
รายงานประจําปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๑

๑.

โรง เรียนบานโกตาบารู ท่ีตั้ ง ๑๒๙/๑ตําบลโกตาบารู   อํา เภอรามัน  จั งหวัดยะลา
สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ย ะ ล า เ ข ต ๑ โ ท ร ๐ ๗ ๓ - ๒ ๕ ๑ ๒ ๙ ๕
โทรสาร ๐๗๓- ๒๕๑๒๙๕ e-mail kotabaru_school@hotmail.co.th website   kotabaru.ac.th
เปดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปท่ี ๓ เนื้อท่ี ๗ไร ๓ งาน ๕๖ ตารางวา
เขตพ้ืนท่ีบริการ หมูท่ี ๑ , หมูท่ี ๒ ต.โกตาบารู

ประวัติโรงเรียนโดยยอ
โรงเรียนบานโกตาบารู (เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลบานโกตาบารู (“รัตนผดุงวิทยา” ) )มาระยะ

หลังไดตัดขอความนี้ไป  เหลือไวเพียง บานโกตาบารูตั้งอยูหมูท่ี ๑ ตําบลโกตาบารู  อําเภอรามัน  จังหวัด
ยะลา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กอตั้งโรงเรียนข้ึนในป พ.ศ. ๒๔๕๙ โดย
พระยารัตนภักดีพระยาเมืองรามันหในสมัยนั้น   มีนายสะมะแอ  (ไมทราบนามสกุล)  ซึ่งเปนราษฎรตําบลกา
บารู  เปนผูบริจาคท่ีดิน  จํานวน ๗ ไร ๓ งาน ๘๙ ตารางวา  นับเปนโรงเรียนท่ีเกาแกแหงหนึ่งของจังหวัด
ยะลา

โรงเรียนบานโกตาบารูมีผูบริหารมาแลว ๑๗ คน  ผูบริหารคนแรก  ชื่อนายเล็ง  สินธนา  สวน
ผูบริหารคนปจจุบัน  คือ  นายไพศาล  วองภาณุสกุล  ผูชวยผูบริหาร ๑ คน  คือ นายวีรเชษฐ  บุญหวังชวย  มี
บุคลากรท่ีทําหนาท่ีในโรงเรียน  จํานวน ๓๘ คน  เปนขาราชการครู ๒๗ จํานวน   คน  ครูผูชวย๒ คน
พนักงานราชการ ๗ คน พนักงานบริการ ๒ คน  ในปการศึกษา ๒๕๕๕มีนักเรียนท้ังสิ้น ๕๓๐ คน

ปจจุบันโรงเรียนบานโกตาบารูเปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓
มีอาคารเรียนท้ังหมด ๔ หลัง  จัดเปนหองเรียนระดับกอนประถมศึกษา ๑ หลัง  จํานวน ๔ หองเรียน  ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ๓ หลัง  รวมจํานวน ๑๖ หองเรียน  นอกจากนั้นจัดไวเปนหองพิเศษอ่ืนๆอีก
๑๒ หอง  อาคารประกอบ  ไดแก  อาคารอเนกประสงค ๑ หลัง  อาคารโรงฝกงาน ๑ หลัง  สวม  จํานวน ๔
หลัง จํานวน ๑๔ ทีนั่ง

โรงเรียนบานโกตาบารูเปนโรงเรียนดีเดนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับประฐมวัย เม่ือป  พ.ศ.
๒๕๕๑ ปจจุบันผานการประเมินเปนโรงเรียน หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน ของอําเภอรามัน  เม่ือวันท่ี ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๔๙

mailto:kotabaru_school@hotmail.co.th
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๓

๒. ขอมูลผูบริหาร

๑) ผูอํานวยการโรงเรียน ชื่อนายไพศาล วองภาณุสกุลโทรศัพท๐๘๔-๗๔๙๘๐๗๗ e-mail
Wongpanu@hotmail.comวุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.สาขา บริหารการศึกษา
ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๓ ป ๔ เดือน

๒) รองผูอํานวยการโรงเรียน ชื่อนายวีรเชษฐ  บุญหวังชวย วุฒิการศึกษาสูงสุด คบ. ดํารงตําแหนง
ท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแตวันท่ี ๔ กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๔๓ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๑๒ ป ๑ เดือน
โทรศัพท๐๘๙-๒๙๘๓๖๒๙ e-mailRongwee@hotmail.co.th

๓) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนรับผิดชอบกลุมฝายงานบริหาร ๔ งาน  ประกอบดวย
- นางอารีย กิจถาวร วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.บ. งานบริหารวิชาการ
- นางปรียาพร    จงจิตร วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.บ. งานบริหารบุคคล
- นางกนกกานต  สุวรรประสาร วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.บ. งานบริหารงบประมาณ
- นางอุไร บุญเสง วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.มงานบริหารท่ัวไป

mailto:Wongpanu@hotmail.com
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๔

๓ ขอมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕)
๑) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท้ังสิ้น ๕๓๐ คน
๒) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น ๕๓๐ คน  จําแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน

ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง
เพศ

รวม
เฉลี่ย

ชาย หญิง ตอหอง
อ.๑ ๒ ๑๔ ๑๗ ๓๑ ๑๕.๕

อ.๒ ๒ ๒๗ ๓๐ ๕๗ ๒๘.๕

รวม ๔ ๔๑ ๔๗ ๘๘

ป.๑ ๒ ๓๗ ๓๕ ๗๒ ๓๖

ป.๒ ๒ ๓๑ ๒๒ ๕๓ ๒๖.๕

ป.๓ ๒ ๓๒ ๓๔ ๖๖ ๓๓

ป.๔ ๒ ๓๒ ๓๐ ๖๒ ๓๑

ป.๕ ๒ ๓๘ ๔๐ ๗๘ ๓๙

ป.๖ ๒ ๒๕ ๓๔ ๕๙ ๒๙.๕

รวม ๑๒ ๑๙๕ ๑๙๕ ๓๙๐

ม.๑ ๑ ๑๒ ๘ ๒๐ ๒๐

ม.๒ ๑ ๑๐ ๔ ๑๔ ๑๔

ม.๓ ๑ ๑๓ ๕ ๑๘ ๑๘

รวม ๓ ๓๕ ๑๗ ๕๒

รวมท้ังหมด ๑๙ ๒๗๑ ๒๕๙ ๕๓๐

๓) จํานวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  ๕๒๙คน คิดเปนรอยละ๙๙.๘๑

๔) จํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย๕๒๘ คน คิดเปนรอยละ๙๙.๖๒
๕) จํานวนนักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม ๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๓.๓๙
๖) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ๑๐ คน คิดเปนรอยละ๑.๘๘
๗) จํานวนนักเรียนปญญาเลิศ ๕๘ คน คิดเปนรอยละ๑๐.๗๕
๘) จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๑๘
๙) จํานวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปจจุบัน) - คน คิดเปนรอยละ….-…..
๑๐) สถิติการขาดเรียน ๑๙ คน คิดเปนรอยละ๓.๕๘
๑๑) จํานวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ําชั้น ๑๙ คน คิดเปนรอยละ๓.๕๘



๕

๑๒) จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร
อ.๒ จํานวน ๖๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐
ป.๖ จํานวน๕๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐
ม.๓ จํานวน๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐

๑๓) อัตราสวนครู : นักเรียน = ปฐมวัย ๑ : ๒๙
ประถมศึกษา ๑ : ๒๒
ชวงชั้นท่ี ๓ ๑ : ๘ (แยกตามระดับ)

๑๔)จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดีและนันทนาการ
จํานวน ๕๗๕ คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐

๑๕) จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนลูกท่ีดีของพอ แม ผูปกครอง๕๗๕ คน
คิดเปนรอยละ๑๐๐

๑๖) จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ๕๗๕ คน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐

๑๗) จํานวนนักเรียนท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมท้ังในและนอก
สถานศึกษา๔๐๐ คน  คิดเปนรอยละ ๖๙.๕๖

๑๘) จํานวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ๓๐๐คน  คิดเปนรอยละ ๕๒.๑๗

๑๙)จํานวนนักเรียนท่ีผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามท่ีกําหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา ๓๕๐คน คิดเปนรอยละ๖๐.๘๗

๒๐)จํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม
ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๔๐๐คน  คิดเปนรอยละ ๖๙.๕๖

๔. ขอมูลครูและบุคลากร
ครูประจําการ

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ
(ป)

อายุ
ราชการ

ตําแหนง/
วิทย
ฐานะ

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น

จํานวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป
๑ นายไพศาล  วองภาณุสกุล ๔๑ ๑๙ ผอ. ศษ.ม. บริหาร

การศึกษา
๒ นายวีรเชษฐ  บุญหวังชวย ๖๐ ๓๖ รอง ผอ. ค.บ. ประวัติศาสตร ลูกเสือ ป.๔-ม.๓ ๓/๒๐
๓ นางสุนีย  ทองศรีสุข ๖๐ ๓๘ คศ.๓ ค.บ. สุขศึกษา อนุบาล๒ ๔/๓๐
๔ นางสุมาลี  แซฟุง ๔๐ ๓ คศ.๑ ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล ๒ ๔/๓๐
๕ นางปยะนุช  ทองคํา ๖๐ ๓๒ คศ.๒ ปก.ศ. - คณิตศาสตร ป.๑

ภาษาไทย ป.๑
๒/๒๐

๖ นางปรียาพร  จงจิตร ๕๖ ๓๖ คศ.๒ ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย ป.๒ ๒/๒๐
๗ นางนุจรีย  รัตนอรุณ ๔๗ ๑๗ คศ.๒ กศ.บ. เทคโนโลยีฯ วิทยาศาสตร

ป.๒-ป.๓
๒/๒๐

๘ นางพวงสุด เพ็ชรเรือนทอง ๔๑ ๖ คศ.๑ ค.บ. ภาษไทย ภาษาไทย ป.๓ ๓/๒๐



๖

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ
(ป)

อายุ
ราชการ

ตําแหนง/
วิทย
ฐานะ

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น

จํานวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป
๙ นางดวงกมล ศิริสม ๕๗ ๓๔ คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔ ๓/๓๐
๑๐ ส.ต.ท.มะปอซี   อาแว ๔๐ ๑๓ คศ.๑ วท.บ วิทยาศาสตร

การกีฬา
พลศึกษา ม.๑-๓ ๒/

๑๑ นางมารีเยาะโสสะ ๓๕ ๙ คศ.๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศ
ป.๖-ม.๓

๓/๓๐

๑๒ นางอรวรรณ  ทองคํา ๓๙ ๑ ครูผูชวย ค.บ. เทคโนโลยีฯ ภาษาไทย ป.๖ ๓/๓๐
๑๓ นางอารีย  กิจถาวร ๖๐ ๔๐ คศ.๒ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๑-๓ ๒/๒๐
๑๔ นายอุดร  สายสิงห ๓๒ ๘ ค.ศ.๑ ศศม. บริหาร

การศึกษา
การงานฯ,สุข
ศึกษา ม.๑-ม.๓

๓/๒๐

๑๕ นางสาวเสาวณี ปูลาพาระเปะ ๕๑ ๒๔ คศ.๒ ค.บ. วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร
ม.๑-ม.๓

๑/๑๒

๑๖ นางอุไร  บุญเสง ๕๐ ๓๐ คศ.๒ ค.บ. แนะแนว สังคม ป.๕-ป.๖ ๓/๒๐
๑๗ นายมะอีซอ  หาสีแม ๓๕ ๖ คศ.๑ กศ.บ. พลศึกษา พละ ป.๑-ป.๓ ๔/๓๐
๑๘ นางคอมสียะ ดาหะซี ๒๙ ๕ คศ.๑ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

ป.๑-ป.๕
๒/๑๒

๑๙ นายอัมรินทร  แกวระงับ ๕๐ ๓๐ คศ.๒ ค.บ. พลศึกษา ลูกเสือ ป.๑-ป.๓ ๓/๒๑
๒๐ นางกิติมา   รุจิศรันย ๔๘ ๑๙ คศ.๒ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา

ป.๒-ป.๓
๓/๓๐

๒๑ นางรัตนติยา  เกปน ๓๕ ๗ คศ.๒ วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร

คอมฯ ม.๑-ม.๓
คณิตฯ ป.๖

๒/๓๐

๒๒ นายอมาตย  บิยายีตาเฮ ๕๗ ๓๕ คศ.๓ กศ.บ. เคมี วิทยาศาสตร   ป.
๕-ป.๖

๑๐/๙๐

๒๓ นางกนกกานต สุวรรณประสาร ๕๗ ๓๗ คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๕ ๒/๒๐
๒๔ นางสาวธิดาทิพย  ชูแกว ๓๕ ๘ คศ.๒ วทบ.

(ศษ.)
คณิตศาสตร คณิตศาสตร     ม.

๑-ม.๓
๕/๓๐

๒๕ นางสาวนาดียา  มูนะ ๒๖ ๒ ค.ศ.๑ วทบ.
(ศษ.)

คณิตศาสตร คณิต ป.๔ ๒/๑๖



๗

จํานวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก ๒๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๖.๐๐
จํานวนครูท่ีสอนตรงความถนัด ๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๐๐

พนักงานราชการ

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ
ประสบการ
ณการสอน

(ป)
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น เงินเดือน

๑ นางนุชนาต  บุญประคม ๓๓ ๗ ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล ๑๕,๘๘๐
๒ นางแวรอกาเยาะ อับดุลฮานุง ๓๗ ๘ ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล ๑๕,๙๑๐
๓ นางอัมพลิกา  สายสิงห ๓๓ ๑๐ วท.บ. สัตวศาสตร ภาษาไทย,

คณิตศาสตรป.๑
๑๖,๓๑๐

๔ นางปราณี  ทองคําศรี ๔๔ ๑๐ ค.บ. คหกรรมศาสตร คณิตศาสตร  ป.๒ ๑๖,๑๑๐
๕ น.ส.มายีดะฮิเล ๒๙ ๙ ค.บ. วิทยาศาสตร

