
รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
ตอนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 

  โรงเรียนบ้านโกตาบารู  ที่ตั้ ง  ๑๒๙/๑ ต าบลโกตาบารู   อ า เภอรามัน  จั งหวัดยะลา                  
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ 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 
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓  เนื้อท่ี ๗ ไร่ ๓ งาน ๕๖ ตารางวา   
เขตพ้ืนที่บริการ หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๒  ต.โกตาบารู 
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านโกตาบารู  (เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลบ้านโกตาบารู (“รัตนผดุงวิทยา” ) )        
มาระยะหลังได้ตัดข้อความนี้ไป  เหลือไว้เพียง  บ้านโกตาบารู ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑  ต าบลโกตาบารู  อ าเภอรามัน  
จังหวัดยะลา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑  ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นในปี พ.ศ. 
๒๔๕๙  โดยพระยารัตนภักดีพระยาเมืองรามันห์ในสมัยนั้น   มีนายสะมะแอ  (ไม่ทราบนามสกุล)  ซึ่งเป็น
ราษฎรต าบลกาบารู  เป็นผู้บริจาคที่ดิน  จ านวน ๗ ไร่  ๓ งาน  ๘๙  ตารางวา  นับเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่แห่ง
หนึ่งของจังหวัดยะลา 
 โรงเรียนบ้านโกตาบารูมีผู้บริหารมาแล้ว ๑๗ คน  ผู้บริหารคนแรก  ชื่อนายเล็ง  สินธนา         
ส่วนผู้บริหารคนปัจจุบัน  คือ  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  มีบุคลากรที่ท าหน้าที่ในโรงเรียน  จ านวน  ๓๕  คน  
เป็นข้าราชการครู จ านวน ๒๔ คน  ครูผู้ช่วย ๑ คน  พนักงานราชการ  ๗  คน  พนักงานบริการ ๒ คน         
ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗ มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๕๗๐ คน  
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโกตาบารูเปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
มีอาคารเรียนทั้งหมด ๔ หลัง  จัดเป็นห้องเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ๑ หลัง  จ านวน ๔ ห้องเรียน  ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ๓ หลัง  รวมจ านวน  ๑๖ ห้องเรียน  นอกจากนั้นจัดไว้เป็นห้องพิเศษอ่ืนๆ อีก  
๑๒ ห้อง  อาคารประกอบ  ได้แก่  อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง  อาคารโรงฝึกงาน ๑ หลัง  ส้วม  จ านวน     
๔ หลัง จ านวน ๑๔ ทีนั่ง 
 โรงเรียนบ้านโกตาบารู เป็นโรงเรียนดี เด่น เ พ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับปฐมวัย                 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ปัจจุบันผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของอ าเภอรามัน    
เมื่อวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙   
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๒ 
 

แผนท่ีโรงเรียน 
 

            
   
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 

 ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อนายไพศาล  ว่องภาณุสกุล   โทรศัพท ์ ๐๘๔-๗๔๙๘๐๗๗    
e-mail   Wongpanu@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.สาขา บริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่
โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๕ ปี  ๕  เดือน 
 

 ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน - 
 

 ๓) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนรับผิดชอบกลุ่มฝ่ายงานบริหาร ๔ งาน  ประกอบด้วย 

mailto:Wongpanu@hotmail.com


๓ 
 

   - นางสาวธิดาทิพย์   ชูแก้ว วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม.    งานบริหารวิชาการ 
   - นางปรียาพร    จงจิตร    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.บ.      งานบริหารบุคคล 
   - นางกนกกานต์  สุวรรณประสาร วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.บ.      งานบริหารงบประมาณ 
   - นางอุไร   บุญเส้ง    วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม      งานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๗) 
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๕๗๐ คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๕๗๐ คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อ.๑ ๒ ๑๘ ๓๓ ๕๑ ๒๕.๕ 

อ.๒ ๒ ๑๑ ๒๓ ๓๔ ๑๗ 

รวม ๔ ๒๙ ๕๖ ๘๕  



๔ 
 

ป.๑ ๒ ๒๖ ๓๔ ๖๐ ๓๐ 

ป.๒ ๒ ๓๔ ๓๕ ๖๙ ๓๔.๕ 

ป.๓ ๒ ๓๒ ๒๙ ๖๑ ๓๐.๕ 

ป.๔ ๒ ๓๗ ๓๒ ๖๙ ๓๔.๕ 

ป.๕ ๒ ๓๕ ๓๔ ๖๙ ๓๔.๕ 

ป.๖ ๒ ๓๑ ๒๘ ๕๙ ๒๙.๕ 

รวม ๑๒ ๑๙๕ ๑๙๒ ๓๘๗  

ม.๑ ๑ ๒๕ ๑๖ ๔๑ ๔๑ 

ม.๒ ๑ ๑๙ ๑๙ ๓๘ ๓๘ 

ม.๓ ๑ ๑๒ ๗ ๑๙ ๑๙ 

รวม ๓ ๕๖ ๔๒ ๙๘  

รวมท้ังหมด ๑๙ ๒๘๐ ๒๙๐ ๕๗๐  

 

 ๓)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)      ๔๓๑  คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๑ 
 ๔)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๔๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ  ๘๗.๐๒ 
 ๕)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  ๑๘ คน    คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๖ 
 ๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ   ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๘ 
 ๗)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ    ๖๐ คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓ 
 ๘)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  -    คน    คิดเป็นร้อยละ….-….. 
 ๙)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)   - คน    คิดเป็นร้อยละ….-….. 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน     ๖๒ คน    คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๘ 
 ๑๑) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น                ๗๗ คน    คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๑ 
 ๑๒) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   อ.๒ จ านวน   ๓๒ คน    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ป.๖ จ านวน ๕๔   คน    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ม.๓ จ านวน ๑๒ คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน  =     ปฐมวัย  ๑ : ๒๙  
      ประถมศึกษา ๑ : ๒๒  
      ช่วงชั้นที่ ๓   ๑ :  ๘    (แยกตามระดับ) 
 ๑๔) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  
   จ านวน ๕๗๐   คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๕) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
   จ านวน  ๕๗๐ คน     คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๖) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  



๕ 
 

   จ านวน ๕๗๐    คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๑๗) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 
   จ านวน ๕๐๕ คน   คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๙ 

๑๘) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
   จ านวน ๓๕๕ คน   คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๘ 
 ๑๙) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
   จ านวน ๔๙๙ คน   คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๔ 
 ๒๐) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา  
   จ านวน ๕๗๐ คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจ าการ 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี
๑ นายไพศาล  ว่องภาณุสกลุ ๔๒ ๒๐ ผอ. ศษ.ม. บริหารการศึกษา -  

๒ นางอุไร  บุญเส้ง ๕๑ ๓๑ คศ.๓ ศษ.ม. แนะแนว สังคม ป.๕-ป.๖ ๓/๒๐ 
๓ นายอมาตย์  บิยายีตาเฮ ๕๘ ๓๖ คศ.๓ กศ.บ. เคม ี วิทยาศาสตร์ ป.๕-ป.๖ ๑๐/๙๐ 
๔ นางกนกกานต์  สุวรรณประสาร ๕๘ ๓๘ คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๕ ๒/๒๐ 
๕ นางปรียาพร  จงจิตร ๕๘ ๓๔ คศ.๒ ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย ป.๒ ๒/๒๐ 
๖ นางสาวธิดาทิพย์  ชูแก้ว ๓๖ ๑๐ คศ.๒ วทบ.

(ศษ.) 
คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ ๕/๔๐ 

๗ นางดวงกมล ศิรสิม ๕๙ ๓๔ คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔ ๓/๓๐ 
๘ นางนุจรีย์  รัตนอรณุ ๔๘ ๑๗ คศ.๒ กศ.บ. เทคโนโลยีฯ วิทยาศาสตร์ ป.๒-ป.๓ ๒/๒๐ 
๙ นางกิติมา   รุจิศรันย ์ ๔๙ ๒๑ คศ.๒ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  ป.๒-ป.๓ ๔/๓๒ 

๑๐ นางสาวเสาวณี ปูลาพาระเปะ ๕๒ ๒๖ คศ.๒ ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ม.๑-ม.๓ ๒/๑๒ 
๑๑ นางรัตน์ติยา  เกปัน ๓๗ ๙ คศ.๒ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมฯ ม.๑-ม.๓ คณิตฯ ป.๕ ๒/๓๒ 
๑๒ นางมารีเย๊าะ  โสสะ ๓๗ ๑๐ คศ.๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ป.๕ - ม.๓ ๓/๓๐ 



๖ 
 

๑๓ นางพวงสุด เพ็ชรเรือนทอง ๔๒ ๗ คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔ ๓/๒๐ 
๑๔ นายอุดร  สายสิงห์   ๓๔ ๘ คศ.๒ ศษ.ม. บริหารการศึกษา การงานฯ,สังคม ม.๑-ม.๓ ๓/๒๐ 
๑๕ นางคอมสีย๊ะ ดาหะซ ี ๓๑ ๖ คศ.๒ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๑-ป.๔,๖ ๒/๑๒ 
๑๖ นางอรวรรณ  ทองค า ๔๑ ๓ คศ.๑ ค.บ. เทคโนโลยีฯ ภาษาไทย ป.๖ ๓/๓๐ 
๑๗ นายมะอีซอ  หาสีแม ๓๗ ๘ คศ.๒ กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาพละ ป.๔-ป.๖ ๔/๓๐ 
๑๘ นางสุมาลี  แซ่ฟุ้ง ๔๑ ๕ คศ.๑ ศษ.ม. ปฐมวัย อนุบาล ๒ ๔/๓๐ 
๑๙ ส.ต.ท.มะปอซี   อาแว ๔๑ ๕ คศ.๑ วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา พลศึกษา ม.๑-๓ ๒/๒๐ 
๒๐ นางนาดียา     ยามา ๒๘ ๔ คศ.๑ วทบ.

