
รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
ตอนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 

  โรงเรียนบ้านโกตาบารู  ที่ตั้ ง  ๑๒๙/๑ ต าบลโกตาบารู   อ า เภอรามัน  จั งหวัดยะลา                  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑ โทร ๐๗๓- ๒๕๑๒๙๕                            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 
 โรงเรียนบ้านโกตาบารู มีผู้บริหารมาแล้ว ๑๗ คน  ผู้บริหารคนแรก  ชื่อนายเล็ง  สินธนา       ส่วน
ผู้บริหารคนปัจจุบัน  คือ  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  มีบุคลากรที่ท าหน้าที่ในโรงเรียน  จ านวน  ๓๕  คน  เป็น
ข้าราชการครู จ านวน ๒๕ คน พนักงานราชการ  ๗  คน  พนักงานบริการ ๒ คน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘    มี
นักเรียนทั้งสิ้น  ๕๗๓ คน  
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโกตาบารูเปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
มีอาคารเรียนทั้งหมด ๔ หลัง  จัดเป็นห้องเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ๑ หลัง  จ านวน ๔ ห้องเรียน  ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ๓ หลัง  รวมจ านวน  ๑๖ ห้องเรียน  นอกจากนั้นจัดไว้เป็นห้องพิเศษอ่ืน ๆ    อีก  
๑๒ ห้อง  อาคารประกอบ  ได้แก่  อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง  อาคารโรงฝึกงาน ๑ หลัง  ส้วม  จ านวน ๕ 
หลัง จ านวน ๑๘ ทีนั่ง 
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๒ 

 

 โรงเรียนบ้านโกตาบารูเป็นโรงเรียนดีเด่นเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับปฐมวัย เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๕๑ และผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของอ าเภอรามัน  เมื่อวันที่  ๑๖  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโกตาบารูได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ดังนี้ 

- สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๖ 

- โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๗ ประเภทโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา 

- โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจ าปี ๒๕๕๗ 

- โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต ๑ 

- โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ  ประจ ำปี ๒๕๕๘ 
- สถำนศึกษำที่มีผลกำรประกวดกำรปฏิบัติที่ เป็นเลิศ ( Best  Practice ) กำรปลูกฝัง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘  ประกำรและ ค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร โครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในสถำนศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๕๘ ได้รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 

- สถำนศึกษำท่ีมีกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนดีเด่นอันดับที่  ๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 
 

แผนท่ีโรงเรียน 
 

            
   
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 

 ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อนายไพศาล  ว่องภาณุสกุลโทรศัพท์๐๘๔-๗๔๙๘๐๗๗    
e-mail   Wongpanu@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.สาขา บริหารการศึกษาด ารงต าแหน่งที่
โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๖  ปี  ๕  เดือน 
 ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน - 
 ๓) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนรับผิดชอบกลุ่มฝ่ายงานบริหาร ๔ งาน  ประกอบด้วย 
   - 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  วันที่๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๘) 
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๕๗๓ คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๕๗๓ คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อ.๑ ๒ 22 23 45 ๒๕.๕ 

อ.๒ ๒ 19 33 52 ๒๖ 

รวม ๔ 41 56 97  

ป.๑ ๒ 19 28 47 26.5 
ป.๒ ๒ 22 33 55 27.5 
ป.๓ ๒ 26 29 55 27.5 
ป.๔ ๒ 30 28 58 29 
ป.๕ ๒ 37 34 71 35.5 
ป.๖ ๒ 29 34 63 31.5 
รวม ๑๒ 163 186 349  

ม.๑ ๑ 27 15 42 21 
ม.๒ ๑ 27 14 41 20.5 
ม.๓ ๑ 26 18 44 22 
รวม ๓ 80 47 127  

รวมท้ังหมด ๑๙ 284 289 573  
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๕ 

 

 

 ๓)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)      ๓๖๘ คน  คิดเป็นร้อยละ๖๔.๒๒ 
 ๔)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๓๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๒ 
 ๕)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  ๒๓ คน    คิดเป็นร้อยละ  ๔.๐๑ 
 ๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ   ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ๑๒.๙๘ 
 ๗)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ    ๖๐ คน   คิดเป็นร้อยละ๑๐.๕๓ 
 ๘)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน    คิดเป็นร้อยละ….-….. 
 ๙)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  - คน    คิดเป็นร้อยละ….-….. 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน     ๖๒ คน    คิดเป็นร้อยละ๑๐.๘๘ 
 ๑๑) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น                ๗๗ คน    คิดเป็นร้อยละ๑๓.๕๑ 
 ๑๒) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   อ.๒ จ านวน   ๕๒ คน    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ป.๖ จ านวน ๖๓ คน    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ม.๓ จ านวน ๔๔ 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 ๕๗๓   คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๕) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
   จ านวน  ๕๗๓ คน     คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๖) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  
   จ านวน ๕๗๓ คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๑๗) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 
   จ านวน ๕๑๐ คน   คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๑ 