ท่ัวไป
วิทยาศาสตร ป.๑,
คณิตศาสตร ป.๓

๑๔,๗๓๐

๖ น.ส.ซัลมี อาสาบาโง ๒๘ ๖ วท.บ. ชีววิทยาประยุกต วิทยาศาสตร,
ศิลปะ ป.๕

๑๕,๒๖๐

๗ น.ส.สูไหบะ เด็ง ๒๙ ๖ ค.บ. คอมฯศึกษา คอมฯ ป.๑-ป.๖ ๑๕,๐๒๐

๕. ขอมูลอาคารสถานท่ี
อาคารเรียนจํานวน ๔ หลัง อาคารประกอบจํานวน ๒ หลัง     สวม ๔ หลัง

สนามเด็กเลน ๑ สนาม สนามฟุตบอล ๑ สนาม    สนามอเนกประสงค ๑ สนาม
๖. ขอมูลงบประมาณ

งบประมาณ (รับ-จาย)
รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท

เงินงบประมาณ 1,444,340 งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง 1,444,340
เงินนอกงบประมาณ 1,128,041 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,128,041
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) งบอ่ืนๆ(ระบุ)

รวมรายรับ 2,572,381 รวมรายจาย 2,572,381

งบดําเนินการ/เงินเดือนเงินคาจาง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเปนรอยละ๑๐๐ของรายรับ

๗. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนชนบทก่ึงเมือง   มีประชากรประมาณ

๕,๐๖๓ คน   บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก ชุมชนชนบท .อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม
สวนใหญนับถือศาสนา อิสลาม ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ สุสานโตะหนิ



๘

๒) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ ทําสวน สวนใหญนับ
ถือศาสนาอิสลาม ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป ๓๕,๐๐๐ บาทจํานวนคนเฉลี่ยตอ
ครอบครัว ๕ คน

๓) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
โรงเรียนบานโกตาบารูตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลโกตาบารู  มีแหลงเรียนรูท่ีอยูใกลบริเวณ

โรงเรียน เชน สถานีอนามัย  สถานีตํารวจ  ตลาดนัดชุมชน  องคการบริหารตําบล  ท่ีทําการกํานัน –
ผูใหญบาน  วัด  มัสยิด  สํานักงานเทศบาลตําบล ฯลฯ

๘. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
ในปการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนบานโกตาบารูไดจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรโรงเรียน

บานโกตาบารู พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และไดจัดสัดสวนสาระ
การเรียนรูและเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางตอไปนี้

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา

กลุมสาระการเรียนรู/
กิจกรรม

เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.)
คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.)
วิทยาศาสตร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.)
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

- ประวัติศาสตร
- ศาสนา

ศิลธรรม
จริยธรรม

- หนาท่ีพลเมือง
วัฒนธรรมและ
การดําเนิน
ชีวิตในสังคม

- เศรษฐศาสตร
- ภูมิศาสตร

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐(๔นก.) ๑๖๐(๔นก.) ๑๖๐(๔นก.)

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐(๑นก.) ๔๐(๑นก.) ๔๐(๑นก.)
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.)

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.)
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.)



๙

กลุมสาระการเรียนรู/
กิจกรรม

เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.)
ภาษาตางประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.)

รวมเวลาเรียน
(พ้ืนฐาน)

๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐
(๒๒นก.)

๘๘๐
(๒๒นก.)

๘๘๐
(๒๒นก.)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
รายวิชา/กิจกรรมท่ี
โรงเรียนจัดเพ่ิมเติม ตาม
ความพรอมและจุดเนน

ปละไมเกิน ๔๐ ช่ัวโมง ปละไมเกิน ๒๐๐ ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ปละไมเกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ป ปละไมเกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป

๙. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
๑) หองสมุดมีขนาด ๗๑ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด ๕,๐๐๐เลมการสืบคนหนังสือและ

การยืม-คืน ใชระบบคอมพิวเตอร จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๓๐๐ คน ตอวัน
คิดเปนรอยละ ๕๐ ของนักเรียนท้ังหมด

๒) หองปฏิบัติการ

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร จํานวน ๑ หอง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน ๒ หอง
หองปฏิบัติการทางภาษา จํานวน ๑ หอง
หองคหกรรม จํานวน ๑ หอง
หองเรียนสีเขียว จํานวน ๑ หอง
หองคณิตศาสตร จํานวน ๑ หอง
หองอิสลามศึกษา จํานวน ๑ หอง
หองประชุม จํานวน ๑ หอง
หองแนะแนว จํานวน ๑ หอง
หองพยาบาล จํานวน ๑ หอง

๓) คอมพิวเตอร จํานวน ๕๘ เครื่อง
ใชเพ่ือการเรียนการสอน ๕๘ เครื่อง
ใชเพ่ือสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต ๕๘ เครื่อง
จํานวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงาน

เฉลี่ย ๓๐๐. คน ตอวันคิดเปนรอยละ ๕๐.ของนักเรียนท้ังหมด
ใชเพ่ือการบริหารจัดการ ๓ เครื่อง



๑๐

๔) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน

แหลงเรียนรูภายใน สถิติการใชจํานวนครั้ง/ปช่ือแหลงเรียนรู
๑. หองคหกรรม
๒. หองวิทยาศาสตร
๓. หองเรียนสีเขียน
๔. หองคอมพิวเตอร
๕. หองปฏิบัติการทางภาษา
๖. หองคณิตศาสตร
๗. เรือนเพาะชํา
๘ แปลงเกษตรเพ่ือชีวิต
๙.สนามเด็กเลน

๑๘๐
๑๖๐
๑๖๐
๒๐๐
๑๘๐
๑๘๐
๑๖๐
๑๕๐
๒๐๐

๕) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน

แหลงเรียนรูภายนอก สถิติการใช
จํานวนครั้ง/ปช่ือแหลงเรียนรู

๑. มัสยิด
๒. ตลาดนัดชุมชน
๓. สถานีอนามัย
๔. สํานักงานเทศบาลตําบล
๕. สวนสัตวสงขลา
๖.เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย จ.พัทลุง
๗. คายลูกเสือนําชัย  จ.พัทลุง

๔๐
๔๐
๑๐
๑๐
๑
๑
๑

๖) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน ใน
ปการศึกษาท่ีรายงาน

๖.๑ ชื่อ นายยูโซะ  มะมิง    ใหความรูเรื่อง การทําแหวน สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหง
นี้ จํานวน ๑๐ ครั้ง/ป

๖.๒ ชื่อ  นายอิสมาแอ  หะยีอาซา  ใหความรูเรื่องการทําแหวน  สถิติการใหความรูใน
โรงเรียนแหงนี้ จํานวน๑๐ครั้ง/ป

๖.๓ ชื่อ  พระครูวิเชียร  กิตติคุณ  ใหความรูเรื่องพุทธศาสนาสถิติการใหความรูในโรงเรียน
แหงนี้ จํานวน๕ครั้ง/ป



๑๑

๖.๔ ชื่อ  นายอีซามดิน  หะยีอาหวัง  ใหความรูเรื่องเก่ียวกับศาสนาอิสลาม  สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน๕ครั้ง/ป

๖.๕ ชื่อนางลลิตา  สลักคํา  ใหความรูเรื่องการทําอาหาร  สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหง
นี้ จํานวน๑๐ครั้ง/ป

๖.๖ ชื่อ ร.ต.ท.ศิริชัย  นิ่มอนงค  ใหความรูดานกฎหมายการจราจร  สถิติการใหความรูใน
โรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๕ครั้ง/ป