(ศษ.) 
คณิตศาสตร ์ คณิต ป.๔ , ป.๖ ๒/๑๖ 

๒๑ นางพจนา   สุวรรณนันท์ ๕๓ ๒๑ คศ.๒ ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ ภาษาไทย,คณิตศาสตร์ ป.๑ ๔/๓๐ 
๒๒ นางนุซรีย์     อีซบซี ๔๔ ๒๑ คศ.๒ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๒ ๓/๒๐ 
๒๓ นางมาซีเตาะห์  โตะแวอายี ๓๐ ๔ คศ.๑ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๑ ๒/๑๖ 
๒๔ นางบุษบามินตรา  สลักค า ๔๘ ๑๗ คศ.๒ ค.บ. สังคมศึกษา สังคม ป.๔-๕,ประวัติฯ ม.๑-๓ ๔/๓๐ 
๒๕ นางสาวเฟาซียะ๊  แซการ ี ๒๕ ๑ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย ป.๓ ๑/๖ 

 

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๒๕   คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๕ 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ๖  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๙.๓๕ 

  พนักงานราชการ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อา
ยุ 

ประสบการณ์
การสอน (ป)ี วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น เงินเดือน 

๑ นางนุชนาต  บุญประคม ๓๕ ๙ ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล ๑๙,๙๕๐ 
๒ นางแวรอกาเย๊าะ อับดลุฮานุง ๓๙ ๑๐ ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล ๑๙,๘๖๐ 
๓ นางอัมพลิกา  สายสิงห์ ๓๕ ๑๒ วท.บ. สัตวศาสตร ์ ภาษาไทย,

คณิตศาสตร์ป.๑ 
๒๐,๖๔๐ 

๔ นางปราณี  ทองค าศร ี ๔๕ ๑๒ ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ คณิตศาสตร์  ป.๒ ๒๐,๐๘๐ 
๕ นางมายีด๊ะ     แนรอ ๓๒ ๑๑ ค.บ. วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์ ป.๑, 
คณิตศาสตร์ ป.๓ 

๑๙,๒๖๐ 

๖ นางซัลมี  ตันหยงมสั ๓๑ ๘ วท.บ. ชีววิทยา
ประยุกต ์

วิทยาศาสตร์, 
ศิลปะ ป.๕ 

๑๙,๘๘๐ 

๗ นางสาวสูไหบ๊ะ เด็ง ๓๒ ๘ ค.บ. คอมฯศึกษา คอมฯ ป.๑-ป.๖ ๑๙,๙๖๐ 
 
  

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจ านวน ๔  หลัง อาคารประกอบจ านวน ๒  หลัง   ส้วม  ๔  หลัง สนามเด็กเล่น ๑ สนาม   
สนามฟุตบอล ๑ สนาม    สนามอเนกประสงค์  ๑ สนาม  
 
๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๑๐,๖๗๑,๙๖๐ งบด าเนินการ/เงินเดือน - ค่าจ้าง ๑๐,๖๗๑,๙๖๐ 
เงินนอกงบประมาณ 

๑,๑๘๗,๙๐๐ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

๑,๐๔๕,๘๒๖.๔๒ 



๗ 
 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ) - งบอ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมรายรับ ๑๑,๘๕๙,๘๖๐ รวมรายจ่าย ๑๑,๗๑๗,๗๘๖.๔๒ 

 
 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  ๘๘.๐๔  ของรายรับ 
 
 
 
 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนชนบทกึ่งเมืองมีประชากรประมาณ ๕,๐๖๓ 
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนชนบทอาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนา อิสลาม ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ สุสานโต๊ะหนิ 
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ ท าสวน ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๓๕,๐๐๐ บาทจ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ๕ คน 

 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านโกตาบารูตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลโกตาบารู  มีแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้บริเวณ

โรงเรียน เช่น สถานีอนามัย  สถานีต ารวจ  ตลาดนัดชุมชน  องค์การบริหารต าบล  ที่ท าการก านัน – 
ผู้ใหญ่บ้าน วัด มัสยิด ส านักงานเทศบาลต าบล ฯลฯ 

 
๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  โรงเรียนบ้านโกตาบารูได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรโรงเรียน
บ้านโกตาบารู พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้จัดสัดส่วนสาระ
การเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

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 

- หน้าท่ีพลเมือง 
วัฒนธรรมและ
การด าเนิน
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.) 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 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.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชา/กิจกรรมที่
โรงเรียนจัดเพิม่เตมิ ตาม
ความพร้อมและจุดเน้น 

 
ปีละไมน่้อยกว่า ๔๐ ช่ัวโมง 

 
ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ปีละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี ปีละไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 

 

 



๙ 
 

 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๗๑ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๔,๐๐๐ เล่ม การสืบค้นหนังสือและ
การยืม-คืน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๓๐๐ คน ต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๓ ของนักเรียนทั้งหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑   ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒   ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน ๑   ห้อง 
   ห้องคหกรรม   จ านวน  ๑   ห้อง 
   ห้องเรียนสีเขียว   จ านวน  ๑   ห้อง 
   ห้องคณิตศาสตร์   จ านวน  ๑   ห้อง 
   ห้องอิสลามศึกษา  จ านวน  ๑   ห้อง 
   ห้องประชุม   จ านวน  ๑   ห้อง 
   ห้องแนะแนว   จ านวน  ๑   ห้อง 
   ห้องพยาบาล   จ านวน  ๑   ห้อง 
   ห้องสภานักเรียน   จ านวน  ๑   ห้อง 
 ๓) คอมพิวเตอร์  จ านวน   ๔๕   เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน    ๓๘   เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  ๓๘  เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๓๕๐ คน ต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  ๘  เครื่อง 
 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน/ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
๑.  ห้องคหกรรม 
๒.  ห้องวิทยาศาสตร์ 
๓.  ห้องเรียนสีเขียว 
๔.  ห้องคอมพิวเตอร์ 
๕.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
๖.  ห้องคณิตศาสตร์ 
๗.  เรือนเพาะช า 
๘   แปลงเกษตรเพื่อชีวิต 
๙.  สนามเด็กเล่น 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๑๖๐ 
๒๐๐ 
๑๘๐ 
๑๖๐ 
๑๖๐ 
๑๖๐ 
๒๐๐ 

 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.  มัสยิด ๔๐ 



๑๐ 
 

๒.  ตลาดนัดชุมชน 
๓.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โกตาบารู 
๔.  ส านักงานเทศบาลต าบล 
๕.  อุทยานการศึกษา T.K. Park 
๖.  ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดยะลา 
๗.  พิพิธภัณฑ์ข้าว ประเทศมาเลเซีย 
๘.  ค่ายลูกเสือชั่วคราว อ.เบตง 

๔๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑ 
๒ 
๑ 
๑ 

 