๑๘) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
   จ านวน ๓๕๐ คน   คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๘ 
 ๑๙) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
   จ านวน ๔๙๙ คน   คิดเป็นร้อยละ๘๗.๕๔ 
 ๒๐) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา  
   จ านวน ๕๗๓ คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



๖ 

 

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 ๔๓ ๒๑ ผอ. ศษ.ม. บริหารการศึกษา -  

๒ นางอุไร  บุญเส้ง ๕๒ ๓๒ คศ.๓ ศษ.ม. แนะแนว สังคม ป.๕-ป.๖ ๑๑/๔๐ 

๓ นายอมาตย์  บิยายีตาเฮ ๕๙ ๓๗ คศ.๓ กศ.บ. เคม ี วิทยาศาสตร์ป.๕-ป.๖ ๘/๖๔ 

๔ นางกนกกานต์ สุวรรณประสาร ๕๙ ๓๙ คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๕ ๔/๔๐ 

๕ นางปรียาพร  จงจิตร ๕๙ ๓๕ คศ.๒ ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย ป.๒ ๔/๔๐ 

๖ นางสาวธิดาทิพย์  ชูแก้ว ๓๗ ๑๑ คศ.๒ วทบ.
(ศษ.) 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ม.๑-ม.๓ ๖/๘๐ 

๗ นางสุไวบ๊ะ   ดีแลตานา ๓๒ ๓ คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๔,ม๑-๓ ๑/๘๐ 

๘ นางนุจรีย์  รัตนอรณุ ๔๙ ๑๙ คศ.๒ กศ.บ. เทคโนโลยีฯ วิทยาศาสตร์ ป.๒-ป.๓ ๖/๕๖ 

๙ นางกิติมา   รุจิศรันย ์ ๕๐ ๒๒ คศ.๒ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  ป.๒-ป.๓ ๘/๖๔ 

๑๐ นางสาวเสาวณี ปูลาพาระเปะ ๕๓ ๒๗ คศ.๒ ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ม.๑-ม.๓ ๖/๔๘ 

๑๑ นางรัตน์ติยา  เกปัน ๓๘ ๑๐ คศ.๒ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมฯ ม.๑-ม.๓คณิตฯ ป.๕ ๑๒/๙๖ 

๑๒ นางณภัทร    เบลเลอร ์ ๔๔ ๒๒ คศ.๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ม.๑-ม.๓ ๑๑/๘๘ 

๑๓ นางพวงสุด เพ็ชรเรือนทอง ๔๓ ๘ คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔ ๔/๔๐ 

๑๔ นายอุดร  สายสิงห์   ๓๕ ๙ คศ.๒ ศษ.ม. บริหารการศึกษา การงานฯ,สังคม ม.๑-ม.๓ ๓/๓๒ 

๑๕ นางคอมสีย๊ะ ดาหะซ ี ๓๒ ๗ คศ.๒ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๑-ป.๔,๖ ๕/๔๐ 

๑๖ นางอรวรรณ  ทองค า ๔๒ ๔ คศ.๒ ค.บ. เทคโนโลยีฯ ภาษาไทย ป.๖ ๖/๕๖ 

๑๗ นายมะอีซอ  หาสีแม ๓๘ ๙ คศ.๒ กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาพละ ป.๔-ป.๖ ๓/๓๒ 
๑๘ นางสุมาลี  แซ่ฟุ้ง ๔๒ ๖ คศ.๒ ศษ.ม. ปฐมวัย อนุบาล ๒ ๕/๔๒ 

๑๙ ส.ต.ท.มะปอซี   อาแว ๔๒ ๖ คศ.๒ วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา พลศึกษา ม.๑-๓ ๙/๕๔ 

๒๐ นางนาดียา     ยามา ๒๙ ๕ คศ.๒ วทบ.
(ศษ.) 

