัปดาหวันวิทยาศาสตร 

 - บวรมงคลนิทัศน 

 - หนึ่งหองเรียนหนึ่งโครงงาน 

กิจกรรมความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

      - การประกวดแขงขันดาน ICT 

 - เทาทันเทคโนโลยี 

 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กิจกรรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 - เตรียมความพรอมทดสอบความรูระดับชาติ (O - NET) 

 - เรียนปรับพื้นฐาน (ม.1 + ม.4) 

 - ตามทันเพื่อน 

กิจกรรมความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 - คนหาอาชีพตนเองและแนะแนวอาชีพ 

 - ชมรมอาชีพ 

แผนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
 

โครงการท่ี 2 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน       

ผูรับผิดชอบโครงการ นายกรุงไกร  พวงนอย 

กิจกรรมคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 - คายคุณธรรม 

 - วันไหวครู    

 - วินัยความประพฤตินักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 - รณรงคเกี่ยวกับยาเสพติด 

 - สงเสริมประชาธิปไตย 

 - จิตสาธารณะและบําเพ็ญประโยชน 

 - อบรมผูนํานักเรียน/หองเรียนสีขาว 

 - โรงเรียนสวยดวยมือเรา/ปลอดขยะ 

 - กิจกรรมพิเศษสพฐ/สพม. 

 - คายปรับพฤติกรรม 

 - ธนาคารโรงเรียน 

 - รักษาดินแดน 

 - บริจาคโลหิต 

กิจกรรมความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

 - วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 

 - วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจาสิริกิต์ิ ฯ 

 - วันคลายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 

 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชิน ี

 - วันสําคัญตามประเพณีไทย (แหเทียน, หลอเทียน) 

 - วันสําคัญ (ลูกเสือ เนตรนาร)ี 

 - ธรรมศึกษา 

 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กิจกรรมการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

- สงเสริมการศึกษาพิเศษ 

- อบรมผูนํานายหมู (ม.1) 

- ปฐมนิเทศ 

- คายลูกเสือ(เรียนฟรี15ป) 

- วันอาเซียน (สังคม) 

- วันคริสตมาส 

กิจกรรมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

- วันเอดสโลก 

- กีฬาภายในสถานศึกษา (กีฬาสี) 

- ตรวจสุขภาพนักเรียนและสมรรถภาพ 

- ลีลาศ 

 

แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน 

โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน  

(กลุมบริหารวิชาการ, กลุมบริหารงบประมาณ ,กลุมบริหารงานบุคคล , กลุมบริหารงานท่ัวไป ) 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางฉวีวรรณ  จิตตภิรัต 

กิจกรรมดานเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

- สงเสริมความเปนเลิศดานศิลปะ 

- สงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา (เปตอง,ฟุตซอล)  

- แขงขันกีฬาภายนอก 

กิจกรรมระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

- โรงเรียนมาตรฐานสากล 

- พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

- พัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมดําเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

- ศิลปหัตถกรรม 

- พัฒนาหลักสูตรท่ีเนนความตองการเฉพาะบุคคล 

- สงเสริมการสรางภูมิพลังแหงปญญา (Best Practice) 

- สงเสริมนักเรียนสรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียน 

 

 

กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุมสาระ 

- ประชุมสัมมนา (อบรมและพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ) 

กิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

อยางมีคุณภาพ 

- พัฒนาแหลงเรียนรู (เชน บวรมงคลนุสรณ) 

- พัฒนาแหลงเรียนรูของกลุมสาระฯ หองเรียนรู 

กิจกรรมจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรู 

- ประชาสัมพันธภายในและภายนอกสถานศึกษา 

- พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชน สัญญาณอินเตอรเน็ต  

สาย LAN) 

         

แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   

โครงการท่ี 4 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(กลุมบริหารวิชาการ, กลุมบริหารงานท่ัวไป) 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายวิรัช ศรีโกเศรษฐ 

กิจกรรมจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและสามารถนําไป 

ประยุกตใชในชีวิตได 

- คายคณิต 

- ทัศนศึกษา/คายวิชาการ  ม.ตน 

- ทัศนศึกษา/คายวิชาการ  ม.ปลาย 

- การนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม Best Practice 

กิจกรรมการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

- พัฒนาแหลงเรียนรูออนไลน (เว็บไซต) 

- สนับสนุนการใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

(โสตทัศนศึกษา) 

กิจกรรมการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

- ประชุมผูปกครอง Classroom Meeting 

- พัฒนาทักษะบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกสําหรับครู 
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กิจกรรมตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

- วิจัยในช้ันเรียน 

- การพัฒนาแบบทดสอบ (คลังแบบทดสอบสอบมาตรฐาน) 

กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ 

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

- ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (ประชุม PLCกลุมยอย) 

- อบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาและ 

- ทบทวนกระบวนการทํางานและการจัดการเรียนการสอน (ของร.ร.) 

- COACHING เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 

งานประจํา (4 กลุมบริหาร ) 

     กิจกรรมพัฒนา 4 กลุมบริหาร      (รองฯ 4 กลุมบริหาร) 

    * กลุมบริหารงบประมาณ 

        - งานวิเคราะหและจัดทําแผนสถานศึกษา      

        - งานบริหารการเงิน    

        - งานบริหารการบัญชี    

        - งานพัสดุและสินทรัพย    

        - งานควบคุมภายในสถานศึกษา    

        - งานสารสนเทศ     

        - สํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ    

        - งานพัฒนาบุคลากรกลุมบริหารงบประมาณ  

        - งานสวัสดิการ              

        - งานตรวจสอบภายใน 

       - งานระดมทรัพยากร   

    * กลุมบริหารวิชาการ 

         - สํานักงานกลุมบริหารวิชาการ   

        - งานทะเบียน      

        - งานการรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอ  

        - งานวัดผลประเมินผล                     

    * กลุมบริหารงานบุคคล 

         - สํานักงานกลุมบริหารงานบุคลากร              

         - งานสรรหา(ลูกจาง)     

        -  จัดสรรหาครูในสาขาท่ีขาดแคลน    
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        -  งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา  

     * กลุมบริหารท่ัวไป 

         - สํานักงานบริหารท่ัวไป    

         - งานสารบรรณ (ธุรการ)     

         - งานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ    

         - งานยานพาหนะ      

        - งานโภชนาการ      

        -  สงเสริมสุขอนามัยในสถานศึกษา     

        -  พัฒนาเจาหนาท่ีและแมบาน  

       -  งานประสานชุมชนและเครือขายการศึกษา 
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บทท่ี 3 

ทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

1. ทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 1.1 วิสัยทัศน 

  ภายในปี พ.ศ.2566 โรงเรยีนวดับวรมงคลจะมีนกัเรยีน ระบบบรหิารจดัการ และระบบ

การจดัการเรยีนการสอนท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และมาตรฐานสากลโดยอยู่

ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลและหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.2 พันธกิจ 

1.2.1 ผูเรียนไดรับการสงเสริมกิจกรรมตางๆ ท่ีหลากหลาย เพื่อใหสามารถคนพบความถนัด

ตามท่ีสนใจและ ไดลงมือปฏิบัติจริง  

1.2.2 สงเสริมผูเรียนใหฝกการอาน คิด วิเคราะหอยางถูกตอง มีความสามารถในการส่ือสาร

ไดอยางนอย   2 ภาษา และใชเทคโนโลยีไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

1.2.3 ผูเรียนไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม  การเปนพลเมืองท่ีดีตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงคบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

1.2.4 ครูมีการพัฒนาตนเอง จัดการสอนแบบบูรณาการ มีการแลกเปล่ียนความรู มีงานวิจัย

และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมแกวิชาชีพ 

1.2.5 เนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม การบริหารจัดการท่ีดี จัดการทรัพยากร

เหมาะสม โปรงใสตรวจสอบได 

1.2.6 จัดและพัฒนาการศึกษา โดยเนนกระบวนการมีสวนรวม ภายใตหลักธรรมาภิบาลและ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 1.3 เปาประสงค 