 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน    
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
  ๖.๑  ชื่อ นายอีซามดิน  หะยีอาหวัง  ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สถิติการให้ความรู้  
ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๕ ครั้ง/ปี 
  ๖.๒  ชื่อ ร.ต.ท.ศิริชัย  นิ่มอนงค์  ให้ความรู้  ด้านกฎหมายการจราจร  สถิติการให้ความรู้         
ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๕ ครั้ง/ปี 
  ๖.๓  ชื่อ  นายชวลิต  สุวรรณมณี  ให้ความรู้ด้านงานประชาสัมพันธ์การเป็นพิธีกรในพิธีการต่างๆ
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๕ ครั้ง/ปี 
  ๖.๔  ชื่อ  นายแย้ม  ด าปานรัตน์  ให้ความรู้ด้านการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  สถิติการ
ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๓ ครั้ง/ปี 
  ๖.๕  ชื่อ นายซูเฟียน ฮูลดือเร๊ะ  ให้ความรู้ด้านเทคนิคการเขียนป้ายโฆษณา  สถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๕ ครั้ง/ปี 
  ๖.๖  ชื่อ นางอุบล  ดารามะ  ให้ความรู้ ด้านสาธารณสุขชุมชน  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่ง
นี้ จ านวน ๕ ครั้ง/ปี 
  ๖.๗  ชื่อ นางยาหารอ  เจ๊ะหลง  ให้ความรู้เรื่อง การท าอาหารท้องถิ่น สถิติการให้ความรู้          
ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน ๑๐ ครั้ง/ป ี
  ๖.๘  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โกตาบารู ให้ความรู้เรื่อง สุขภาพ/สมุนไพร  สถิติให้ความรู้     
ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๖ ครั้ง/ป ี
  ๖.๑๐  สถานีต ารวจภูธร โกตาบารู  ให้ความรู้เรื่อง  ยาเสพติด  สถิติให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 
จ านวน ๘ ครั้ง/ป ี
 
๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

๑. โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”  
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรม 
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
๒. เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานกัเรียน ระดับประเทศ 
ประจ าปี ๒๕๕๗ ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทาง

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
 
 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 



๑๑ 
 

 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

๑๑. ได้ให้การสนับสนุนการแสดงลิเกฮูลู งานสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม เสริมสร้างความสามัคคี คืนความสุข
ให้ประชาชน เทิดไท้องค์ราชัน อ าเภอรามัน 
ประจ าปี ๒๕๕๗  
๑๒. ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับทอง  
๑๓. ได้เข้าร่วมกิจกรรม อย.น้อย“ขยายเครือข่าย 
กระจายความรู้ มุ่งสู่การเฝ้าระวัง” ระดับจังหวัด  
ปี ๒๕๕๘ 

จังหวัดยะลา 
 
 
 
อธิบดีกรมอนามัย 
 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
 
 

การศึกษา 
๓. ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบ 
สภานักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๗ 
๔. เป็นสถานศึกษาที่มียอดเงินออมสูงสุดอันดับ ๒ ตาม
โครงการออมทรัพย์วันละบาท เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา  
๕. เป็นสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออมทรัพย์ 
วันละบาท เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 
๖๐ พรรษา 
๖. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสถานศึกษาดีเด่น 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี ๒๕๕๗ ระดับโรงเรียน
ชยายโอกาสทางการศึกษา 
๗. ได้รับรางวัลประเภท ดีเยี่ยม โครงการประกวด 
โรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง จังหวัดยะลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
๘. ได้เข้าร่วมในการประกวดและน าเสนอ 
ผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)    
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
โรงเรียนวิถีพุทธ (กลุ่มภาคสงฆ์ท่ี ๑๘) 
๙. ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตย 
ตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจ าปี ๒๕๕๗ 
๑๐. ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน ระดับ
ดีเด่น เป็น“สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข” ประจ าปี ๒๕๕๖ 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จ ากัด 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จ ากัด 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
จังหวัดยะลา 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 



๑๒ 
 

๑๔. ได้ผ่านการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริม 
อาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๑๕. ได้รับรางวัลโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
ประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต ๑ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 

ผู้บริหาร 
(ระบุชื่อ) 
 

๑. นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ได้รับรางวัลผลงานการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practices) 
๒. นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล เป็นผู้จัดการทีม ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล (ชาย) 
ประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๓. นายไพศาล ว่องภาณุสกุล  เป็นผู้จัดการทีมดีเด่น 
กีฬาฟุตบอลชาย อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 

ครู(ระบุชื่อ) 
 

๑. นางอรวรรณ ทองค า เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.๔-๖ 
๒. นางอรวรรณ ทองค า เป็นครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ป.๔-๖ 
๓. นางอรวรรณ ทองค า เป็นครูผู้สอนนักเรียน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการท่องอาขยาน 
ท านองเสนาะ ระดับ ป.๔-๖ 
๔. นางซัลมี ตันหยงมัส เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์ ระดับ ป.๑-๓ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู(ระบุชื่อ) 
 

๕. นางซัลมี ตันหยงมัส เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
ประติมากรรมลอยตัว ระดับ ม.๑-๓ 
๖. นางซัลมี ตันหยงมัสได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน 
เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
๗. ส.ต.ท.มะปอซี อาแว ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อม 
และควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๘. ส.ต.ท.มะปอซี อาแว เป็นครูผู้ฝึกสอนทีมดีเด่น  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา



๑๓ 
 

กีฬาฟุตบอลชาย อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๙. ส.ต.ท.มะปอซี อาแว ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อม
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๑๐. ส.ต.ท.มะปอซี อาแว เป็นครูผู้ฝึกสอนทีม  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล (ชาย) 
ประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๑. นายมะปอซี อาแว เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน             
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขัน 
การผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล  ระดับ ป.๑-๓ 
๑๒. ส.ต.ท.มะปอซี อาแว  เป็นครูผู้สอนนักเรียน        
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑  กิจกรรมการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
ระดับ ม.๑-๓ 
๑๓. นางรัตน์ติยา เกปัน  เป็นครูผู้สอนนักเรียน 
ได้เข้าร่วมรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน 
สร้างสรรค์ผลงานคณิตสาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ระดับ ม.๑-๓ 
๑๔. นางรัตน์ติยา เกปัน เป็นครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการวาดภาพ 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.๑-๓ 
๑๕. นางรัตน์ติยา เกปัน เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการสร้าง 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับ ป.๔-๖ 
๑๖. นางรัตน์ติยา เกปัน เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้าง 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ระดับ ม.๑-๓ 

ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู(ระบุชื่อ) 
 
 

๑๗. นางรัตน์ติยา เกปัน เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการใช้โปรแกรม 
น าเสนอ (Presentation)  ระดับ ป.๔-๖ 
๑๘. นางรัตน์ติยา เกปัน เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการวาดภาพด้วย 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  ระดับ ป.๑-๓ 
๑๙. นางรัตน์ติยา เกปัน เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการสร้าง 
หนังสืออิเล็กทรอนิส์ (E-book)  ระดับ ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 



๑๔ 
 

๒๐. นางรัตน์ติยา เกปัน เป็นครูผู้สอนนักเรียน  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ระดับ ม.๑-๓ 
๒๑. นางรัตน์ติยา เกปัน เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการใช้โปรแกรม 
น าเสนอ (Presentation)  ระดบั ป.๔-๖ 
๒๒. นางสาวธิดาทิพย์ ชูแก้ว เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.
๑-๓ 
๒๓. นางสาวธิดาทิพย์ ชูแก้ว เป็นครูผู้สอนนักเรียน 
ได้เข้าร่วมรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตสาสตร์โดยใช้ 
โปรแกรม GSP ระดับ ม.๑-๓ 
๒๔. นายอมาตย์ บิยายีตาเฮ เป็นครูที่ปรึกษา ได้เข้าร่วม
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔.-ป.๖) 
๒๕. นายอมาตย์ บิยายีตาเฮ เป็นครูที่ปรึกษา การ
แข่งขันจรวตน้ า  ประเภทแม่นย า ระดับประถมศึกษา 
๒๖. นายอมาตย์ บิยายีตาเฮ  เป็นครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวด 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.๑-๖ 
๒๗. นางกิติมา รุจิศรัณย์ เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด 
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.๔-๖ 
๒๘. นายมะอีซอ หาสีแม เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีม  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล (ชาย) 
ประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู(ระบุชื่อ) 
 

๒๙. นายมะอีซอ หาสีแม เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมดีเด่น 
กีฬาฟุตบอลชาย อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๓๐. นายมะอีซอ หาสีแม  เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน             
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขัน 
การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับ ป.๑-๓ 
๓๑. นางสูไหบ๊ะ เด็ง เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการวาดภาพ 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.๑-๓ 
๓๒. นางสูไหบ๊ะ เด็ง เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 



๑๕ 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ระดับ ม.๑-๓ 
๓๓. นางสูไหบ๊ะ เด็ง เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการสร้าง 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ระดับ ป.๔-๖ 
๓๔. นางสูไหบ๊ะ เด็ง เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการใช้โปรแกรม 
น าเสนอ (Presentation)  ระดับ ป.๔-๖ 
๓๕. นางสาวสูไหบ๊ะ เด็ง เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการวาดภาพด้วย 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.๑-๓ 
๓๖. นางสาวสูไหบ๊ะ เด็ง เป็นครูผู้สอนนักเรียน  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ระดับ ม.๑-๓ 
๓๗. นางสูไหบ๊ะ เด็ง เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิส์ (E-book) ระดับ ป.๔-๖ 
๓๘. นางนุชนาต บุญประคม เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการวาดภาพ 
ระบายสีด้วยสีเทียน ระดับ ปฐมวัย 
๓๙. นางแวรอกาเย๊าะ อับดุลฮานุง เป็นครูผู้สอน
นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒  กิจกรรมการสร้างภาพ ด้วยการฉีก ตัด ปะ
กระดาษ  ระดับ ปฐมวัย 
๔๐. นางสาวเฟาซีย๊ะ แซการี เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
ประติมากรรมลอยตัว ระดับ ม.๑-๓ 
 

ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู(ระบุชื่อ) 
 

๔๑. นางอัมพลิกา สายสิงห์ ได้รับรางวัลดีเด่น อันดับ ๒ 
“เพชรเสมายะลา เขต ๑” ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
๔๒. นางอัมพลิกา สายสิงห์ เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับ ม.๑-๓ 
๔๓. นางอัมพลิกา สายสิงห์ เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับ ม.๑-๓ 
๔๔. นางอัมพลิกา สายสิงห์ เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 



๑๖ 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับ ม.๑-๓ 
๔๕. นางอัมพลิกา สายสิงห์ เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับ ม.๑-๓ 
๔๖. นางอัมพลิกา สายสิงห์ เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด 
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.๔-๖ 
๔๗. นายอุดร สายสิงห์ ได้รับรางวัลดีเด่น อันดับ ๑  
“เพชรเสมายะลา เขต ๑” ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
๔๘. นายอุดร สายสิงห์  เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
กิจกรรมสภานักเรียน ระดับ ม.๑-๓ 
๔๙. นายอุดร  สายสิงห์ ได้รับรางวัลที่ปรึกษายุว
เกษตรกรดีเด่น 
๕๐. นายอุดร สายสิงห์  เป็นครูผู้สอนนักเรียน        
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับ ม.๑-๓ 
๕๑. นายอุดร สายสิงห์  เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับ ม.๑-๓ 
๕๒. นางนุซรีย์ อีซบซี เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน 
ระดับ ปฐมวัย 
๕๓. นางบุษบามินตรา สลักค า เป็นครูผู้สอนนักเรียน    
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
ระดับ ม.๑-๓ 

ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
จังหวัดยะลา 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู(ระบุชื่อ) ๕๔. นางบุษบามินตรา สลักค า เป็นครูผู้สอนนักเรียน 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน 
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับ ป.๑-๖  
๕๕. นางบุษบามินตรา สลักค า  เป็นครูผู้สอนนักเรียน  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันขับร้อง 
เพลงพระราชนิพนธ์  (ชาย) ระดับ ป.๑-๖ 
๕๖. นางกนกกานต ์ สุวรรณประสาร 
เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 



๑๗ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู(ระบุชื่อ) 
 

๖๖. นางมารีเย๊าะ โสสะ เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
 ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee  
ระดับ ม.๑-๓ 
๖๗. นางมารีเย๊าะ โสสะ เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  
ได้เข้าร่วมชนะเลิส กิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหา 
(ASEAN Quiz ๒๐๑๒) ระดับ ม.๑-๓ 
๖๘. นางปราณี ทองค าศรี  เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันโครงงานอาชีพ  ระดับ ม.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับ ม.๑-๓ 
๕๗. นางสุมาลี แซ่ฟุ้ง เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ม.๑-๓  
๕๘. นางสุมาลี แซ่ฟุ้ง เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ ม.๑-๓ 
๕๙. นางสุมาลี แซ่ฟุ้ง เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ม.๑-๓  
๖๐. นางสุมาลี แซ่ฟุ้ง เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน 
ระดับ ปฐมวัย 
๖๑. นางสุมาลี แซ่ฟุ้ง เป็นครูผู้สอนนักเรียน  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ม.๑-๓ 
๖๒. นางสุมาลี แซ่ฟุ้ง เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ม.๑-๓ 
๖๓. นางสุมาลี แซ่ฟุ้ง  เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง ระดับ ม.๑-๓ 
๖๔. นางปรียาพร จงจิตร เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขัน 
การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ป.๑-๓ 
๖๕. นางมารีเย๊าะ โสสะ ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อม
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 



๑๘ 
 

๖๙. นางปราณี ทองค าศรี เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันโครงงานอาชีพ  ระดับ ม.๑-๓ 
๗๐. นางปราณี ทองค าศรี เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง  ระดับ ม.
๑-๓ 
๗๑. นางนุจรีย์ รัตนอรุณ  เป็นครูผู้สอนนักเรียน  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ระดับ 
ม.๑-๓ 
๗๒. นางนุจรีย์ รัตนอรุณ  เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน  กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ระดับ 
ม.๑-๓ 
๗๓.นางสาวเสาวนี ปูลาพาระเปะ เป็นครูผู้สอนนักเรียน  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ระดับ 
ม.๑-๓ 
๗๔.นางสาวเสาวนี ปูลาพาระเปะ เป็นครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลผลงานผ่านการแข่งขันกิจกรรมการประกวด 
โครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ระดับ ม.๑-๓ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 
 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
(ระบุชื่อ) 
 

๑. เด็กชายนสุฮัยดี  ปาโละ  ได้เข้าร่วมการประกวด
แข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๒. เด็กชายอับดุลเล๊าะ  สาแลแม  ได้เข้าร่วมการประกวด
แข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๓. เด็กหญิงอวาติฟ  ตาเละนุ๊  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ระดับ ป.๔-๖  
๔. เด็กหญิงนูรีดา  เการิบ  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ระดับ ป.๔-๖  
๕. เด็กชายรอดี  แวมะลง  ได้เข้าร่วมการแข่งขันจรวด

ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ 
 
ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ 
 
มหาวิยาลัยราชภัฎยะลา 
 
มหาวิยาลัยราชภัฎยะลา 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา 



๑๙ 
 

ขวดน้ า  ประเภทความแม่นย า  ระดับประถมศึกษา 
๖. เด็กชายมูฮัมหมัดอัสลัน  โต๊ะกาพอ  ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันจรวดขวดน้ า  ประเภทความแม่นย า  
 ระดับประถมศึกษา 
๗. เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฮัม  หะระตี  ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันจรวดขวดน้ า  ประเภทความแม่นย า   
ระดับประถมศึกษา 
๘. เด็กชายฟาอิซ  ยามาสาเร๊ะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย  อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๙. เด็กชายอับดุลเลาะ  ปูตะซา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย  อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๐. เด็กชายอาฟันดี  พฤตทุ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย  อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๑. เด็กชายนัสรี  ยูโซ๊ะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย  อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๒. เด็กชายมุนตาซีร  หะยีกิจิ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย  อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๓. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิรดาว ดามิ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย  อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๔. เด็กชายอับดุลฮากีม  ปูเต๊ะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย  อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๕. เด็กชายมัรวาน  ยีสาแม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย  อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๖. เด็กชายฮัดรี  ดะเซ็ง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย  อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๗. เด็กชายรอพี  ปะเต๊ะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย  อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
 

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา 
 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
ระบุชื่อ) 
 

๑๘. เด็กชายฟิตตรี สะมะแอเจ๊ะมะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย  อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๙. เด็กชายอาลีฟ  หะระตี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย  อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๒๐. เด็กชายซอฟวัน  โมงสะอะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย  อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๒๑. เด็กชายซันนูซี  มะแตสะตา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย  อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๒๒. เด็กหญิงมณัญญา  แวนะไล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 



๒๐ 
 

รายการประกวดเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ 
๒๓. เด็กชายอับดุลเล๊าะ สาแลแม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
รายการประกวดท่องจ าอัล-กุรอ่าน 
๒๔. เด็กหญิงนัจวา หะมะ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ รายการประกวดวาดภาพจากเรื่องที่ก าหนด 
๒๕.เด็กหญิงอิมตินาน ดอเลาะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๑  รายการประกวดวาดภาพจากเรื่องที่ก าหนด 
๒๖. เด็กชายสุฮัยดี  ปาโละ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
รายการประกวดบรรบาบธรรมเป็นภาษามลายู 
๒๗.เด็กหญิงนัสรียา ยูโซ๊ะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับ ม.๑-๓ 
๒๘. เด็กหญิงอมีเน๊าะ มาลีบา ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับ 
ม.๑-๓ 
๒๙. เด็กหญิงอานีฟา สาและโป๊ะ ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ 
ระดับ ม.๑-๓ 
๓๐. เด็กหญิงซูไรละห์ ไสสากา ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ระดับ ม.๑-๓ 
๓๑. เด็กหญิงสารีพ๊ะ ตูแวมูดอ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ระดับ ม.๑-๓ 
๓๒. เด็กหญิงอานีตา สาโฮะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ 
เงิน ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ระดับ ม.๑-๓ 
 

ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
(ระบุชื่อ) 
 

๓๓. เด็กชายซาฟูวัน ยามา ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันการผูกเง่ือน เดินทรงตัวและโยนบอล 
ระดับ ป.๑-๓ 
๓๔.เด็กชายนูรมัน เจ๊ะเอ๊ะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันการผูกเง่ือน เดินทรงตัวและโยนบอล 
ระดับ ป.๑-๓ 
๓๕. เด็กชายมัรวาน ยูโซ๊ะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันการผูกเง่ือน เดินทรงตัวและโยนบอล 
ระดับ ป.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 



๒๑ 
 

๓๖. เด็กชายมัรวานย์ ซิมาล  ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยน
บอล ระดับ ป.๑-๓ 
๓๗. เด็กชายมูฮัมหมัดนาเซ กาเซ็ง ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว
และโยนบอล ระดับ ป.๑-๓ 
๓๘. เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน มะราเปะ ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว
และโยนบอล ระดับ ป.๑-๓ 
๓๙. เด็กชายซอบรี แมะยอ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน การ
จัดการค่ายพักแรม ระดับ ม.๑-๓ 
๔๐. เด็กชายมูฮัมหมัดตอยิบ กาซอ ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการ
แข่งขัน การจัดการค่ายพักแรม ระดับ ม.๑-๓ 
๔๑. เด็กชายอนันต์ มะสาแม ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน การ
จัดการค่ายพักแรม ระดับ ม.๑-๓ 
๔๒. เด็กชายอันนูวา ดอนิ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน การ
จัดการค่ายพักแรม ระดับ ม.๑-๓ 
๔๓. เด็กชายอิมรอน วาลีวาโด ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน การ
จัดการค่ายพักแรม ระดับ ม.๑-๓ 
๔๔. เด็กชายอิรฟาน กามาอูเซ็ง ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน การ
จัดการค่ายพักแรม ระดับ ม.๑-๓ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
(ระบุชื่อ) 
 

๔๕. เด็กชายอีรฟาน ปูตะมูเซะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน การ
จัดการค่ายพักแรม ระดับ ม.๑-๓ 
๔๖. เด็กชายฮารีฟีน ละเจ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน การ
จัดการค่ายพักแรม ระดับ ม.๑-๓ 
๔๗. เด็กหญิงซุลฟา มะมิงยูโซ๊ะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน ระดับ ม.
๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 



๒๒ 
 

๔๘. เด็กหญิงนาเดีย ละเจ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน ระดับ ม.๑-๓ 
๔๙. เด็กหญิงนูรอัลวานี ยามา ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน ระดับ ม.
๑-๓ 
๕๐. เด็กหญิงนูรีดา ไสสากา ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน ระดับ ม.
๑-๓  
๕๑. เด็กหญิงฟารีฮัน มะยิดี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน ระดับ ม.๑-๓ 
๕๒. เด็กหญิงมนัญญา แวนะไล ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน ระดับ    
ม.๑-๓ 
๕๓. เด็กหญิงอามีนี เจะตีรอกี ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน ระดับ    
ม.๑-๓  
๕๔. เด็กหญิงอารีนา ปะจิ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน ระดับ ม.๑-๓  
๕๕. เด็กหญิงอิลมิลฎา หะระตี ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน ระดับ    
ม.๑-๓  
๕๖. เด็กหญิงโสรยา พะยุซี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน ระดับ ม.๑-๓  
๕๗. เด็กหญิงอาซียะห์ ปะจิ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.
๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
(ระบุชื่อ) 
 

๕๘. เด็กหญิงอาซีเซ๊าะ ดอเลาะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.
๔-๖ 
๕๙. เด็กหญิงอิมตินาน ดอเลาะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.
๔-๖ 
๖๐. เด็กหญิงนภัสรา อับดุลเลาะ ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม
การอ่าน ระดับ ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 



๒๓ 
 

๖๑. เด็กหญิงรัษมินทร์ ปาแซ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 
ระดับ ป.๔-๖ 
๖๒. เด็กหญิงรุสมีนี เฮาะมะสะเอะ ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม
การอ่าน ระดับ ป.๔-๖ 
๖๓. เด็กหญิงฟิตตรี อาเปาะอาลี ได้เข้าร่วมรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน 
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.๑-๓ 
๖๔. เด็กชายอัซมัน อูมาร์ ได้เข้าร่วมรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน 
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.๑-๓ 
๖๕. เด็กหญิงฟาติมา มะเละแซ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก ระดับ ป.๑-๓ 
๖๖. เด็กหญิงฮาบีเบาะหื รอสะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก ระดับ ป.๑-๓ 
๖๗. เด็กชายซัฟวัน อาแซบากา ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์      (E-
book) ระดับ ม.๑-๓ 
๖๘. เด็กชายซีฮาม สาแม ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์        
(E-book) ระดับ ป.๔-๖ 
๖๙. เด็กชายบัดดรี ไพรพฤกษ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
ระดับ ม.๑-๓ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
(ระบุชื่อ) 
 

๗๐. เด็กหญิงมัรยัม ตอแลหม๊ะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) ระดับ ป.๔-๖ 
๗๑. เด็กหญิงนริศรา ซง ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation)  
ระดับ ป.๔-๖ 
๗๒.เด็กชายลุกมัน เจะเด็ง ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation)  
ระดับ ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 



๒๔ 
 

๗๓. เด็กหญิงนูรียะห์ มามะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน ระดับ ปฐมวัย 
๗๔. เด็กหญิงมุมีนะห์ ปะเต๊ะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน ระดับ ปฐมวัย 
๗๕. เด็กหญิงอิมตินาล ดาโอ๊ะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน ระดับ ปฐมวัย 
๗๖. เด็กหญิงมัสวาตี สือโย๊ะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการสร้างภาพด้วย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย 
๗๗. เด็กหญิงฮารีนดา สาธุชาติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการสร้างภาพด้วย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย 
๗๘. เด็กชายฟาริตย์ ลายี ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน  
ระดับ ปฐมวัย 
๗๙. เด็กหญิงนุรอาศีลา ตอฮา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับ ม.๑-๓  
๘๐. เด็กหญิงฟารีฮัน มะยิดี ได้เข้าร่วมชนะเลิศ กิจกรรม
การแข่งขันการตอบปัญหา(ASEAN Quiz2012) 
ระดับ ม.๑-๓ 
๘๑. เด็กหญิงมนัญญา แวนะไล ดี ได้เข้าร่วมชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหา(ASEAN Quiz2012) 
ระดับ ม.๑-๓ 
๘๒. เด็กหญิงนูรีฮัน ดอเล๊าะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ 
ระดับ ป.๑-๓ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
(ระบุชื่อ) 
 

๘๓. เด็กหญิงอาวาติฟ ตาเละนุ๊ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัด
ลายมือ ระดับ ป.๔-๖ 
๘๔. เด็กหญิงนาเดีย ละเจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
การท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับ ป.๔-๖ 
๘๕. เด็กหญิงโซฟียา กูโน๊ะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง 
ระดับ ม.๑-๓ 
๘๖. เด็กหญิงนุรไซนี กานิเซ็ง ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 



๒๕ 
 

ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
หญิง ระดับ ป.๑-๖ 
๘๗. เด็กหญิงโซฟียา กูโน๊ะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ระดับ ม.๑-๓ 
๘๘. เด็กหญิงโซฟียา กูโน๊ะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ ประเภทหญิง ระดับ ม.๑-๓ 
๘๙. เด็กหญิงอามีนี เจะตีรอกี ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับ ม.๑-๓ 
๙๐. เด็กชายอัลอิบฟรอง เจ๊ะอาแว  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ชาย ระดับ ป.๑-๖ 
๙๑. เด็กหญิงพาตีเม๊าะ บือราเฮง ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.๑-๓ 
๙๒. เด็กหญิงอานีซะ เจะนิ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับ ม.๑-๓ 
๙๓. เด็กหญิงโรสินีนาฎ อับดุลเลาะ ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.๑-๓ 
๙๔. เด็กหญิงต่วนพาติน บือแน ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.๑-๖ 
๙๕. เด็กหญิงมาเรียม โต๊ะลือแมหาวอ ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.๑-๓ 

ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
(ระบุชื่อ) 
 

๙๖. เด็กหญิงอัมนานี ดอเลาะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  
ระดับ ป.๑-๓ 
๙๗. เด็กชายอับดุลเราะห์มาน อุสมาน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน
รวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ม.๑-๓ 
๙๘. เด็กหญิงอาลาอ์ ยือโร๊ะ 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการวาด
ภาพระบายสี  ระดับ ป.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 



