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โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
 
 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 



พื้นฐานของโรงเรียน 
 ข้อมูลพื้นฐาน 

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ตั้งอยู่เลขท่ี 658/2 ซอย 15 บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอก
น้อย  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700  โทรศัพท์  02-424-1826  ,  02-424-9707   
โทรสาร  02-433-6735  website www.nairong.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพ้ืนที่บริการ 3 เขตได้แก่ เขตบางกอกน้อย แขวง
อรุณอมรินทร์ แขวงบางบ าหรุ แขวงบางขุนนนท์ แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางพลัด แขวงบางพลัด 
แขวงบางยี่ขัน และเขตตลิ่งชัน 
 
ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงชื่อเดิม  โรงเรียนวัดนายโรง ซึ่งเป็นชื่อของวัดอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่ได้ชื่อ
ว่า วัดนายโรง  เนื่องด้วย เจ้ากรับ ซึ่งเป็นนายโรง ละครนอกท่ีมีชื่อเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 สืบเนื่องจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นผู้บริจาค
ที่ดินเพ่ือสร้างวัด จึงได้ชื่อว่าวัดนายโรงและเป็นชื่อของโรงเรียนสืบมา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2538 บนที่ดินของวัด 2 วัด คือ วัดนายโรงและวัดบางบ าหรุ โดยพระอธิการแนบ เจ้าอาวาสวัด
นายโรง ได้มอบที่ดิน จ านวน 5 ไร่ 2 ตารางวา และพระครุรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดบางบ าหรุได้มอบที่ดินให้อีก 
119 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา เปิดสอนครั้งแรกวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 
โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดนายโรง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2  ห้องเรียน  มีนักเรียน 77 คน 
ครู 3 คน มีนายธ ารง  โกมลบุตร  เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 
2521 โรงเรียนวัดนายโรงได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2539   

 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นของกรมสามัญได้รับรางวัล
พระราชทานในปีการศึกษา 2524 และ 2534 ในปีการศึกษา 2545 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิด
สอนหลักสูตรการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
และปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (The International Standard 
School Project หรือ ISSP) 
 

คติพจน์   เลิศด้วยคุณธรรม  ล้ าหน้าวิชา   กล้าในทางที่ถูก  ลูกนายโรง 
ค าขวัญ   ศิษย์และครูรู้หน้าที่  เป็นศักดิ์ศรีของนายโรง 

 ปรัชญา   ปญญ โลกสมิ ปชโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก” 
 สีประจ า   สีฟ้า    หมายถึง  ความสงบเยือกเย็น 
    สีเหลือง  หมายถึง  คุณธรรม 
    สีเขียว  หมายถึง   ความเจริญงอกงาม 



 

 ยุทธศาสตร์ / Strategy 
การผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 
วิสัยทัศน์ / Vision 

โรงเรียนคุณภาพแห่งศตวรรษที่ 21 บนฐานความรู้และความสามารถ 
ด้านภาษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

The 21st Century Quality School Based on Knowledge and Literacy  
in Language, Culture, Science and Technology  

พันธกิจ / Missions 
1.   จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
2.   จัดการเรียนการสอน เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (21st century skills) มุ่งสู่สังคม

เศรษฐกิจบนฐานการเพิ่มมูลค่า โดยใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือ 
3.   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ (professional) ที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21  
4.   ระดมและจัดสรรทรัพยากร สื่อ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ สู่การเรียนรู้ด้วยวิธีที่ 

หลากหลาย การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-study) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) 
5.   สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนกับหน่วยงานต่าง ๆ  

ทั้งในและต่างประเทศ 
6.   บริหารการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว คล่องตัวยืดหยุ่น โปร่งใส โดยมี 

ส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับวัด ชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ 
วัตถุประสงค์ / Objectives 

1.   เพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียนที่มีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มุ่งสู่
สังคมเศรษฐกิจบนฐานการเพ่ิมมูลค่า โดยใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือ ตรงกับความต้องการของ 
การพัฒนาประเทศ 

2.   เพ่ือพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย 

3.   เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียน และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถเข้าถึงได้โดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานที่ 

4.   เพ่ือสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้และการวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ 
5.   เพ่ือบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว คล่องตัวยืดหยุ่น โปร่งใส บน

พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นองค์กรก ากับและดูแลตนเอง
ที่ด ี



 

พรรณนางานแผนงาน 
บทบาทหน้าที ่งานแผนงาน  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
   1.1 จัดทาแผนหรือโครงการสาหรับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ  
   1.2 วิเคราะห์และประสานงานการจัดทาแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรยีนและมาตรฐาน    
         การศึกษา ดังนี้  
   1.2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   1.2.2 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของโรงเรียน  
  1.3 น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ เสนอขอ ความ  
        เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  1.4 ช่วยเหลือประสานงาน ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ   
        ประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ  
  1.5 สรุปและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน  
  1.6 จัดทาปฏิทินตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของโรงเรียน  
  1.7 ประสานแผนของโรงเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  1.8 จัดทาเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ  
  1.9 ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี  
 1.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