      1.3.1 ดานคุณภาพผูเรียน 

(1) ผูเรียนสามารถคนควาหาความถนัดของตนเอง  และสงเสริมกิจกรรมตาม

ความถนัด 

(2) ผูเรียนไดรับการสงเสริมการอาน คิด วิเคราะห มีการใชเครื่องมือประเมิน

อยางเปนระบบ  สามารถอานออก เขียนไดคลองในภาษาไทย และสงเสริมการใช

ภาษาตางประเทศ คือภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน  

(3) ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนไดอยางสรางสรรค         

(4) ผูเรียนมีความตระหนักรูคุณคาการใชทรัพยากรตาง ๆ ในโรงเรียน และมี

คุณธรรมจริยธรรมตามคานิยมท่ีพึงประสงค        

         1.3.2 ดานคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(1) ครูไดรับการพัฒนาความรูความถนัดในวิชาชีพท่ีสอน ใชเทคโนโลยีเปน 

สามารถบูรณาการการสอนในกลุมสาระอื่นหรือวิธกีารอื่นมาใชในการสอนได มี

การแลกเปล่ียนเรียนรูเทคนิคระหวางกัน ผลักดันการปฏิบัติงานท่ีดีเลิศ              

(BEST PRACTICE)         

(2) ครูเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมตามวิชาชีพแกลูกศิษยและบุคลากร 

ใชทรัพยากรในโรงเรียนอยางตระหนกัและรูคุณคา         

   1.3.3 ดานคุณภาพบริหารจัดการ 

(1) ผูบริหารเปดโอกาสรับฟงความคิดเห็นจากนักเรียน  บุคลากร และชุมชน  

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน  

         1.3.4 ดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(1) มีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงและสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

(2) ใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูรวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินโดยสราง

โอกาสใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 

(3) ตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบมี

เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู 
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 1.4 อัตลักษณ 

   “ลูกบวรมงคล  มีทักษะชีวิต  มีจิตอาสา ” 

 

 1.5 เอกลักษณ 

  “ศิลปะดี   กีฬาเดน  เนนคุณธรรม” 
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2. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

     ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

1.ผูเรียนมีทักษะ 1.1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม 90 กิจกรรมที่ 1 ความสามารถ

ในการอาน การเขียน ที่สงเสริมการพัฒนาความสามารถในการอาน การเขียน ในการอาน การเขียน การสื่อสาร 

การสื่อสารและ การสื่อสาร และการคิดคํานวณ และการคิดคํานวณ

การคิดคํานวณ 1.2 รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะ 80

เปนไปตามที่ ดานการอานการเขียน ตั้งแตระดับดีขึ้นไป

สถานศึกษากําหนด 1.3 รอยละของผูเรียนที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร 80

และวิทยาการคํานวณตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป

1.4 รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ 80

ดานการสื่อสารตั้งแตระดับดีขึ้นไป

2. ผูเรียนมีความสามารถ 2.1 รอยละของผูเรียนที่มีสวนรวมในกิจกรรม 94 กิจกรรมที่ 2 ความสามารถในการคิด

ในการคิดวิเคราะห แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ

คิดอยางมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนออนไลน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อภิปราย แลกเปลี่ยน 2.2 รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ 80 และแกปญหา

ความคิดเห็น การคิดและแกปญหาตั้งแตระดับดีขึ้นไป

และแกไขปญหาได

3. ผูเรียนมีความรู 3.1 รอยละของผูเรียนที่มีสวนรวมในการจัดทําโครงงาน 94 กิจกรรมที่ 3 ความสามารถในการสราง

และทักษะพื้นฐาน ของหองเรียน นวัตกรรม

ในการสรางนวัตกรรม 3.2 รอยละของผูเรียนที่มีสวนรวมในกิจกรรม 94

เสริมสรางความรูและทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม

3.3 รอยละของผูเรียนไดรับผลการประเมิน 94

โครงงานหองเรียนในระดับดีขึ้นไป

4. ผูเรียนมีความสามารถ  4.1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม 94 กิจกรรมที่ 4 ความสามารถในการใช

ในการใชเทคโนโลยี เสริมสรางความสามารถในการใช ICTเพื่อพัฒนาตนเอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศ ไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย

และการสื่อสาร 4.2 รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ 94

เพื่อพัฒนาเองไดอยาง ดานเทคโนโลยีตั้งแตระดับดีขึ้นไป

เหมาะสมและปลอดภัย

5.ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 5.1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมเพื่อยกระดับ 95 กิจกรรมที่ 5 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน การติวONET หรือติวอื่นๆ ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ( ยกเวนคายตางๆ , ธรรมศึกษา )

เปนไปตามเปาหมาย 5.2 มีผลคะแนนONETเปนไปตามที่สถานศึกษากําหนด 2

ที่สถานศึกษากําหนด อยางนอย 2 กลุมวิชา

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธสูความสําเร็จ
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5.3 รอยละของผูเรียนมีผลการเรียน 80

เฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป

 6. ผูเรียนมีความรู 6.1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม 94 กิจกรรมที่ 6 ความรูทักษะพื้นฐาน

ทักษะพื้นฐาน สรางความรูพื้นฐานดานอาชีพ และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

และเจตคติที่ดี 6.2 รอยละของนักเรียนทีมีเปาหมายดานอาชีพ 84

ตองานอาชีพ และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ

     ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน

1. ผูเรียนมีคุณลักษณะ 1.1 รอยละของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเสริมสราง 95 กิจกรรมที่  7 คุณลักษณะและคานิยมที่ดี

และคานิยมที่ดี คุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ตามที่สถานศึกษากําหนด

ตามเปาหมาย 1.2 รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะ 95

ที่สถานศึกษากําหนด อันพึงประสงคตั้งแตระดับดีขึ้นไป

2. ผูเรียนมีความภูมิใจ 2.1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมสรางเสริม 95 กิจกรรมที่ 8 ความภูมิใจในทองถิ่น

ในทองถิ่น  เห็นคุณคา ความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย และความเปนไทย

ของความเปนไทย  2.2 รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมินพฤติกรรม 95

มีสวนรวมในการอนุรักษ ที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

วัฒนธรรม  ประเพณี ตั้งแตระดับดีขึ้นไป

และภูมิปญญาไทย

3. ผูเรียนสามารถ 3.1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรู 95 กิจกรรมที่ 9 การยอมรับที่จะอยูรวมกัน

อยูรวมกัน ความแตกตางทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม บนความแตกตางและหลากหลาย

บนความแตกตาง 3.2 รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ 95

และหลากหลาย ดานการใชทักษะชีวิตตั้งแตระดับดีขึ้นไป

4. ผูเรียนมีสุขภาวะ 4.1  รอยละของผูเรียนที่รวมกิจกรรมสงเสริม 95 กิจกรรมที่ 10 สุขภาวะทางรางกาย

ทางรางกาย การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และจิตสังคม

และจิตสังคมสูงกวา 4.2  รอยละของผูเรียนที่มีผล 95

เปาหมายที่สถานศึกษา การตรวจสุขภาพในระดับปกติ

กําหนด 4.3 รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมิน 95

สมรรถภาพทางกาย

4.4 รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมิน 95

วุฒิภาวะทางอารมณในระดับปกติ

     ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธสูความสําเร็จ



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธสูความสําเร็จ

1. มีเปาหมาย 1.1 รอยละของโครงการกิจกรรมที่มีความสอดคลอง 95 กิจกรรมที่ 11 ดานเปาหมายวิสัยทัศน

วิสัยทัศน และพันธกิจ กับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ที่สถานศึกษากําหนด 1.2 รอยละของโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนองวิสัยทัศน 95

ชัดเจน  สอดคลอง พันธกิจของโรงเรียนที่มีผลการประเมิน

กับบริบทของสถานศึกษา  ตั้งแตระดับดีขึ้นไป

ความตองการชุมชน  

นโยบายรัฐบาล 

แผนการศึกษาแหงชาติ

เปนไปไดในการปฏิบัติ

ทันตอการเปลี่ยนแปลง

2. มีระบบบริหารจัดการ 2.1 รอยละของโครงการกิจกรรมที่ตอบสนอง 95 กิจกรรมที่ 12 ะบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษา ตอมาตรฐานการศึกษา คุณภาพของสถานศึกษา

ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 2.2 รอยละของโครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการ 95

 สงผลตอคุณภาพ ตามวงจรคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา 2.3 รอยละของโครงการ กิจกรรมที่มีผลการประเมิน 95

