หมวดที่1
ความเป็ นมา
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ดินแดนธรรมะ พระปางลีลา
การศึกษาก้ าวหน้ า พัฒนาคุณธรรม
ประวัติความเป็ นมาอาเภอพุทธมณฑล
อำเภอนครชัยศรี มีอำณำเขตกว้ำงขวำงและมีพลเมืองมำก เพื่อให้สำมำรถปกครองและอำนวย
ประโยชน์แก่ประชำชนได้ทวั่ ถึง จึงมีกำรประกำศจำกกระทรวงมหำดไทย ในวันที่ 31 มกรำคม 2534
ให้มีกำรแบ่งพื้นที่บำงส่ วนของอำเภอนครชัยศรี มำตั้งเป็ น “กิ่งอำเภอพุทธมณฑล” ในอำเภอนครชัยศรี
วันที่ 28 สิ งหำคม 2534 จัดตั้งสุ ขำภิบำลศำลำยำในท้องที่บำงส่ วนของตำบลศำลำยำจนกระทัง่ เมื่อวันที่
27 พฤศจิกำยน 2539 จึงมีกำรประกำศให้ต้ งั เป็ น “อำเภอพุทธมณฑล” เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2542 มี
กำรยกฐำนะจำกสุ ขำภิบำลศำลำยำเป็ นเทศบำลตำบลศำลำยำ
โดยอำเภอพุทธมณฑล มีพ้นื ที่ 52.3 ตร.กม. ประกอบด้วย 3 ตำบลได้แก่ตำบลศำลำยำ(SalaYa)
มี 6 หมู่บำ้ นตำบลคลองคลองโยง(KhlongYong) มี 8 หมู่บำ้ นและตำบลมหำสวัสดิ์(MahaSawat)
มี 4 หมู่บำ้ นมีประชำกรทั้งสิ้ น 37,435 คน (พ.ศ. 2556)ควำมหนำแน่นของประชำกร 715.77 คน/ตร.กม.

ทีต่ ้งั และอาณาเขต
อำเภอพุทธมณฑลตั้งอยูท่ ำงทิศตะวันออกสุ ดของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครอง
ข้ำงเคียงเรี ยงตำมเข็มนำฬิกำ ดังนี้
•
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบำงเลน
•
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอไทรน้อย อำเภอบำงใหญ่ อำเภอบำงกรวย (จังหวัดนนทบุรี)
และเขตทวีวฒั นำ (กรุ งเทพมหำนคร) มีคลองนรำภิรมย์และคลองทวีวฒั นำเป็ นเส้นแบ่งเขต
•
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสำมพรำน
•
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอนครชัยศรี
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รู ปแสดง แผนทีต่ าบลต่ างๆ ในอาเภอพุทธมณฑล และอาณาเขตติดต่ อ
ทีม่ า:http://www.amphoe.com/view.php?file=map1149472309&path=picture/18
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ลักษณะภูมิอากาศ
คล้ำยคลึงกับอำเภออื่นๆ / จังหวัดอื่นๆ ในภำคกลำง กล่ำวคือ มีลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือ
พัดผ่ำนในเดือน ตุลำคม ถึง กุมภำพันธ์ และลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ พัดผ่ำนในเดือน พฤษภำคม ถึง
เดือนตุลำคม นอกจำกนี้ยงั มีลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงใต้จำกทะเลจีนใต้ เริ่ มพัดผ่ำนในเดือน กุมภำพันธ์
ถึงกลำงเดือน พฤษภำคม มีอำกำศที่ค่อนข้ำงร้อนจัดตลอดปี
สภาพเศรษฐกิจ
ประชำกรส่ วนใหญ่ของอำเภอพุทธมณฑล ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนำ, ทำสวน
,ทำไร่ , ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ สำหรับตำบลศำลำยำ ส่ วนใหญ่จะมีอำชีพค้ำขำย มีตลำด มีหอพัก
ร้ำนอำหำรจำนวนมำก เนื่ องจำกอยูต่ ิดกับมหำวิทยำลัยมหิ ดล และเป็ นตำบลที่มีประชำกรหนำแน่น
การแบ่ งเขตการปกครอง
การปกครองส่ วนภูมิภาค
อำเภอพุทธมณฑลแบ่งเขตกำรปกครองออกเป็ น 3 ตำบล 18 หมู่บำ้ น ได้แก่
1. ศำลำยำ
(SalaYa)
6 หมู่บำ้ น
2. คลองโยง (KhlongYong)
8 หมู่บำ้ น
3. มหำสวัสดิ์ (MahaSawat)
4 หมู่บำ้ น
การปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ท้องที่อำเภอพุทธมณฑลประกอบด้วยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่





