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ค าน า 

การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน
ในรอบปีการศึกษาของสถานศึกษา ในการเขียนรายงานที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบท
ของโรงเรียนตามมาตรฐาน  ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายใน  รวมถึงการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ระบุทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคต มีการน าเสนอ  รายงานผลการพัฒนาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ  รวมทั้งเพ่ือเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็งตามกฎกระทรวงดังกล่าว  โรงเรียนนางรองพิทยาคมจึงได้จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา(SAR 2562) เพ่ือเป็นการรายงานการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา 
ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และเป็นการวางแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
  

     

   โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

           โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต าบลนางรอง  อ าเภอ
นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31110  โทรศัพท์  044-631065  โทรสาร 044-631065   Mail : 
info@nrpsc.ac.th  website : www.wp.nrpsc.ac.th สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
32  เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ป๎จจุบัน มีครแูละบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 
64 คน  และมีนักเรียน จ านวนทั้งสิ้น 1,056 คน  

ผลการประเมินตนเอง 
1. มาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2.  หลักฐานสนับสนุน 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองผู้เรียน ตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาตามเปูาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการจัดการคุณภาพผู้เรียนมีการพัฒนา และ
ตอบสนองตรงตามมาตรฐานการศึกษาที่ทางสถานศึกษาก าหนด เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน 
ท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ โดยที่ไม่ขัดกับกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติของสังคม สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของ
ผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร ออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ ปลูกฝ๎งความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย รู้จักการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย ส่งเสริมด้านสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมให้แก่ผู้เรียน โดยจัดโครงการ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน  
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ เอกลักษณ ์อัตลักษณ์ ปรัชญา ค าขวัญ และเปูาหมายสถานศึกษา

มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัด ในการบริหารและการจัดการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของข้อมูลจากรายงานการ
ประเมินคุณภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ตามวงจรคุณภาพ PDCA ได้มีการปรับวิสัยทัศน์ใหม่ ให้สอดคล้องกับการได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล และเปิดห้องเรียนพิเศษเพ่ิมขึ้น โรงเรียนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และกลยุทธ์ใน การบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับป๎ญหาและความต้องการของท้องถิ่น  
นโยบายของต้นสังกัด และบริบทของสถานศึกษา โดยมีโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาครูและสร้างขวัญ
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ก าลังใจให้ครูและบุคลากร มีข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยที่ใช้ในการบริหารสถานศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น มีระบบการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือติดตามผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้น าในชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ส่วนราชการ
ในท้องถิ่น มีนวัตกรรมและการปฏิบัติที่ดีที่เป็นแบบอย่างที่ดีหลายโครงการหลายกิจกรรม  ได้รับรางวัลใน
ระดับต่าง ๆ ทั้งระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ     
มีการแก้ไขป๎ญหาให้ส าเร็จลุล่วง มีโครงการและกิจกรรมที่จะพัฒนาสถานศึกษาต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาสามารถด าเนินงานตามมาตรฐาน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ มีการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการประเมิน 
ชี้แนะจากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสร้างความเข้าใจและการรับรู้นโยบายของครู และ บุคลากรเรื่องการให้
การบ้านผู้เรียน ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่องการให้การบ้าน มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
สอนซ่อมเสริมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน เพ่ือสร้างบรรยากาศ การเรียนรู้
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ถนัดความสนใจและความต้องการของผู้เรียนทุกคน  ส่งผลให้ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดและปฏิบัติ  โดยบูรณาการในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบโครงงาน มีการจัดวิชาเรียนด้านเทคโนโลยีให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับชั้น บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับทุกรายวิชาที่สามารถใช้ร่วมกันได้ มีการน าเสนอผ่าน
สื่อ Facebook, Line และเว็บไซต์โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนอยาก
เรียนรู้ เกิดการแข่งขันและเรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้น การให้คะแนน รางวัล มากกว่าการติเตียน ครูมีการ
วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบวางแผน จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีการวัด
และประเมินผลที่มุ่งเน้น การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการวิจัยในชั้นเรียน และ
พัฒนาผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพด้วยวิธีวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน มีการใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย มีการตรวจสอบเป็นระยะอย่างเป็นระบบ  

 

       3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น   
    แผนปฏิบัติงานที่ 1  ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World- 
Class Standard School) 

แผนปฏิบัติงานที่ 2  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระให้สอดคล้องกับ 
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  

แผนปฏิบัติงานที่ 3  การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ป๎ญหาตามสถานการณ์ รวมทั้งการคิดอย่างเป็นระบบ ด้วย 
การส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้ผู้เรียนได้ตระหนัก  และเห็นความส าคัญในการศึกษา 
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     แผนปฏิบัติงานที่ 4   การจัดท าโครงการเปิดห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนคุณภาพ อย่างน้อยชั้นละ 
1 ห้องเรียน 

แผนปฏิบัติงานที่ 5  การระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ของโรงเรียน บริเวณหน้าเสาธง คลองน้ าข้างโรงเรียน เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และมี
บรรยากาศที่ร่มรื่น น่าอยู ่น่าเรียน 

แผนปฏิบัติงานที่ 6  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ด้วย 
ระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง  

แผนปฏิบัติงานที่ 7  การพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสม ส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการเรียนรู้เฉพาะด้าน 
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ส่วนที ่1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

    1. ข้อมูลทั่วไป 
 

           ชื่อโรงเรียนโรงเรียนนางรองพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต าบลนางรอง  
อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31110  โทรศัพท์  044-631065  โทรสาร 044-631065   
Mail : info@ nrpsc.ac.th   website : www.wp.nrpsc.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32  เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ผู้บริหารสถานศึกษา 
      นายสุรธี  เครือบคนโท              ผู้อ านวยการโรงเรียน        เบอร์โทรศัพท ์ 089-8457228 
      นายอายุปข่าน   สยามประโคน    รองผู้อ านวยการโรงเรียน    เบอร์โทรศัพท์  089-5813619 
      นางอรพิน   ขุนเพ็ง                  รองผู้อ านวยการโรงเรียน    เบอร์โทรศัพท ์ 081-9672650 
      นายภาคิน   ยิ่งภัทรกิจ              ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน    เบอร์โทรศัพท ์ 083-3866988 
 

1.1 ประวัติโดยย่อ  
         โรงเรียนนางรองพิทยาคม เปิดสอนครั้ งแรกในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2528 โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จากพระครูพิทักษ์ชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดกลางนางรอง  
อ าเภอนางรอง ให้ใช้โรงเรียนปริยัติธรรม ศาลาร่วมใจและศาลา
เ พ ีย ว พ ง ศ ์ เป็ นสถานที่ เ รี ยน  มีน าย พี ระ พันธ์  ฉกรรจ์ ศิ ลป์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองเป็นผู้รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่
โรงเรียนนางรองพิทยาคม อีกต าแหน่งหนึ ่ง ด้วย การจัดการเรียนการสอนจึงด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ครั้งแรกมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 80 คน 
 

          ป๎จจุบัน โรงเรียนนางรองพิทยาคม  มีผู้อ านวยการโรงเรียน คือ 
นายสุรธี  เครือบคนโท บริหารงานตั้งแต่ปี 2561 จนถึงป๎จจุบัน มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น   64   คน   และมีนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1–6  จ านวนทั้งสิ้น  1,056    คน   
 

1) วิสัยทัศน์  โรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถใช้เทคโนโลยี และภาษาเพ่ือการเรียนรู้สู่สากล น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

2) อัตลักษณ์    “มีวินัย   น้ าใจงาม”  

3) เอกลักษณ์   “บรรยากาศดี    มีสุนทรียภาพ” 

          4) ปรัชญาของโรงเรียน  “คนดี    มีวินัย” 

http://www.nrpsc.ac.th/
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         คนดี เป็นคนที่มีคุณธรรม  มีศีลธรรม  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบมีความขยันหมั่นเพียร 
รู้จักคุณค่าของการประหยัด มีความสุจริต มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย มีการยกย่องคุณธรรมความดีของบุคคล
มากกว่าเงินตราและฐานันดรศักดิ์ มีความคิดรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
         คนดี ย่อมคิดดี พูดดี ท าดี คือ พูด คิด และท าในสิ่งที่ไม่ท าให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน ฉะนั้นคน
ดีต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ กฎและกติกาของสังคม มีความรับผิดชอบ เคารพในเหตุผล เชื่อฟ๎งบิดา
มารดา ครู ผู้ปกครอง รู้จักเกรงใจ มีมานะ ขยันหมั่นเพียร สามารถพ่ึงตนเองได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
รู้จักประหยัด มีเมตตา กรุณา รู้จักการเสียสละและกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ซึ่งแสดงออกถึงการเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนมีวินัยตามปรัชญาของโรงเรียน 
 

5) ค าขวัญของโรงเรียน  “ ประพฤติดี  มีวิชา  รักษาวินัย  น้ าใจงาม ” 
         น ักเร ียนที ่ประพฤติด ี ม ีมารยาท รู ้จ ักปฏิบ ัต ิตนให้
ถูกต้องตามกาลเทศะ นอกจากจะเป็นศรีสง่าต่อตนเองแล้ว ยังสร้าง
ความศรัทธาให้แก่ผู ้ที ่พบเห็นอีกด้วย นักเรียนที่ตั ้งใจเรียนดีมีความ
วิริยะอุตสาหะ ศึกษาหา ความรู้อยู่เป็นนิจ จะเป็นผู้มีวิชา รอบรู้ และ
สามารถใช้ความรู้ที่ตนศึกษามาเป็นเครื่องน าทางให้ตนเองประสบ
ความส าเร็จในการศึกษา และสามารถน าความรู้ไปประกอบวิชาชีพเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได้  การรักษาวินัย สังเกตได้จากการแต่งกายถูกต้อง

ตามระเบียบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่ทางโรงเรียนก าหนด เคารพเชื่อฟ๎งบิดา มารดา ครู 
ผู้ที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาดี จะเป็นผู้รักษาวินัยในตนเอง ย่อมเป็นผู้เจริญ มีความรับผิดชอบ และสามารถ
ช่วยเหลือสังคมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วย น้ าใจวัดได้ที่การกระท า เช่น การเสียสละ มี
เมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ การไม่นิ่งดูดายในสิ่งที่ตนจะเอ้ือประโยชน์ได้  อีกทั้งมีความโอบอ้อมอารี ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การให้ความร่วมมือกับสถาบันของตนเอง 
 

6) คติธรรมของโรงเรียน    “ธมฺมจารีสุข เสติ  ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข” 
 

        คนเราเกิดมาเราย่อมมีกรรมเป็นมรดกด้วยกันทุกคน และทุกคนต้องอยู่ในกฎ
แห่งกรรมคือท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่วจึงมีสุขบ้างทุกข์บ้างคละปนกันไป  แต่สุขหรือทุกข์ที่
เราเป็นผู้ท าไว้นั่นเองจึงไม่ต้องโทษใครเราเป็นผู้ท าเราควรเป็นผู้รับในชีวิตของคนเรา
ต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้น  และทางที่จะให้ชีวิตเราพบสุขมากกว่าทุกข์นั้นมีจริงคือ 
การประพฤติธรรม การปฏิบัติธรรม การปฏิบัติชอบและปฏิบัติตรงโดยการส ารวมกาย 

ส ารวมวาจา และส ารวมใจ ให้ประพฤติแต่ในทางที่ดีที่ชอบ ไม่ประพฤติในสิ่งที่ท าให้ตนเอง และผู้ อ่ืน
เดือดร้อน ก็จะน าความสุขมาสู่ตนเอง และผู้อื่น 
 

  7) สีประจ าโรงเรียน     “ ขาว – ฟูา ” 
 

 
 
 
 
 
 
 

สีขาว  เป็นสีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาหมายถึงความสะอาดบริสุทธิ์และยุติธรรม 
สีฟูา  เป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุขความรู้แจ้งความมีป๎ญญา 
เมื่อน าสีมารวมกันมีความหมายว่า สะอาด สงบ สว่าง 
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8) อักษรย่อ            “น.ร.พ.” 
 

 
 
 
9) ตราประจ าโรงเรียน 

 
 
 

 ตรงกลางเป็นอักษรย่อชื่อโรงเรียน “น.ร.พ.” ทรงพุทธคธา มีดอกบัวรองรับใต้ดอกบัวมีคติธรรม 
ประจ าโรงเรียน“ธมฺมจารีสุข เสติ”แปลว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุขเหนือสุดเป็นรูปรัศมีครอบอยู่หมายความ
ว่า “ความเป็นผู้มีคุณธรรมน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมีป๎ญญา (สะอาดสงบสว่าง)” 
 

แผนที่โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

1.2  สถานที่ตั้ง 
โรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอแห่งที่ 2 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 137 หมู่ 

12  ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีเนื้อที่ 53  ไร่ 250 ตารางวา มีอาณาเขต
ดังนี้ คือ 

 

 ทิศเหนือ   จด    ที่ดินนายอ านาจ  ฉกรรจ์ศิลป์ และนายชุ่ม  ศรีทอง 
 ทิศใต้  จด   ถนนโชคชัย-เดชอุดม 
 ทิศตะวันออก จด ปศุสัตว์อ าเภอนางรอง 
 ทิศตะวันตก จด ถนน รพช. 
 