โดยความรวมมือ ตั้งแตระดับดีขึ้นไป

ของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย  2.4 รอยละของผลการประเมินความพึงพอใจ 95

ของผูมีสวนเกี่ยวของที่มีตอการบริหารจัดการ

ของโรงเรียนตั้งแตระดับดีขึ้นไป

3. มีการดําเนินงาน 3.1 รอยละของโครงการกิจกรรมทางวิชาการ 95 กิจกรรมที่ 13 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการ

พัฒนาวิชาการ ที่ตอบสนองตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน

ที่เนนคุณภาพผูเรียน ดานความรู คุณลักษณะทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักสูตรสถานศึกษา

รอบดานตามหลักสูตร   3.2 รอยละของโครงการ กิจกรรม 95 และทุกกลุมเปาหมาย

สถานศึกษา ที่มีผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป

และทุกกลุมเปาหมาย

4. มีการพัฒนาครู 4.1 รอยละของครูที่มีการพัฒนาตนเอง 95 กิจกรรมที่ 14 พัฒนาครูและบุคลากร

และบุคลากร ไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอป ใหมีความเชียวชาญทางวิชาชีพ

ใหมีความเชี่ยวชาญ 4.2 รอยละของครูที่มีแผนการพัฒนาตนเอง 95

ทางวิชาชีพ 4.3 รอยละของครูที่มีการพัฒนาตนเอง 95

ตรงตามความตองการ ตามแผนพัฒนาตนเอง

ของครูและสถานศึกษา

และจัดใหมีชุมชน ทาง

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธสูความสําเร็จ



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธสูความสําเร็จ

วิชาชีพเพื่อพัฒนางาน

5. มีการจัด 5.1 รอยละของแหลงเรียนรูที่มีสภาพพรอม 95 กิจกรรมที่ 15 จัดสภาพแวดลอม

สภาพแวดลอม ตอการจัดการเรียนรูทั้งคุณภาพและความปลอดภัย ทางกายภาพและสังคม

ทางกายภาพและสังคม 5.2 รอยละของผลการประเมินความพึงพอใจ 95 ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู

ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู ตอการใชแหลงเรียนรูในระดับดีขึ้นไป อยางมีคุณภาพ

อยางมีคุณภาพ

และมีความปลอดภัย

6. มีการจัดระบบ 6.1 มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมจัดระบบเทคโนโลยี 1 กิจกรรมที่ 16 จัดระบบเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ สารสนเทศ

เพื่อสนับสนุน และการเรียนเพิ่มขึ้นตอป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ 6.2 มีกิจกรรมประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอก 95 และการจัดการเรียนรู

และการจัดการเรียนรู สถานศึกษาคิดเปนรอยละเพื่อประชาสัมพันธ

ที่เหมาะสมกับสภาพ ขอมูลขาวสารตางๆ จากกลุมบริหาร กลุมสาระ 

ของสถานศึกษา 6.3 รอยละของผลการประเมินความพึงพอใจ 95

ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดีขึ้นไป 

6.4 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมบุคลากรภายใน 100

และภายนอกสถานศึกษา คิดเปนรอยละไดรับทราบ

ขอมูลขาวสาร ตางๆ จากกลุมบริหาร กลุมสาระ 

หนวยงานที่เกี่ยวของตลอดปการศึกษา

     ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. มีการจัดการเรียนรู 1.1 รอยละของครูที่มีการจัดการเรียนรูที่เนน 95 กิจกรรมที่ 17 จัดการเรียนรู

ผานกระบวนการคิด กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ( เชน active ผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง

และปฏิบัติจริง learning ) และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ตามมาตรฐานการเรียนรู  1.2 รอยละของครูที่มีวิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรม 95

ตัวชี้วัดของหลักสูตร ในการจัดการเรียนรู (เชนเรื่องสื่อการสอน)

สถานศึกษา 1.3 รอยละของครูที่มีการเผยแพรกระบวนการ 95

มีแผนการจัดการเรียนรู จัดการเรียนรู BEST PRACTICE วิจัยในชั้นเรียน 

ที่สามารถนําไป หรือนวัตกรรมการเรียนรู

จัดกิจกรรมไดจริง 1.4  รอยละของครูที่มีผลการประเมินกระบวนการ 95

และสามารถนําไป จัดการเรียนรู BEST PRACTICE วิจัยในชั้นเรียน 

ประยุกตใชในชีวิตได หรือนวัตกรรมการเรียนรูในระดับดีขึ้นไป

มีนวัตกรรมในการ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธสูความสําเร็จ



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธสูความสําเร็จ

จัดการเรียนรูและมีการ

เผยแพร

2. ใชสื่อ เทคโนโลยี 2.1 รอยละของครูที่มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 95 กิจกรรมที่ 18 การใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น สารสนเทศและแหลงเรียนรู

แหลงเรียนรูรวมทั้ง 2.2  รอยละของครูที่มีผลการประเมินการใชสื่อ 95 ที่เอื้อตอการเรียนรู

ภูมิปญญาทองถิ่นที่เอื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู 

ตอการเรียนรู โดยสราง รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นในระดับดีขึ้นไป

โอกาสใหผูเรียน

ไดแสวงหาความรู

ดวยตนเอง

3. มีการบริหารจัดการ 3.1 รอยละของครูที่มีการบริหารการจัดชั้นเรียนเชิงบวก 95 กิจกรรมที่ 19 การบริหารจัดการชั้นเรียน

ชั้นเรียนเชิงบวก  3.2 รอยละของครูที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ 95 เชิงบวก

ผูเรียนรักที่จะเรียนรู  ตอการจัดการเรียนรูในระดับดีขึ้นไป 

และเรียนรูรวมกัน

อยางมีความสุข

4. การตรวจสอบและ 4.1 รอยละของครูที่มีการบันทึกหลังแผน 95 กิจกรรมที่ 20 ตรวจสอบและประเมิน

ประเมินความรู การจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ ผูเรียนอยางเปนระบบและนําผล

ความเขาใจของผูเรียน 4.2 รอยละของครูที่มีการนําผลการประเมินผูเรียน 95 มาพัฒนาผูเรียน

อยางเปนระบบ มาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม 

มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือ หรือทําวิจัยในชั้นเรียน

และวิธีการวัด

และประเมินผล

ที่เหมาะสมกับ

เปาหมายในการ

จัดการเรียนรู

ใหขอมูลยอนกลับ

แกผูเรียนและ

นํามาพัฒนาผูเรียน

5. มีชุมชน 5.1 รอยละของครูที่มีชั่วโมง PLC ครบตามเกณฑ 95 กิจกรรมที่ 21 กิจกรรมการแลกเปลี่ยน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ที่กําหนด เรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

ระหวางครูและ 5.2 รอยละของครูที่เขารวมชุมชนทางวิชาชีพ 95 เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

ผูที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา นอกเหนือจากการ PLC ในโรงเรียน การจัดการเรียนรู

และปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู มีการแลกเปลี่ยน



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธสูความสําเร็จ

เรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับ



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบวรมงคล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

กรอบกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธที่  1  แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

สนอง ขอมูล

มาตรฐาน/ ปฐาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ตัวบงชี้ที่ (63) ป 64 ป 65 ป 66

พัฒนา 1.โครงการพัฒนา 1.1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม 90 94 95 96 485,891 นายธนัท

ผล ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ที่สงเสริมการพัฒนาความสามารถในการอาน 

สัมฤทธิ์ ของผูเรียน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

ทาง   - กิจกรรมความ มาตรฐานที่ 1 1.2 รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะ 80 80 82 83

วิชาการ สามารถในการอาน ตัวบงชี้ที่ ดานการอานการเขียน ตั้งแตระดับดีขึ้นไป

ของ การเขียน การสื่อสาร 1.1.1 1.3 รอยละของผูเรียนที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร 80 65 66 67

ผูเรียน และการคิดคํานวณ และวิทยาการคํานวณตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป

1.4 รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ 80 80 82 83

ดานการสื่อสารตั้งแตระดับดีขึ้นไป

- กิจกรรม มาตรฐานที่ 1 2.1 รอยละของผูเรียนที่มีสวนรวมในกิจกรรม 90 94 95 96 4,872    

ความสามารถในการ ตัวบงชี้ที่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน

คิด วิเคราะห คิดอยาง 1.1.2 และแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนออนไลน

มีวิจารณญาณ 2.2 รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ 80 80 82 83

อภิปรายแลกเปลี่ยน การคิดและแกปญหาตั้งแตระดับดีขึ้นไป

ความคิดเห็นและ

แกปญหา

-  กิจกรรม มาตรฐานที่ 1 3.1 รอยละของผูเรียนที่มีสวนรวมในการจัดทําโครงงาน 90 94 95 96 36,100  

ความสามารถในการ ตัวบงชี้ที่ ของหองเรียน

สรางนวัตกรรม 1.1.3 3.2 รอยละของผูเรียนที่มีสวนรวมในกิจกรรม 90 94 95 96

เสริมสรางความรูและทักษะพื้นฐาน

ในการสรางนวัตกรรม

3.3 รอยละของผูเรียนไดรับผลการประเมิน 90 94 95 96

โครงงานหองเรียนในระดับดีขึ้นไป

- กิจกรรม มาตรฐานที่ 1  4.1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม 90 94 95 96 -       

ความสามารถในการ ตัวบงชี้ที่ เสริมสรางความสามารถในการใชICTเพื่อพัฒนาตนเอง

บทที่ 4

กรอบกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
เปาหมาย



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบวรมงคล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สนอง ขอมูล

มาตรฐาน/ ปฐาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ตัวบงชี้ที่ (63) ป 64 ป 65 ป 66

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ใชเทคโนโลยี 1.1.4 ไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย

สารสนเทศและ 4.2 รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ 80 94 95 96

การสื่อสาร ดานเทคโนโลยีตั้งแตระดับดีขึ้นไป

- กิจกรรมผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานที่ 1 5.1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมเพื่อยกระดับ 95 95 96 97 53,202  

ทางการเรียน ตัวบงชี้ที่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน การติว O-NET 

ตามหลักสูตร 1.1.5 หรือติวอื่นๆ ( ยกเวนคายตางๆ , ธรรมศึกษา )

สถานศึกษา 5.2 มีผลคะแนนO-NETเปนไปตามที่สถานศึกษากําหนด 2 2 3 4

อยางนอย 2 กลุมวิชา

5.3 รอยละของผูเรียนมีผลการเรียน 80 80 81 82

เฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป

- กิจกรรมความรู มาตรฐานที่ 1 6.1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม 90 94 95 96 4,714    

ทักษะพื้นฐานและ ตัวบงชี้ที่ สรางความรูพื้นฐานดานอาชีพ

เจตคติที่ดี 1.1.6 6.2 รอยละของนักเรียนทีมีเปาหมายดานอาชีพ 80 84 85 86

ตองานอาชีพ และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบวรมงคล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

กลยุทธที่  2  แผนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน

สนอง ขอมูล

มาตรฐาน/ ปฐาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ตัวบงชี้ที่ (ป56) ป 57 ป 58 ป 59

แผน 2.สงเสริมคุณธรรม มาตรฐานที่ 1 1.1 รอยละของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเสริมสราง 95 95 96 97 144,400   นายกรุงไกร

สงเสริม จริยธรรม ตัวบงชี้ที่ คุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

คุณธรรมและคุณลักษณะ 1.2.1 1.2 รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะ 95 95 96 97

อันพึงประสงค อันพึงประสงคตั้งแตระดับดีขึ้นไป

ของผูเรียน

- กิจกรรมคุณลักษณะ

และคานิยมที่ดี

ตามที่สถานศึกษา

กําหนด

- กิจกรรมความภูมิใจ 2.1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมสรางเสริม 95 95 96 97 14,100  

ในทองถิ่น ความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

และความเปนไทย 2.2 รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมินพฤติกรรม 95 95 96 97

ที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ตั้งแตระดับดีขึ้นไป

- กิจกรรมการยอมรับ มาตรฐานที่ 1 3.1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรู 95 95 96 97 166,075   

ที่จะอยูรวมกัน ตัวบงชี้ที่ ความแตกตางทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม

บนความแตกตาง 1.2.3 3.2 รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ 95 95 96 97

และหลากหลาย ดานการใชทักษะชีวิตตั้งแตระดับดีขึ้นไป

- กิจกรรมสุขภาวะ มาตรฐานที่ 1 4.1  รอยละของผูเรียนที่รวมกิจกรรมสงเสริม 95 95 96 97 45,450  

ทางรางกาย ตัวบงชี้ที่ การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

และจิตสังคม 1.2.4 4.2  รอยละของผูเรียนที่มีผล 95 95 96 97

การตรวจสุขภาพในระดับปกติ

4.3 รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมิน 95 95 96 97

สมรรถภาพทางกาย

4.4 รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมิน 95 95 96 97

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
เปาหมาย



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบวรมงคล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สนอง ขอมูล

มาตรฐาน/ ปฐาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ตัวบงชี้ที่ (ป56) ป 57 ป 58 ป 59

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
เปาหมาย

วุฒิภาวะทางอารมณในระดับปกติ



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบวรมงคล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

กลยุทธที่  3  แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน

สนอง ขอมูล

มาตรฐาน/ ปฐาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ตัวบงชี้ที่ (ป56) ป 57 ป 58 ป 59

3.พัฒนาระบบ มาตรฐานที่ 2 1.1 รอยละของโครงการกิจกรรมที่มีความสอดคลอง 95 95 96 96 13,360  นางฉวีวรรณ

การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ที่ กับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา

โรงเรียน 2.1 1.2 รอยละของโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนองวิสัยทัศน 95 95 95 95

- กิจกรรมดาน พันธกิจของโรงเรียนที่มีผลการประเมิน

เปาหมายวิสัยทัศน ตั้งแตระดับดีขึ้นไป

และพันธกิจที่

สถานศึกษา

กําหนด

- กิจกรรมระบบ มาตรฐานที่ 2 2.1 รอยละของโครงการกิจกรรมที่ตอบสนอง 95 95 96 96 8,641    

บริหารจัดการ ตัวบงชี้ที่ ตอมาตรฐานการศึกษา

คุณภาพของ 2.2 2.2 รอยละของโครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการ 95 95 96 96

สถานศึกษา ตามวงจรคุณภาพ

2.3 รอยละของโครงการ กิจกรรมที่มีผลการประเมิน 95 95 96 96

ตั้งแตระดับดีขึ้นไป

2.4 รอยละของผลการประเมินความพึงพอใจ 95 95 96 96

ของผูมีสวนเกี่ยวของที่มีตอการบริหารจัดการ

ของโรงเรียนตั้งแตระดับดีขึ้นไป

- กิจกรรมดําเนินงาน มาตรฐานที่ 2 3.1 รอยละของโครงการกิจกรรมทางวิชาการ 95 95 96 97 53,668  

พัฒนาวิชาการ ตัวบงชี้ที่ ที่ตอบสนองตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ที่เนนคุณภาพผูเรียน 2.3 ดานความรู คุณลักษณะทักษะ และสมรรถนะ

รอบดาน 3.2 รอยละของโครงการ กิจกรรม 95 95 96 96

ตามหลักสูตร ที่มีผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป

สถานศึกษา

และทุกกลุมเปาหมาย

- กิจกรรมพัฒนาครู มาตรฐานที่ 2 4.1 รอยละของครูที่มีการพัฒนาตนเอง 95 95 96 96 36,000  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
เปาหมาย

แผนงาน



 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบวรมงคล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สนอง ขอมูล

มาตรฐาน/ ปฐาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ตัวบงชี้ที่ (ป56) ป 57 ป 58 ป 59

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
เปาหมาย

แผนงาน

และบุคลากร ตัวบงชี้ที่ ไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอป

ใหมีความเชี่ยวชาญ 2.4 4.2 รอยละของครูที่มีแผนการพัฒนาตนเอง 95 95 96 97

ทางวิชาชีพ 4.3 รอยละของครูที่มีการพัฒนาตนเอง 95 95 96 97

ตามแผนพัฒนาตนเอง

- กิจกรรม มาตรฐานที่ 2 5.1 รอยละของแหลงเรียนรูที่มีสภาพพรอม 95 95 96 97 27,530  

จัดสภาพแวดลอม ตัวบงชี้ที่ ตอการจัดการเรียนรูทั้งคุณภาพและความปลอดภัย

ทางกายภาพและ 2.5 5.2 รอยละของผลการประเมินความพึงพอใจ 95 95 96 97

สังคมที่เอื้อตอ ตอการใชแหลงเรียนรูในระดับดีขึ้นไป 

การจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ

- กิจกรรมจัดระบบ มาตรฐานที่ 2 6.1 มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมจัดระบบเทคโนโลยี 1 1 1 1 1,000    