๖.๗ ชื่อ  นางพาตีเมาะ  กาซอ  ใหความรูดานการประกอบอาชีพดานการเสริมสวยสถิติการ
ใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน๕ครั้ง/ป

๖.๘ ชื่อ  นายชวลิต  สุวรรณมณี  ใหความรูดานงานประชาสัมพันธการเปนพิธีกรในพิธีการ
ตางๆสถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๓ ครั้ง/ป

๖.๙ ชื่อ  นายแยม ดําปานรัตน  ใหความรูดานการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  สถิติ
การใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน๓ครั้ง/ป

๖.๑๐ ชื่อ นายซูเฟยนฮูลูดือเระ  ใหความรูดานเทคนิคการเขียนปายโฆษณา  สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน๕ครั้ง/ป

๖.๑๑ ชื่อ นางอุบล  ดารามะ  ใหความรูดานสาธารณสุขชุมชน  สถิติการใหความรูใน
โรงเรียนแหงนี้ จํานวน๕ครั้ง/ป

๖.๑๒ ชื่อ  นายมะนาเซ  ดือเระ  ใหความรูดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน(ลิเกฮูลู)
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน๕ครั้ง/ป

๖.๑๓ ชื่อ นางยาหารอ  เจะหลง  ใหความรูเรื่อง การทําอาหารทองถ่ิน สถิติการใหความรูใน
โรงเรียนแหงนี้ ๑๐ ครั้ง/ป

๖.๑๔ ชื่อ นางมณฑา  แกวจันทรฤทธิ์ ใหความรูเรื่อง การทําขนมพ้ืนบานไทย  สถิติให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้ ๔ ครั้ง/ป

๖.๑๕ สถานีตํารวจภูธร โกตาบารู ใหความรูเรื่อง  ยาเสพติด  สถิติใหความรูในโรงเรียนแหง
นี้ ๒ ครั้ง/ป

๑๐. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา
๑๐.๑ผลงานดีเดน

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล
สถานศึกษา เขารวมโครงการ “พัฒนาหองสมุดมีชีวิตตนแบบในโรงเรียน

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ๕๕ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผูบริหาร(ระบุชื่อ) นายไพศาล  วองภาณุสกุล  รางวัลเพชรเสมา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑
ครู(ระบุชื่อ) ๑. นางรัตนติยา  เกปน  สามารถจัดการเรียนการสอนจน

นักเรียนไดรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวด /
แขงขันสรางสรรคงานดวยโปรแกรมGSPระดับป.๔-๖
และ ม.๑-๓

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี



๑๒

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล

ครู(ระบุชื่อ)
๒. นางปรียาพร  จงจิตร  สามารถจัดการเรียนการสอนจน

นักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ การประกวด/
แขงขันทองอาขยาน  ระดับ ป.๑-๓

๓. นายอาลี    วายูอิง สามารถจัดการเรียนการสอนจน
นักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒การประกวด/
แขงขัน  โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ  ระดับ ป.๔-๖

๔. นางสาวสูไหบะ  เด็ง สามารถจัดการเรียนการสอนจน
นักเรียนไดรับรางวัล ชมเชยอันดับ ๑ การประกวด/แขงขัน
หนังสืออิเลคทรอนิกส(E-Book) ระดับ ป.๔-๖

๕. นางสาวซัลมี  อาสาบาโง  สามารถจัดการเรียนการสอนจน
นักเรียนไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวด/
แขงขันประติมากรรมลอยตัว ระดับ ม.๑-๓

๖. นางสาวซัลมี  อาสาบาโง  สามารถจัดการเรียนการสอนจน
นักเรียนไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวด/
แขงขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.๑-๓

๗. นางจุฑามาส  บัวดํา  สามารถจัดการเรียนการสอนจน
นักเรียนไดรับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด/แขงขันรอย
มาลัยดอกไมสด “พานของหม้ัน” ระดับ ม.๑-๓

๘. นางสาวซัลมี  อาสาบาโง  สามารถจัดการเรียนการสอน
จนนักเรียนไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
ประกวด/แขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะติด  ระดับ ม.
๑-๓

๙. นางสาวเสาวณี  ปูลาพาระเปะ  สามารถจัดการเรียนการ
สอนจนนักเรียนไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ การ
ประกวด/แขงขันโครงงานประเภททดลอง ระดับ ม.๑-๓

๑๐. นางจุฑามาส  บัวดํา  สามารถจัดการเรียนการสอนจน
นักเรียนไดรับรางวัล ชนะเลิศ  การประกวด/แขงขัน
โครงงานอาชีพ

๑๑. นางสาวธิดาทิพย  ชูแกว  เปนครูผูสอนนักเรียนไดรับ
รางวัลผลงานผานการแขงขัน กิจกรรมการแขงขันคิดเลข
เร็ว ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว

๑๒. นางกนกกานตสุวรรณประสาร  เปนครูผูสอนนักเรียน
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ กิจกรรมการแขงขันขับรองเพลงไทยสากล-สากล
(ชาย) ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑
สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน



๑๓

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล
ครู(ระบุชื่อ) ๑๓. นางอรวรรณ ทองคํา  เปนครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมการแขงขัน
การแปรรูปอาหารม.๑-๓ ประเภททีม ๓ คน

๑๔. นางอรวรรณ  ทองคํา  เปนครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมการแขงขัน
โครงงานอาชีพ ม.๑-๓ ประเภททีม ๓ คน

๑๕. นางจุฑามาส  บัวดํา  เปนครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมการแขงขัน
การแปรรูปอาหารม.๑-๓ ประเภททีม ๓ คน

๑๖. นางจุฑามาส  บัวดํา  เปนครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมการแขงขัน
โครงงานอาชีพ ม.๑-๓ ประเภททีม ๓ คน

๑๗. นางสาวสูไหบะ  เด็ง  เปนครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการสรางหนังสือ
อิเลคทรอนิกส (E-Book) ม.๑-๓ ประเภททีม ๒ คน

๑๘. นางสาวเสาวนี  ปูราพาราเปะ  เปนครูผูสอนนักเรียนไดรับ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง    ม.๑-๓ ประเภททีม
๓ คน

๑๙. นางกิติมา  รุจิศรัณย  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การพัฒนา
นวัตกรรมการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานท่ีมีการ
ปฏิบัติท่ีดี

๒๐. นางกนกกานต  สุวรรณประสาร  เปนครูผูฝกนักเรียนได
รางวัลชนะเลิศ การแขงขันเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.๔-๖

๒๑. นางอุไร  บุญเสง   ไดรับรางวัล ครูสอนดี ตามโครงการ
สังคมไทยรวมกันคืนครูดีใหศิษย เชิดชูยกยองครูดี ของ
สสค. ของจังหวัดยะลา

๒๒. นายอุดร  สายสิงห  ไดรับรางวัลครูสอนดี ตามโครงการ
สังคมไทยรวมกันคืนครูดีใหศิษย เชิดชูยกยองครูดี  ของ
สสค. ของจังหวัดยะลา

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษายะลาเขต ๑

กลุมโรงเรียนโกตาบารู



๑๔

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล
นักเรียน(ระบุชื่อ) ๑. เด็กหญิงนูรีดา  ดอเลาะ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ

๒ การประกวดวาดภาพ ตามรอยพอ
๒. เด็กหญิงมนัสวียซงไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันเขียน

เรียงความ ระดับชั้น ป.๔-๖
๓. เด็กหญิงนัสรีน  บุยะลา  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การ

แขงขันทองอาขยาน  ระดับชั้น ป.๔-๖
๔. เด็กหญิงรอซีดา  เสะนุง  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ  การ

แขงขันคัดลายมือและอานออกเสียง ระดับชั้น ป.๔-๖
๕. เด็กหญิงโซเฟย  ซําซูดิง  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ  การ

แขงขันคัดลายมือและอานออกเสียง ระดับชั้น ป.๑-๓
๖. เด็กหญิงนริศรา  ซง  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การแขบงขัน

การทองอาขยาน ระดับชั้น ป.๑-๓
๗. เด็กหญิงนาเดีย ละเจ  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ การ

แขงขันทองอาขยาน  ระดับชั้น ป.๑-๓
๘. เด็กหญิงอวาติฟ  ตาเละนุ  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การ

แขงขันทองอาขยาน  ระดับชั้น ป.๑-๓
๙. เด็กหญิงบัรกิสสะแมตัม ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขัน

ทองอาขยาน  ระดับชั้น ป.๑-๓
๑๐. เด็กหญิงเอาวลายเจะหะ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การ

แขงขันทองอาขยาน ระดับชั้น ป.๑/๓
๑๑. เด็กหญิงนูรมา  กูนา  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การแขงขัน

ทองอาขยาน  ระดับชั้น ป.๔-๖
๑๒. เด็กหญิงรูไวดา  กามา  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การแขงขัน

ทองอาขยาน  ระดับชั้น ป.๔-๖
๑๓. เด็กหญิงนาอีมะหสาแม็ง ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การ

แขงขันทองอาขยาน  ระดับชั้น ป.๔-๖
๑๔. เด็กหญิงอัฟนาน  มะเซ็ง  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การ

แขงขันทองอาขยาน  ระดับชั้น ป.๔-๖
๑๕. เด็กหญิงฮุซซาม  ตาเละนุ  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การ

แขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๔-๖
๑๖. เด็กหญิงอาซารีน  มามะ  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การ

แขงขันสรางสรรคผลงานทางคณิตศาสตร โดยใช
โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔-๖

๑๗. เด็กหญิงอวาติฟ  ตาเละนุ  ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ การประกวด/แขงขัน ทองอาขยานระดับชั้น ป.
๑-๓

อําเภอรามัน

กลุมโรงเรียนโกตาบารู

กลุมโรงเรียนโกตาบารู

กลุมโรงเรียนโกตาบารู

กลุมโรงเรียนโกตาบารู

กลุมโรงเรียนโกตาบารู

กลุมโรงเรียนโกตาบารู

กลุมโรงเรียนโกตาบารู

กลุมโรงเรียนโกตาบารู

กลุมโรงเรียนโกตาบารู

กลุมโรงเรียนโกตาบารู

กลุมโรงเรียนโกตาบารู

กลุมโรงเรียนโกตาบารู

กลุมโรงเรียนโกตาบารู

กลุมโรงเรียนโกตาบารู

กลุมโรงเรียนโกตาบารู

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑



๑๕

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล
นักเรียน(ระบุชื่อ) ๑๘. เด็กหญิงบัลกีสสะแมดัม  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ

๑ การประกวด/แขงขัน ทองอาขยาน ระดับชั้น ป.๑-๓
๑๙. เด็กหญิงนภัสรา  อับดุลเลาะ  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ๑ การประกวด/แขงขัน ทองอาขยาน ระดับชั้น ป.
๑-๓

๒๐. เด็กหญิงนริศรา  ซง  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑
การประกวด/แขงขัน ทองอาขยาน ระดับชั้น ป.๑-๓

๒๑. เด็กหญิงเอาวลายเจะหะ  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
๑ การประกวด/แขงขัน ทองอาขยาน ระดับชั้น ป.๑-๓

๒๒. เด็กชายฮาฟซ  มาสนิท  ไดรับรางวัลชมเชยอันดับ๑ การ
ประกวด/แขงขัน การใชโปรแกรมนําเสนอ
(Presentation) ระดับ ม.๑-๓

๒๓. เด็กชายฮาฟซ  มาสนิท  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การ
ประกวด/แขงขัน คิดเลขเร็ว ระดับ ม.๑-๓

๒๔. เด็กหญิงอาซารีนา  มามะ  ไดรับรางวัลชมเชยอันดับ ๑
การประกวด/แขงขัน สรางสรรคงานดวยโปรแกรม GSP
ระดับ ป.๔-๖

๒๕. เด็กชายซเูฟยนซง  ไดรับรางวัลชมเชยอันดับ ๑ การ
ประกวด/แขงขัน สรางสรรคงานดวยโปรแกรม GSP
ระดับ ป.๔-๖

๒๖. เด็กชายมูฮัมหมัดฟาซริน  ปามิ ไดรับรางวัลชมเชยอันดับ
๑ การประกวด/แขงขัน การใชโปรแกรมนําเสนอ
(Presentation) ระดับ ม.๑-๓

๒๗. เด็กหญิงฟตรี  อาเปาะอาลี ไดรับรางวัลชมเชยอันดับ ๑
การประกวด/แขงขัน สรางสรรคงานดวยโปรแกรม GSP
ระดับ ป.๔-๖

๒๘. เด็กชายซัมซแูวหะมะ ไดรับรางวัลชมเชยอันดับ ๑ การ
ประกวด/แขงขัน สรางสรรคงานดวยโปรแกรม GSP
ระดับ ม.๑-๓

๒๙. เด็กหญิงรุสมีนี  สาเมาะ  ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ
๑ การประกวด/แขงขัน สรางสรรคภาพดวยการปะติด
ระดับ ม.๑-๓

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑



๑๖

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล
นักเรียน(ระบุชื่อ) ๓๐. เด็กหญิงนูรีซันเตะเลาะไดรับรางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ๑ การประกวด/แขงขัน สรางสรรคภาพ
ดวยการปะติด ระดับ ม.๑-๓
๓๑. เด็กหญิงนิมารีนีเจะ  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ
การประกวด/แขงขัน รอยมาลัยดอกไมสด”พานของหม้ัน”
ระดับ ม.๑-๓
๓๒. เด็กหญิงนูรฎฮา  มะดิง  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ
การประกวด/แขงขัน รอยมาลัยดอกไมสด”พานของหม้ัน”
ระดับ ม.๑-๓
๓๓. เด็กหญิงอามีเนาะ  มะมิง  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ
การประกวด/แขงขัน รอยมาลัยดอกไมสด”พานของหม้ัน”
ระดับ ม.๑-๓
๓๔. เด็กหญิงอามีเนาะ  มะนิง  ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ๒ การประกวด/แขงขัน โครงงานประเภททดลอง
ระดับ ม.๑-๓
๓๕. เด็กหญิงสารีนา  โตะแวไดรับรางวัล  รองชนะเลิศ
อันดับ๒ การประกวด/แขงขัน โครงงานประเภททดลอง
ระดับ ม.๑-๓