๒๖ 
 

๙๙. เด็กหญิงฟาติน ปะเต๊ะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ระดับ ป.๔-๖ 
๑๐๐. เด็กหญิงอามานีย์ ยูโซ๊ะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ม.๑-๓ 
๑๐๑. เด็กหญิงวีซาม สาเต๊ะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 
ระดับ ป.๑-๓ 
๑๐๒. เด็กหญิงอาฟีฟ๊ะ หะนะกาแม ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ระดับ ป.๑-๓ 
๑๐๓. นางสาวนูรมี พฤตทุ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด  
ระดับ ม.๑-๓ 
๑๐๔. เด็กหญิงสูไรยา มอลีลอ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด  
ระดับ ม.๑-๓ 
๑๐๕. เด็กหญิงกมรา จะปะกียา ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.๑-๓ 
๑๐๖. เด็กหญิงนาเดีย สาแม ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.๑-๓  
๑๐๗. เด็กหญิงมูรณี บือราเฮง ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.๑-๓ 
๑๐๘. เด็กชายมารูวรรณ มะเส๊าะ ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับ 
ป.๔-๖ 
๑๐๙. เด็กชายมารูวัง มะดีเย๊าะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.๔-๖ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
(ระบุชื่อ) 
 

๑๑๐. เด็กชายอับดุลฟาตัส โต๊ะอุง ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับ 
ป.๔-๖ 
๑๑๑. เด็กชายนูรมัน ละเจ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับ ม.๑-๓ 
๑๑๒. เด็กชายอัซวาน ปูลาปะระเปะ ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว 
ระดับ ม.๑-๓  
๑๑๓. เด็กชายอับดุลเล๊าะ พฤตทุ ได้รับรางวัลระดับ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 



๒๗ 
 

เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว 
ระดับ ม.๑-๓ 
๑๑๔. เด็กหญิงนัจวา หะมะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ป.๔-๖ 
๑๑๕. เด็กหญิงนูรอาวาติส สาเต๊ะ ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวด โครงงานคุณธรรม 
ระดับ ป.๔-๖ 
๑๑๖. เด็กหญิงนูรฮายาตี สาแลแม ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ 
ป.๔-๖ 
๑๑๗. เด็กหญิงนูรีดา เการิบ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ป.๔-๖ 
๑๑๘. เด็กหญิงนูรีตา ยือโร๊ะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ป.๔-๖ 
๑๑๙. เด็กหญิงมัสรี สาและ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ระดับ ป.๑-๖ 
๑๒๐. เด็กชายฮาบีดีน บัญสาลี ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ระดับ ป.๑-๖ 
๑๒๑. เด็กหญิงนูรีสา อาแว ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ระดับ ม.๑-๓  
๑๒๒. เด็กชายอิสมาแอ พฤตทุ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ระดับ ม.๑-๓  
 
 

ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยะลา เขต ๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
(ระบุชื่อ) 
 

๑๒๓. เด็กชายนัสรี  ยโูซ๊ะ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล (ชาย)  ระดับประถมศึกษา   
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๒๔. เด็กชายอาฟันดี  บาเกาะ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒  กีฬาฟุตบอล (ชาย)  ระดับประถมศึกษา  รุ่น
อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๒๕. เด็กชายมัรวาน ยีสาแม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
อันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล (ชาย) ระดับประถมศึกษา    
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 



๒๘ 
 

๑๒๖. เด็กชายรอพี ปะเต๊ะ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล (ชาย) ระดับประถมศึกษา   
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๒๗. เด็กชายมุนตาซีร หะยีกิจิ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล (ชาย) ระดับประถมศึกษา  รุ่นอายุ
ไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๒๘. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิรเดา ดามิ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล (ชาย)  
ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๒๙. เด็กชายซอฟวัน โมงสะอะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ๒  กีฬาฟุตบอล (ชาย)  ระดับประถมศึกษา   
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๓๐.เด็กชายอับดุลการีม มะยิดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล(ชาย) ระดับประถมศึกษา  
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๓๑. เด็กชายฟิตรี สะมะแอเจ๊ะมะ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ ๒  กีฬาฟุตบอล (ชาย)   
ระดับประถมศึกษา  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๓๒. เด็กชายอาลีฟ หะระตี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒  กีฬาฟุตบอล (ชาย)  ระดับประถมศึกษา   
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๓๓. เด็กชายอาฟันดี  พฤตทุ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒  กีฬาฟุตบอล (ชาย)  ระดับประถมศึกษา  รุ่น
อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๓๔. เด็กชายซอฟวัน ดือราซอ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒  กีฬาฟุตบอล (ชาย)  ระดับประถมศึกษา   
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
(ระบุชื่อ) 
 

๑๓๔.เด็กชายฟาอีซ ยามาสาเร๊ะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
อันดับ ๒  กีฬาฟุตบอล (ชาย)  ระดับประถมศึกษา  รุ่น
อายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๓๕.เด็กชายซันนูซี มะแตสะตา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล(ชาย) ระดับประถมศึกษา  
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
๑๓๖. เด็กหญิงนาเดีย ละเจ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน   
ระดับ ม.๑-๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 



๒๙ 
 

๑๓๗. เด็กหญิงนูรีดา  ไสสากา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
ระดับ ม.๑-๓ 
๑๓๘. เด็กหญิงโสรยา  พะยุซี  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
ระดับ ม.๑-๓ 
๑๓๙. เด็กหญิงซุลฟา มะมิงยูโซ๊ะ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
ระดับ ม.๑-๓ 
๑๔๐. เด็กหญิงฟารีฮัน มะยิดี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
ระดับ ม.๑-๓ 
๑๔๑. เด็กหญิงมนัญญา แวนะไล ได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
ระดับ ม.๑-๓ 
๑๔๒. เด็กหญิงอามีนี เจะตีรอกี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
ระดับ ม.๑-๓ 
๑๔๓. เด็กหญิงอารีนา ปะจิ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
ระดับ ม.๑-๓ 
๑๔๔. เด็กหญิงอิลมิลฎา หะระตี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
ระดับ ม.๑-๓ 
๑๔๕. เด็กหญิงอัมนานี ดอเลาะ ได้รับรางวัลผลงานผ่าน
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ระดับ ป.๑-๓ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
(ระบุชื่อ) 
 

๑๔๖. เด็กชายนูรมัน ละเจ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับ ม.๑-๓ 
๑๔๗. เด็กชายอัซวาน ปูลาปะระเปะ ได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว 
ระดับ ม.๑-๓ 
๑๔๘. เด็กชายอับดุลเล๊าะ พฤตทุ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับ ม.
๑-๓ 
๑๔๙. เด็กหญิงโซฟียา กูโน๊ะ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น



๓๐ 
 

ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง หญิง ระดับ ม.๑-๓ 
๑๕๐. เด็กหญิงโซฟียา กูโน๊ะ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญิง ระดับ ม.๑-๓ 
๑๕๑. เด็กหญิงโซฟียา กูโน๊ะ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ระดับ ม.๑-๓ 
๑๕๒. เด็กหญิงนัสรียา ยูโซ๊ะ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ 
ระดับ ม.๑-๓ 
๑๕๓. เด็กหญิงอมีเน๊าะ มาลีบา ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ 
ระดับ ม.๑-๓ 
๑๕๔. เด็กหญิงอานีฟา สาและโป๊ะ ได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ 
ระดับ ม.๑-๓ 

พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑. 
 