เทคโนโลยี ตัวบงชี้ที่ สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

สารสนเทศ 2.6 และการเรียนเพิ่มขึ้นตอป

เพื่อสนับสนุน 6.2 มีกิจกรรมประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอก 95 95 96 97

การบริหารจัดการ สถานศึกษาคิดเปนรอยละเพื่อประชาสัมพันธ

และการจัดการเรียนรู ขอมูลขาวสารตางๆ จากกลุมบริหาร กลุมสาระ 

6.3 รอยละของผลการประเมินความพึงพอใจ 95 95 96 97

ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดีขึ้นไป 

6.4 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมบุคลากรภายใน 100 100 100 100

และภายนอกสถานศึกษา คิดเปนรอยละไดรับทราบ

ขอมูลขาวสาร ตางๆ จากกลุมบริหาร กลุมสาระ 

หนวยงานที่เกี่ยวของตลอดปการศึกษา
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โรงเรียนวัดบวรมงคล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

กลยุทธที่  4  แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สนอง ขอมูล

มาตรฐาน/ ปฐาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ตัวบงชี้ที่ (ป56) ป 57 ป 58 ป 59

4.การจัดการเรียน มาตรฐานที่ 3 1.1 รอยละของครูที่มีการจัดการเรียนรูที่เนน 95 95 96 96 14,890  นายวิรัช

การสอนที่เนน ตัวบงชี้ที่ กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ( เชน active

ผูเรียนเปนสําคัญ 3.1 learning )

- กิจกรรมจัดการเรียนรู 1.2 รอยละของครูที่มีวิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรม 95 95 96 96

ผานกระบวนการคิด ในการจัดการเรียนรู (เชนเรื่องสื่อการสอน)

ปฏิบัติจริง 1.3 รอยละของครูที่มีการเผยแพรกระบวนการ 95 95 95 95

และสามารถนําไป จัดการเรียนรู BEST PRACTICE วิจัยในชั้นเรียน 

ประยุกตใชในชีวิตได หรือนวัตกรรมการเรียนรู

1.4  รอยละของครูที่มีผลการประเมินกระบวนการ 95 95 95 95

จัดการเรียนรู BEST PRACTICE วิจัยในชั้นเรียน 

หรือนวัตกรรมการเรียนรูในระดับดีขึ้นไป

- กิจกรรมการใชสื่อ มาตรฐานที่ 3 2.1 รอยละของครูที่มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 95 95 96 97 -     

เทคโนโลยี ตัวบงชี้ที่ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น

สารสนเทศ 3.2 2.2  รอยละของครูที่มีผลการประเมินการใชสื่อ 95 95 95 95

และแหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู 

ที่เอื้อตอการเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นในระดับดีขึ้นไป

- กิจกรรมการบริหาร มาตรฐานที่ 3 3.1 รอยละของครูที่มีการบริหารการจัดชั้นเรียน 95 95 96 96 2,045  

จัดการชั้นเรียน ตัวบงชี้ที่ เชิงบวก 

เชิงบวก 3.3 3.2 รอยละของครูที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ 95 95 96 96

ตอการจัดการเรียนรูในระดับดีขึ้นไป 

- กิจกรรมตรวจสอบ มาตรฐานที่ 3 4.1 รอยละของครูที่มีการบันทึกหลังแผน 95 95 95 96 1,917  

และประเมิน ตัวบงชี้ที่ การจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ

ผูเรียนอยางเปนระบบ 3.4 4.2 รอยละของครูที่มีการนําผลการประเมินผูเรียน 95 95 95 96

และนําผล มาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม 

มาพัฒนาผูเรียน หรือทําวิจัยในชั้นเรียน

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
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สนอง ขอมูล

มาตรฐาน/ ปฐาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ตัวบงชี้ที่ (ป56) ป 57 ป 58 ป 59

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม

- กิจกรรม มาตรฐานที่ 3 5.1 รอยละของครูที่มีชั่วโมง PLC ครบตามเกณฑ 95 95 96 96 2,039  

การแลกเปลี่ยน ตัวบงชี้ที่ ที่กําหนด

เรียนรูและใหขอมูล 3.5 5.2 รอยละของครูที่เขารวมชุมชนทางวิชาชีพ 95 95 96 96

สะทอนกลับ นอกเหนือจากการ PLC ในโรงเรียน

เพื่อพัฒนา

และปรับปรุง

การจัดการเรียนรู



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

บทท่ี 5 

การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

1. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  

 โรงเรียนวัดบวรมงคลไดกําหนดแผนการกํากับ ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานใหเปนไป

อยางมีระบบและมีประสิทธิภาพดังนี ้

1.1 การกํากับ ( Monitoring) 

 1.1.1 การกําหนดแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

 1.1.2 กําหนดวิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงานตามจุดเนน  ยุทธศาสตรอยางเปนระบบ 

 1.1.3 จัดใหมีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานท้ังกอนดําเนินการระหวาง 

                  ดําเนินการและส้ินสุดการดําเนินงาน 

1.2 การตรวจสอบ ( Auditing ) 

 การตรวจสอบคุณภาพภายใน ( Internal Quality Audit )  เปนการประเมินผลและ

ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน แบงเปน 2 ระดับ ไดแก 

  1.2.1  ผูปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบเปนผูประเมิน 

 1.2.2  คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแตงต้ังเปนผูประเมิน 

1.3 การรายงาน  ( Reporting )  

 1.3.1 ผูรับผิดชอบการปฏิบัติตามงาน / โครงการท่ีกําหนดไว  จัดทํารายงานสรุปการ 

                             ดําเนินงานทุกส้ินภาคเรียน 

 1.3.2 โรงเรียนจัดทํารายงานประจําป  เพื่อรายงานภาพรวมผลการดําเนินงานโรงเรียน   

                  รวมท้ังผลสําเร็จ  อุปสรรคและส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป 

 1.3.3 โรงเรียนจัดทํารายงานประจําป  เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตอตนสังกัดและ   

                  สาธารณชน 
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2. การประเมินคุณภาพในสถานศึกษา 

 โรงเรียนวัดบวรมงคลไดกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในและการจัดทํารายงานประจําป

ใหเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพดังนี้ 

2.1 ประเมินผลการดําเนินงานและความกาวหนาของการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ี

กําหนด 

    2.2 จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป (รายงานประจําป) เสนอหนวยงานตนสังกดั 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

3. แหลงวิทยาการภายนอกท่ีใหการสนับสนนุทางวิชาการ 

 3.1 วัดบวรมงคล 

        วัดบวรมงคล เปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดราชวรวิหาร เดิมเปนวัดราษฎร ช่ือวา  

วัดลิงขบ ต้ังเมื่อป 2300 (กอนกรุงศรีอยุธยาแตก 10 ป) สรางข้ึนโดยชาวรามัญ (มอญ บางตํานานก็วาเปน

วัดเกามีมาแตเดิม) อพยพมาจากเมืองหงสาวดี เมื่อถูกพมาตีแตกเขามาพึ่ง พระบรมโพธิสมภารของ

พระมหากษัตริยกรุงศรีอยุธยา กอนพระเจากรุงธนบุรี ต้ังเมืองธนบุรี เปนเมืองหลวงของไทยในสมัยโนน 

    3.2 วัดคฤหบดี 

        เปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ต้ังอยูติดกับแมน้ําเจาพระยาใกลกับบานปูน      

เชิงสะพานพระราม 8  ต้ังอยูท่ีถนนจรัญสนิทวงศซอย 44   แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  

เปนวัดท่ีพระยาราชมนตรีบริรักษ (ภู) ตนสกุล "ภมรมนตรี" เปนผูสรางในป พ.ศ. 2367  ไดปฏิสังขรณใน