คณิตศาสตร ์ คณิต ป.๔ , ป.๖ ๕/๔๐ 

๒๑ นางพจนา   สุวรรณนันท์ ๕๔ ๒๒ คศ.๒ ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ ภาษาไทย,คณิตศาสตร์ ป.๑ ๑๐/๘๐ 
๒๒ นางนุซรีย์     อีซบซี ๔๕ ๒๒ คศ.๒ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๒ ๘/๕๒ 
๒๓ นางมาซีเตาะห์โตะแวอายี ๓๑ ๕ คศ.๒ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๑ ๕/๓๘ 
๒๔ นางบุษบามินตรา  สลักค า ๔๙ ๑๘ คศ.๒ ค.บ. สังคมศึกษา สังคม ป.๔-๕,ประวัติฯ ม.๑-๓ ๘/๖๔ 
๒๕ นางสาวเฟาซียะ๊  แซการ ี ๒๖ ๒ คศ.๑ ศศ.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย ป.๓ ๘/๙๖ 
 

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



๗ 

 

  พนักงานราชการ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น เงินเดือน 

๑ นางนุชนาต  บุญประคม ๓๖ ๑๐ ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล ๒๑,๕๕๐ 
๒ นางแวรอกาเย๊าะ อับดลุฮานุง ๔๐ ๑๑ ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล ๒๑,๓๓๐ 
๓ นางอัมพลิกา  สายสิงห์ ๓๖ ๑๓ วท.บ. สัตวศาสตร์ ภาษาไทย,

คณิตศาสตร์ป.๑ 
๒๒,๕๕๐ 

๔ นางปราณี  ทองค าศรี ๔๖ ๑๓ ค.บ. คหกรรม
ศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ป.๒ ๒๑,๖๖๐ 

๕ นางมายีด๊ะแนรอ ๓๓ ๑๒ ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ ป.
๑, คณิตศาสตร์ 
ป.๓ 

๒๐,๗๓๐ 

๖ นางซัลมี  ตันหยงมัส ๓๒ ๙ วท.บ. ชีววิทยา
ประยุกต์ 

วิทยาศาสตร์, 
ศิลปะ ป.๕ 

๒๑,๔๙๐ 

๗ นางสาวสูไหบ๊ะ เด็ง ๓๓ ๙ ค.บ. คอมฯศึกษา คอมฯ ป.๑-ป.๖ ๒๑,๗๘๐ 
 
  

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

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๑๕,๓๕๘,๑๔๐.๐๐ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๑๕,๓๕๘,๑๔๐.๐๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๒,๑๘๗,๙๐๐.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑,๗๑๕,๒๘๕.๐๖ 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 

- เงินอุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวัน 

 
๑๘๒,๐๐๐ 

งบอ่ืนๆ(ระบุ)  
๑๘๒,๐๐๐ 

รวมรายรับ ๑๗,๗๒๘,๐๔๐.๐๐ รวมรายจ่าย ๑๗,๒๒๕,๔๒๕.๐๖ 
 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ   ๙๗.๓๓ ของรายรับ 



๘ 

 

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 ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านโกตาบารูได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรโรงเรียน
บ้านโกตาบารู พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้จัดสัดส่วนสาระ
การเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

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.) 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) 

วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๑๒๐ 
 

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

- ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐(๑นก.) ๔๐(๑นก.) ๔๐(๑นก.) 
- ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

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
เทคโนโลยี 

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.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐(๒๒นก.) ๘๘๐(๒๒นก.) ๘๘๐(๒๒นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชา / กิจกรรมที่
โรงเรียนจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและ
จุดเน้น 

ปีละ ๔๐ ชั่วโมง ปีละ ๒๐๐ ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ปีละไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ป ี ปีละไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป ี

 

 



๑๐ 

 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๗๑ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๒,๕๐๐ 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 
   ห้องปฏิบัติลูกเสือ  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 ๖๕ เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  ๕๖  เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  ๕๖ เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๔๐๐ คน ต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๑ ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  ๙ เครื่อง 
 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

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

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๑๗๒ 
๒๒๐ 
๑๐๐ 
๑๘๐ 
๑๘๐ 
๑๖๐ 
๒๐๐ 



๑๑ 

 

 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.  มัสยิด 
๒.  ตลาดนัดชุมชน 
๓.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โกตาบารู 
๔.  ส านักงานเทศบาลต าบล 
๕.  อุทยานการศึกษา T.K. Park 
๖.  ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดยะลา 
๗.  สวนสัตว์สงขลา 
๘.  ค่ายลูกเสือชั่วคราว จ.สตลู 