 

 

ถนนทางหลวง หมายเลข 24 
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1.3  ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
1 นายพีรพันธ์  ฉกรรจ์ศิลป์ รักษาการฯ 2528 
2 นายชอบ  บาลโสง 2528 - 2532 
3 นายสุรศักดิ์  ศรีสว่างรัตน์ 2532 - 2535 
4 นายวิฑูรย์  เชาวน์ศิริ 2535 - 2540 
5 นายประจวบ  วงศรีสา 2540 - 2543 
6 นายไกรลาศ   กุลวงศ์ 2543 - 2546 
7 นายพนม  เพชรจ าเริญสุข 2546 - 2551 
8 นายสรายุทธ  เสลารักษ์ 2551 - 2554 
9 นายสันติ  สุยโพธิ์น้อย 2554 - 2558 
10 นายเหมือน  รักสนาม 2558 - 2561 
11 นายสุรธี  เครือบคนโท 2561 – ป๎จจุบัน 

 
 
 

1.4  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
 

ที ่ คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
1 นายสรายุทธ   เสลารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2 พระครูศรีปริยัติวิบูลย์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ 
3 พระครูพิทักษ์  ชินวงศ์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ 
4 ว่าที่ร้อยโทนายแพทย์สมควร  ฉ่ าพึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5 นางสาวช านอง  แซ่เอ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6 นายเหมือน   รักสนาม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7 นางกนกวลี    กรเกศกมล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8 นายธวัชชัย  ดีสระวินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9 นายณัฐวุฒิ   เข็มทิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10 นางส ารอง  เกิดในหล้า ผู้แทนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น   
กรรมการ 

11 นางวันดี  วิภาตนาวิน ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
12 นายชัยชนะ   เริ่มปลูก ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
13 นางสาวภาวิณี   ชุดกระโทก ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
14 นางวรรณา   อู๋ไพจิตร ผู้แทนครู กรรมการ 
15 นายสุรธี   เครือบคนโท ผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
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1.5  เขตพื้นที่บริการ 
   โรงเรียนนางรองพิทยาคมมีเขตบริการ 36  หมู่บ้าน  ได้แก่     
 

        ต าบล/อ าเภอ โรงเรียน 
เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง  ชุมชนหนองรี  ชุมชนหนองกราด   

ชุมชนหนองเสม็ด 
ต าบลนางรอง หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 13, หมู่ที่ 14 

ต าบล/อ าเภอ โรงเรียน 
ต าบลล าไทรโยง หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8 

หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 13, หมู่ที่ 14 
ต าบลหัวถนน   หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8 

หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11 
 

 

1.6  ขนาดสถานศึกษา และแผนการจัดชั้นเรียน 
    โรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง แบบสหศึกษา นักเรียนไป-กลับ 

เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีจ านวนห้องเรียนทั้งหมด  29  
ห้องเรียน 

แผนการจัดชั้นเรียน 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  7 : 5 : 5 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  4 : 4 : 4 
 

 

     2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
         1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผูบ้รหิาร ครผููส้อน 
พนกังาน
ราชการ 

ครธูรุการ ครอูัตราจา้ง ลูกจา้ง รวม 

ปีการศึกษา 
2562 

3 54 2 1 3 6 69 
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     2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ ากว่า ป.ตรี 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการ   1      1 

รองผู้อ านวยการ   1 1     2 

ครูประจ าการ 1  8 17 9 20   54 

รวม 1  10 18 9 20 - - 57 
ครูอัตราจ้าง     2 1   3 

พนักงานราชการ     2    2 
เจ้าหน้าที่ธุรการ      1   1 

ลูกจ้าง       4 2 5 
รวม -  - - 4 2 4 2 12 

รวมทั้งสิ้น 1  10 18 13 22 4 2 69 

 

 

 

 

 

 

ป.เอก 
1% 

ป.โท 
40% 

ป.ตรี 
50% 

ต ่ากวา่ป.ตรี 
9% 

วุฒกิารศึกษา 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต ่ากวา่ป.ตรี 
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จ าแนกตามวิทยฐานะ 
 

ที ่ ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 
1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ. 3 1 - 1 
2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ. 3 1 1 2 
3 คร ู คศ.3 15 24 39 
4 คร ู คศ.2 2 6 8 
5 คร ู คศ.1 - 6 6 
6 ครูผู้ช่วย 1 - 1 

 

 

 

3) สาขาวิชาที่สอนและภาระงานสอน    

    ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คนใน
แต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1 ภาษาไทย 6 18 
2 ภาษาตา่งประเทศ 7 22 
3 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 9 19 
4 คณิตศาสตร ์ 8 20 
5 วิทยาศาสตร ์ 9 20 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา  6 21 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 19 
8 ศิลปะ 4 18 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 1 18 
    

 รวม 56  
                                                           

1 

   2 

 39 

 8 

6 

 1 
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ครู  คศ.1 

ครูผู้ชว่ย 

จ าแนกตามวิทยฐานะ 

ผอ.คศ.3 รองผอ.คศ.3 ครู  คศ.3 ครู  คศ.2 ครู  คศ.1 ครูผู้ช่วย 
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      3. ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 
 

      จ านวนนักเรียนในโรงเรยีนทั้งสิ้น 1,056  คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ม.1 7 148 120 268 38 
ม.2 5 97 77 174 34 
ม.3 5 71 111 182 36 

รวม ม.ต้น 17 316 308 624  
ม.4 4 42 109 151 37 
ม.5 4 45 101 146 36 
ม.6 4 40 59 135 33 

รวม ม.ปลาย 12 127 269 432  
รวมทั้งสิ้น 29 443 577 1,056  
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  4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา   (วิชาพ้ืนฐาน) 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 2109 373 318 421 393 332 117 117 10 1112 52.72 

คณิตศาสตร ์ 2417 290 249 519 543 442 214 95 12 1058 43.77 

วิทยาศาสตร ์ 5119 899 655 969 852 833 443 298 71 2523 49.28 

สังคมศึกษา ฯ 4907 1413 762 840 713 498 252 314 45 3015 61.44 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4094 1530 899 941 429 119 45 36 18 3370 82.31 

ศิลปะ 3568 1477 711 600 369 186 88 54 30 2788 78.13 

การงานอาชีพฯ 1902 861 315 254 149 99 75 79 66 1430 75.18 

ภาษาต่างประเทศ 5932 814 586 893 912 1160 690 740 66 2293 38.65 

รวมจ านวน 30048 7657 4495 5437 4360 3669 1924 1733 318 17589 60.18 
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      5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 
 

     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 52.47 54.00 55.91 55.14 
ภาษาอังกฤษ 29.04 30.52 32.98 33.25 
คณิตศาสตร์ 21.27 24.74 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 28.52 29.62 30.22 30.07 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   

5
2

.4
7

 

2
9

.0
4

 

2
1

.2
7

 2
8

.5
2

 

5
4

 

3
0

.5
2

 

2
4

.7
4

 

2
9

.6
2

 

5
5

.9
1

 

3
2

.9
8

 

2
6

.9
8

 

3
0

.2
2

 

5
5

.1
4

 

3
3

.2
5

 

2
6

.7
3

 

3
0

.0
7

 

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

เปรียบเทียบผล O-net  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 

ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 



14 

 

3
6

.1
8

 

3
2

.9
5

 

2
1

.8
5

 

1
6

.5
6

 

2
6

.1
1

 

4
0

.5
2

 

3
4

.6
1

 

2
5

.3
 

2
1

.2
2

 

2
7

.6
8

 

4
3

.0
2

 

3
6

.1
 

2
8

.9
7

 

2
5

.6
2

 

2
9

.4
 

4
2

.2
1

 

3
5

.7
 

2
9

.2
 

2
5

.4
1

 

2
9

.2
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ภาษาไทย สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

เปรียบเทียบผล o-net  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 

ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 

      
2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 36.18 40.52 43.02 42.21 
สังคมศึกษา 32.95 34.61 36.10 35.70 
ภาษาอังกฤษ 21.85 25.30 28.97 29.20 
คณิตศาสตร์ 16.56 21.22 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร์ 26.11 27.68 29.40 29.20 
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3) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 – 2562  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

รายวิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง 
ภาษาไทย 52.75 52.47 -0.28 
คณิตศาสตร ์ 26.76 21.27 -5.49 
วิทยาศาสตร์ 32.81 28.52 -4.29 
ภาษาต่างประเทศ 26.65 29.04 2.39 

รวม 138.97 131.30 -7.67 
ค่าเฉลี่ย 34.74 32.83 -1.92 
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4) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 – 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
รายวิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง 

ภาษาไทย 42.33 36.18 -6.15 
สังคมศึกษา 32.70 32.95 0.25 
ภาษาอังกฤษ 23.50 21.85 -1.65 
คณิตศาสตร ์ 19.85 16.56 -3.29 
วิทยาศาสตร์ 25.44 26.11 0.67 

รวม 143.82 133.65 -10.17 
ค่าเฉลี่ย 28.76 26.73 -2.03 
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      6. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  
 

          1)  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
    

ที่ แหล่งเรียนรู ้ ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ใช้บริการนักเรียนชั้น 
1 วิทยาศาสตร ์ นางวรรณา อูไ๋พจิตร ม.1 -  ม.3  
2 คณิตศาสตร ์ นายสมพุด เกตขจร ม.1 -  ม.3 
3 ภาษาไทย นางประเทือง  จันสว่าง        ม.4 - ม.6 
4 ห้องจริยธรรม นางสาวมณฑกาญจน์  ฉกรรจ์ศิลป ์ ม.1 -  ม.3 
5 ห้องคอมพิวเตอร์ นางปรียาลักษณ์ เฮงวาณิชย์        ม.1 -  ม.6 
6 พละศึกษาฯ/สนามกีฬา นางสาวก าไลทอง ราชแก้ว ม.1 -  ม.6 
7 ห้องนาฏศิลป ์ นางสาวพนัธนนัท์  สิงหภิวัฒน์   ม.1 -  ม.6 
8 ภาษาตา่งประเทศ/ห้อง ERIC นางสมบัติ สยามประโคน ม.1 -  ม.3 
9 ห้องโสตฯ/โรงฝึกงาน นายภาคนิ  ยิ่งภัทรกิจ ม.1 -  ม.3 
10 โรงเรียนธนาคาร นางวรรณา อูไ๋พจิตร ม.1 -  ม.6 
11 ห้องประชาสัมพันธ ์ นายพานุวฒัน์  ปูองเคน  ม.1 -  ม.6 
12 ห้องดนตรีไทย นายวิริยะ  ทองด ี ม.1 -  ม.6 
13 ห้องศิลปะ นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ ์ ม.1 -  ม.6 
14 ห้องพยาบาล นางวรรณา อูไ๋พจิตร ม.1 -  ม.6 
15 ห้อง รด. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางวรรณา อูไ๋พจิตร ม.4 -  ม.6 
16 ห้องอาเซียน นางรุ่งฤดี อุทุม  ม.4 -  ม.6 
17 ห้องแนะแนว นางสาริศา  ดวงจันทา ม.1 -  ม.6 
19 ห้องสมุด นางจุรีรัตน์  พันธุส์ว่าง ม.1 -  ม.6 
20 ห้องสภานักเรียน นายวิริยะ  ทองด ี ม.4 -  ม.6 
21 คหกรรม ห้องตัดเย็บ ประดิษฐ ์ นางอัมพวนั เวชชศาสตร ์ ม.1 -  ม.6 
22 แปลงเกษตร นางสาวรพีพรรณ สาลีรัมย ์ ม.1 -  ม.3 
23 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา นายกษิดิศ  ศิริเมฆา ม.1 -  ม.6 

 

 

           2)  จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้น จ านวน (คน) 
1 บ้านหนองตาเข้ม ม.1- ม.6 20 
2 อุทยานการเรียนรู้สิรินธร มทส. และสวนสัตว์

นครราชสีมา 
ม.5 – ม.6 259 

3 เพลาเพลินและสนามช้างอารีนา ม.1 – ม.2 399 
4 ศาลจังหวัดนางรอง (วันรพี) ม.4 – ม.6  40 
5 ปราสาทหินพิมายและไทรงาม ม.3 – ม.4 318 
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           3) ข้อมูลวิทยากรภายนอก/ปราชญ์ชาวบ้าน ปีการศึกษา 2562 
ที ่ กิจกรรม สถานที ่ ชื่อวิทยากร 
1 ความรู้ด้านกฏหมายเบื้องต้น ห้องโสต นายมนัสวี  เปาอินทร์ 
2 การถนอมอาหาร ห้องคหกรรม นางกัญญาพัชร ธนาศิริกุลพิศาล 
3 การเสริมสวย โรงฝึกงาน นางกนกกร  ชาญขุนทด 
4 ช่างตัดผม หน้าห้องโสต นายชัยกฤต  สอนบุญ 
5 ดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย นายสิงทอง  พวงพันธ์ 
6 ทูบีนัมเบอร์วันชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองตาเข้ม นางช าเลือง  แปูนรินทร์  
7 การท ากระถางปูน อาคารอุตสาหกรรม นายรณกฤต  สิทธิ์ศาสตร์ 

            

           4) ข้อมูลการใช้ห้องสมุดโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
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      7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะห่างจากชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ศาลจังหวัดนางรอง  ส านักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ส านักงาน
อัยการจังหวัดนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง และเรือนจ านางรอง  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  
รับจ้างทัว่ไป ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา  เข้าพรรษา ออกพรรษา งานบุญตามประเพณี ประเพณีลอยกระทง สงกรานต์ การ
แข่งเรืออีโปง ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เป็นต้น 
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.6 , ม.3  อาชีพหลัก คือ ท านา ท าการเกษตร ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 40,000 - 50,000 บาท  จ านวน
คนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3-4  คน 
 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอแห่งที่ 2 เปิดสอนตั้งแต่         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  เป็นโรงเรียนอยู่ในโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝ๎น สภาพสังคม วัฒนธรรม
ของโรงเรียน กึ่งเมือง กึ่งชนบท สภาพครอบครัวนักเรียนฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างขาดแคลน บางครอบครัว
นักเรียนอยู่กับตา ยาย ขาดความอบอุ่นภายในครอบครัว โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ศาลจังหวัดนางรอง  
ส านักงานบังคับคดจีังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ส านักงานอัยการจังหวัดนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง 
เรือนจ านางรอง โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากศาลจังหวัดนางรอง และส านักงานอัยการจังหวัด
นางรอง ในการศึกษาดูงาน มาให้ความรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน   
 