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

นักเรียน(ระบุชื่อ) ๓๖.เด็กหญิงนิมารีนีเจะไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ๒
การประกวด/แขงขัน โครงงานประเภททดลอง ระดับ
ม.๑-๓
๓๗.เด็กหญิงนิมารีนีเจะไดรับรางวัลชนะเลิศ
การประกวด/แขงขัน โครงงานอาชีพ ระดับ ม.๑-๓

๓๘. เด็กหญิงสารีนา  โตะแว  ไดรับรางวัลชนะเลิศ
การประกวด/แขงขัน โครงงานอาชีพ ระดับ ม.๑-๓

๓๙.เด็กหญิงรุสมีนี  สาเมาะ  ไดรับรางวัล  รองชนะเลิศ
อันดับ๒ การประกวด/แขงขัน วาดภาพระบายสีระดับ ม.๑-
๓
๔๐.เด็กชายบูคอรี  ปะจิ  เมาะ  ไดรับรางวัล  รองชนะเลิศ
อันดับ๒ การประกวด/แขงขันโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ
ระดับ ป.๔-๖

๔๑.เด็กชายนบีล  ตาเละนุ  ไดรับรางวัล  รองชนะเลิศ
อันดับ๒ การประกวด/แขงขันโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ
ระดับ ป.๔-๖

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑



๑๗

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล
นักเรียน
(ระบุชื่อ)

๔๒.เด็กชายกอเซ็ม  ยีปาโละ  ไดรับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ๒
การประกวด/แขงขันโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ  ระดับ ป.๔-๖

๔๓. เด็กหญิงอามาณี  คอแล ไดรับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ๑
การประกวด/แขงขันหนังสืออิเลคทรอนิกส(E-Book) ระดับป.๔-๖

๔๔. เด็กชายอานูวา  กาเร็ง ไดรับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ๑
การประกวด/แขงขันหนังสืออิเลคทรอนิกส(E-Book) ระดับ ป.๔-๖

๔๕.เด็กชายตอเฮร  มะบากอ ไดรับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ๑
การประกวด/แขงขันหนังสืออิเลคทรอนิกส(E-Book) ระดับ ม.๑-๓

๔๖. เด็กชายซอฟรอนเจะแต  ไดรับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ๑ การ
ประกวด/แขงขันหนังสืออิเลคทรอนิกส(E-Book) ระดับ              ม.
๑-๓
๔๗. เด็กหญิงนิมารีนีเจะ ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ๑
การประกวด/แขงขัน ประติมากรรมลอยตัว ระดับ ม.๑-๓

๔๘. เด็กหญิงรุสมีนี สาเมาะไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ๑
การประกวด/แขงขัน ประติมากรรมลอยตัว ระดับ ม.๑-๓

๔๙. เด็กหญิงนูรีซันเตะเลาะไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ๑ การ
ประกวด/แขงขัน ประติมากรรมลอยตัว ระดับ ม.๑-๓

๕๐. เด็กชายตอเฮร มะบากอ ไดรับรางวัล  เกียรติบัตรเหรียญทอง
การแขงขันหนังสืออิเลคทรอนิกส (E-Book) ระดับ ม.๑-๓

๕๑. เด็กชายซอฟรอนเจะแต  ไดรับรางวัล  เกียรติบัตรเหรียญทอง
การแขงขันหนังสืออิเลคทรอนิกส (E-Book) ระดับ ม.๑-๓

๕๒. เด็กหญิงนูไรดา  เส็งดอละ  ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง  กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  ประเภท
ทดลอง ม.๑-๓ ประเภททีม ๓ คน

๕๓. เด็กหญิงนูรมี  พฤตทุ ไดรับรางวัล  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  ประเภททดลอง ม.๑-๓
ประเภททีม ๓ คน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑
สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ยะลา เขต ๑



๑๘

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล
นักเรียน
(ระบุชื่อ)

๕๔. เด็กหญิงนุรฎฮา  มะดิง  ไดรับรางวัล  เกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง  กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  ประเภท
ทดลอง ม.๑-๓ ประเภททีม ๓ คน

๕๕. นางสาวอามีเนาะ  มะมิง ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓

๕๖. นางสาวนิมารินีเจะไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓

๕๗. นางสาวสารีนา  โตะแว  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓

๕๘. นางสาวอามีเนาะ  มะมิงโตะแว  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันการแปรรูปอาหาร ม.๑-๓

๕๙. นางสาวสารีนา  โตะแวไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันการแปรรูปอาหาร ม.๑-๓

๖๐. นางสาวนิมารินีเจะไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันการแปรรูปอาหาร ม.๑-๓

๖๑. เด็กชายฮารีฟอาบูเล็งไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศ  กิจกรรมการแขงขันขับรองเพลงไทยสากล-สากล(ชาย)
ม.๑-๓

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน



๑๙

๑๐.๒งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสําเร็จ

ท่ี ช่ือ
งาน/โครงการ/

กิจกรรม

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ
(ยอๆ)

ตัวบงช้ี
ความสําเร็จ

(จํานวน/รอยละ)
๑. กิจกรรมการแปรรูป

อาหาร
๑. เพ่ือสงเสริมตามศักยภาพ

ของผูเรียน
๒. เพ่ือใหผูเรียนนําวัตถุดิบใน

ทองถ่ินมาแปรรูป
๓. เพ่ือใหผูเรียนมีรายได

ระหวางเรียน
๔. เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวม

และสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

๑. ประชุมชี้แจง
ผูเรียน

๒. ใหผูเรียนศึกษา
คนควาวิธีการแปร
รูป

๓. ผูเรียนลงมือปฏิบัติ
๔. ผูเรียนนําผลงาน

ออกจําหนายและ
จัดนิทรรศการ

๕. นักเรียนสรุป
รายงานบัญชีการ
ใช-จายกิจกรรม

๖. สรุป/ประเมินผล
และรายงาน

๑. ผลงาน
นักเรียนไดรับ
การยอมรับ
ระดับชาติ

๒. ผูเรียนรอยละ
๙๐สามารถ
แปรรูปสม
แขกจําหนาย
เปนอาชีพได

๒. กิจกรรม Play
and learn

๑. เพ่ือใหผูเรียนมี
ความสามารถในการ
เรียนรู

๒. เพ่ือใหผูเรียนสนุกกับการ
เรียนรู

๓. เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดเรียนรูนอกหองเรียน
อยางสรางสรรค

๑. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน

๒. มอบหมาย
ผูรับผิดชอบ

๓. ดําเนินงานตาม
แผน

๔. ประเมินผลระยะท่ี
๑

๕. ดําเนินงานตาม
แผน

๖. ประเมินผล/สรุป
รายงาน

๑. ผูเรียนเกิด
ทักษะการ
เรียนรูในการ
เสริมสราง
ทักษะชีวิต
รอยละ ๙๐

๒. คุณภาพของ
ผูเรียนอยูใน
ข้ัน รอยละ
๘๕
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ท่ี ช่ือ
งาน/โครงการ/

กิจกรรม

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ
(ยอๆ)

ตัวบงช้ี
ความสําเร็จ

(จํานวน/รอยละ)
๓. โครงการบัณฑิตนอย

โกตาบารู
๑. เพ่ือใหนักเรียนและ

ผูปกครองไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๒. เพ่ือปลูกจิตสํานึกและ
สรางความรูสึกท่ีดีให
นักเรียนและเยาวชน
รักการศึกษา