๔๐ 
๔๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑ 
๒ 
๑ 
๑ 

 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน    
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
  ๖.๑  ชื่อ นายอีซามดิน  หะยีอาหวัง  ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๕ ครั้ง/ปี 
  ๖.๒  ชื่อ ร.ต.ท.ศิริชัย  นิ่มอนงค์  ให้ความรู้ด้านกฎหมายการจราจร  สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ 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  ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขชุมชน  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่ง
นี้ จ านวน ๕ ครั้ง/ปี 
  ๖.๗  ชื่อ นางยาหารอ  เจ๊ะหลง  ให้ความรู้เรื่อง การท าอาหารท้องถิ่น สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้  จ านวน ๑๐ ครั้ง/ป ี
  ๖.๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โกตาบารู ให้ความรู้เรื่อง สุขภาพ/สมุนไพร  สถิติให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๖ ครั้ง/ป ี
  ๖.๑๐  สถานีต ารวจภูธร โกตาบารู  ให้ความรู้เรื่อง  ยาเสพติด  สถิติให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 
จ านวน ๘ ครั้ง/ป ี
  ๖.๑๑  ชื่อ นางสาวนิพพิชฌณัฐ  ตะนายะพงค์   ให้ความรู้เกี่ยวกับการบรรเลงวงดุริยางค์ สถิติ
การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๒๐ ชั่วโมง 



๑๒ 

 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 
 ๑๐.๑ ผลงำนดีเด่น 
 

 
 
 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

๑. เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ  ปี ๒๕๕๘  
 
๒. เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนน ำร่องเพ่ือลดกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำ  ประจ ำปี  ๒๕๕๘ 
๓. เป็นสถำนศึกษำที่มีกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนดีเด่น
อันดับที่  ๓ 
๔. เป็นสถำนศึกษำที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนกำรศึกษำ
ภำคบังคับประจ ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๕. เป็นสถำนศึกษำที่มีผลกำรประกวดกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
( Best  Practice ) กำรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๘  ประกำรและ ค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร 
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในสถำนศึกษำ 
ประจ ำปี ๒๕๕๘ ได้รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
๖. ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กำรแข่งขันกีฬำฟุต
ซอล รุ่นอำยุไม่เกิน  ๑๒  ปี โครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่
ระบบกำรศึกษำ จชต.  
๗. ได้รับรำงวัลอันดับ ๓  กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลเยำวชน
และประชำชน  ประจ ำปี  ๒๕๕๘ 
๘. ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กำรแข่งขันกีฬำ
ฟุตบอล ๑๑ คน  ยุวชนหำดทิพย์คัพ  ๒๐๑๕ 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
 
สถำบันเกษตรกร  และศูนย์จัดกำร
ศัตรูพืชชุมชน จังหวัดยะลำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน 
 
 
กรมพลศึกษำ 
 
บริษัทหำดทิพย์ จ ำกัด  (มหำชน) 

ผู้บริหาร 
(ระบุชื่อ) 
 

๑. นำยไพศำล  ว่องภำณุสกุล  เป็นผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ  ปี ๒๕๕๘ 
๒. นำยไพศำล  ว่องภำณุสกุล เป็นผู้จัดกำรทีม ได้รับรำงวัล
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลเยำวชนและ
ประชำชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่  ๑๑ ประจ ำปี  
๒๕๕๘  รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๒ ปี 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
จังหวัดพัทลุง 
 



๑๓ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู(ระบุชื่อ) 
 

 ๑. นำยอมำตย์   บิยำยีตำเฮ ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น  
สะเต็มศึกษำ  (STEM  Education )  ประจ ำจังหวัดยะลำ 
ในโครงกำรเชิดชูเกียรติครูดีเด่นสะเต็มศึกษำแห่งประเทศ
ไทย ปี ๒๕๕๘  
๒. นำยอุดร  สำยสิงห์ ได้จัดท ำผลงำนในกำรประกวด 
“กำรพัฒนำโรงเรียนคำร์บอนต่ ำ” ได้รับรำงวัล 
ระดับประเทศ 
๓. นำยอุดร   สำยสิงห์ ได้รับรำงวัลผลงำนดีเด่น  MOE 
AWARDS   
๔. นำงปรำณี    ทองค ำศรี เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำร
แข่งขันโครงงำนอำชีพ  ระดับ ม.๑-๓ 
๕. นำงอัมพลิกำ  สำยสิงห์ เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำร
แข่งขันโครงงำนอำชีพ  ระดับ ม.๑-๓ 
๖. นำงรัตน์ติยำ  เกปัน ได้รับรำงวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน 
ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กำรแข่งขันกิจกรรมกำรสร้ำง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E –book) ระดับชั้น ป.4-๖ 
๗. นำงสำวสูไหบ๊ะ  เด็งได้รับรำงวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน
ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กำรแข่งขันกิจกรรมกำรสร้ำง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E –book) ระดับชั้น ป.4-๖ 
๘. นำงสุมำลี  แซ่ฟุ้ง  เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำร
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง  ระดับชั้น  ม.๑-๓ 
๙. นำงสำวสูไหบ๊ะ  เด็งได้รับรำงวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน
ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองกำรแข่งขันกิจกรรมกำรใช้
โปรแกรมน ำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-๖ 
๑๐. นำงรัตน์ติยำ  เกปัน  ได้รับรำงวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน
ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองกำรแข่งขันกิจกรรมกำรใช้
โปรแกรมน ำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-๖ 
๑๑. นำงปรำณี   ทองค ำศรี เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำร
แข่งขันโครงงำนอำชีพ  ระดับ ม.๑-๓ 
๑๒. นำงอัมพลิกำ  สำยสิงห์ เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำร
แข่งขันโครงงำนอำชีพ  ระดับ ม.๑-๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 