สมัยรัชกาลท่ี 5 และไดพระราชทานตราประจํารัชกาลพระองคประดิษฐาน 

3.3 วัดรวกบางบําหรุ  

          วัดนี้สรางข้ึนราว พ.ศ.2219 โดยพระเจาอูทอง เมื่อคราวเสด็จหนีโรคระบาดผานมาและ 

ไดบนไว เมื่อปลอดภัยแลว จึงสรางวัดข้ึน การบูรณปฏิสังขรณเริ่มข้ึน สมัยพระครูธรรมรักขิตเปนเจาอาวาส  

วัดนี้ไดรับพระราชทานวิสุงคารามครั้งหลัง เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2511 เขตวิสุงคามสีมา กวาง 40 เมตร 

ยาว 80 เมตร  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C_(%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88)&action=edit&redlink=1
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3.4 วัดเทวราชกุญชร   

                 วัดเทวราชกุญชร ต้ังเมื่อ พ.ศ. 1850 ไดรับพระราชทานวิสุงคาม  เมื่อ พ.ศ. 2400 

เดิมเปนวัดราษฎรสรางมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  เหตุท่ีเรียกกันวาวัดสมอแครง  เลากันวาเพราะมีตนสมอ

รองแรงมาก  แตบางทานสันนิษฐานวา  คําวาสมอ  เพี้ยนมาจาก  คําวา ถมอ  (ถะมอ)  เปนภาษาเขมร

แปลวา หิน วัดนี้คงเรียกกันครั้งแรกวา ถมอแครง แปลวา หินแกรงหรือหินแข็งตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 4   

พระองคทรงรับเปนพระอารามหลวงและพระราชทานนามวา  “วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร”  พระองคทรงนํา

คําวา  เทวราช มานําหนาพระนามของพระองคเจากุญชร  ซึ่งเปนพระนามเดิมของกรมพระพิทักษเทเวศร    

ผูทรงบูรณปฏิสังขรณวัดนี้ 

 3.5 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

  วัดพระศรีรัตนศาสดารามต้ังอยูในเขตพระราชฐานช้ันนอก ไดรับการสถาปนาพรอมกับ

พระบรมมหาราชวัง เปนท่ีประดิษฐาน  “พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร”  ซึ่งเปนพระพุทธรูปสําคัญของ

ไทย ระเบียงพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรต์ิท่ีสวยงามและยาวท่ีสุดในโลก      

   3.6 ชุมชนบานปูน 

              สมัยกอนชาวสยามนิยมเค้ียวหมากกันท้ังเมือง และชุมชนแหงนี้ก็มีอาชีพผลิตปูนจําหนาย 

จนเม่ือในหลวงรัชกาลท่ี 5 เสด็จกลับจากการประพาสยุโรป และมีพระราชดํารัสใหปรับปรุงบานเมืองใหดู

ทันสมัย  จึงไดมีการรณรงคใหเลิกเค้ียวหมาก เมื่อเลิกเค้ียวหมากอาชีพทําปูนก็ไมมีความหมาย ในท่ีสุดก็  

ไมมีปูนท่ีบานปูนอีกตอไป     

   3.7  พระบรมมหาราชวัง 

    พระบรมมหาราชวังสรางในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เปน

พระราชนิเวศนมณเฑียรสถานแหงแรกของกรุงเทพมหานคร ภายในพระบรมมหาราชวังดานตะวันออกเปน

บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนสถานศึกษาท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 3.8 พระท่ีนั่งวิมานเมฆ 

  ต้ังอยูในพระราชวังดุสิตใกลกับอาคารรัฐสภาและสวนสัตวดุสิต รัชกาลท่ี 5  โปรดใหชะลอ

พระท่ีนั่งมนัธาตุรัตนโรจนจากเกาะสีชังมาสรางข้ึนภายในพระราชวังดุสิต โดยมีสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยา
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โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

นริศรานุวัติวงศทรงกํากับการออกแบบ กอสรางตามอิทธิพลตะวันตก ปจจุบันเปนอาคารท่ีสรางจากไมสัก

ทองท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก 

 3.9 พระบรมรูปทรงมา 

   พระบรมรูปทรงมา สรางข้ึนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหัวเมื่อ  

พ.ศ. 2451 ดวยเงินท่ีประชาชนไดเรี่ยไร สมทบทุน โดยจางนายชางชาวฝรั่งเศสแหงบริษัทซุซ เซอรเฟรส 

ฟองเดอร หลอมาจากกรุงปารีส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จไปทรงทําพิธีเปดดวย

พระองคเอง  

   3.10 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

    ต้ังอยูบนถนนหนาพระธาตุ ตรงขามกับสนามหลวง เปนสถานท่ีเก็บรวบรวมขอมูลดาน

ศิลปะไทยมากท่ีสุดแหงหนึ่งหลากหลายเรื่องราว บอกเลาความเปนมาของชาติไทย  

 3.11 อนุสาวรียประชาธิปไตย 

  อนุสาวรียนี้สรางข้ึนเพื่อเปนท่ีระลึกถึงการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบอบประชาธิปไตยมีองคพระมหากษัตริยเปนประมุข เมื่อวันท่ี 24 

มิถุนายน 2475   

   3.12 สนามหลวง 

  สนามหลวงอยูใกลกับพระบรมมหาราชวัง เดิมทีเปนท่ีทํานาของราษฎร เพิ่งมาเลิกในสมัย

รัชกาลท่ี 4 นอกจากนั้นยังใชเปนท่ีจัดงานพิธีศพของเจานายจึงเรียกกันท่ัวไปวา “ทุงพระสุเมรุ” รัชกาลท่ี 4 

โปรดใหเรียกวา “ทองสนามหลวง”  

    3.13 สะพานพระราม 8 

    สะพานพระราม 8 (อังกฤษ: Rama VIII Bridge) เปนสะพานขามแมน้ําเจาพระยาแหงท่ี 

13 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวสายทางเช่ือมตอกับทางคูขนานลอยฟาบรมราชชนนี ขาม

แมน้ําเจาพระยาบริเวณโรงงานสุราบางยี่ขัน (สํานักงาน กปร. และมูลนิธิชัยพัฒนาในปจจุบัน) เขตบางพลัด 

บรรจบกับปลายถนนวิสุทธิกษัตริย ใกลกับธนาคารแหงประเทศไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

             สะพานนี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันท่ี 15 
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โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2538 พระองคมีพระราชดําริใหกรุงเทพมหานครกอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา   

เพิ่มอีก 1 แหง เพื่อบรรเทาการจราจรบนสะพานสมเด็จพระปนเกลารองรับการเดินทางเช่ือมตอระหวาง  

ฝงพระนครกับฝงธนบุรี และเปนจุดเช่ือมตอโครงการพระราชดําริตามแนวจตุรทิศ 

   3.14 หอสมุดแหงชาติ   

        เดิมริเริ่มต้ังข้ึนในพระบรมมหาราชวัง มีช่ือวา “หอสมุดวชิรญาณ” ตอมาไดขยับขยายมา

สรางข้ึนบริเวณทาวาสุกรี  ในป พ.ศ. 2509 เปนอาคารใหญ สูง 4 ช้ัน  ปจจุบันไดขยายการบริหารคนควา

ออกไปมากประกอบดวยหอพระสมุดวชิรญาณใชเปนสถานท่ีเก็บศิลาจารึก และตูพระธรรมหองสมุดดนตรี

ทูลกระหมอมบริพัตร หองหนังสือภาษาโบราณ  ศูนยนราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร  หองโสตทัศนวัสดุ

สุนทราภรณ นอกจากนี้ยังมีบริการภาพยนตรสารคดีและจัดอภิปรายท่ีหองประชุมหอสมุดฯ และนิทรรศการ

ตางๆ  ท่ีจัดข้ึนเปนประจํา 

   3.15 พุทธมณฑล 

            พุทธมณฑล เปนสถานท่ีสําคัญทางพุทธศาสนา อยูในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

มีเนื้อท่ี  2,500 ไร สรางข้ึนเพื่อฉลองวาระกึ่งพุทธกาล เมื่อ พ.ศ. 2500   มีพระพุทธรูปปางลีลาประจํา  

พุทธมณฑล เรียกวา พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน ออกแบบโดย ศาสตราจารย

ศิลป พีระศรี   

4. บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีดังนี ้

    4.1 ดานวิชาการ 

       4.1.1 ใหความเห็น ใหขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ใหสอดคลอง 