      8. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

ประเภท จ านวน 
1. อาคารเรียน 108 ล (208) 3 หลัง 
2. อาคารเรียน 318 ล/38 พิเศษ 1 หลัง 
3. อาคารเรียนอเนกประสงค์ 1 หลัง 
4. อาคารฝึกงาน 102/27 2 หลัง 
5. หอประชุม 100/32 1 หลัง 
6. บ้านพักครู  3 หลัง 
7. บ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง 
8. บ้านพักนักเรียน 3 หลัง 
9. โรงอาหารขนาด 300 ที่นั่ง 1 หลัง 
10. ห้องน้ าห้องส้วมนอกอาคารเรียน 3 หลัง 
11. สนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง 1 สนาม 
12. สนามฟุตบอล – กรีฑา  มาตรฐาน 1 สนาม 
13. ถังน้ า ฝ 33 (3 ชุด) 9 ถัง 
14. หอถังส่งน้ ามาตรฐาน 1 แห่ง 
15. สระน้ า 3 สระ 
16. แปลงฝึกงานเกษตร 10 ไร่ 
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ประเภท จ านวน 
17. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้องเรียน 
18. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง 
19. ศาลาไทย ตันเจริญ (บริจาคโดยคหบดีบรรยง ตันเจริญ)  1 หลัง 
20. ศาลาทรงไทยประยุกต์หน้าโรงเรียน   1 หลัง 
21. หอพระหน้าโรงเรียน  1 ที ่
22. ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ขนาด 22 เมตร x 40 เมตร   1 สนาม 
23. อาคารชั่วคราวโรงเก็บคัดแยกขยะรีไซเคิล   1  แห่ง 
24. สวนปุาธรรมชาติอนุรักษ์    1  แห่ง 
25. สวนปุาธรรมชาติ สวนดอนแต้ว  1  แห่ง 
26. โรงยิม 1  หลัง 
27. อาคารประชาสัมพันธ์ 1  หลัง 
28. ห้องกิจกรรมลูกเสือ 1 ห้อง 
29. โรงเรียนธนาคาร (ธกส.) 1 ห้อง 
30. ห้องอาเซียน 1 ห้อง 
31. ห้องศูนย์ ERIC 1 ห้อง 
32. พระพุทธรูปนครชัยบุรินทร์ 1 องค์ 
33. พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 1 องค์ 
34. โดมอเนกประสงค์ 1  หลัง 
35. ห้องศูนย์สื่อและเทคโนโลยี 1  ห้อง 
36. ซุ้มทางเดินข้างถนน 230 เมตร 
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      9. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

โรงเรียนนางรองพิทยาคมมีระบบบริหารงานเป็น 4 ฝุาย ได้แก่ ฝุายบริหารวิชาการ ฝุายบริหาร
งบประมาณ ฝุายบริหารงานบุคคล และฝุายบริหารทั่วไป 
     นายสุรธี  เครือบคนโท     ผู้อ านวยการโรงเรียน  
     นายอายุปข่าน  สยามประโคน   รองผู้อ านวยการฝุายบริหารวิชาการ      

นางอรพิน  ขุนเพ็ง           รองผู้อ านวยการฝุายบริหารงานบุคคลและบริหารงานฝุาย 
                                        งบประมาณ 

     นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ              ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝุายบริหารทั่วไป 
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      10. เกียรติยศ และผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 

โรงเรียน 
ที ่ ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 

 
เกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning  ระดับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
 

โล่รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ตาม
โครงการ “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วม
ใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน”  

มณฑลทหารบกท่ี 26 

3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
 

โล่รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ตาม
โครงการ “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วม
ใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน”  

หน่วยบัญชาการกอง
ก าลังส ารอง  
กรุงเทพมหานคร 

4 
 

โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
 

โรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับจังหวัด
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงาน ธ.ก.ส. 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ผู้บริหาร 
 

ที ่ ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
1 นายสุรธี  เครือบคนโท ผู้อ านวยการโรงเรียนดีเด่น ประจ าปี 2562 

จากนายกสภาผู้ปกครองและครูแห่ง
ประเทศไทย 

สภาผู้ปกครองและครู
แห่งประเทศไทย 

2 นายสุรธี  เครือบคนโท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  เนื่องในงานวัน
ครู อ าเภอนางรอง  ประจ าปี 2563   

สพป.บร.3 

3 นางอรพิน  ขุนเพ็ง รองผู้บริหารดีเด่น ปีการศึกษา 2562  จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์  

 

ครูผู้สอน 
 

ที ่ ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
1 นางจุรีรัตน์  พันธุ์สว่าง ครูปฏิบัติการสอนดีเด่น ปี 2561 ของ

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์  

3 นายวิริยะ  ทองดี ครูปฏิบัติการสอนดีเด่น ปี 2561 ของ
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์  
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ที ่ ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
3 นางนวลฉวี  วีราพันธ์  ครูปฏิบัติการสอนดีเด่น ปี 2561 ของ

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ 

4 นางสาริศา  ดวงจันทา        ครูปฏิบัติการสอนดีเด่น ปี 2561 ของ
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ 

5 นายสันติ  อาภรณ์พงษ์  ครูปฏิบัติการสอนดีเด่น ของสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์ 

จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ 

6 นางสาวศุภรักษ์  สิริโสม      ครูปฏิบัติการสอนดีเด่น ของสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์ 

จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ 

7 นางอัมพวัน  เวชชศาสตร์ ครูปฏิบัติการสอนดีเด่น ของสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์ 

จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ 

8 นางสาวยุพารัตน์  อุทัย  ครูปฏิบัติการสอนดีเด่น ของสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์ 

จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ 

9 นางสาวก าไลทอง  ราชแก้ว ครูปฏิบัติการสอนดีเด่น ของสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์ 

จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ 

10 นายอโณทัย  เวชชศาสตร์ ครูปฏิบัติการสอนดีเด่น ของสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์ 

จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ 

11 นางสุภารัตน์  คนชุม ครูปฏิบัติการสอนดีเด่น ของสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์ 

จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ 

12 นางสาวอารีย์  ครุฑประโคน
   

 

ครูปฏิบัติการสอนดีเด่น ของสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์ 

จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ 

13 ครูกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์   องค์กรระดับดี ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปี 2562 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ 
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ที ่ ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
14 นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในงานวันครู 

อ าเภอนางรอง  ประจ าปี 2563   
สพป.บร.3 

15 นางสาวสราวลี  มาประจวบ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในงานวันครู 
อ าเภอนางรอง  ประจ าปี 2563   

สพป.บร.3 

16 นายปรารภ  แกกูล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) สพฐ. 
 

นักเรียน 

ที ่ ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
1 เด็กหญิงกนกพร  เสาร์ประโคน ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี หน่วยงานดี องค์กร

ดี ชุมชนดี ในมิติวัฒนธรรม ประจ าปี 2562  
ประเภทเด็กดีเด่น   

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ 

2 นางสาววันวิสาข์  เตียวเจริญ ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี หน่วยงานดี องค์กร
ดี ชุมชนดี ในมิติวัฒนธรรม ประจ าปี 2562  
ประเภทเยาวชนดีเด่น   

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ในงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69  ปีการศึกษา 2562) ณ จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562  จ านวน  14  รายการ 
จ านวน  31 คน  โดยได้รับรางวัล  11  เหรียญทอง   2 เหรียญเงิน  และ  1 รางวัล เข้าร่วม 

รายการ ผลการแข่งขัน 
1. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1 – ม.3 เข้าร่วมอันดับอันดับ 5  52.4 คะแนน   

เกียรติบัตรเข้าร่วม 
2. การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  ม.4 - ม.6 อันดับที่ 28   88 คะแนน   

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
3. การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  ม.4 - ม.6 อันดับที่ 24   84  คะแนน   

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
4. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1 – ม.3 อันดับที่ 7   93 คะแนน   

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
5. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)  ม.4 - ม.6 รองชนะเลิศอันดับที่ 1  98 คะแนน   

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
6. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก  ม.4 – ม.6 อันดับที่ 7   85 คะแนน   

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
7. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1 – ม.3 อันดับที่ 15   81.67 คะแนน   

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
8. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้  ม.4 – ม.6 อันดับที่ 18  75.3  คะแนน   

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 

http://awards62.obecawards.net/ckfinder/userfiles/files/1611.pdf
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รายการ ผลการแข่งขัน 
9.การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง  ม.1 – ม.3 อันดับที่ 9   86 คะแนน   

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
10. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.4 – ม.6 อันดับที่ 9  84  คะแนน  

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
11. การแข่งขันเดี่ยวขับร้อง ม.4 – ม.6 อันดับที่ 12  84.75 คะแนน 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
12. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมวงเครื่องสายเครื่อง
เดี่ยว ม.1 – ม.6 

อันดับที่ 16  79 คะแนน   
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 

13. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่  ม.1 – ม.6 อันดับที่ 11  88 คะแนน   
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 

14.  การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1 – ม.6 อันดับที่ 8   88 คะแนน   
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 

   
   11. ผลการประเมินคุณภาพภายในปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2561) 

โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ได้ด าเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ซ่ึง
ได้ผลการประเมินตนเองเป็นดังนี้ 

ด้าน/มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

1. 
คุณภาพของผู้เรียน 
 

ดี 

2. 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ดีเลิศ 

3. 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ดีเลิศ 

ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านการอ่าน และการเขียน  จัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนที่เน้นทักษะการอ่านและการเขียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  มีการวัดและประเมินผล
การอ่านการเขียน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA   จัดให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียน
ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา การจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการของกลุ่มสาระ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการ
อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ค านวณที่เหมาะสมกับระดับชั้น จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ป๎ญหาอย่างหลากหลายทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  มีการจัดการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม การท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และ 
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ประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การสอนเทคโนโลยีการออกแบบ การสอนโครงงาน ชิ้นงาน 
และผลผลิต การจัดวิชาเรียนด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  มีการจัดบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศกับทุกรายวิชาที่สามารถใช้ร่วมกันได้  ส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมด้านเทคโนโลยี มีการน าเสนอ
ผ่านสื่อ Facebook, LINE ,เว็บไซต์โรงเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย ลูกเสือ เนตรนารี        
ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
กิจกรรมการศึกษาเพ่ือการมีงานท า การสอนปรับพ้ืนฐานของผู้เรียน วิเคราะห์ผู้เรียน เพ่ือแบ่งกลุ่มในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  มีการน าผลการทดสอบระดับชาติ   O-NET มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การแนะแนวโดยนักเรียนได้รับการแนะแนวจากทั้งในและนอกสถานที่ การ
เข้าร่วมรับฟ๎งการแนะแนวโดยการไปร่วมที่สถาบันการศึกษานั้นๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพ 
 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการ
สวดมนต์ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้นักเรียนภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิป๎ญญาไทย  ส่งเสริมการยอมรับเหตุผล 
ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์  นักเรียนรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง โดยส่งเสริมการเล่น
กีฬา การรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี  มีวิธีการปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติด และเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวโรงเรียนและสังคม   เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนและชุมชนอยู่เสมอเกี่ยวกับงานประเพณี
ท้องถิ่นเสมอ จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ค่านิยมท่ีดีต่อหลักสูตร โดยให้ผู้เรียนมีความรักเคารพกตัญํูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์  จัดกิจกรรมชุมนุม
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เป็นการฝึกทักษะให้กับเด็กๆ ที่สนใจ  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ
กลุ่มการท างานร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่งเสริมการจัดกิจกรรม กิจกรรมอาสา  โครงการค่ายวิชาการ  
ให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็น และการอยู่ด้วยกันในสังคม การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย มี
การตรวจสุขภาพประจ าปีของครู และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  มีโรงเรียนธนาคาร เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้ฝึกการ
ท างาน  การบริหารจัดการด้านการเงิน และการออมของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนก าหนดเปูาหมาย ปรับ

วิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณโครงการ ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงาน  เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการด าเนินการนิเทศก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สนับสนุนการ 
อบรม เพ่ิมความรู้และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ทั้งภายใน
โรงเรียน  โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนในด้านการใช้สื่ อไอซีที เพ่ือการเรียน        
การสอน เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้โดย มีการนิเทศ  ก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
และสรุปผลการ ด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของฝุายอย่างเหมาะสมและชัดเจน  การพัฒนาอาคารสถานที่ 
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มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน มีการจัดห้องสมุดให้มีบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษามาใช้ การ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน น าเสนอข้อมูล ข่าวสารต่างๆของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ และ 
Facebook สร้างช่องทางเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดและปฏิบัติ  โดยบูรณาการในการ

เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า หลักสูตรห้องเรียนกีฬา ให้
ผู้เรียนเลือกกิจกรรมตามความถนัด เพ่ือมีทักษะการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ  การจัดวิชาเรียนด้าน
เทคโนโลยีให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับทุกรายวิชาที่สามารถใช้ร่วมกันได้  
ส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมด้านเทคโนโลยี มีการน าเสนอผ่านสื่อ Facebook, LINE, เว็บไซต์โรงเรียน  
ส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มวิชาเลือกเสรี ผู้เรียนสามารถศึกษาได้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชน            
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้  เกิดการแข่งขันและเรียนรู้ด้วยความ
กระตือรือร้น  มีการวิเคราะห์หลักสูตร  ออกแบบวางแผน จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน  มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการ
วิจัยในชั้นเรียน ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพวิธีด าเนินการ
พัฒนาวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย มีการตรวจสอบเป็นระยะอย่างเป็นระบบ  
 

   12. การด าเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือภาครัฐ   

        โรงเรียนมีโครงการหรือกิจกรรม ด าเนินการ ดังนี้ คือ 

การติดตามนโยบาย No Child Left Behind (ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดท้ิงไว้ข้างหลัง) ของ สพม.32 

ประเด็น วิธีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
1. การมอบงานและให้
การบ้านนักเรียน 

    มีการประชุมครูเพ่ือมอบหมายงาน และการ
ให้การบ้านนักเรียน โดยใช้การบูรณาการ ให้
งานนักเรียนไม่เกิน 2 ชิ้น /ภาคเรียน ใช้
หลักการให้คะแนนร่วมกัน และลดการบ้าน 
โดยให้นักเรียน เรียนที่บ้าน และมาท างานใน
ห้องเรียน ครูเป็นผู้คอยให้การแนะน าช่วยเหลือ
ในกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 
     1.1 มีกิจกรรม หรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
แต่สมารถวัดการเรียนการสอนในตัวชี้วัดได้
หลายข้อ เช่น กิจกรรมรักการอ่าน การย่อ
ความ สรุปความ จับใจความ คิดวิเคราะห์จาก 
 