๑๔ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู(ระบุชื่อ) 
 

๑๓. นำงรัตน์ติยำ  เกปัน ได้รับรำงวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน
ได้รับรำงวัลระดับทองแดงกำรแข่งขันกิจกรรมกำรสร้ำง
Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-๖ 
๑๔. นำงสำวสูไหบ๊ะ  เด็งได้รับรำงวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน
ได้รับรำงวัลระดับทองแดงกำรแข่งขันกิจกรรมกำรสร้ำง
Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-๖ 
๑๕. นำงรัตน์ติยำ เกปัน เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมกำรใช้โปรแกรม 
น ำเสนอ (Presentation)  ระดับ ป.๔-๖ 
๑๖. นำงสำวสูไหบ๊ะ   เด็ง เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมกำรใช้โปรแกรม 
น ำเสนอ (Presentation)  ระดับ ป.๔-๖ 
๑๗. นำงรัตน์ติยำ เกปัน เป็นครูผู้สอนนักเรียน  
ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมกำรสร้ำงหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ระดับ ม.๑-๓ 
๑๘. นำงสำวสูไหบ๊ะ  เด็ง เป็นครูผู้สอนนักเรียน  
ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมกำรสร้ำงหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ระดับ ม.๑-๓ 
๑๙. นำงรัตน์ติยำ เกปัน เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมกำรสร้ำง 
หนังสืออิเล็กทรอนิส์(E-book)  ระดับ ป.๔-๖ 
๒๐. นำงสำวสูไหบ๊ะ  เด็ง เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมกำรสร้ำง 
หนังสืออิเล็กทรอนิส์(E-book)  ระดับ ป.๔-๖ 
๒๑. นำงรัตน์ติยำ  เกปัน ได้รับรำงวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน
ได้รับรำงวัลระดับทองแดงกำรแข่งขันกิจกรรมกำรสร้ำง
Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๒๒. นำงสำวสูไหบ๊ะ  เด็งได้รับรำงวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน
ได้รับรำงวัลระดับทองแดงกำรแข่งขันกิจกรรมกำรสร้ำง
Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๒๓. นำงสุมำลี  แซ่ฟุ้ง  เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้อง
เพลงสำกล หญิง  ระดับชั้น  ม.๑-๓ 
๒๔. นำงสุมำลี  แซ่ฟุ้ง  เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง หญิง  ระดับชั้น  ม.๑-๓ 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
 



๑๕ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู(ระบุชื่อ) 
 

๒๕.นำงนุชนำต  บุญประคมเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขัน
ประติมำกรรม ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ 
๒๖.  นำงสำวเฟำซีย๊ะ  แซกำรีเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขัน
ประติมำกรรม ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ 
๒๗. นำงซัลมี  ตันหยงมัสเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขันกำรวำดภำพ
ระบำยสี ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
๒๘. นำงซัลมี  ตันหยงมัสเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขันกำรวำดภำพ
ระบำยสี ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ 
๒๙. นำงซัลมี  ตันหยงมัสเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขัน “ศิลป์
สร้ำงสรรค์” ระดับชั้น ม.๑-ม.๓   
๓๐. นำงซัลมี  ตันหยงมัสเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม กำรแข่งขัน “ศิลป์
สร้ำงสรรค์” ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖    
๓๑. นำงซัลมี  ตันหยงมัสเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขัน “ศิลป์
สร้ำงสรรค์” ระดับชั้น ป.๑-ป.๓   
๓๒. นำยอมำตย์  บิยำยีตำเฮ  เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม กำรแข่งขัน 
เครื่องบินพลังยำง ประเภทบินไกล (โดยกำรปล่อยมือ) 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓   
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
(ระบุชื่อ) 

 