 

โครงการห้องสมุด 
มีชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด  แหล่ ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ ของตนเอง 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑. ประชุม
คณะกรรมการจัดท า
โครงการ เสนอ และขอ
อนุมัติโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการจัดกิจกรรม 

๑. ผู้ เรียนร้อยละ 
๘๐ มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ 
๒. ผู้ เรียนร้อยละ



๓๑ 
 

เพ่ิมเติม 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม สร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือ
การเรียนรู้ระหว่างกัน 
 

ทั้งภาคเรียนที่ 1–2 ดังนี้ 
- บริการยืม-คืนหนังสือ 
- กิจกรรมเสียงตามสาย/
อ่านข่าวเล่าเรื่อง 
- กิจกรรมเล่านิทาน 
- กิจกรรมแหล่งสืบค้น
ข้อมูลใน ICT 
- กิจกรรมหนังสือพิมพ์ 
“รอบรั้วชบา” 
- กิจกรรมตอบปัญหา
จากสารานุกรม 
- กิจกรรมศิลปะยามว่าง 
- กิจกรรมนิทานหน้า
เดียว 
- กิจกรรมหนังสือเล่ม
เล็ก 
- กิจกรรมวันส าคัญ 
- กิจกรรมสนุกกับทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- จัดนิทรรศการผลงาน
ประจ าเดือน/มอบรางวัล 

๘๐ มีทักษะในการ
อ่ า น  ฟั ง  ดู  พู ด 
เ ขี ย น  แ ล ะ ตั้ ง
ค าถามเพ่ือค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 
๓. ผู้ เรียนร้อยละ 
๘๐ สามารถเรียน
ร่ ว มกั น เ ป็ น กลุ่ ม 
แลกเปลี่ยนความ
คิด เห็ น  เ พ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

   ขั้นตรวจสอบ นิ เทศ 
ติดตาม (Check) 
- มีการนิเทศ ติดตาม ผล
การด า เนินงานแต่ละ
กิจกรรม 
ขั้ น ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
(Action)  
- สรุปผลการด าเนินงาน 
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

 

๒. โ ค ร ง ก า ร วิ ถี
ประชาธิปไตย 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และ

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑. ประชุม
คณะกรรมการจัดท า
โครงการ เสนอ และขอ

- นักเรียนมีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย คือ 
ค า ร ว ะ ธ ร ร ม 
ส า มั ค คี ธ ร ร ม 



๓๒ 
 

ฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาคและ
หน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย 
โดยการปฏิบัติจริง 
๓. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและ
ประสบการณ์ของนักเรียน 
๔. เ พ่ือให้นัก เรียนมีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย คือ คารวะธรรม 
สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม และ
พฤติกรรมด้านประชาธิปไตยที่
เด่นชัด 

อนุมัติโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการจัดกิจกรรม 
ดังนี้ 
- เลือกตั้งประธาน
นักเรียนและกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ  
- ประชุมกรรมการสภา
นักเรียน เดือนละ ๒ ครั้ง 
- บูรณาการในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
- กิจกรรมรักษ์โกตา 
 
 
 
 

ปัญญาธรรม และ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น
ปร ะช า ธิ ป ไ ตย ที่
เด่นชัด 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

   ขั้นตรวจสอบ นิ เทศ 
ติดตาม (Check) 
- มีการนิเทศ ติดตาม ผล
การด า เนินงานแต่ละ
กิจกรรม 
ขั้ น ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
(Action)  
- สรุปผลการด าเนินงาน 
- รายงานผล 

 

๓. โครงการบัณฑิตน้อย    
โกตาบาร ู

๑. เพ่ือสนองความต้องการของ
ชุมชนต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างเข้มแข็ง 
๒. เพ่ือให้นักเรียน/ผู้ปกครอง/
ชุมชน เกิดความภาคภูมิใจ มี
ความรู้สึกที่ดีต่อการศึกษาสร้าง
ความสั ม พันธ์ อันดี ร ะหว่ า ง
โรงเรียนและชุมชน 
๓. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑. ประชุม
คณะกรรมการจัดท า
โครงการ เสนอ และขอ
อนุมัติโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการจัดกิจกรรม 
ดังนี้ 
- ประชุมมอบหมายงาน
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  

- นักเรียนร้อยละ 
๑ ๐ ๐  ไ ด้ รั บ
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
เกณฑ์มาตรฐาน 
- นั ก เ รี ย น /
ผู้ปกครอง/ชุมชน มี
ค ว า มภ าคภู มิ ใ จ 
ความสุข และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 



๓๓ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - ประชุมผู้ปกครอง/
หน่วยงาน/ผู้ที่เก่ียวข้อง 
- ฝึกซ้อมและก าหนด
ขั้นตอนของกิจกรรม 
- ลงทะเบียนบัณฑิต 
ขั้นตรวจสอบ นิ เทศ 
ติดตาม (Check) 
- มีการนิเทศ ติดตาม ผล
การด า เนินงานแต่ละ
กิจกรรม 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

   ขั้ น ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
(Action)  
- สรุปผลการด าเนินงาน 
- รายงานผล 

 

๔ โ ค ร งก า รสนั บ สนุ น
อาหารกลางวันตาม
แ น ว พ ร ะ ร า ช ด า ริ
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดา  สยาม
บรมราชกุมารี 

๑. เพ่ือผลิตอาหารกลางวันแก่
เด็กนักเรียนในโรงเรียน 
๒. เพ่ือฝึกทักษะการท าอาชีพ
ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน 
๓. เพ่ือส่งเสริมความรักความ
สามัคคีระหว่างนักเรียนด้วยกัน 
ผู้ปกครองกับครูในโรงเรียน 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑. ประชุม
คณะกรรมการจัดท า
โครงการ เสนอ และขอ
อนุมัติโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการจัดกิจกรรม 
ดังนี้ 
- คัดเลือกพ้ืนที่ด าเนิน
กิจกรรม 
- คั ด เ ลื อ ก นั ก เ รี ย น
ด าเนินกิจกรรม 
- จัดท าแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
- สนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินการ 
ขั้นตรวจสอบ นิ เทศ 
ติดตาม (Check) 
- มีการนิเทศ ติดตาม ผล
การด า เนินงานแต่ละ

นักเรียนร้อยละ๙๕ 
ได ้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
คุณค่าโภชนาการ
ครบถ้วน 



๓๔ 
 

กิจกรรม 
ขั้ น ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
(Action)  
- สรุปผลการด าเนินงาน 
- รายงานผล 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๕ โครงการสถานศึกษา   
สีขาว 

๑. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมของนักเรียนที่มีส่วนใน
การช่วยเหลือเพ่ือน ให้
ค าปรึกษา และแก้ปัญหาผู้มี
สุขภาพจิตได้ถูกต้องเหมาะสม 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ
เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุนทรียภาพทางด้านกีฬา ดนตรี 
และศิลปะ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑. ประชุม
คณะกรรมการจัดท า
โครงการ เสนอ และขอ
อนุมัติโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการจัดกิจกรรม 
ดังนี้ 
- จัดตั้งชมรม To be 
number one ใน
สถานศึกษา 
- กิจกรรม ดนตรี กีฬา 
และศิลปะ 
ขั้นตรวจสอบ นิเทศ 
ติดตาม (Check) 
- มีการนิเทศ ติดตาม ผล
การด าเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 
ขั้นประเมินผล 
(Action)  
- สรุปผลการด าเนินงาน 
- รายงานผล 

- นักเรียนตั้งแต่ชั้น 
ป.๑ – ม.๓ 
โรงเรียนบ้าน       
โกตาบารู ร้อยละ 
๙๐ มีคุณภาพชีวิต 
และสุขภาพจิตที่ดี 
เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ อยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข 

 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๖ โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
โอกาสแสดงศักยภาพและ
ความสามารถของตนเอง 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
และมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
นักเรียนที่มีความสามารถให้
พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑. ประชุม
คณะกรรมการจัดท า
โครงการ เสนอ และขอ
อนุมัติโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการจัดกิจกรรม 
ดังนี้ 
- จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยส่งเสริม
นักเรียนตาม
ความสามารถและความ
ถนัด 
- กิจกรรมค่ายบูรณาการ 
- จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับ
โรงเรียน 
- คัดเลือกนักเรียน
ฝึกซ้อมส่งเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับศูนย์
เครือข่าย 
- ซ้อมนักเรียนส่งเข้าร่วม
แข่งขนัทักษะทาง
วิชาการในระดับเขต
พ้ืนที่ 
- ซ้อมนักเรียนส่งเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับภาค
หรือหน่วยงานอื่น 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

   ขั้นตรวจสอบ นิเทศ  



๓๖ 
 

ติดตาม (Check) 
- มีการนิเทศ ติดตาม ผล
การด าเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 
ขั้นประเมินผล 
(Action)  
- สรุปผลการด าเนินงาน 
- รายงานผล 

๗ โ ค ร ง ก า ร กี ฬ า ต้ า น     
ยาเสพติด 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
๒. เพ่ือป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะเสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
ชุมชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑. ประชุม
คณะกรรมการจัดท า
โครงการ เสนอ และขอ
อนุมัติโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการจัดกิจกรรม 
ดังนี้ 
- กี ฬ าสั ม พันธ์  “ชบา
เกมส์ ๕๗” 
- กีฬานอกเวลาเรียน 
ขั้นตรวจสอบ นิ เทศ 
ติดตาม (Check) 
- มีการนิเทศ ติดตาม ผล
การด า เนินงานแต่ละ
กิจกรรม 
ขั้ น ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
(Action)  
- สรุปผลการด าเนินงาน 
- รายงานผล 

- นักเรียนทุกคนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 
- นักเรียนทุกคนไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 
- โรงเรียนและ
ชุมชนมีความรัก
สามัคคี 
- นักเรียน 
ผู้ปกครอง ร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