นักเรียนสามารถเรียนรู้  โดย
การบูรณาการความรู้กลุ่มสาระ
ได้มากขึ้ น  ท า ให้นั ก เรี ยนมี
การบ้านน้อยลง นักเรียนท า
ชิ้นงานน้อยลง ครูมีการบูรณา
การ การให้คะแนนจากชิ้นงาน
ที่ส าคัญส าหรับการลดการบ้าน
ท า ใ ห้ นั ก เ รี ย น ท า ง า น ใ น
ห้องเรียนได้ส่งตามก าหนด 
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ประเด็น วิธีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
การอ่าน จะไม่ให้การบ้านเพ่ิมเพราะนักเรียนได้
บันทึกการอ่านแล้ว 
     1.2 ลดการบ้านนักเรียนโดยการมอบหมาย
งานให้สามารถท าเสร็จภายในชั่วโมงเรียน 
     1.3 มอบหมายการศึกษาค้นคว้ าผ่ าน 
Internet นอกเวลาเรียน และท าแบบฝึกหัดใน
ชั่วโมงเรียน 
     1.4 ให้การบ้านนักเรียนอย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มและความสนใจของเด็ก 
     1.5 โครงการสอนและให้การบ้านแบบ
บูรณาการระดับชั้นกับกลุ่มสาระอ่ืน 
     1.6 โครงการกลุ่มไลน์คนรู้ ใจ เ พ่ือการ
การศึกษาและให้ความรู้ 
ผ่านระบบสนเทศ 
     1.7 นั ก เ รี ย นที่ ข า ดก า รส่ ง ง า น  แจ้ ง
ผู้ปกครองติดตามโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การท างานส่งได ้
 

2. การสอนซ่อมเสริม     ครูมีการสอนซ่อมเสริมนักเรียนนอกเวลา
เรียนเพ่ือปรับคะแนนของผู้ เรียนให้ได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งตอนเที่ยงและหลังเลิกเรียน 
และวันเสาร์อาทิตย์ บางกลุ่มสาระมีการจัด
กิจกรรมคลินิกของวิชาการเ พ่ือแก้ป๎ญหา
นักเรียน มีด าเนินงานดังนี้ 
     1.1 การจัดโครงการ/กิจกรรม/ค่ายทาง
วิชาการให้นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ า ส่ งงานไม่ครบ หรือสอบไม่ผ่านในราย
จุดประสงค์ กลางภาค มาเข้าค่าย เพ่ือพบ
ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา ด าเนินการสอนซ่อม
เสริมแล้วให้นักเรียนท างานส่ง สอบซ่อมจนกว่า
จะครบและผ่าน 
     1.2 จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มสอนซ่อม และ
สอนเสริม ที่สอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้เรียน 
     1.3 นักเรียนที่มีความเสี่ยงเรื่องผลการเรียน 
จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 
 

นั ก เ รี ยนที่ ม าส ามารถปรั บ
คะแนนได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ทุกคน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น นักเรียนได้เรียน
ค ร บ ต า ม ห ลั ก สู ต ร  ไ ด้ ท า
กิจกรรม และเกิดเรียนรู้ด้วย
แบบกลุ่ม 
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ประเด็น วิธีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
3. การบริหารจัดการ 
ชั้นเรียน     

    ให้แต่ละกลุ่มสาระจัดบรรยากาศชั้นเรียน 
ให้เป็นบรรยากาศการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ จัด
บรรยากาศให้เป็นห้องเรียน เรียนได้ด้วยตนเอง 
ถึงแม้ว่าครูผู้สอนไม่อยู่ ได้แก่ 

      1.1 จัดตกแต่งห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     1.2 เอาใจใส่ดูแลนักเรียนในชั้นเรียนอย่าง
ทั่วถึง 

     1.3 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

     1.4 ใช้กระบวนการสอนแบบเพื่อนช่วย
เพ่ือน 

     1.5 สอนโดยใช้โปรแกรม power point 
และการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างหลากหลาย และเข้าใจเนื้อหาได้
ง่ายขึ้น 

     1.6 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น 

     1.7จัดแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกให้
หลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ที่มากขึ้น 
 

ห้องเรียนทุกห้องมีบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  นักเรียน
เรียนอย่างมีความสุขสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้
มอบหมายงานให้นักเรียน 

 

4. การพัฒนาหลักสูตร
ทางเลือก 
ของสถานศึกษา 

      
      ประชุมครูในโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจ
และการด าเนินการตามนโยบายฯ  โดยมีการ
ประชุมวางแผนร่วมกัน ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษาในการเปิดหลักสูตรให้มีความ
หลากหลาย และในปีการศึกษาหน้ามีการเปิด 
หลักสูตรทวิศึกษา หลักสูตร SEP เพ่ิมเติม 
 

หลักสูตรที่หลากหลายให้
เหมาะสมกับผู้เรียนที่แตกต่าง
กัน ได้แก่ 
     2.1 หลักสูตรการมีงานท า 
     2.2 หลักสูตรห้องเรียนกีฬา 
     2.3 วิชาเลือกธุรกิจศึกษา 
     2.4 วิชาเลือกเสรี 
     2.5 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่วนที่  2 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ....ดี....... 
2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ข้อมูลหลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 

2.1 วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
ด้านการอ่าน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ กิจกรรมแข่งทักษะวันสุนทรภู่ กิจกรรม

ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในวันภาษาไทย การวัดการอ่านการเขียน จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้ส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยมีปูายนิเทศ ด้านการเขียน จัดกิจกรรมการเขียนสมุดบันทึกรักการอ่าน จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ  กิจกรรมแบบฝึกหัดจากการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านการสื่อสาร จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนน าเสนอความรู้ โดยการน าเสนอผ่านโครงงาน การน าเสนอ การแนะนาสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
ต้อนรับผู้ประเมินจากภายนอก  มีโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพ่ือการสื่อสาร ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ
ด้านการสื่อสารระหว่างผู้พูดและผู้ฟ๎ง โดยผ่านกิจกรรมการรายงานหน้า ชั้นเรียน ด้านการคิดค านวณ จาก
แบบสรุปกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ กิจกรรมชุมนุมคลินิกคณิตศาสตร์ กิจกรรมนักคณิตศาสตร์น้อย คณิต
คิดเร็ว มีการน าหลักการคิดค านวณมาบูรณาการใช้กับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโดย นอกจากนี้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ยังท าวิจัย โครงงานเพ่ือแก้ไขป๎ญหาและพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณให้สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้  

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ป๎ญหา  

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ผ่านโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเขียน
ตอบค าถาม โดยใช้ค าถามปลายเปิด กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงโครงงานในทุก
กลุ่มสาระพร้อมทั้งมีกระบวนการท างานกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดในการท างานกลุ่มแก้ป๎ญหาร่วมกัน มีการ
ประชุมวางแผน ความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และแก้ป๎ญหาจากการด าเนินงานของสภานักเรียนเพื่อแก้ไขป๎ญหาต่าง  

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
มีผลงานจากการท าโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอน การท างาน 
และป๎ญหาอุปสรรคของการท างาน ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก
การท างานร่วมกันเพ่ือสร้างสรรค์ มีชิ้นงานหรือผลงานโดยผ่านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ
โครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้โครงงานเข้ามาช่วยในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
ผู้เรียนมีความสามารถด้านการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม (Social Network) เพ่ือพัฒนาตนเองใน

ด้านการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และ
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ถูกต้อง เหมาะสมผ่านกระบวนการเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น การใช้งาน
ผ่านระบบ To School ของสถานศึกษา ผู้เรียนนาองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้มาพัฒนาตนเอง น าทักษะที่
ได้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
จากโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ โครงการปลอด 0, ร, มส. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์ทางด้าน
วิชาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ เช่น การสอนเสริมการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O–NET 
(Ordinary National Educational Test) มีการวัด และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการสอนเสริมทางด้าน
การอ่าน เขียน สื่อสาร คิดค านวณ ฝึกให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ป๎ญหา นาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่
ทันสมัยต่อเหตุการณ์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน แต่ยังไม่ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ         
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
มีหลักสูตร ที่มีความเก่ียวข้องกับอาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนตามความสามารถ แต่

ละระดับชั้น ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ จากการเรียนรู้ในรายวิชาการงาน
อาชีพ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการโครงงานอาชีพ สิ่งประดิษฐ์ โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับการดารงชีวิตของผู้เรียน ซึ่งสอนให้ผู้เรียนได้รับความรู้ 
เกี่ยวกับการประหยัดอดออม การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่ก าหนด  
มีแผนงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาของสถานศึกษา

อย่างชัดเจน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา และมีค่านิยมที่พึงไว้ให้
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น มีจิตสาธารณะโดยที่ไม่ขัดกับกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติของ
สังคม สถานศึกษาได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ กิจกรรมอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น จัดท าโครงการวันส าคัญแห่งชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นในการท าความดี และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลอ่ืน 
ส่งเสริมการประหยัดอดออมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน โดยมีค่าคุณลักษณะ และค่านิยมตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด และเป็นเยาวชนที่ดี
ของประเทศชาติต่อไป  

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
สถานศึกษาได้ปลูกฝ๎งและสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง  โดยมี

โครงการนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ โครงการวันส าคัญแห่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมชุมนุมงาม
อย่างไทย กิจกรรมยิ้มไหว้ทายทัก กิจกรรมการแสดงละครประวัติศาสตร์พนมรุ้งมหาเทวาลัย กิจกรรม
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อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นนางรองบ้านเอ๋ง ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับบริบท
ท้องถิ่น ส่งเสริมผู้เรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม และความเป็นไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิ
ป๎ญญาไทย  

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
มีการด าเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้เกิด การ

ยอมรับและท ากิจกรรมอย่างมีความสุข เช่น โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมจิตอาสานักศึกษา  
วิชาทหาร และลูกเสือ กกต. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลดเรียนเพ่ิมรู้ มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมคริสต์มาส การมีส่วนร่วมใน
การประกวดผลงานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น มีสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง โดยผู้เรียนทุก
คนท าให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
จากแบบบันทึกการตรวจสุขภาพประจ าปี กิจกรรมริชาการเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน

จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬานันทนาการจากทุกกลุ่มสาระตามจินตนาการ โดย
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ทดสอบสมรรถภาพผู้เรียน แบบคัดกรองนักเรียน บันทึก
การเยี่ยมบ้าน กิจกรรม To Be Number One การจัดกิจกรรม รายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาให้
นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมกีฬาภายใน มีการดูแล
ผู้เรียนในทุกกลุ่ม โดยความร่วมมือกันระหว่างคุณครู บุคลากร และผู้ปกครอง แก้ไขพฤติกรรมให้ค าปรึกษา
อย่างใกล้ชิด โดยผ่านโครงการแนะแนว กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา รวมทั้งได้มีการศึกษาผู้เรียน
รายกรณี และบันทึกพฤติกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกัน
กับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1) เอกสารสรุปผลการวัดและประเมินผลการอ่านการเขียน  

2) แบบประเมินผลการเรียน (ปพ.5)  
3) แบบบันทึกรักการอ่าน 
4) สารสนเทศโรงเรียน 
5) โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
6) ค าสั่งโรงเรียน 
7) สรุปผลการจัดกิจกรรม  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
8) โครงงานนักเรียน  ชิ้นงาน 
9) รายงานการสอนของครู 
10) รายงานการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษา 
11) หลักสูตรของสถานศึกษา (หลักสูตรกีฬา) 
12) สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจ าปี 
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13) แบบบันทึกความดีนักเรียน 
14) ชุมนุม  ชมรม ด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 
15) บันทึกการตรวจสุขภาพประจ าปี  การทดสอบสมรรถภาพ 
16) ผลการทดสอบระดับชาติ ( o-net  ม.3 และ ม.6) 
17) รายงานการด าเนินการตามจุดเน้นของ สพม.32  (No Child Left Behind)  
18) เกียรติบัตร  ภาพกิจกรรม 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  
     1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในด้านการ
แสดงออกและความรู้ความสามารถด้านการแข่งขัน
ดนตรี และศิลปะ  
     2.  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ  
     3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มี
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย  
 

     1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ทุกกลุ่ มสาระให้สอดคล้องกับผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
     2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิด
สร้างสรรค์ ทักษะการแก้ป๎ญหาตามสถานการณ์ 
รวมทั้งการคิดอย่างเป็นระบบ  
     3. พัฒนาทักษะด้านการน าเสนอ การอภิปราย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ การ
แก้ป๎ญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

4. แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น                                                 

1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับผล
การทดสอบระดับชาติ(O-NET) โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ด้วยการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้ผู้เรียนได้ตระหนัก และเห็นความส าคัญในการศึกษา  

2. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
และคิดสร้างสรรค ์ทักษะการแก้ป๎ญหาตามสถานการณ์ รวมทั้งการคิดอย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะด้าน การ
น าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการแก้ป๎ญหาตามสถานการณ์ได้ อย่าง
เหมาะสม การจัดกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาด้านร่างกาย และจิตสังคมให้มากข้ัน 
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ประเด็น ผลการด าเนินการ 
ความสามารถในการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร  

 
ความสามารถในการคดิ 
ค านวณ 

 
ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คดิ
วิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
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ร้อยละความสามารถอา่น เขียน สือ่สารฯ 
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ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละความสามารถในการคิดค านวณ 

62.93 

29.83 

4.54 1.3 

ร้อยละของนกัเรียนด้านการคดิวเิคราะห์ คิดวิจารณญาณ  

ดีเยี่ยม ดี ผา่น ไมผ่า่น 
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ประเด็น ผลการด าเนินการ 
ผลการสอบวัดระดับชาต ิ
o-net ปีการศึกษา2562 

 
ความพร้อมในการศึกษา
ต่อ การฝึกงาน หรือการ
ท างาน 

 
สุขภาวะทางร่างกาย 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

คะแนนเฉลีย่ o-net  ปีการศกึษา 2562  (ม.3 , ม.6) 

ม.3 ม.6 

0 

37.03 % 

62.96 % 

จ านวนนกัเรียนม.6 ที่ศกึษาตอ่ ท างาน 

ท างาน ท างานและศกึษาตอ่ ศกึษาตอ่ 

95.14 

94.25 

93.4 93.37 
93.15 

94.81 
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94.5
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ร้อยละนกัเรียนตรวจสขุภาพประจ าปี 

สงัคมศกึษา 
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ประเด็น ผลการด าเนินการ 

ผลการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาค 
ปีการศึกษา 2562 

 
นักเรียนมีคณุลักษณะ
อันพึงประสงค ์
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จ านวนเหรียญรางวลัที่ได้รับ (รายการ) 

เข้าร่วม ทองแดง เงิน ทอง 

77.33 

16.51 

1.46 2.22 

ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามหลกัสตูร 

ดีเยี่ยม 

ดี 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 
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    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

1. ระดับคุณภาพ.........ยอดเยี่ยม............. 
2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 

 สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องยั่งยืน โดย
การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู
และบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยผู้บริหารยึดกระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารตามวงจรคุณภาพ คือ PDCA ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก าหนด
เปูาหมายและการด าเนินงานที่ชัดเจน มีการกากับติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขงานอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โรงเรียนมีการวางแผนการด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561   มีการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาแก่บุคลากร  จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีการก าหนดค่าเปูาหมาย
มาตรฐานการศึกษา   มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และมีการจัดท า
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

มีกิจกรรมและโครงการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  สถานศึกษาได้บรรลุตามวิสัยทัศน์
และจุดมุ่งหมายที่ก าหนด มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียนนางรองพิทยาคม ที่มีข้อจ ากัดในด้านทรัพยากรในการลงทุนและสภาพ 

ครอบครัวของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ แสวงหาองค์ประกอบแห่งการพัฒนาตนเอง รู้จักคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ป๎ญหา กล้าตัดสินใจด้วยตนเอง ใช้เวลาและเลือกกิจกรรมในชั่วโมงลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ได้สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของตนเอง ท าให้ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ สถานศึกษาได้น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูคิดค้นออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรม
ใช้ใน การเรียนการสอน คณะกรรมการศึกษาข้ันฐานมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกด้าน ส่งผลให้ผู้เรียน 
คร ูสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลในระดับต่างๆ จ านวนมาก 

    โรงเรียนได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษามาใช้ ซึ่งประกอบด้วยงานด้าน
มีระบบเครือข่าย ระบบ Security และ Server การให้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน  มีระบบข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนที่ใช้ในหน่วยงานต่างๆที่ใช้ผ่านระบบเครือข่ายของโรงเรียน เช่น ข้อมูลบุคลากรและ
นักเรียนทั้งหมด ข้อมูลคะแนนทั้งหมดของนักเรียน ข้อมูลการขาด ลา มาสายของครูและนักเรียน  จัดการอบรม
ให้กับบุคลากร ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้งานสารสนเทศของโรงเรียน  น าเสนอข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของ
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โรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook สร้างช่องทางเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า โรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์  
 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง 

1) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
3) รายงานการประเมินตนเอง SAR 
4) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น) 
5) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
6) หลักสูตรสถานศึกษา 
7) สรุปการอบรมพัฒนาครู   
8) การจัดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ 
9) สรุปกิจกรรม โครงการ 
10) สรุปการนิเทศ ติดตามงานกิจกรรม  โครงการ 
11) ผลงานรางวัลโรงเรียน  ผูบ้ริหาร ครู และนักเรียน 
12) รูปภาพที่เก่ียวข้อง 

      3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  
     1. คณะผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงและความเอาใจใส่ 
ในปีการศึกษา 2562 มีผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และ 6 จบการศึกษารอบแรก 100%  
     2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มี
หลักสูตรห้องเรียนกีฬา การนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 
มีการส่งเสริมความสามารถของตามความถนัดและ
ความสนใจโดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ  
     3. การพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือ
จัดการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียนคุณภาพ สนามกีฬา 
ทางเดิน และบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่น
สวยงาม ห้องเรียนศูนย์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท า
รั้วคอนกรีต อาคารสถานที่และห้องเรียนเพียงพอ มีการ
จัดท าโดมเอนกประสงค ์ 
     4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความ
ถนัด มีการส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนา ตาม
ความรู้ความสามารถและความสนใจ เสริมสร้างขวัญ  

     1. ควรเปิดห้องเรียนพิเศษและห้องเรียน
คุณภาพเพ่ิมข้ึน อย่างน้อยชั้นละ 1 ห้อง  
     2. ควรมีการระดมทรัพยากรในการจัด
การศึกษา ในการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมยังไม่เพียงพอ เช่น อาคารเรียน 
ห้องเรียนยังชารุด ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน ได้แก่ 
คลอง สวนหย่อมบริเวณเสาธง  
     3. ควรจัดท าแผนและโครงการให้สอดคล้อง
กับป๎ญหา คือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อ การเรียนรู้  
     4. จัดท าระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงและ
มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนรู้
ที่ทันสมัย  
     5. ควรจัดตั้งสมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน 
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนางรองพิทยาคม  
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จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  
ก าลังใจให้ครูและบุคลากร ครูและบุคลากรมีความรู้
ความสามารถตรงตามวิชาเอก ครูพัฒนาตนเองตาม
ความถนัดและความสนใจ  
     5. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนร่วม มี
คณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง มีกองทุนเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนางรองพิทยาคม  

 

4. แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น  

1. จัดท าโครงการเปิดห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนคุณภาพ อย่างน้อยชั้นละ  1  ห้อง  
2 จัดท าแผนงานและโครงการในการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3. มีการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 

บริเวณหน้าเสาธง คลองหน้าโรงเรียน เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีบรรยากาศท่ีร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน  
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตที่มี

ความเร็วสูง  
5. จัดดั้งสมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนางรองพิทยาคม  
 

ประเด็น ผลการด าเนินการ 
การพัฒนาอบรม
ครูผูส้อน 

 
การนิเทศภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
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จ านวนครัง้ครูผู้สอนกลุ่มสาระเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2562 
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ประเด็น ผลการด าเนินการ 
การประชุมวางแผน 

 
งานสัมพันธ์ชุมชน
แนะแนวศึกษาต่อ 

 
จัดหาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน 
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ประเด็น ผลการด าเนินการ 
ผลการประเมิน ตดิตาม 
นิเทศจากต้นสังกดั 
(อ.ก.ต.ป.น.) 

 
การประเมิน ติดตาม นิเทศจากต้นสังกัด (อ.ก.ต.ป.น.) ปี 2562 

 

 
 

การประเมินคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 
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 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ......ดีเลิศ...........  
2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 

      2.1 วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 

โดยโรงเรียนนางรองพิทยาคม มีการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ ด าเนินการตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสร้างความเข้าใจและการรับรู้นโยบายของ
ครู และ บุคลากรเรื่องการให้การบ้านผู้เรียน ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่องการให้การบ้าน มี
การปรับเปลี่ยนแนวทางการสอนซ่อมเสริมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียน เพ่ือ
สร้างบรรยากาศ การเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 มีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความถนัดความสนใจและ
ความต้องการของผู้เรียนทุกคน มีการด าเนินงานตามโครงการที่สถานศึกษา จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดและปฏิบัติ  โดยบูรณาการใน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การสอน
แบบโครงงาน  

มีการจัดวิชาเรียนด้านเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับทุก
รายวิชาที่สามารถใช้ร่วมกันได้ มีการน าเสนอผ่านสื่อ Facebook, Line และเว็บไซต์โรงเรียน มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้  เกิดการแข่งขันและเรียนรู้ด้วยความ
กระตือรือร้น การให้คะแนน รางวัล มากกว่าการติเตียน  

ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบวางแผน จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน  

มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการ 

วิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพด้วยวิธีวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละคน ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย มีการตรวจสอบเป็นระยะอย่างเป็น
ระบบ มีการแจ้งคะแนนผู้เรียนเป็นระยะในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแจ้งคะแนนเก็บก่อนสอบปลายภาค  

ครูผู้สอนจัดกิจกรรมตามแผนจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนมีจอโทรทัศน์ ครูมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  

ไมโครโฟน ครูมีการเตรียมสื่อประกอบการเรียนการสอน เช่น วีดีทัศน์ ใบงาน วิดีโอที่ดาวน์โหลดมาจาก              
เวปไซต์ต่างๆ  

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีค าชม มีค าพูดที่ให้ผู้เรียนสบายใจ มีการล้อเล่นให้ผู้เรียนหาย
เครียด เป็นต้น ส่วนการวัดผลประเมินผล ครูให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเป็นกลุ่ม  
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    2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- หลักสูตรของสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แฟูมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- หลักฐานการสอนเสริม/สอนซ่อม 
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
- แบบส ารวจข้อมูล สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ 
- เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
- บันทึกผลหลังสอน 
- แผนงาน / โครงการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- แบบคัดกรองนักเรียน 
- บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
- รายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครู 
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ 
- ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ 
- รางวัล เกียรติบัตร ภาพถ่าย 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  
     1. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น ทั้งในและนอกสถานศึกษา เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถและความ
ถนัดของตนเอง  
     2. สถานศึกษาเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์การสอน
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงท าให้มีครู
ฝึกสอนมาช่วยปฏิบัติงานการสอนเพ่ิมข้ึน   
     3. ครูผู้สอนมีเครื่องมือและวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลที่หลากหลาย  
     4. ครูผู้สอนมีการวิจัยและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ ที่ใช้ในชั้นเรียนอย่างหลากหลาย 

     1. สภาพห้องเรียน สื่อ เทคโนโลยี และอุปกรณ์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่เหมาะสมกับยุค ไทย
แลนด์ 4.0  
     2. การพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอน
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับ
กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการเรียนรู้เฉพาะด้าน  
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4. แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

1. ครูผู้สอนควรได้รับงบประมาณสนับสนุนในด้านการปรับปรุงพัฒนาสภาพห้องเรียน สื่อ เทคโนโลยี 
และอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้บางสาระให้เหมาะสมกับยุคไทยแลนด์ 4.0 เช่น 
อุปกรณ์เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นต้น  
 2. ครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น 
TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on Mission and 
Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมสาหรับกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการแตกต่าง และเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนรายคน ที่
ต้องการเรียนรู้เฉพาะด้าน เพ่ือเตรียมตัวสู่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเตรียมตัวประกอบอาชีพหลัง จบ
การศึกษา 
 

ประเด็น ผลการด าเนินการ 
การส่งแผนการสอน
และวิจัย 

 
ครูใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนและวัดผล
ประเมินผล 
 (To school) 
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ร้อยละของครูมีแผนการสอนและวิจยัในชัน้เรียน 
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ร้อยละของครูที่ใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการชัน้เรียน  
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ประเด็น ผลการด าเนินการ 
แหล่งเรียนรู้
ภายนอก 

 
การใช้ห้องสมุด 

 
การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
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บ้านหนองตาเข้ม 

อทุยานการเรียนรู้สริินธรมทส. และ
สวนสตัว์นครราชสีมา 
เพลาเพลนิและสนามช้างอารีนา 

ศาลจงัหวดันางรอง 
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 สรปุคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม (ท้ัง 3 มาตรฐาน) 
1 .ระดับคุณภาพ.............ดีเลศิ................  
2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 

      2.1 วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองผู้เรียน ตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาตามเปูาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการจัดการคุณภาพผู้เรียนมีการพัฒนา และ
ตอบสนองตรงตามมาตรฐานการศึกษาที่ทางสถานศึกษาก าหนด เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน 
ท้องถิ่น มีจิตสาธารณะโดยที่ไม่ขัดกับกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติของสังคม สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของ
ผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร ออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ ปลูกฝ๎งความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย รู้จักการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย ส่งเสริมด้านสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมให้แก่ผู้เรียน โดยจัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน  
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ เอกลักษณ ์อัตลักษณ์ ปรัชญา ค าขวัญ และเปูาหมายสถานศึกษา

มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัด ในการบริหารและการจัดการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของข้อมูลจากรายงานการ
ประเมินคุณภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ตามวงจรคุณภาพ PDCA ได้มีการปรับวิสัยทัศน์ใหม่ ให้สอดคล้องกับการได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล และเปิดห้องเรียนพิเศษเพ่ิมขึ้น โรงเรียนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และกลยุทธ์ใน การบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับป๎ญหาและความต้องการของท้องถิ่น  
นโยบายของต้นสังกัด และบริบทของสถานศึกษา โดยมีโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาครูและสร้างขวัญ
ก าลังใจให้ครูและบุคลากร มีข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยที่ใช้ในการบริหารสถานศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น มีระบบการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือติดตามผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้น าในชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ส่วนราชการ
ในท้องถิ่น มีนวัตกรรมและการปฏิบัติที่ดีที่เป็นแบบอย่างที่ดีหลายโครงการหลายกิจกรรม  ได้รับรางวัลใน
ระดับต่าง ๆ ทั้งระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการ
แก้ไขป๎ญหาให้ส าเร็จลุล่วง มีโครงการและกิจกรรมที่จะพัฒนาสถานศึกษาต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สถานศึกษาสามารถด าเนินงานตามมาตรฐาน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการประเมิน 



47 

 

ชี้แนะจากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสร้างความเข้าใจและการรับรู้นโยบายของครู และ บุคลากรเรื่องการให้
การบ้านผู้เรียน ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่องการให้การบ้าน มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
สอนซ่อมเสริมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียน เพ่ือสร้างบรรยากาศ การเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความถนัด
ความสนใจและความต้องการของผู้เรียนทุกคน ส่งผลให้ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดและปฏิบัต ิโดยบูรณาการในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบโครงงาน มีการจัดวิชาเรียนด้านเทคโนโลยีให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับชั้น บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับทุกรายวิชาที่สามารถใช้ร่วมกันได้ มีการน าเสนอผ่าน
สื่อ Facebook, Line และเว็บไซต์โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนอยาก
เรียนรู้ เกิดการแข่งขันและเรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้น การให้คะแนน รางวัล มากกว่าการติเตียน ครูมีการ
วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบวางแผน จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  มีการวัด
และประเมินผลที่มุ่งเน้น การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการวิจัยในชั้นเรียน และ
พัฒนาผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพด้วยวิธีวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน  ใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย มีการตรวจสอบเป็นระยะอย่างเป็นระบบ  

 