                            กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความตองการของผูเรียน ชุมชน  

                             และทองถ่ิน 

     4.1.2 ใหขอเสนอแนะ และสงเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม  

                             กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน ฯ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

                             คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
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โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

      4.1.3 รับทราบ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการดําเนินการตามระบบ 

                            ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   4.2 ดานงบประมาณ 

    4.2.1 ใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดต้ังและการใชจายงบประมาณของ 

                            สถานศึกษา 

     4.2.2 ใหความเห็น ขอเสนอแนะในการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ 

                             เกี่ยวกับการบริหารการเงิน และการจัดหารายไดจากทรัพยสินของสถานศึกษา หรือ 

                 ปฏิบัติหนาท่ีอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯ กําหนด 

 4.3 ดานการบริหารงานบุคคล 

     ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กําหนดให

เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   4.4 ดานการบริหารท่ัวไป 

     4.4.1 ใหความเห็น เสนอแนะ และใหคําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา 

               การศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของกระทรวง 

                             ศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ี 

                    การศึกษา รวมท้ังความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

     4.4.2 รับทราบ ใหความเห็น และขอเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ 

                 การศึกษาและกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ   

               ประกาศ คําส่ัง ตลอดจนนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน 

                             คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและความตองการ 

                             ของชุมชนและทองถ่ิน และรายงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เมื่อสถานศึกษาไม 

                             ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง ตลอดจนนโยบายและแผนของ 

                             กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน สํานักงานเขต 

                             พื้นท่ีการศึกษา และความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

  4.4.3 ใหความเห็น ขอเสนอแนะ ประสาน สงเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร 
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โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

                             เพื่อการศึกษารวมท้ังปกครองดูแลบํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจาก 

                             ทรัพยสินของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

       4.4.4 ใหความเห็น ขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษาในการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  

                             แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการดําเนินงานดานตางๆ ของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย  

                             ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

     4.4.5 ใหความเห็น ขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษาในการสงเสริมความเขมแข็งในชุมชน 

                            และสรางความสัมพันธกับสถาบันอื่นๆ ในชุมชนและทองถ่ิน 

     4.4.6 ปฏิบัติหนาท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ  

                            ฯลฯ กําหนด ใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

5. บทบาทหนาท่ีของผูเรียน และบุคลากรของสถานศึกษา 

 5.1 บทบาทหนาท่ีของผูเรียน  

  ผูเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคลทุกคน จักตองมีการพฒันาตนเองและพัฒนาสังคมเพื่อเสริมสราง

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ผูเรียนทุกคนตองรูจักหนาท่ีของตน รูจักการปฏิบัติตนตามบทบาทของผูเรียน 

สําหรับการดํารงชีวิตในสังคมไดตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

     5.1.1 บทบาทและหนาท่ีของผูเรียนตอโรงเรียน 

(1) ผูเรียนตองระลึกไวเสมอวา การรักษาช่ือเสียง และเกียรติภูมิของโรงเรียนเปน         

                         หนาท่ีโดยตรงของผูเรียน 

  (2) ผูเรียนตองสละแรงกายและสติปญญาเพื่อการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนตาม    

                          โอกาสอันสมควร 

        (3) ผูเรียนตองรักษาความสามัคคีในหมูคณะ รุนนองตองนับถือรุนพี ่รุนพี่เปน    

                          ตัวอยางท่ีดีแกผูเรียนรุนนอง 

     (4)  ผูเรียนตองระลึกอยูเสมอวา หนาท่ีหลักของผูเรียนคือการศึกษาหาความรู 

     (5)  ผูเรียนพึงปฏิบัติตนเปนคนดี มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย สุจริต  

                          มีสัมมาคารวะตอผูมีพระคุณ 

            (6)  ผูเรียนตองตระหนักในการรวมกันอนุรักษส่ิงแวดลอมและประหยัดพลังงาน 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

      (7)  ผูเรียนตองตระหนักถึงโทษของสารเสพติดและหลีกเล่ียงการใชสารเสพติด 

                          ทุกชนิด 

            (8)  ผูเรียนตองชวยกันรักษาทรัพยสิน ทรัพยสมบัติของโรงเรียนและสวนรวม 

             (9)  ผูเรียนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยางเครงครัด 

      5.1.2 บทบาทและหนาท่ีของผูเรียนตอเพือ่นผูเรียนในโรงเรียน 

(1)  ผูเรียนตองรักษาความสามัคคีในหมูคณะ 

 (2)  ผูเรียนตองมีความสุภาพออนโยน 

 (3)  ผูเรียนตองมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผซึ่งกันและกนั 

 (4)  ผูเรียนตองมีความซื่อสัตยตอกัน 

 (5)  ผูเรียนตองมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 

 (6)  ผูเรียนตองเปนผูนําและผูตามท่ีดี 

 (7)  ผูเรียนตองมีน้ําใจเปนนักกีฬาอยางแทจริง 

 (8) ผูเรียนตองสามารถอยูรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางมีคุณธรรม 

 (9) ผูเรียนตองชวยเหลือเกี่ยวกับการเรียนซึ่งกันและกัน 

    5.1.3 บทบาทและหนาท่ีของผูเรียนตอตนเอง 

      (1)  ผูเรียนตองปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี 

       (2)  ผูเรียนตองสามารถใชคําพูด กิริยามารยาท และแตงกายใหถูกตองตาม 

                                     กาลเทศะ 

      (3)  ผูเรียนตองเปนผูรักษาสุขภาพอนามัยและประพฤติตนใหปลอดจากอุบัติเหตุ 

              (4)  ผูเรียนตองเปนผูมีนิสัยรักการอานและการคนควาหาความรูจากหองสมุด 

                                     หรือแหลงเรียนรูอื่น ๆ 

               (5)  ผูเรียนตองมีความมั่นใจและกลาแสดงออกอยางเหมาะสมบทบาทหนาท่ีของ 

                                     ผูเรียน 

  5.2 บทบาทหนาท่ีบุคลากรของสถานศึกษา 

     5.2.1  ผูอํานวยการสถานศึกษา  



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

      เปนผูบริหารสูงสุดของสถานศึกษา  มีหนาท่ี และความรับผิดชอบบังคับบัญชา

บุคลากรในสถานศึกษา  บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแล

เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป งานอื่นท่ีเกี่ยวของและ 

ท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คือ 

      (1) บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีบริหารกิจการของ 

                                    สถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ นโยบายและ 

           วัตถุประสงคของสถานศึกษา  วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทํา   

                                    รายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 

           (2) จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูการพฒันา   

                                    ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 

                      (3) สงเสริมและจัดการศึกษา ฝกอบรมใหกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมายท้ังในระบบ 

                                    นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

       (4) จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

       (5) บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน 

                  (6) วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แตงต้ังการสงเสริม    

                                    ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  วินัย   การรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย        

                                    การออกจากราชการ  การอุทธรณ และรองทุกข 

      (7) จัดทํามาตรฐานและภาระงานของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน 

                                    สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและ 

                                    บุคลากรทางการศึกษา 

        (8) สงเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนือ่ง 

         (9) ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถ่ิน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

                                    และใหบริการวิชาชีพแกชุมชน 

     (10) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

     (11) จัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

    (12) เปนผูแทนของสถานศึกษาในกิจการท่ัวไป รวมท้ังท่ีไดรับมอบอํานาจ 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

                                     สัญญาในราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับ  

                                     ตามท่ีไดรับมอบอํานาจ 

                               (13) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของ และท่ีไดรับมอบหมาย 

  5.2.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษา    

       มีหนาท่ี  และความรับผิดชอบรองจากผูอํานวยการสถานศึกษา  โดยปฏิบัติงาน

ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสถานศึกษาในการชวยบริหารกิจกรรมของสถานศึกษา  

การวางแผนปฏิบัติงาน  การควบคุม กํากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  งบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไปและงานอื่นท่ีเกี่ยวของ  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติงานจาก

ผูอํานวยการสถานศึกษา โดยชวยปฏิบัติราชการในเรื่องตอไปนี ้คือ 

     (1) บริหารกิจการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับนโยบาย 

                          และวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

       (2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา 

     (3) จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูการพฒันา 

                          ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล 

                          ประเมินผล 

    (4) สงเสริมและจัดการศึกษา ฝกอบรมใหกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมายท้ังในระบบ  