๑. เด็กชำยอำฟำน  อำเย๊ำะแซ   ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ฟุตบอล ๑๑  คน “ ยุวชนหำดทิพย์คัพ” ครั้งที่ ๔ ประจ ำปี  
๒๕๕๘    
๒. เด็กชำยอำลีฟ  หะระตี   ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันฟุตบอล 
๑๑  คน “ ยุวชนหำดทิพย์คัพ” ครั้งที่ ๔ ประจ ำปี  ๒๕๕๘    
๓. เด็กชำยฮำบีดีน  บุญสำลี   ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันฟุตบอล 
๑๑  คน “ ยุวชนหำดทิพย์คัพ” ครั้งที่ ๔ ประจ ำปี  ๒๕๕๘     
๔. เด็กชำยอับดุลเล๊ำะ   ปูตะซำ  ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ฟุตบอล ๑๑  คน “ ยุวชนหำดทิพย์คัพ” ครั้งที่ ๔ ประจ ำปี  
๒๕๕๘     
๕. เด็กชำยฟิกรีน   มะ   ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันฟุตบอล ๑๑  
คน “ ยุวชนหำดทิพย์คัพ” ครั้งที่ ๔ ประจ ำปี  ๒๕๕๘     
๖. เด็กชำยมัรวำน   ยีสำแม  ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันฟุตบอล 
๑๑  คน “ ยุวชนหำดทิพย์คัพ” ครั้งที่ ๔ ประจ ำปี  ๒๕๕๘    
๗. เด็กชำยมูหัมหมัดฟิรเดำ  ดำมิ   ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ฟุตบอล ๑๑  คน “ ยุวชนหำดทิพย์คัพ” ครั้งที่ ๔ ประจ ำปี  
๒๕๕๘    
๘. เด็กชำยอดีลัน  พฤตทุ   ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันฟุตบอล 
๑๑  คน “ ยุวชนหำดทิพย์คัพ” ครั้งที่ ๔ ประจ ำปี  ๒๕๕๘    
๙. เด็กชำยซูฟียัน  อำแว  ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันฟุตบอล ๑๑  
คน “ ยุวชนหำดทิพย์คัพ” ครั้งที่ ๔ ประจ ำปี  ๒๕๕๘    
๑๐. เด็กชำยฟัยซอล  ลำยี   ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันฟุตบอล 
๑๑  คน “ ยุวชนหำดทิพย์คัพ” ครั้งที่ ๔ ประจ ำปี  ๒๕๕๘     
๑๑. เด็กชำยลุกมัน  เจ๊ะเด็ง  ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันฟุตบอล 
๑๑  คน “ ยุวชนหำดทิพย์คัพ” ครั้งที่ ๔ ประจ ำปี  ๒๕๕๘    
๑๒. เด็กชำยมะนำเซร์เลำะแมหอ   ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ฟุตบอล ๑๑  คน “ ยุวชนหำดทิพย์คัพ” ครั้งที่ ๔ ประจ ำปี  
๒๕๕๘    
๑๓. เด็กชำยฮำเบสำแม  ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันฟุตบอล ๑๑  
คน “ ยุวชนหำดทิพย์คัพ” ครั้งที่ ๔ ประจ ำปี  ๒๕๕๘     
๑๔. เด็กชำยมูฮัมหมัดซอฟีเส็งดอละ   ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ฟุตบอล ๑๑  คน “ ยุวชนหำดทิพย์คัพ” ครั้งที่ ๔ ประจ ำปี  
๒๕๕๘    
๑๕. เด็กชำยอำรีฟีน   หะยีเด็ง ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลเยำวชนและประชำชน
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจ ำปี ๒๕๕๘ 
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จังหวัดพัทลุง 
 



๑๗ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
(ระบุชื่อ) 
 

๑๖. เด็กชำยรุสลัน  หะยีดอเลำะ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลเยำวชนและประชำชน
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจ ำปี ๒๕๕๘ 
๑๗. เด็กชำยฟัยซอล   ลำยี  ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๒ กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลเยำวชนและประชำชนชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจ ำปี ๒๕๕๘ 
๑๘. เด็กชำยอิบรอเฮง   หะนะกำแมได้รับรำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลเยำวชนและ
ประชำชนชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจ ำปี 
๒๕๕๘ 
๑๙. เด็กชำยซูฟียัน  อำแวได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลเยำวชนและประชำชนชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจ ำปี ๒๕๕๘ 
๒๐. เด็กชำยอดีลัน   พฤตทุ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๒ กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลเยำวชนและประชำชนชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจ ำปี ๒๕๕๘ 
๒๑. เด็กชำยมะนำเซร์เลำะแมหอได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลเยำวชนและประชำชน
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจ ำปี ๒๕๕๘ 
๒๒.เด็กชำยอับดุลเล๊ำะ   ปูตะซำ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลเยำวชนและประชำชน
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจ ำปี ๒๕๕๘ 
๒๓.เด็กชำยอนุมัติ  เจ๊ะอำแว ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๒ กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลเยำวชนและประชำชนชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจ ำปี ๒๕๕๘ 
๒๔. เด็กชำยลุกมัน   เจ๊ะเด็ง ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๒ กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลเยำวชนและประชำชนชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจ ำปี ๒๕๕๘ 
๒๕.เด็กชำยมูหัมหมัดฟิรเดำ  ดำมิ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลเยำวชนและประชำชน
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจ ำปี ๒๕๕๘ 
๒๖. เด็กชำยมัรวำน  สำแม ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๒ กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลเยำวชนและประชำชนชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจ ำปี ๒๕๕๘ 
๒๗.เดก็ชำยฮำบีดีน   บุญสำลี  ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลเยำวชนและประชำชน
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจ ำปี ๒๕๕๘ 
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๑๘ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
(ระบุชื่อ) 
 