๓. เพ่ือใหชุมชนมีความ
เชื่อม่ันในการจัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียน

๑. ประชุมมอบหมาย
งานแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบ

๒.ฝกซอมและ
กําหนดข้ันตอน
ของกิจกรรม

๓. เตรียมการ
ดําเนินงาน

๔.ประชุมผูปกครอง/
ผูเก่ียวของ

๕.มอบวุฒิบัตร
บัณฑิตนอย

๖. ประเมินผล/สรุป/
รายงานผล

นักเรียนรอยละ
๑๐๐ ไดรับ
การศึกษาตาม
เกณฑมาตรฐาน

๔. โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

๑. เพ่ือใหนักเรียนมีเจต
คติท่ีดีเก่ียวกับการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

๒. เพ่ือใหนักเรียนได
เรียนรูและฝกตนเอง
เก่ียวกับการใชสิทธิ
เสรีภาพ  ความเสมอ
ภาคและหนาท่ีตาม
ระบบประชาธิปไตย

๓. เพ่ือใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง

๑. ประชุมคณะครูชี้แจง
วัตถุประสงค

๒. ขอใหครูทุกคน
สอดแทรกความรู
เก่ียวกับประชาธิปไตย

๓. เลือกตั้งสมาชิกสภา
นักเรียนจากนักเรียน
ชั้น ม.๑-ม.๓

๔. ประชุมกรรมการ
นักเรียนเดือนละ ๒
ครั้ง

๕. สรุปผลงานในรอบป
และเสนอแนวทาง
ปรับปรุงแกไข

นักเรียนรอยละ
๘๐ เขาใจในหลัก
ประชาธิปไตย
รูจักปกครอง
ตนเอง



๒๑

ท่ี ชื่อ
งาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ
(ยอๆ)

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

๕. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันตาม
แนวพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี

๑. เพ่ือผลิตอาหาร
กลางวันแกเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน

๒. เพ่ือฝกทักษะการทํา
อาชีพใหเด็กนักเรียน
ในโรงเรียน

๓. เพ่ือสงเสริมความรัก
ความสามัคคีระหวาง
นักเรียนดวยกัน
ผูปกครองกับครูใน
โรงเรียน

๑. คัดเลือกพ้ืนท่ี
ดําเนินกิจกรรม

๒. คัดเลือกนักเรียน
ดําเนินกิจกรรม

๓. จัดทําแผนการ
ดําเนินกิจกรรม

๔. สนับสนุน
งบประมาณ
ดําเนินการ

นักเรียนรอยละ
๙๕ ได
รับประทาน
อาหารกลางวันท่ี
มีคุณคา
โภชนาการ
ครบถวน

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปท่ีผานมา
๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย * ใหบันทึกระดับคุณภาพเชน พอใช  ดี ....ตามผลประเมิน

( จํานวน ๑๑ มาตรฐาน ๕๑ ตัวบงช้ี)

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม

ดานมาตรฐานคุณภาพเด็ก
มาตรฐานท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย ดีเยี่ยม
มาตรฐานท่ี ๒ เด็กมีการพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ ดีเยี่ยม
มาตรฐานท่ี ๓ เด็กมีการพัฒนาการดานสังคม ดีเยี่ยม
มาตรฐานท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา ดีเยี่ยม
ดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานท่ี ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดีเยี่ยม
มาตรฐานท่ี ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดีเยี่ยม
มาตรฐานท่ี ๗ แนวการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม
มาตรฐานท่ี ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ดีเยี่ยม
ดานการสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองชุมชน

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ดีเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานท่ี ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย ตาม
ปรัชญา วิสัยทัศนและจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย

ดีเยี่ยม

ดานมาตรฐานการสงเสริม
มาตรฐานท่ี ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษา

ดีเยี่ยม

๑๑.๒ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน * ใหบันทึกระดับคุณภาพเชน พอใช  ดี ....ตามผลประเมิน
จํานวน ๑๕ มาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา *

ผลการติดตาม
ตรวจสอบโดย

หนวยงานตนสังกัด *
ดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ดีมาก
มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค

ดีมาก
มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง

รักเรียนรู และ พัฒนาตนเอง อยางตอเน่ือง ดีมาก
มาตรฐานท่ี ๔ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรค
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล ดีเยี่ยม
มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ดีมาก
มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต ดีมาก
ดานการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล

ดีเยี่ยม

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

ดีเยี่ยม

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดีมาก
มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน ดีมาก
มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมให
ผูเรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ ดีเยี่ยม
มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ดีเยี่ยม



๒๓

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา *

ผลการติดตาม
ตรวจสอบโดย

หนวยงานตนสังกัด *
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู

ดีเยี่ยม

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน

ดีเยี่ยม

ดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษา ใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน

ดีเยี่ยม

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(รอผลการประเมินจาก สมศ.)
๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดี

เย่ียม
ดานมาตรฐานคุณภาพเด็ก
มาตรฐานท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
มาตรฐานท่ี ๒ เด็กมีการพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ
มาตรฐานท่ี ๓ เด็กมีการพัฒนาการดานสังคม
มาตรฐานท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา
ดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานท่ี ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานท่ี ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานท่ี ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานท่ี ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง
ดานการสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานท่ี ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย ตามปรัชญา วิสัยทัศนและ
จุดเนนของการศึกษาปฐมวัย
ดานมาตรฐานการสงเสริม
มาตรฐานท่ี ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา
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๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเย่ียม

ดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค
มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง

รักเรียนรู และ พัฒนาตนเอง อยางตอเน่ือง
มาตรฐานท่ี ๔ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรค
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต
ดานการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมให
ผูเรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู
ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน
ดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษา ใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ........ด.ี..................... โดยมีคาเฉลี่ย.....๓.๒๒...........
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไมรับรอง

กรณีท่ีไมไดรับการรับรอง  เนื่องจาก ......................................................................
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๑๓. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โดยสถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด

จุดเดน : ระดับปฐมวัย ในภาพรวมของโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดดีมาก
: ระดับประถมมัธยมศึกษา  ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนกําหนด

จุดท่ีควรพัฒนาและเสนอแนะ
:  ระดับปฐมวัยผูเรียนควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหาและการคิด
วิเคราะหสรางสรรค  กิจกรรมรักการอาน  การเขียน
: ระดับประถมมัธยมศึกษาผูเรียนควรไดรับการสงเสริมและฝกทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  จาก
แหลงเรียนรูตางๆและควรไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห  การอานและการเขียน

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
จุดเดน จุดควรพัฒนา

การศึกษาข้ันพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย
ผูเรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย

และสุขภาพจิตท่ีดี  สนใจกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว  มีความรูและ
ทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกดาน และเลน/ทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนไดและชื่นชม
ในผลงานตนเอง

ครู  มีคุณวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ผูบริหาร  มีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ  สถานศึกษามีการ
จัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบ  ครบวงจรใหบรรลุ
เปาหมายการศึกษา  มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ  มีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและสื่อท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  และสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา

ผูเรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  มีสุขนิสัยสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี  สนใจศิลปะ  ดนตรีและกีฬา  มีทักษะการคิดวิเคราะห  คิด
สังเคราะห  มีวิจารณญาณ  คิดสรางสรรค  มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
รักการอาน  มีทักษะในการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดี
ตออาชีพสุจริต

ครู   มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม  จบปริญญาตรีข้ึนไป สอนตรงตามวิชาเอก/โทวุฒิ
หรือความถนัด  และไดรับการพัฒนาในวิชาท่ีสอนตามท่ีคุราภากําหนด

ผูบริหาร  มีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ  มีการจัดองคกร/

การศึกษาข้ันพื้นฐาน :
การศึกษาปฐมวัย

ผูเรียน  ควรพัฒนาดาน
การ คิด  วิ เคราะห   คิด
แก ปญหาและ คิดริ เ ริ่ ม
สรางสรรค  มีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง
รักการเรียนรู

ครู   ควรบริหารจัดการให
มีครูตามเกณฑ

ผู บ ริ ห า ร    ค ว ร มี ก า ร
บริหาร เชิ งกลยุทธและ
บริหารโดยหลักการมีสวน
รวมและมีการตรวจสอบ
และถวงดุล



๒๖

จุดเดน จุดควรพัฒนา
โครงสรางและการบริหารอยางเปนระบบ  ครบวงจร  ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา  มี
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถ่ิน สื่อท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและมีการสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

การศึกษาข้ันพื้นฐาน :
ประถมและมัธยมศึกษา

ผู เรียน   ควรพัฒนา
ดานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีสูงข้ึนในกลุมสาระ
ก า ร เ รี ย น รู ภ า ษ า ไ ท ย
คณิตศาสตร  สังคมศึกษา
ฯ วิทยาศาสตร   และ
ภาษาตางประเทศ

ค รู    ค ว ร บ ริ ห า ร
จัดการใหมีครูตามเกณฑ
และพัฒนาความสามารถ
ในการจัดการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ในกลุมสาระการเรียนรู
ค ณิตศาสตร   การงาน
อาชีพ  เทคโนโลยี  สังคม
ศึ ก ษ า ฯ แ ล ะ
ภาษาตางประเทศ

ผูบริหาร   ควรพัฒนาดาน
การบริหารเชิงกลยุทธและ
บริหารโดยหลักการมีสวน
รวมและมีการตรวจสอบ
และถวงดุล
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ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

๑) ผูเรียนปฐมวัยควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานทักษะการคิดรวบยอด  คิดแกปญหา  คิด
ริเริ่มสรางสรรค สงเสริมกิจกรรมการสํารวจ  การทําโครงงาน  การแสดงบทบาทสมมติ  การเลานิทาน
ประกอบทาทางโดยใชสื่อตางๆฝกการใชภาษาไทยในการพูดสนทนากับครู  กับเพ่ือนและคนอ่ืนๆ ใหรูจักตอบ
คําถาม  ตั้งคําถามในเรื่องท่ีสงสัย  โดยครูคอยกระตุนผูเรียนคิดอยางตอเนื่อง  ทําซ้ําๆจนเกิดความเคยชิน  จัด
มุมตางๆใหมีสีสันเชิญชวนใหเขาไปเลน ไปชม  จัดเวลาใหผูเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเขาไปจัด
กิจกรรม  เชน  เลนเกมสกับนอง  ชวนนองวาดภาพ  เลานิทานใหนองฟง  หองสมุดจัดกิจกรรมสงเสริมรักการ
อานสําหรับผูเรียนปฐมวัยเดือนละ ๑ ครั้ง จัดกิจกรรมแขงขัน หนูนอยนักอาน  หนูนอยนักเลา  หนูนอยนัก
สํารวจ  แขงขันการเลนชุดเกมการศึกษา  แขงขันการประดิษฐของเลน ของใชจากวัสดุเหลือใช เปนตน

ผูเรียนประถมและมัธยมศึกษา  ควรไดรับการสงเสริมและฝกทักษะใหมีความรูในกลุมสามาระท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ในระดับต่ํา  จัดกิจกรรมสอนซอมเสริม  จัดกิจกรรมฐานการเรียนรูตามกลุมสาระตางๆใหผูเรียนได
ศึกษาเรียนรูดวยตนเอง  ฝกใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆอยางสมํ่าเสมอ  มี
การจดบันทึกสรุปเปนองคความรูใหมอยางเปนระบบ  เกิดผลงานท่ีชัดเจนออกแสดง  เชน  นิทาน  บทกลอน
บทความ  คําขวัญ  เรื่องสั้น  รายงานสรุป  รายงานขาว  โครงงาน  หนังสือพิมพหนาเดียว   วารสาร  จุลสาร
เปนตน  สงเสริมกิจกรรมดานวิชาการโดยใชหองกิจกรรมพิเศษท่ีมีอยูแลวใหคุมคาและเกิดประโยชนแกผูเรียน
โดยตรง

๒) ครูปฐมวัย  ควรจัดกิจกรรมใหหลากหลายและสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน  เชน
โครงงานเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  การสํารวจธรรมชาติ  การซักผา  การปลูกดอกไม  ไมประดับ  การ
ประดิษฐของเลนของใชจากวัสดุเหลือใช  และควรเขารวมกิจกรรมพัฒนาทางวิชาการกับคณะครูในโรงเรียน
อ่ืนๆเพ่ือไดนําความรูใหมๆมาพัฒนาดานกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล  และจัดกิจกรรม
ใหผูปกครองทุกกลุมอาชีพมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและการพัฒนาผูเรียนใหเพ่ิมมากข้ึน

ครูประถมและมัธยมศึกษา  ควรทําวิจัยในชั้นเรียนทุกภาคเรียนและนําผลการวิจัยมาพัฒนาการ
เรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ  ทําการสอนเสริมในกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ําอยางตอเนื่อง  จัดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  นอกจากนี้ควรใชสื่ออยางหลากหลาย
ท้ังสื่อธรรมชาติ  สื่อเทคโนโลยี  และสื่อภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูใหคุมคาในทุกชวงชั้น

๓) ผูบริหารสถานศึกษาควรวางแผนในการพัฒนาดานบริหารเชิงกลยุทธ  การตรวจสอบและ
ถวงดุลควบคูไปกับการบริหารวิชาการ  โดยการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน  การติดตามผลและระบบสาร
เพ่ือการบริหาร  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมและพัฒนาผูเรียนเต็มตาม
ศักยภาพ  การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท่ีบูรณาการกับสภาพวิถีชีวิตของชุมชน โดยมีผูบริหาร  กรรมการ
อํานวยการและหัวหนางานบริหารวิชาการท้ังระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เปนผูดูแล
รับผิดชอบรวมกับหัวหนากลุมสาระการเรียนรูท้ัง ๘ กลุมสาระและมีการประเมินผลการใชหลักสูตร



๒๘

๑๔.

สภาพปัญหา : ผู ้ เรียนควรได้รับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์  การคิดแก้ปัญหา ตอลดจนการฝึกทักษะ
การอ่านและเขียน

จุดเด่น : โรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน

: ผู ้เรียนควรได้รับการส่งเสริมด้านการคิดวิเคราะห์  การคิดแก้ปัญหา   ทักษะการอ่าน