     2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1) ผลการวัดและประเมินผลการอ่านการเขียน 
2) แบบประเมินผลการเรียน (ปพ.5)  
3) แบบบันทึกรักการอ่าน 
4) สารสนเทศโรงเรียน 
5) โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
6) ค าสั่งโรงเรียน 
7) สรุปผลการจัดกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวข้อง 
8) โครงงานนักเรียน  ชิ้นงาน  ผลงานนักเรียน 
9) รายงานการสอนของครูผู้สอน 
10) รายงานการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษา 
11) หลักสูตรของสถานศึกษา (หลักสูตรกีฬา) 
12) สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจ าปี 
13) แบบบันทึกความดีนักเรียน 
14) บันทึกชุมนุม  ชมรม ด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 
15) บันทึกการตรวจสุขภาพประจ าปี  การทดสอบสมรรถะภาพ 
16) ผลการทดสอบระดับชาติ ( o-net  ม.3 และ ม.6) 
17) รายงานการด าเนินการตามจุดเน้นของ สพม.32  (No Child Left Behind)  
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18) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
19) แผนกลยุทธ์ 
20) แผนปฏิบัติการประจ าปี 
21) หลักสูตรสถานศึกษา 
22) สรุปการอบรมพัฒนาครู  อบรมคูปองครู 
23) การจัดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ 
24) ผลงานรางวัลโรงเรียน  ครู บุคลากร 
25) แผนการจัดการเรียนรู้ 
26) บันทึกผลหลังสอน 
27) รายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครู 
28) แฟูมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
29) หลักฐานการสอนเสริม/สอนซ่อม 
30) ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
31) แบบส ารวจข้อมูล สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ 
32) เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
33) แผนงาน / โครงการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
34) แบบคัดกรองนักเรียน 
35) บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
36) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ 
37) ผลงาน รางวัล เกียรติบัตร ภาพถ่ายกิจกรรม 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  

     1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในด้านการ
แสดงออกและความรู้ความสามารถด้านการแข่งขัน
ดนตรี และศิลปะ  
     2. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ  
     3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย  
 

     1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ทุกกลุ่ มสาระให้สอดคล้องกับผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
     2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิด
สร้างสรรค์ ทักษะการแก้ป๎ญหาตามสถานการณ์ 
รวมทั้งการคิดอย่างเป็นระบบ  
     3. พัฒนาทักษะด้านการน าเสนอ การอภิปราย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ การ
แก้ป๎ญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  

     1. คณะผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงและความเอาใจใส่ 
ในปีการศึกษา 2562 มีผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และ 6 จบการศึกษารอบแรก 100%  
     2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มี
หลักสูตรห้องเรียนกีฬา การนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 
มีการส่งเสริมความสามารถของตามความถนัดและ
ความสนใจโดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ  
     3. การพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือ
จัดการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียนคุณภาพ สนามกีฬา 
ทางเดิน และบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่น
สวยงาม ห้องเรียนศูนย์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท า
รั้วคอนกรีต อาคารสถานที่และห้องเรียนเพียงพอ มีการ
จัดท าโดมเอนกประสงค ์ 
     4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความ
ถนัด มีการส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนา ตาม
ความรู้ความสามารถและความสนใจ เสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจให้ครูและบุคลากร ครูและบุคลากรมีความรู้
ความสามารถตรงตามวิชาเอก ครูพัฒนาตนเองตาม
ความถนัดและความสนใจ  
     5. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนร่วม มี
คณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  

     1. ควรเปิดห้องเรียนพิเศษและห้องเรียน
คุณภาพเพ่ิมข้ึน อย่างน้อยชั้นละ 1 ห้อง  
     2. ควรมีการระดมทรัพยากรในการจัด
การศึกษา ในการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมยังไม่เพียงพอ เช่น อาคารเรียน 
ห้องเรียนยังชารุด ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน ได้แก่ 
คลอง สวนหย่อมบริเวณเสาธง  
     3. ควรจัดท าแผนและโครงการให้สอดคล้อง
กับป๎ญหา คือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อ การเรียนรู้  
     4. จัดท าระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงและ
มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนรู้
ที่ทันสมัย  
     5. ควรจัดตั้งสมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน 
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนางรองพิทยาคม  
 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  

     1. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ค้นพบความสามารถและความถนัดของตนเอง  
     2. สถานศึกษาเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์การสอนแก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงท าให้มีครู
ฝึกสอนมาช่วยปฏิบัติงานการสอนเพิ่มข้ึน   
     3. ครูผู้สอนมีเครื่องมือและวิธีการวัดผลประเมินผล
ที่หลากหลาย  
     4. ครูผู้สอนมีการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
สื่อ ที่ใช้ในชั้นเรียนอย่างหลากหลาย 

     1. สภาพห้องเรียน สื่อ เทคโนโลยี และอุปกรณ์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่เหมาะสมกับยุค ไทย
แลนด์ 4.0  
     2. การพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอน
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสาหรับ
กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการเรียนรู้เฉพาะด้าน  
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แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น                                                  

1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับผล
การทดสอบระดับชาติ(O-NET) โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ด้วยการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้ผู้เรียนได้ตระหนัก และเห็นความส าคัญในการศึกษา  

2. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
และคิดสร้างสรรค ์ทักษะการแก้ป๎ญหาตามสถานการณ์ รวมทั้งการคิดอย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะด้าน การ
น าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการแก้ป๎ญหาตามสถานการณ์ได้ อย่าง
เหมาะสม การจัดกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาด้านร่างกาย และจิตสังคมให้มากข้ัน 

3. จัดท าโครงการเปิดห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนคุณภาพ อย่างน้อยชั้นละ  1  ห้อง  
4 จัดท าแผนงานและโครงการในการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   
5. มีการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ

โรงเรียน บริเวณหน้าเสาธง คลองหน้าโรงเรียน เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีบรรยากาศที่ร่มรื่น       
น่าอยู ่น่าเรียน  

6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตที่มี
ความเร็วสูง  

7. จัดดั้งสมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนางรองพิทยาคม  
8. ครูผู้สอนควรได้รับงบประมาณสนับสนุนในด้านการปรับปรุงพัฒนาสภาพห้องเรียน สื่อ เทคโนโลยี 

และอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้บางสาระให้เหมาะสมกับยุคไทยแลนด์ 4.0 เช่น 
อุปกรณ์เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นต้น  
 9. ครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น 
TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on Mission and 
Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมสาหรับกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการแตกต่าง และเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนรายคน ที่
ต้องการเรียนรู้เฉพาะด้าน เพ่ือเตรียมตัวสู่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเตรียมตัวประกอบอาชีพหลัง จบ
การศึกษา 
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ส่วนที่  3 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices)  

 

1. Best Practice   กิจกรรมโรงเรียนธนาคารนางรองพิทยาคม 

 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ได้เล็งเห็นความส าคัญของเยาวชน  ที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลอันมี
ค่าของสังคมในอนาคต  จึงมุ่งส่งเสริมวินัยการออม และค่านิยมอันดีให้กับนักเรียน โดยการจัดตั้งธนาคาร
โรงเรียนในโรงเรียน เพ่ือเป็นการปลูกฝ๎งนิสัยรักการออม  ให้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างมี
วินัย อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝน  ให้นักเรียนได้รู้หลักการบริหาร  การบริการ รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  และ
ใช้เวลาว่างท ากิจกรรมที่ก่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เสริมสร้างลักษณะนิสัยการมีความรับผิดชอบ  ตลอดจน
เพ่ือให้นักเรียนได้น าหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน    จึงได้มีการเปิด
ส านักงานโรงเรียนธนาคารนางรองพิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  26 พฤศจิกายน พุทธศักราช  2556  อยู่ที่อาคาร 1 
ห้อง 112  และมีการจัดท าระเบียบ   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้    

ลูกค้าธนาคาร  ได้แก่  นักเรียน  ครู  บุคลากร  ภายในโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาในเขตบริการ  มีการเปิดบัญชี
ครั้งแรก  100  บาทขึ้นไป  และครั้งต่อไปฝากได้ 
ตั้งแต่   1  บาท ขึ้นไป เปิดท าการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
เวลา 12.15– 13.10 น. มีการจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ  
0.25  จ านวน 2 ครั้ง ต่อปี ภายในวันที่  30 กันยายน  
และ 31 มีนาคม  ของทุกปี 
          

กระบวนการท างานของโรงเรียนธนาคารนางรองพิทยาคม   มีดังนี้ 
มีการออกค าสั่ง  แต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษาด าเนินการ  โรงเรียนธนาคาร และพนักงาน

ธนาคาร  มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยมีคณะกรรมการครูที่ปรึกษาด าเนินการ โรงเรียน
ธนาคารนางรองพิทยาคม  ประกอบด้วย 

นายสุรธี  เครือบคนโท   ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม   
นางวารุณี หัสนิสสัย   หัวหนา้ฝุายบริหารงบประมาณ  ที่ปรึกษา 
นางวรรณา  อู๋ไพจิตร  หัวหน้าคณะครูที่ปรึกษา 
มีครูผู้ดูแลรับผิดชอบด าเนินงาน  จ านวน  13  คน มีพนักงานโรงเรียนธนาคาร  มีจ านวน  20  คน  

แบ่งเป็น  5 ชุด โดยมีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน   ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
และมีการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่  ในแต่ละวันตามหน้าที่ของตนเอง  มีการจัดท าปูายนิเทศ  แสดงค าแนะน า
ในการใช้บริการ   และตัวอย่างการเขียนเอกสารต่าง ๆ  รวมทั้งมีปูายนิเทศแสดงความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงาน ให้เห็นจ านวนสมาชิก และยอดเงิน ที่ฝาก ณ ป๎จจุบัน  มีการมอบเกียรติบัตร  และรางวัลเพ่ือเป็น
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ขวัญและก าลังใจส าหรับนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่  “พนักงานโรงเรียนธนาคาร”   และพนักงานโรงเรียน
ธนาคาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในแต่ละภาคเรียน 

 
มีการมอบเกียรติบัตรและรางวัล  ยอด 

นักออม  ส าหรับสมาชิกท่ีฝากเงินจ านวนครั้งมากท่ีสุด  10 
อันดับ เป็นประจ าทุกเดือน  อีกท้ังยังมีการมอบทุนการศึกษา
ส าหรับพนักงานโรงเรียนธนาคารทุกปีการศึกษา  

 
ผลการปฏิบัติงานโรงเรียนธนาคารนางรองพิทยาคม   
ตั้งแต่เริ่มจนถึงป๎จจุบัน  ดังนี้ 

โรงเรียนธนาคารนางรองพิทยาคม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562  มีจ านวนสมาชิก  3,899 คน 
และมีจ านวนเงินฝากจากสมาชิก เงินฝาก  2,895,967.60 (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบ
เจ็ดบาทหกสิบสตางค์)  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการออม ดังนี้  
          มีการท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจ าตัว  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์การออมอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ 

                    - กิจกรรม “ฝากทุกครั้งได้โชคทุกครั้ง”  สมาชิกทุกคนที่ฝากเงินในแต่ละวัน   
ตั้งแต่ 10 บาท  ขึ้นไป  มีสิทธิ์จับสลากรางวัล 1 รางวัล  ในแต่ละ

วันที่ฝากเงิน    
- กิจกรรม “ยิ่งออมยิ่งดีและมีโชค”  สมาชิกท่ีฝากเงินจะ
ได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบ ต่อ เงินฝาก 20 บาท โดยมีการจับ
รางวัลทุกวันท าการ  วันละ 10 รางวัล   

- กิจกรรม “น้องกุ๊กไก่ชวนออม” โดยสมาชิกที่ฝากเงิน
จ านวน 100  

บาทข้ึนไป จ านวน 10 คนแรก ในแต่ละวันจะได้รับ น้องกุ๊กไก่   และสมาชิกที่ฝากเงินจะได้รับคูปองชิงโชค  1 
ใบ ต่อ เงินฝาก  20 บาท เพื่อรับรางวัล  “น้องกุ๊กไก่ ทุกวันท าการ  วันละ 5  รางวัล  

- กิจกรรม “ออมเงินเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ” เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ  
วันเข้าพรรษา  วันวาเลนไทม์  มีการประกวดค าขวัญเกี่ยวกับการออม    การประกวดวาดภาพ   และการ
ประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับการออม และนักเรียนยังมีการจัดกิจกรรม  เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน  แล้ว
น าเงินฝากท่ีโรงเรียนธนาคาร  ดังนี้ 
  -  การจ าหน่ายภาพวาดฝีมือนักเรียน  
    -  การจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 
    -  การฝากขายขยะรีไซเคิลที่ธนาคารขยะ          
ของโรงเรียน 
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นอกจากนี้ยังมีบริการโรงเรียนธนาคารเคลื่อนที่ เพ่ือรับเงินฝากจากคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง
นักเรียน  แม่ค้าขายอาหาร และโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นเครือข่าย  มีการท ากิจกรรมร่วมกับ  ธ.ก.ส. 
สาขา  พ่ีเลี้ยงอย่างสม่ าเสมอ  ได้แก่ 

การศึกษาดูงานที่ ธ.ก.ส. สาขานางรอง  ตัวแทนจากสาขาร่วมแจกรางวัล และมอบเกียรติบัตรให้ กับ 
นักเรียน  น านักเรียนร่วมกิจกรรมการจับรางวัลทวีโชค ร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งทวีโชค  ร่วมกิจกรรมวัน
เด็ก และการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่และรณรงค์การออมให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการ 

            

 ผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลส าเร็จ  ดังนี้ 
ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนธนาคารดีเด่น  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด  
ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนธนาคารดีเด่น  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับระดับจังหวัด 
ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนธนาคารดีเด่น  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง 
          ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนธนาคารดีเด่น  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด  

ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนธนาคารดีเด่น  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนธนาคารดีเด่น  ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ 
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เกียรติบัตรโรงเรียนธนาคารนางรองพิทยาคม 
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2.  Best Practice   กิจกรรมจิตอาสานักศึกษาวิชาทหาร 

  โรงเรียนนางรองพิทยาคมได้จัดตั้งองค์กร รด . จิตอาสา โดยนักศึกษาวิชาทหารได้สมัครเป็น รด .    
จิตอาสาทุกนาย  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาในด้านต่าง ๆ โดยผู้บริหารให้การสนับสนุนและผู้ก ากับนักศึกษา
วิชาทหารมีส่วนร่วมในการจัดตั้งองค์กร และมีการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา มีแผนการใช้งานและจัด
กิจกรรมของ รด.จิตอาสา ตลอดห้วงการศึกษา  

กิจกรรมจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนางรองพิทยาคม 

1. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  โดย
การจัดกิจกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
รัชกาลที่ 10  

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในหลวงรัชกาลที่ 9 

- กิจกรรมถวายอาลัยและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณใน 
หลวงรัชกาลที่  9 

- กิจกรรมถวายดอกไม้จันท์ในหลวงรัชกาลที่  9   
- อบรมผู้น าอาสาสมัครเพื่อความมั่นคงของชาติ  และแข่งกีฬาร่มเกล้าเย็นศิระสัมพันธ์” จัดโดย 

สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร  ในพระอุปถัมภ์ เป็นประจ าทุกป ี
- ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา ได้แก่ ท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวาย 

สังฆทานเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ   
- ร่วมกิจกรรมวันแห่เทียนเข้าพรรษา 
- ถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 

2. กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นแกนน าในการท ากิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา โดยการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 

- งานด้านการจราจรที่หน้าประตูโรงเรียน และงานที่ได้รับมอบหมาย 
- เป็นผู้ช่วยครูในการฝึกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ในชั่วโมงกิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียนวันพุธชั่วโมงท่ี 6 ของทุกสัปดาห์ 
- ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันในจุดต่าง ๆ 
- เป็นผู้น า และก ากับดูแลการจัดแถวในการท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
- ร่วมจัดกิจกรรมของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีการช่วยเหลืองานในสถานศึกษาตามท่ี 

ได้รับมอบหมาย 
- เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน 
- ร่วมจัดการแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัด 
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3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    มีการช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถในด้าน               
ต่างๆ โดยการจัดกิจกรรม ดังนี้                  

- งานจราจรต่างๆ 
- งานฌาปณกิจศพของชุมชน     
- บ าเพ็ญประโยชน์ที่วัด   
- การบริจาคโลหิต  
- การบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน 

ผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชราจังหวัดบุรีรัมย์ 
- กิจกรรมบรรเทาสาธารณภัย  โดยการบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนางรองท่ีบ้านถูก            

ไฟไหม ้
- กิจกรรมสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับ Roadmap ของ คสช. ผลงานของรัฐบาล, ร่างรัฐธรรมนูญ 

แก่นักเรียนในโรงเรียนและประชาชนในชุมชน     
    

4. กิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี ความผูกพันให้กับนักศึกษาวิชาทหารภายในองค์กร  โดยการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมการรับน้องใหม่ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 มี 
ความสัมพันธ์ที่ดีและผูกพันกับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ,3 ในฐานะที่เป็นรุ่นพ่ี และยังท าให้นักศึกษาวิชา
ทหารชั้นปีที่ 1 มีความรักสามัคคี มีการช่วยเหลือกัน ท าให้เกิดความผูกพัน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใน
ฐานะเพ่ือน  

- กิจกรรมการการแข่งขันกีฬา เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารได้ผ่อนคลาย มีความบันเทิง มีน้ าใจนักกีฬา  
มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

- กิจกรรมวันรัก วันลา  โดยให้รุ่นน้องรับธงนักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาต่อจากรุ่นพ่ี          
เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารต่อจากรุ่นพ่ีให้ดีที่สุด  และมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับรุ่นพ่ีที่จบ 
ชั้นปีที่ 3 และจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

  - กิจกรรมเดินทางไกล เพื่อความสามัคคี  การช่วยเหลือกัน 
และฝึกความอดทนโดยมีการจัดกิจกรรม ในภาคเรียนที่ 2 
ของทุกปีก่อนที่จะมีการฝึกภาคสนาม 
 

 5. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักศึกษาวิชา
ทหารภายในองค์กรรู้จักด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
- การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกกล้วย     
- การออมเงินกับโรงเรียนธนาคาร 

มีการปฏิบัติตามโครงการเข้าคิว  โดยมีแผนการปฏิบัติ นักศึกษาวิชาทหารมีการปฏิบัติเรื่องการ
เข้าคิวและเห็นความส าคัญ  และเป็นตัวอย่างในการเรื่องการเข้าคิว มีสื่อประชาสัมพันธ์และมีการ
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รณรงค์การเข้าคิวมีการจัดระบบควบคุม  รด.จิตอาสา โดยมีการเขียนใบสมัคร และจัดท าบัญชีคุม 
รด. จิตอาสา  และมีการจัดระบบการติดต่อ การประชาสัมพันธ์ผลงานของ  รด . จิตอาสา โรงเรียน
นางรองพิทยาคม  ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ ห้อง Facebook รด.นางรองพิทฯ , เพจ ห้อง Facebook 
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนางรองพิทยาคม  Line กลุ่ม นักศึกษาวิชาทหาร นรพ. และมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร รด.จิตอาสา ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดี ถือว่าการ
ด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ 
 

ภาพลักษณ์ของนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนนางรองพิทยาคม     
- มีชุดเครื่องแบบที่สะอาด เรียบร้อย  เนื้อผ้าไม่ซีด ไม่หด ติดกระดุมครบทุกเม็ด             

มีเครื่องหมายครบถ้วน  ถูกต้อง  ขากางเกงไม่ลีบเล็กจนเกินไป  คาดเข็มขัดและจัดระเบียบเรียบร้อย 
- มีการพับแขน ขนาด 4  นิ้วมือเรียงกัน  มีการพับแขนเสื้ออยู่กึ่งกลางระหว่างไหล่กับ

ข้อศอก 
- มีการสวมหมวกที่ถูกต้อง  ขอบหมวกด้านหน้าเกือบชิดคิ้ว  จัดหน้าหมวกตรงหางคิ้วซ้าย  

จัดทรงหมวกสวยงาม  สวมหมวกทุกครั้งที่ออกนอกชายคา 
- รองเท้ามีการขัดมัน  ร้อยสายรองเท้าถูกต้อง เก็บปลายเชือกไว้ด้านใน  สวมห่วงขาและ

ยัดท็อปถูกต้อง 
- มีการปฏิบัติท่าแสดงความเคารพถูกต้อง เข้มแข็ง  ทั้งที่อยู่เป็นกลุ่มก้อน และอยู่ตามล าพัง  

มีการปฏิบัติจนเคยชิน เป็นอัตโนมัติ  มีการปฏิบัติตามค าสั่ง กระฉับกระเฉง  
- มีการเข้าคิวขึ้นรถประจ าทาง  ซื้อของ ซื้ออาหาร  มีการช่วยเหลือเด็ก สตรีและคนชรา 
- มีลักษณะท่าทางอ่อนน้อม  ทิ้งขยะถูกท่ี ช่วยกันรักษาความสะอาด   ขับขี่รถจักรยานยนต์

สวมหมวกนิรภัย  มีการจอดรถจักรยานยนต์เป็นระเบียบ  นั่งรับประทานขนม อาหาร เรียบร้อย  ไม่
แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม มีวินัยในการแสดงความเคารพ และมีการแต่งกายท่ีถูกต้องตามระเบียบ   
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จากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรนักศึกษาวิชาทหาร ท าให้องค์กรเป็นที่ยอมรับของ
สถานศึกษาและนักเรียน เป็นผลให้นักเรียนสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารเพิ่มข้ึน  และส่งผลให้
สถานศึกษา  ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ได้รับรางวัลต่าง ๆ จ านวนมาก 
ได้แก่ 
          1) เกียรติบัตรโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2561 
         2) เกียรติบัตรโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
ในการเข้ารับการตรวจสอบและประเมินผลมาตรฐานการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหาร ปี 2561  
         3) ผกท.หญิง วรรณา  อู๋ไพจิตร  ได้รับเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนในการฝึกภาคปกติ
นักศึกษาวิชาทหาร สมควรได้รับการยกย่อง ปี 2561 
         4) ผกท.วิริยะ  ทองดี  ได้รับเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนในการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชา
ทหาร สมควรได้รับการยกย่อง ปี 2561 
        5) ผกท.วิชรุทย์  อนุศิริ  ได้รับเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนในการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชา
ทหาร สมควรได้รับการยกย่อง ปี 2561 
        6) นศท. ศุภกิจ  ทองดี ได้รับเกียรติบัตร นักศึกษาวิชาทหารที่มีคุณลักษณะทหารดีเด่นการ
ฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ปี 2561 
        7) นศท. ธวัชชัย  เจริญคาวี ได้รับเกียรติบัตร นักศึกษาวิชาทหารที่มีคุณลักษณะทหารดีเด่น
การฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ปี 2561 
        8) นศท.หญิง วิสารัตน์  ทองด า ได้รับเกียรติบัตร นักศึกษาวิชาทหารที่มีคุณลักษณะทหาร
ดีเด่นการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ปี 2561 
        9) นศท.ยศโยธิน  ข าอเนก ได้รับเกียรติบัตร ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าหมวด ในการ
ฝึกภาคสนาม สมควรได้รับการยกย่อง ปี 2561 
           10) ปี 2562  โล่รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ตามโครงการ “ศูนย์ฝึกแข็งขัน 
สถานศึกษาร่วมใจ  มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน”  จากมณฑลทหารบกที่ 26 
           11) ปี 2562  โล่รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ตามโครงการ “ศูนย์ฝึกแข็งขัน 
สถานศึกษาร่วมใจ  มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน”  หน่วยบัญชาการก าลังส ารอง กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 
 

เกียรติบัตร กิจกรรมจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร 
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เกียรติบัตร กิจกรรมจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร 
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    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนนางรองพิทยาคม  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์                            

ที่  พิเศษ / ๒๕๖๓                                           วันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   การให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
          

เรียน   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนนางรองพิทยาคม    

       จากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กล่าวถึง “การประกัน
คุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และให้มี
การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในการรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป 

       บัดนี้  โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนางรองพิทยาคม ให้ความเห็นชอบ 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

           ลงชื่อ................................................ 
                      (นายสุรธี  เครือบคนโท) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม    

ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       ข้าพเจ้าเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
โรงเรียนนางรองพิทยาคม จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

            ลงชื่อ..............................................ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                        (นายสรายุทธ  เสลารักษ์) 

                                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                        โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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      ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

             โรงเรียนนางรองพิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม  เมื่อวันที่ 25 – 
27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556   
       ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน
เป็นตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (5 ตัวบ่งชี้หลกั) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี (10 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผู้เรียนมีน้ าหนัก  สว่นสูง และสมรรถภาพทางกายตาม 
เกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มคีวามปลอดภัย   (5 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ (5 คะแนน) 

     
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
(10 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  (4 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  (4 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผู้เรียนมีการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม  (2 คะแนน) 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง (10 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศ  (5  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งใน 
และนอกสถานศึกษา  (5 คะแนน) 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น (10  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด (5 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม  
 (5 คะแนน) 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  (20 คะแนน) 
ตัว 
บ่งช้ีที่ 5.1 – 5.8  ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ   (กลุ่ม
สาระละ 2.5 คะแนน  เป็นคะแนนผลสัมฤทธ์ิ 2 คะแนน         
คะแนนพัฒนาการ 0.5 คะแนน 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียน
เป็นส าคัญ  (10 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา  (5 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู (5 คะแนน) 
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มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
สถานศึกษา  (5 คะแนน) 
ข้อที่ 1  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บรหิาร
สถานศึกษา  (2  คะแนน) 
ข้อที่ 2   ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
(1  คะแนน) 
ข้อที่ 3   บรรยากาศและสภาพแวดล้อม (2  คะแนน) 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด (5 คะแนน) 
1.  เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (2 คะแนน)  ใช้คะแนนของผลการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสงักัด 
1 ป ีเกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (2.5 คะแนน)  ใช้คะแนนผลการ
ประเมิน  คุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 ปีย้อนหลัง 

     

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (2 ตัวบ่งชี้หลกั)  (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ และ   
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา  (5 คะแนน) 

     
 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  (5 คะแนน) 

     

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม ( 2 ตัวบ่งชี้หลัก)  (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 
สถานศึกษา (5 คะแนน) 

     
 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป 
การศึกษา  (5 คะแนน) 

     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ .............ด.ี................ โดยมีค่าเฉลี่ย......83.73..........   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ      รับรอง     ไม่รับรอง  
กรณีท่ีไม่ได้รับรอง เนื่องจาก..................... 
 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
จุดเด่น 

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหารมีภาวะผู้น ามีความสามารถใน 
การบริหารจัดการ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และเชื่อมั่นในตนเอง ครู
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร ครูได้รับการอบรม เพ่ือให้ครูมีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการสอน 
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และพัฒนาผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ และเทคนิควิธีการใหม่ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี เพื่อน ามาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ประสิทธิผล 
ของระบบการประกันคุณภาพภายใน การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มี 

ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เช่น จัดให้มีการทบทวนและปรับวิธีการสอน และการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีกิจกรรมซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของสมศ. 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และได้รับการส่งเสริม 
พัฒนากิจกรรมที่หลากหลาย จากทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ควรฝึกฝน
ให้ผู้เรียนสามารถคิดริเริ่ม ผสมผสานและแตกความคิดจากเดิมไปสู่ความแปลกใหม่ สร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงาน 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1)  สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงแนวการสอน 

แผนการสอน รู้วิธีการวัดผล ประเมินผล โดยการจัดหาเครื่องมือ การจัดมุม และประเมินผล เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ควรปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน มีกิจกรรมสอนซ่อมเสริม เข้าค่ายวิชาการ 
แข่งขันวิชาการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน เป็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2) ควรพัฒนาให้สถานศึกษามีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและมีความสวยงาม ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน  
3) ควรมีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาตามก าหนดในกฎกระทรวง 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ครูควรท าวิจัยในชั้นเรียน ควรน าป๎ญหาจากบุคคลมาบันทึกหลังการสอน โดยยึดกระบวนการ 

เรียนรู้ เพ่ือน ามาวิเคราะห์กับป๎ญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข การวิเคราะห์ข้อมูลของบุคคล น ามาวางแผน
ซึ่งท้าทายความสามารถของผู้เรียน 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
1) ควรด าเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท้ังในกลุ่มสาระ      

การเรียนรู้ ในฝุายบริหารงาน ทั้งสี่ฝุายของระบบการบริหารของสถานศึกษา 
2) ควรน าผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปใช้อย่างเป็นระบบให้ต่อเนื่อง 

และยั่งยืน 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โรงเรียนนางรองพิทยาคม 

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
------------------------------------------------------ 

มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก ่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็น และแก้ป๎ญหา  
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเปูาหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
      ทุกกลุ่มเปูาหมาย  
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

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

ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับดี 
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ร้อยละ…๗๐…ขึ้นไป/ 

ระดับดี 
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
      แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ป๎ญหา 

ร้อยละ…๗๐…ขึ้นไป/ 
ระดับดี 

   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ…๗๐…ขึ้นไป/ 
ระดับดี 

   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ร้อยละ…๘๐…ขึ้นไป/ 
ระดับดีเลิศ 

   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ…๗๐…ขึ้นไป/ 
ระดับดี 

   ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ…๗๐…ขึ้นไป/ 
ระดับดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 
1) การมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ…๘๐…ขึ้นไป/ 

ระดับดีเลิศ 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ร้อยละ…๘๐…ขึ้นไป/ 

ระดับดีเลิศ 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย ร้อยละ…๘๐…ขึ้นไป/ 

ระดับดีเลิศ 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ…๘๐…ขึ้นไป/ 

ระดับดีเลิศ 
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ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

๒.๑ มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ระดับดีเลิศ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร 
     สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย  

ระดับดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ระดับดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
     อย่างมีคุณภาพ   

ระดับดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ               
     การจัดการเรียนร ู้ 

ระดับดีเลิศ 

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป 
     ประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ 

ระดับดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
     การจัดการเรียนร ู้ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (รายวิชาพื้นฐาน) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 จ านวนนร. 