๒๘. เด็กชำยฟิกรีน   มะ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลเยำวชนและประชำชนชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจ ำปี ๒๕๕๘ 
๒๙. เด็กหญิงนัสรียำ ยูโซ๊ะ  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมกำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ระดับ ม.๑-๓ 
๓๐. เด็กหญิงนูรฮำยำตี  สำแลแม   ได้รับรำงวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมกำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ 
ระดับ ม.๑-๓ 
๓๑. เด็กหญิงฟำรีฮัน  มะยิดี ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมกำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ระดับ ม.๑-๓ 
๓๒. เด็กหญิงนิอำมำณี   สำอุ เป็นนักเรียนได้รับรำงวัล
ระดับทองแดงกำรแข่งขันกิจกรรมกำรสร้ำงWebpage 
ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔-๖ 
๓๓.  เด็กชำยสุฮัยดี  ปำโละ นักเรียนได้รับรำงวัลระดับ
ทองแดงกำรแข่งขันกิจกรรมกำรสร้ำงWebpage ประเภท 
Web Editor ระดับชั้น  ป.๔-๖ 
๓๔. เด็กหญิงยัสมีน  เจ๊ะอำแว ได้รับรำงวัลระดับเหรียญ
ทอง  กิจกรรมกำรใช้โปรแกรมน ำเสนอ (Presentation)  
ระดับ ป.๔-๖ 
๓๕. เด็กชำยลุกมัน  เจ๊ะเด็ง  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมกำรใช้โปรแกรมน ำเสนอ (Presentation)  
ระดับ ป.๔-๖ 
๓๖. นำยซัฟวัน อำแซบำกำ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับ    
ม.๑-๓ 
๓๗. นำยอัซมัน  อูมำร์  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับ   
ม.๑-๓ 
๓๘. เด็กชำยซีฮำม สำแม ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับ    
ป.๔-๖ 
๓๙.  เด็กชำยอันวำ  ดำมิ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับ    
ป.๔-๖ 
๔๐.  เด็กหญิงฟิตตรี  อำเปำะอำลี เป็นนักเรียนได้รับรำงวัล
ระดับเหรียญเงิน กำรแข่งขันกิจกรรมกำรสร้ำงWebpage 
ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

จังหวัดพัทลุง 
 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 



๑๙ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
(ระบุชื่อ) 
 