 
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย      * ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 
(จ านวน ๑๑ มาตรฐาน ๕๑ ตัวบ่งชี้) 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ด้านมาตรฐานคุณภาพเด็ก 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกาย 

    
ดีมาก 

 
 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีการพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ    ดีมาก  
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีการพัฒนาการด้านสังคม    ด ี  



๓๗ 
 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดา้นสติปญัญา    ด ี  

ด้านการจัดการศึกษา     ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศกึษา     ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     
ดีเยี่ยม 

ด้านการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล 

     
ดีเยี่ยม 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์และจดุเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

     
ดีเยี่ยม 

ด้านมาตรฐานการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 

     
ดีเยี่ยม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 ๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   * ให้บันทึกระดับคุณภาพเช่น พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 
จ านวน ๑๕ มาตรฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย
หน่วยงานต้น

สังกัด * 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรยีภาพ 

 
ดีมาก 

 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดมีาก  
มาตรฐานที่  ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                    
                    รักเรียนรู้ และ พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

 
ดีมาก 

 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมสีตสิมเหตุผล 

 
ด ี

 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ด ี  



๓๘ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย
หน่วยงานต้น

สังกัด * 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดตี่ออาชีพสุจริต 

 
ดีมาก 

 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

 
ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธภิาพและเกดิ
ประสทิธิผล 

ดีเยี่ยม 
 

 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดีมาก 

 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนอย่างรอบด้าน 

 
ดีมาก 

 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรยีน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของ  
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
ดมีาก 

 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

 
ดีเยี่ยม 

 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยัทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

 
ดีเยี่ยม 

 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิสถานศึกษา ให้ยกระดับคณุภาพสูงขึ้น 

 
 

ดมีาก 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดี

เย่ียม 
ด้านมาตรฐานคุณภาพเด็ก 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกาย 

  
 / 

 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีการพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ    /  
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีการพัฒนาการด้านสังคม   /   
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดา้นสติปญัญา   /   
ด้านการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  
 / 

 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  
/  

 

มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศกึษา   /   
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

  
 / 

 

ด้านการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏบิัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  
/  

 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามปรัชญา วิสัยทัศน์
และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

  
 / 

 

ด้านมาตรฐานการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 

  
 / 

 

 



๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรยีภาพ 

   /  

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์    /  
มาตรฐานที่  ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                    
                    รักเรียนรู้ และ พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

  /   

มาตรฐานที่ ๔ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสตสิมเหตผุล 

  /   

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  /    
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคตทิี่ดีต่ออาชีพสุจริต 

  /   

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 

  /   

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธภิาพ
และเกิดประสิทธผิล 

  /   

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   /  

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน 

   /  

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

   /  

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของ  
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   /  

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   /  

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยัทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

   /  

ด้านมาตรการส่งเสริม    /  



๔๑ 
 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา ให้ยกระดับคณุภาพสงูขึ้น 

 
 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย   อยู่ในระดับ ดีมาก   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อยู่ในระดับ ดี   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ......................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 



๔๒ 
 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 
จุดเด่น :  ระดับปฐมวัย ในภาพรวมของโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมาก 
 :  ระดับประถม มัธยมศึกษา ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนก าหนด 
 
จุดที่ควรพัฒนาและเสนอแนะ 
 :  ระดับปฐมวัยผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา
และการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์  กิจกรรมรักการอ่าน  การเขียน 
 :  ระดับประถม มัธยมศึกษา ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและควรได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  การอ่านและการเขียน 
 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย 
ด้านผลการจัดการศึกษา    
     เด็กมีสุขภาพกายแข็งแรง สามารถเล่นและออกก าลัง
กายได้ประมาณ ๕ – ๑๐ นาที อย่างต่อเนื่อง โดยไม่
เหนื่อยง่าย มีสุขนิสัยที่ดีรู้จักรักษาความสะอาด มีการล้าง
มือก่อนรับประทานอาหารและหลังการออกจากห้องน้ า 
ห้องส้วม แปรงฟันหลังอาหารกลางวันและมีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความมุ่งมั่นตั้งใจสามารถเล่นและ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์กับคนอ่ืน
อย่างคุ้นเคย ยิ้มแย้มแจ่มใสมีการพูดทักทายกัน มีความ
ชื่ นชอบและตอบสนองต่อศิ ลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว แสดงคงามชื่นชอบต่อธรรมชาติและมีความ
พร้อมทุกด้านที่จะศึกษาต่อในขั้นต่อไป เด็กสามารถไหว้
ผู้ใหญ่ได้สวยงามมีรอยยิ้มที่สดใสซึ่งสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ 
 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
     การส่งเสริมเด็กให้มีวินัย รับผิดชอบงาน รู้จัก
อดทนรอคอย ส่งเสริมการปรับตัวเข้ากับสังคม และรับ
ฟังความคิดเห็นจากเพ่ือนร่วมงาน ฝึกให้เด็กมีความใฝ่
รู้ มีความเข้าใจและการใช้ภาษาพูด การอ่าน การ
เขียน เพ่ือสื่อความหมายอย่างถูกต้องและส่งเสริมการ
ใช้ภาษาท่าทางและสัญลักษณ์ที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา 



๔๓ 
 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 
 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ครูมีประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ ฝึกให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและ
สติปัญญาอย่างครบถ้วน ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด เน้นการบูรณาการการเรียนรู้ตามความ
ถนัดของเด็กอย่างเต็มศักยภาพ 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษามีประสิทธิผลในการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย จ านวน ๑๑ มาตรฐาน 
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาประถมและมัธยม 
ด้านผลการจัดการศึกษา    
     ผู้เรียนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
ปลอดจากสิ่ งเสพติด มีความร่าเริ งแจ่มใส มีความ
ประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และสุภาพอ่อนน้อม 
ผู้เรียนสามารถไหว้ผู้ใหญ่ได้สวยงามด้วยรอยยิ้มที่สดใส
น่ารักตามอัตลักษณ์และผู้เรียนมีสัมมาคารวะ มีมารยาท
เรียบร้อย รับผิดชอบในการท างานและสามารถปฏิบัติ
ต ามหลั กปรั ชญา เศรษฐกิ จพอเ พียงตามระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     การพัฒนาประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัด
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอาคารให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงาม 
จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกัน
การบาดเจ็บในเด็ก 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
                ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาประถมและมัธยม 
ด้านผลการจัดการศึกษา    
     การ พัฒนาผู้ เ รี ยน ในกลุ่ มสา ระการ เ รี ยนรู้
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุข
ศึกษาและพลศึกษา ผลการประเมินอยู่ ในระดับ
คุณภาพ ต้องปรับปรุง โดยการสอนซ่อมเสริม ให้มี
ความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา 



๔๔ 
 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 
 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                    ไม่มี 
 
 
 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการพัฒนาการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษา จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     การพัฒนาสถานศึกษาด้านสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่สวยงาม ร่ม
รื่น ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีไม้ดอก ไม้ประดับ ให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     การพัฒนาครูให้มีการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และน าผลการประเมินไป
วางแผนพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
                    ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
 ๑)  เด็กปฐมวัย ควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมโดยฝึกให้มีวินัยและรับผิดชอบงาน 
รู้จักอดทนรอคอย ส่งเสริมการปรับตัวเข้ากับสังคม และรับฟังความคิดเห็นจากเพ่ือนร่วมงาน ฝึกให้เด็กมีความ
ใฝ่รู้ มีความเข้าใจและการใช้ภาษาพูด การอ่าน การเขียน เพ่ือสื่อความหมายอย่างถูกต้อง และส่ งเสริมการใช้
ภาษาท่าทางและสัญลักษณ์ท่ีเหมาะสม ภายในระยะเวลา ๒ ปี 



๔๕ 
 

 ผู้เรียนประถมและมัธยมศึกษา  ควรได้รับการพัฒนาทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ต้อง
ปรับปรุง โดยการสอนซ่อมเสริม ให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลา ๒ ป ี
 ๒)  ครูประถมและมัธยมศึกษา  ควรพัฒนาการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ และน าผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี 
 ๓)  ผู้บริหาร ควรพัฒนาประสิทธิภาพของสถานศึกษา โดยการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในอาคารให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงาม จัดให้มีมาตรการด้านความ
ปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก   ส่วนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ควรพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่สวยงาม ร่มรื่น ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีไม้ดอก 
ไม้ประดับ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ภายในระยะเวลา ๒ ปี 
 
 
๑๔.  สรุปสภาพปัญหา  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 สภาพปัญหา     :  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์  การคิดแก้ปัญหา ตอลดจนการ
ฝึกทักษะการอ่านและเขียน 

จุดเด่น        :  โรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน 
 จุดที่ควรพัฒนา :   ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการ
อ่านและการเขียนเรื่อง 