                         นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

     (5) จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

      (6) การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินอื่น ๆ 

      (7) วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แตงต้ังการเสริมสราง 

                         ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย  การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย  

                         และการออกจากราชการ 

   (8) จัดทํามาตรฐานและภาระงานของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

             ในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครู 

             และบุคลากรทางการศึกษา 

  (9) สงเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

    (10) ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถ่ินในการระดมทรัพยากรเพื่อการ 

               สงเสริมและใหบริการวิชาชีพแกชุมชน 

   (11) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

    (12) จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

     (13) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

   5.2.3 บุคลากรอื่นๆ 

     ครูผูชวย   

         มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการสงเสริม     

การเรียนรู พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาและมีหนาท่ีในการเตรียมความพรอมและ

พัฒนาอยางเขมกอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงครู และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะ 

งานท่ีปฏิบัติดังนี้ คือ 

   (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของ 

                                    ผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     (2) จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง 

                                    ประสงค 

              (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

             (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

   (5) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

      ครู  

      มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการ

เรียนรู พัฒนาผูเรียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความ

รวมมือกับผูปกครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพื่อรวมกนัพัฒนาผูเรียน  การบริการสังคมดาน

วิชาการและดานวิชาชีพ  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติดังนี้ คือ 

            (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของ 

                                    ผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

                          (2) จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ                       

                                    ท่ีพึงประสงค 

          (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

                        (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

                     (5) ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการ 

                เพื่อนรวมกันพฒันาผูเรียนตามศักยภาพ 

        (6) ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

          (7) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการผูเรียนเพื่อนํามาพัฒนา 

                                    การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

        (8) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

     5.2.4 พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว   

          มีหนาท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายใหปฏิบัติ 

 

6. บทบาทหนาท่ีและแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา ผูปกครอง และองคกรชุมชนท่ีเก่ียวของ 

 บทบาทหนาท่ีและแนวทางการมีสวนรวมดังนี ้

   6.1 ศึกษาระเบียบขอบังคับของโรงเรียน 

 6.2 ศึกษารายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน  และการดําเนินงาน ดานการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

   6.3 รวมพิจารณาถึงศักยภาพของโรงเรียนและใหความรวมมือกับโรงเรียนในการควบคุมดูแลและ

แกไขปญหาดานการเรียนการสอน ตลอดจนชวยเหลือสนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณและแรงงาน

ในการพัฒนาโรงเรียน 

     6.4 ใหการสนับสนุนดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน แผนปฏิบัติการ

ประจําป เพื่อใหเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสถานศึกษา 

    6.5 อบรม ส่ังสอนผูเรียนท่ีอยูในความปกครองดูแล ใหปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนและ

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 

    6.6 เขารวมประชุมเพื่อฟงคําช้ีแจงจากทางโรงเรียน ใหคําปรึกษา แนะนํา และขอเสนอแนะท่ีเปน



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

ประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียน 

    6.7 รวมช่ืนชมผลงาน เผยแพรผลงานและประชาสัมพันธโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบวรมงคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

ภาคผนวก 

 

 1. หลักฐานท่ีแสดงวาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษานี้ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 

 2. หลักฐานท่ีแสดงวาแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษานี้ไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

 3. อื่นๆ (ท่ีสถานศึกษาเห็นวาเหมาะสมและเปนประโยชน เชน คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การวิเคราะหศักยภาพ

ของสถานศึกษา เปนตน) 

 



การใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2564-2566 

ของโรงเรยีนวัดบวรมงคล 

------------------------------------------------- 

 

     ตามท่ีโรงเรียนวัดบวรมงคล   ไดจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา            

ซึ่งเปนแผนหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา ต้ังแตปการศึกษา 2564-2566 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดพิจารณาแลว  

 

            เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบวรมงคลได 

 

 

 

 

 

 

 

พลเอก 

(ดุษฎี  รามสมภพ) 

         ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

             โรงเรียนวัดบวรมงคล 

 



     

     

 

คําส่ังโรงเรียนวัดบวรมงคล 

ท่ี  23/2564 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดบวรมงคล 

ประจําปการศึกษา  2564-2566 

        ……………………………………………............... 

       ดวยโรงเรียนวัดบวรมงคลไดมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา  

2564-2566   เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 มาตรา 39 (1)   จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดังนี ้
 

1.  คณะกรรมการอํานวยการ 

          1.  นายชาตรี   จินดามณี  ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

 2.  นางสาวเบญจพร       เปล่ียวจิตต       รองผูอํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

3.  นางฉวีวรรณ  จิตตภิรัต ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

     ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

4.  นายกรุงไกร  พวงนอย ครูชํานาญการ                       กรรมการ 

     ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

5.  นายวิรัช    ศรีโกเศรษฐ ครูชํานาญการ   กรรมการ 

               ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 

6.  นายธนัท    อูดนอย  ครชํูานาญการ                       กรรมการ 

     ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

7.  นางสาวสาวิตรี สุพัฒน         ครู                        กรรมการและเลขานุการ                 

 

หนาท่ี ใหคําปรึกษา ดูแล อํานวยการใหคณะทํางานดําเนินงานไปดวยความเรียบรอย   
 

 2.  คณะกรรมการดําเนินงาน 

1.  นางฉวีวรรณ             จิตตภิรัต  ครูชํานาญการพิเศษ 

2.  นายกรุงไกร   พวงนอย  ครูชํานาญการ                        

3.  นายธนัท     อูดนอย   ครูชํานาญการ                        

 4.  นางทิพวัลย    มนทิรมาโนชญ  ครูชํานาญการ 

 5.  นายอุดร     เรือนต๊ิบ   ครูชํานาญการ 

6.  นางรัตนา     เกิดชาง   ครูชํานาญการ 

7.  นางพนอจิตร   ศิริพล   ครูชํานาญการ 

8.  นายวิรัช     ศรีโกเศรษฐ  ครูชํานาญการ 



 

9. นางยิ่งนรา     พวกขุนทด  ครูชํานาญการ 

10. นางสาววรรณวรี    วันชุม   คร ู

11. นางสาวสาวิตรี   สุพัฒน   ครู  

12. นางสาวสุรัสวดี    บุญนิกูล   ครู  

13. นางสาวธิติมา   ขันตร ี   ครู  

 14. นายบพิตร     ชูพยุง   ครู  

 15. นางสาววทัยพรรณ  ธนปญญาวรกุล  คร ู 

16. นายตนไผ    ฤทธิธรรม  คร ู 

17. นางสาวจุฑามาศ    มั่งมี    ครู  

18. นางสาววรานันท   วรวัฒนานนท  ครู  

19. วาท่ี รอยตรีสามารถ    สีดาพันธ  ครู  

20. นายธนสิทธิ์     วงษพาณิช  คร ู

21. นางสาวจิราวรรณ   ใจเพิ่ม   คร ู

22. นางสาวฐานียา  ศรีคราม   คร ู

23. นางสาวอุมาพันธุ   รชตเวศน  คร ู

24. นางสาวไอรดา       อายดวง   คร ู

25. นางสาววิภาพร   จันทรสมมิตร               ครูอัตราจาง 

26. นายศิริเทพ    พรมภูงา ม  ครูอัตราจาง 

27. นางสาวธนพร  วิทยาอํานวยยศ  ครูอัตราจาง 

28. นางสาวนัฐติยา  วงษพิทักษ  ครูอัตราจาง 

29. นายอภิชาต     วงษโนนงิ้ว  ครูธุรการ 

30. นายปมุข    ภูเกิดลักษณ  ครูผูทรงคุณคา 

31. นายภูวเดช             ภัทรจิตรา  ครูภูมิปญญา 
  

   หนาท่ี    วางแผนการดําเนินการประสานงานกบัฝาย งาน กลุมสาระฯ เกี่ยวกับขอมูลตางๆ   

ท่ีจะนํามาใชในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  

   ใหกรรมการท่ีไดรับมอบหมายพึงปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ  เกิดผลดีแกทางราชการ 

 

                  ส่ัง  ณ  วันท่ี   29   เมษายน   พ.ศ. 2564 

  

    

      (นายชาตรี  จินดามณี) 

                                    ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล 
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