เทศบาลตาบลศาลายา ครอบคลุมพื้นที่บำงส่ วนของตำบลศำลำยำ
เทศบาลตาบลคลองโยง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองโยงทั้งตำบล
องค์ การบริหารส่ วนตาบลศาลายา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศำลำยำ (นอกเขตเทศบำลตำบลศำลำยำ)
องค์ การบริหารส่ วนตาบลมหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมหำสวัสดิ์ท้ งั ตำบล
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โรงเรียนสั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในอาเภอพุทธมณฑล
โรงเรียนระดับประถมศึกษา
1. โรงเรี ยนวัดมะเกลือ
2. โรงเรี ยนบ้ำนคลองสว่ำงอำรมณ์
3. โรงเรี ยนบุณยศรี สวัสดิ์
4. โรงเรี ยนบ้ำนคลองโยง
5. โรงเรี ยนบ้ำนคลองมหำสวัสดิ์
6. โรงเรี ยนพระตำหนักสวนกุหลำบ มหำมงคล
7. โรงเรี ยนวัดสุ วรรณำรำม
8. โรงเรี ยนวัดสำลวัน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
1.โรงเรี ยนรัตนโกสิ นทร์สมโภชบวรนิเวศศำลำยำ ฯ
2.โรงเรี ยนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม

คลองโยง
คลองโยง
คลองโยง
มหำสวัสดิ์
มหำสวัสดิ์
ศำลำยำ
ศำลำยำ
ศำลำยำ

พุทธมณฑล
พุทธมณฑล
พุทธมณฑล
พุทธมณฑล
พุทธมณฑล
พุทธมณฑล
พุทธมณฑล
พุทธมณฑล

ศำลำยำ
ศำลำยำ

พุทธมณฑล
พุทธมณฑล

มหาวิทยาลัยในอาเภอพุทธมณฑล
1.มหำวิทยำลัยมหิดล
2. มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย ศำลำยำ
3. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสิ นทร์