ร้อย
ละนร. 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนที ่ จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ 

 
เข้าสอบ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 3 ขึ้นไป 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 266 29 21 65 47 69 22 10 3 115 43.23 

คณิตศาสตร ์ 266 34 29 71 76 43 10 0 3 134 50.38 

วิทยาศาสตร ์ 532 144 100 107 84 57 20 14 6 351 65.98 

สังคมศึกษาฯ 298 140 37 27 62 16 11 0 5 204 68.46 

สุขศึกษาและพลศึกษา 532 181 180 119 43 3 0 0 6 480 90.23 

ศิลปะ 532 183 135 113 67 16 7 5 6 431 81.02 

การงานอาชีพฯ 266 110 70 33 14 17 11 8 3 213 80.08 

ภาษาต่างประเทศ 266 23 17 39 48 46 54 36 3 79 29.70 

รวม 2958 844 589 574 441 267 135 73 35 2007 67.85 

 

 

 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 จ านวนนร. 

ร้อย
ละนร. 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนที ่ จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ 

 
เข้าสอบ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 3 ขึ้นไป 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 170 24 20 21 19 42 19 19 6 65 38.24 
คณิตศาสตร ์ 170 60 30 28 14 10 11 0 17 118 69.41 

วิทยาศาสตร ์ 340 30 40 81 75 58 25 18 13 151 44.41 
สังคมศึกษาฯ 510 92 75 91 86 61 29 43 33 258 50.59 

สุขศึกษาและพลศึกษา 340 44 59 144 75 6 0 0 12 247 72.65 
ศิลปะ 340 93 77 86 44 14 7 2 17 256 75.29 
การงานอาชีพฯ 0 - - - - - - - - - - 

ภาษาต่างประเทศ 170 25 12 25 28 29 22 23 6 62 36.47 
รวม 2040 368 313 476 341 220 113 105 104 1157 56.72 

รวม 2 ภาคเรียน 4998 1212 902 1050 782 487 248 178 139 3164 63.31 
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  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 จ านวนนร. 
ร้อย

ละนร. 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนที ่ จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ 
  เข้าสอบ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 3 ขึ้นไป 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 259 14 7 55 71 71 18 20 3 76 29.34 
คณิตศาสตร ์ 264 27 17 72 58 39 27 17 7 116 43.94 
วิทยาศาสตร ์ 528 78 70 84 79 96 66 41 14 232 43.94 

สังคมศึกษาฯ 787 234 98 74 95 72 55 143 16 406 51.59 
สุขศึกษาและพลศึกษา 528 151 84 174 88 14 0 0 17 409 77.46 

ศิลปะ 264 99 43 48 37 24 2 1 10 190 71.97 
การงานอาชีพฯ - - - - - - - - - 

  ภาษาต่างประเทศ 264 43 29 38 42 43 37 18 14 110 41.67 
รวม 2894 646 348 545 470 359 205 240 81 1539 53.18 

 

 

 

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 จ านวนนร. 
ร้อย

ละนร. 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนที ่ จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ 

  เข้าสอบ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 3 ขึ้นไป 3 ขึ้นไป 
ภาษาไทย 176 31 19 22 46 20 11 15 12 72 40.91 
คณิตศาสตร ์ 176 27 27 47 43 22 9 1 0 101 57.39 

วิทยาศาสตร ์ 339 53 36 59 39 45 34 29 44 148 43.66 
สังคมศึกษาฯ 510 196 68 68 58 46 22 33 19 332 65.10 

สุขศึกษาและพลศึกษา 337 101 91 74 23 14 6 10 18 266 78.93 
ศิลปะ 340 109 50 54 44 35 18 10 20 213 62.65 

การงานอาชีพฯ 166 18 21 26 3 4 15 29 50 65 39.16 
ภาษาต่างประเทศ 170 26 28 30 33 22 10 9 12 84 49.41 

รวม 2214 561 340 380 289 208 125 136 175 1281 57.86 

รวม 2 ภาคเรียน 5108 1207 688 925 759 567 330 376 256 2820 55.21 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 จ านวนนร. 

ร้อย
ละนร. 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนที ่ จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ 

 
เข้าสอบ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 3 ขึ้นไป 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 173 41 41 22 29 17 9 14 0 104 60.12 
คณิตศาสตร ์ 175 21 22 26 28 32 17 27 2 69 39.43 
วิทยาศาสตร ์ 175 13 9 27 51 53 11 9 2 49 28.00 

สังคมศึกษาฯ 525 178 81 86 70 54 23 27 6 345 65.71 
สุขศึกษาและพลศึกษา 350 182 64 36 30 11 10 13 4 282 80.57 

ศิลปะ 350 127 46 64 54 34 15 6 4 237 67.71 
การงานอาชีพฯ 175 131 7 5 10 13 7 1 1 143 81.71 

ภาษาต่างประเทศ 175 5 5 35 46 60 22 0 2 45 25.71 
รวม 2098 698 275 301 318 274 114 97 21 1274 60.72 

 

 

 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 จ านวนนร. 

ร้อย
ละนร. 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนที ่ จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ 

 
เข้าสอบ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 3 ขึ้นไป 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 174 13 20 28 36 28 21 27 1 61 35.06 
คณิตศาสตร ์ 174 13 7 29 38 46 32 8 1 49 28.16 

วิทยาศาสตร ์ 174 11 13 29 46 36 27 11 1 53 30.46 
สังคมศึกษาฯ 522 220 82 93 46 54 10 14 3 395 75.67 

สุขศึกษาและพลศึกษา 349 50 56 84 82 44 24 6 3 190 54.44 
ศิลปะ 348 71 82 76 45 33 25 14 2 229 65.80 

การงานอาชีพฯ 174 101 25 17 9 12 2 7 1 143 82.18 
ภาษาต่างประเทศ 174 6 12 50 27 33 26 19 1 68 39.08 

รวม 2089 485 297 406 329 286 167 106 13 1188 56.87 

รวม 2 ภาคเรียน 4187 1183 572 707 647 560 281 203 34 2462 58.80 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 จ านวนนร. 

ร้อย
ละนร. 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนที ่ จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ 

 
เข้าสอบ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 3 ขึ้นไป 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 149 27 36 49 22 10 1 0 4 112 75.17 
คณิตศาสตร ์ 149 20 11 15 32 58 9 0 4 46 30.87 
วิทยาศาสตร ์ 629 114 70 133 122 90 47 33 20 317 50.40 

สังคมศึกษาฯ 149 42 23 37 21 12 5 5 4 102 68.46 
สุขศึกษาและพลศึกษา 149 20 72 47 6 0 0 0 4 139 93.29 

ศิลปะ 149 67 44 20 10 1 1 2 4 131 87.92 
การงานอาชีพฯ 149 115 12 4 2 4 0 6 6 131 87.92 

ภาษาต่างประเทศ 149 23 17 20 21 23 9 32 4 60 40.27 
รวม 1672 428 285 325 236 198 72 78 50 1038 62.08 

 

 

 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 จ านวนนร. 

ร้อย
ละนร. 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนที ่ จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ 

 
เข้าสอบ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 3 ขึ้นไป 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 150 29 21 30 36 24 1 0 9 80 53.33 
คณิตศาสตร ์ 150 23 11 18 22 37 30 0 9 52 34.67 

วิทยาศาสตร ์ 150 50 7 63 0 0 21 0 9 120 80.00 
สังคมศึกษาฯ 150 35 24 28 19 18 12 5 9 87 58.00 

สุขศึกษาและพลศึกษา 150 51 27 29 17 14 2 0 10 107 71.33 
ศิลปะ 150 70 38 27 5 2 0 0 8 135 90.00 

การงานอาชีพฯ - - - - - - - - - - - 
ภาษาต่างประเทศ 150 29 14 18 8 18 18 36 9 61 40.67 

รวม 1050 287 142 213 107 113 84 41 63 642 61.14 

รวม 2 ภาคเรียน 2722 715 427 538 343 311 156 119 113 1680 61.72 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 จ านวนนร. 

ร้อย
ละนร. 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนที ่ จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ 

 
เข้าสอบ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 3 ขึ้นไป 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 141 36 28 37 27 12 0 0 1 101 71.63 
คณิตศาสตร ์ 143 14 18 36 31 22 15 4 3 68 47.55 
วิทยาศาสตร ์ - - - - - - - - - - - 

สังคมศึกษาฯ 285 19 41 67 66 52 20 14 6 127 44.56 
สุขศึกษาและพลศึกษา 143 109 19 11 1 0 0 0 3 139 97.20 

ศิลปะ 143 19 43 28 35 11 4 0 3 90 62.94 
การงานอาชีพฯ - - - - - - - - - - - 

ภาษาต่างประเทศ 143 7 6 11 31 68 14 3 3 24 16.78 
รวม 998 204 155 190 191 165 53 21 19 549 55.01 

 

 

 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 จ านวนนร. 

ร้อย
ละนร. 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนที ่ จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ 

 
เข้าสอบ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 3 ขึ้นไป 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 140 39 13 29 26 19 8 3 3 81 57.86 

คณิตศาสตร ์ 141 9 14 42 34 20 5 16 1 65 46.10 

วิทยาศาสตร ์ - - - - - - - - - - - 

สังคมศึกษาฯ 282 76 48 47 51 28 17 7 8 171 60.64 

สุขศึกษาและพลศึกษา 141 109 18 3 8 2 0 0 1 130 92.20 

ศิลปะ 140 65 27 22 10 6 6 3 1 114 81.43 

การงานอาชีพฯ - - - - - - - - - - - 

ภาษาต่างประเทศ 141 8 7 21 19 58 15 12 1 36 25.53 

รวม 985 306 127 164 148 133 51 41 15 597 60.61 

รวม 2 ภาคเรียน 1983 510 282 354 339 298 104 62 34 1146 57.79 
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  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 จ านวนนร. 
ร้อย

ละนร. 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนที ่ จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ 
  เข้าสอบ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 3 ขึ้นไป 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 173 19 38 34 37 14 10 16 5 91 52.60 
คณิตศาสตร ์ - - - - - - - - - - - 
วิทยาศาสตร ์ - - - - - - - - - - - 

สังคมศึกษาฯ 342 85 76 56 45 39 24 8 9 217 63.45 
สุขศึกษาและพลศึกษา 130 99 23 7 0 0 0 0 1 129 99.23 

ศิลปะ 130 126 0 1 0 0 0 2 1 127 97.69 
การงานอาชีพฯ 130 66 25 16 9 6 3 4 1 107 82.31 

ภาษาต่างประเทศ 130 12 27 25 22 19 13 11 1 64 49.23 
รวม 1035 407 189 139 113 78 50 41 18 735 71.01 

 

 

 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 จ านวนนร. 

ร้อย
ละนร. 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนที ่ จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ 

 
เข้าสอบ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 3 ขึ้นไป 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย - - - - - - - - - - - 
คณิตศาสตร ์ - - - - - - - - - - - 

วิทยาศาสตร ์ - - - - - - - - - - - 
สังคมศึกษาฯ - - - - - - - - - - - 

สุขศึกษาและพลศึกษา 130 80 38 10 1 0 0 0 1 128 98.46 
ศิลปะ 130 73 40 16 0 0 0 0 1 129 99.23 

การงานอาชีพฯ 130 33 25 29 26 6 8 2 1 87 66.92 
ภาษาต่างประเทศ 130 11 17 17 22 26 24 12 1 45 34.62 

รวม 520 197 120 72 49 32 32 14 4 389 74.81 

รวม 2 ภาคเรียน 1555 604 309 211 162 110 82 55 22 1124 72.28 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ  (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3633 2523 69.45 804 22.13 78 2.15 187 5.15 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 2550 1713 67.18 573 22.47 73 2.86 66 2.59 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 2609 2283 87.50 284 10.89 29 1.11 9 0.34 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 2067 1478 71.50 317 15.34 33 1.60 55 2.66 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 2115 1939 91.68 162 7.66 0 0.00 7 0.33 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 1950 1606 82.36 325 16.67 6 0.31 8 0.41 

รวม 14924 11542   2465   219   332   

เฉลี่ยร้อยละ   77.34   16.52   1.47   2.22   

 

 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3633 1981 54.52 1378 37.93 184 5.06 50 1.38 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2550 1597 62.63 616 24.16 171 6.71 51 2.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2609 1733 66.42 711 27.25 151 5.79 10 0.38 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2067 1253 60.62 639 30.91 71 3.43 70 3.39 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2115 1495 70.69 579 27.38 29 1.37 5 0.24 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1950 1334 68.41 529 27.13 73 3.74 9 0.46 

รวม 14924 9393   4452   679   195   
เฉลี่ยร้อยละ   62.94   29.83   4.55   1.31   
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ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4   
จาก สมศ. 

วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
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ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
วันที่  21  พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
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ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  โรงเรียนนางรองพิทยาคม 

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 
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ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

กิจกรรมค่ายวิชาการ  

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวันพระราชสมภพ  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

กิจกรรมสวดมนต์ในวันธรรมสวนะ 

ตลอดช่วงประเพณีเข้าพรรษา 
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ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

กิจกรรมเปิดบ้านนางรองพิทยาคม (Open House) 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

พิธีเปิดโดมเอนกประสงค์และห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

กองทุนพฒันาการศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

เข้ารับการประเมินคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning 

จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

กิจกรรมติวเข้ม เติมเต็มความรู้สัญจร ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 

โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) 