แหล่ งข้ อมูล : http://th.wikipedia.org/wiki/อาเภอพุทธมณฑล
http://www.thaischool.in.th/prokkaewwit/school-list/
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ประวัตโิ รงเรียนรัตนโกสินทร์ สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ
ประวัติการก่อตั้งและความเป็ นมา
โรงเรี ยนรั ต นโกสิ น ทร์ ส มโภชบวรนิ เ วศศำลำยำ ในพระสั ง ฆรำชู ป ถัม ภ์ เป็ นโรงเรี ยน
มัธยมศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิ กำรตั้งอยูท่ ี่ 92 หมู่ 3
ตำบลศำลำยำอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณี ย ์ 73170 ประกำศตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนำคม
พ.ศ.2522 เริ่ มแรกใช้ ชื่ อว่ ำ โรงเรี ยนบวรนิ เ วศพิ ท ยา ต่ อ มำวั น ที่ 10 สิ งหำคม พ.ศ. 2524
กระทรวงศึกษำธิ กำรได้ประกำศเปลี่ยนชื่อเป็ น โรงเรี ยนบวรนิเวศศาลายานับตั้งแต่ประกำศตั้งโรงเรี ยน
จนถึงวันที่ 16 เมษำยน พ.ศ. 2525 รัฐบำลได้กำหนดให้เป็ นปี ฉลองกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ครบ 200 ปี ได้
กำหนดให้โรงเรี ยนแห่ งนี้ เป็ นอนุ สรณ์ กำรสมโภชกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ ดว้ ยโรงเรี ยนหนึ่ งชื่ อว่ำ โรงเรี ยน
รั ตนโกสิ นทร์ ส มโภชบวรนิเวศศาลายาเปิ ดรั บนัก เรี ยนแบบสหศึ กษำ กรมสำมัญศึกษำได้ แต่ง ตั้งให้
นำยอนัน ต์ คงถำวร ผู ้ช่ ว ยผู ้อ ำนวยกำรโรงเรี ย นวัด บวรนิ เ วศมำรั ก ษำกำรในต ำแหน่ ง ครู ใ หญ่
ในระยะแรกได้อ ำศัย โรงเรี ย นวัดสำลวันเป็ นสถำนที่ เรี ย นชั่วครำวพร้ อมกับ กรมสำมัญศึ ก ษำได้ใ ห้
งบประมำณก่ อ สร้ ำ งอำคำรเรี ย นแบบพิ เ ศษรั ต นโกสิ น ทร์ ส มโภช4ชั้น 20 ห้อ งเรี ย น จ ำนวน1หลัง
มีนกั เรี ยนจำนวน 137 คน ครู 11 คน ต่อมำวันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2525 กระทรวงศึกษำธิ กำรได้สั่งกำร
ให้กำรบริ หำรรำชกำรของโรงเรี ยนขึ้นตรงต่อจังหวัดนครปฐม ในปี กำรศึกษำ 2527 อำคำรเรี ยนแห่ งใหม่
สร้ำงเสร็ จ จึงได้นำนักเรี ยนมำเรี ยนในที่แห่ งใหม่คือสถำนที่เรี ยนในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นที่ดินของวัดบวร
นิเวศวิหารมีเนื้อที่ 80ไร่ 64 ตำรำงวำ หลังจำกที่โรงเรี ยนได้ยำ้ ยไปอยู่ ณ ที่แห่ งใหม่ จำนวนครู และนักเรี ยน
เพิ่มขึ้ นทุกปี โรงเรี ยนได้ขยำยชั้นเรี ยนปี ละ 1ชั้นจนกระทัง่ ถึ งมัธยมศึกษำปี ที่6สำหรับชื่ อปั จจุบนั ที่เป็ น
ทำงกำรคือ โรงเรี ยนรั ตนโกสิ นทร์ สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสั งฆราชู ปถัมภ์ เนื่องด้วยทำงโรงเรี ยนได้
ทูลเชิญสมเด็จพระญำณสังวรสมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปริ ณำยก เป็ นองค์อุปถัมภ์และมีหนังสื อ
ตอบรับจำกสำนักเลขำนุกำรสมเด็จพระสังฆรำช วัดบวรนิเวศ เมื่อวันที่ 22 ตุลำคมพ.ศ.2534ว่ำพระองค์
ทรงรับเป็ นองค์อุปถัมภ์ ต่อมำวันที่ 17 เมษำยน พ.ศ.2435กระทรวงศึกษำธิ กำรได้ประกำศให้โรงเรี ยน
รัตนโกสิ นทร์ สมโภชบวรนิเวศศำลำยำ ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ เป็ นโรงเรี ยนสังกัดส่ วนกลำงพิเศษ โดยให้
สังกัดกลุ่ มที่ 9 กรมสำมัญศึกษำ และในปี กำรศึกษำ 2543 กรมสำมัญศึกษำสั่งให้ยุบโรงเรี ยนในสังกัด
ส่ วนกลำงกลุ่มที่ 9 ทั้งหมดลง โดยให้ข้ ึนตรงกับจังหวัดที่โรงเรี ยนตั้งอยู่ ในปี กำรศึกษำ 2546 โรงเรี ยน
ได้รับ กำรคัดเลื อกจำกกระทรวงศึก ษำธิ กำรตำมโครงกำร “หนึ่งอาเภอ หนึ่ งโรงเรี ยนในฝั น ”ให้เป็ น
โรงเรี ยนในฝั นของอำเภอพุทธมณฑล ปี กำรศึกษำ 2549 โรงเรี ยนได้รับกำรยกย่องให้เป็ น “โรงเรี ยนที่
ได้ รับความนิยมสู ง” จำกกระทรวงศึกษำธิกำร ในปี กำรศึกษำ 2552 เป็ น โรงเรียนมาตรฐานสากล และใน
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ปี กำรศึกษำ 2559 โรงเรี ยนได้เข้ำร่ วมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่ของสำนักงำนศึกษำธิ กำร ภำค 4
ในปั จจุ บ นั มี ว่ า ที่ร้อ ยตรี พิษ ณุ พล แตงอ่ อน ดำรงตำแหน่ ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ย น มี จำนวน
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 6 จำนวน 1,743 คน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
บุคลำกรทั้งสิ้ น จำนวน 120 คน จำแนกเป็ น ผูบ้ ริ หำร 4 คน ครู ประจำกำร 79 คน พนักงำนรำชกำร
2 คน ครู อตั รำจ้ำง 10 คน ลูกจ้ำงประจำ จำนวน 5 คน และลูกจ้ำงชัว่ ครำว 20 คน