๔๑.  เด็กชำยมุสตำกีม   แมะยะ เป็นนักเรียนได้รับรำงวัล
ระดับเหรียญเงิน กำรแข่งขันกิจกรรมกำรสร้ำง Webpage 
ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
๔๒.  เด็กหญิงโซฟียำ  กูโน๊ะ เป็นนักเรียนได้รับรำงวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล หญิง  
ระดับชั้น  ม.๑-๓ 
๔๓.  เด็กหญิงโซฟียำ  กูโน๊ะเป็นนักเรียนได้รับรำงวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
หญิง  ระดับชั้น  ม.๑-๓ 
๔๔. เด็กหญิงกมรำ  จะปะกียำ  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมกำรแข่งขันประติมำกรรม ระดับ ป.๑-๓ 
๔๕. เด็กหญิงนำเดีย  สำแม ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมกำรแข่งขันประติมำกรรม ระดับ ป.๑-๓ 
๔๖. เด็กหญิงนุชไรห์ฟำร์  อูเซ็ง  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมกำรแข่งขันประติมำกรรม ระดับ ป.๑-๓ 
๔๗. เด็กหญิงอำมำณีย์  ยูโซ๊ะ  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมกำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ระดับ ม.๑-๓ 
๔๘.เด็กหญิงฟำตินปะเต๊ะ  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมกำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ระดับ ป.๔-๖ 
๔๙. เด็กชำยอับดุลเรำะห์มำน อุสมำน  ได้รับรำงวัลระดับ
เหรียญเงิน  กิจกรรมกำรแข่งขัน “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ระดับ 
ม.๑-๓ 
๕๐. เด็กหญิงอำลำย์  ยือโร๊ะ  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมกำรแข่งขัน “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ระดับ ป.๔-๖ 
๕๑. เด็กหญิงอัมนำนี  ดอเล๊ำะ  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญ
ทองกิจกรรมกำรแข่งขัน “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ระดับ ป.๑-๓ 
๕๒. เด็กชำยอัสมำน  เปำะจิ   เป็นนักเรียนได้รับรำงวัล
ระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม กำรแข่งขัน เครื่องบินพลัง
ยำง ประเภทบินไกล (โดยกำรปล่อยมือ) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓   
๕๓. เด็กชำยอำลีฟ   หะระตี  เป็นนักเรียนได้รับรำงวัลระดับ
เหรียญทองแดง  กิจกรรม กำรแข่งขัน เครื่องบินพลังยำง 
ประเภทบินไกล (โดยกำรปล่อยมือ) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓   
๕๔. เด็กชำยซีฮำม สำแม ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับ  
ป.๔-๖ 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
 
 
 



๒๐ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
(ระบุชื่อ) 
 

๕๕. เด็กชำยลุกมัน  เจ๊ะเด็ง  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมกำรใช้โปรแกรมน ำเสนอ (Presentation)  
ระดับ ป.๔-๖ 
๕๖. เด็กหญิงนัสรียำ ยูโซ๊ะ  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมกำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ระดับ ม.๑-๓ 
๕๗. เด็กหญิงนูรฮำยำตี  สำแลแม   ได้รับรำงวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมกำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ 
ระดับ ม.๑-๓ 
๕๘.  เด็กหญิงฟำรีฮัน  มะยิดี ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมกำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ระดับ ม.๑-๓ 
๕๙. นำยซัฟวัน   อำแซบำกำ ได้รับรำงวัลเข้ำร่วมกิจกรรม
กำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ระดับ ม.๑-๓  
๖๐. นำยอัซมัน  อูมำร์ ได้รับรำงวัลเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันโครงงำนอำชีพ ระดับ ม.๑-๓  
๖๑.เด็กหญิงยัสมีน  เจ๊ะอำแว ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมกำรใช้โปรแกรมน ำเสนอ (Presentation)  
ระดับ ป.๔-๖ 
๖๒. เด็กหญิงโซฟียำ  กูโน๊ะ เป็นนักเรียนได้รับรำงวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
หญิง  ระดับชั้น  ม.๑-๓ 
๖๓. เด็กหญิงโซฟียำ  กูโน๊ะ เป็นนักเรียนได้รับรำงวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล หญิง  
ระดับชั้น  ม.๑-๓ 
   

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 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
เพ่ิมเติม 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม สร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือ
การเรียนรู้ระหว่างกัน 
 

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

๑. ผู้ เรียนร้อยละ 
๘๐ มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ 
๒. ผู้ เรียนร้อยละ
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 เป็ น กลุ่ ม 
แลกเปลี่ยนความ
คิด เห็ น  เ พ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 



๒๒ 

 

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 พั ฒ น า
ประชาธิปไตยด้วยสภา
นักเรียนสู่ความยั่งยืน 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาคและ
หน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย 
โดยการปฏิบัติจริง 
๓. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและ
ประสบการณ์ของนักเรียน 
๔. เ พ่ือให้นักเรียนมีวิถีชี วิต
ประชาธิปไตย คือ คารวะธรรม 
สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม และ
พฤติกรรมด้านประชาธิปไตยที่
เด่นชัด 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑. ประชุม
คณะกรรมการจัดท า
โครงการ เสนอ และขอ
อนุมัติโครงการ 
ขัน้ด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการจัดกิจกรรม 
ดังนี้ 
- เลือกตั้งประธาน
นักเรียนและกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ  
- ประชุมกรรมการสภา
นักเรียน เดือนละ ๒ ครั้ง 
- บูรณาการในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
- กิจกรรมรักษ์โกตา 
 
 
 
 

- นักเรียนมีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย คือ 
ค า ร ว ะ ธ ร ร ม 
ส า มั ค คี ธ ร ร ม 
ปัญญาธรรม และ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น
ประช า ธิ ป ไ ต ย ที่
เด่นชัด 



๒๓ 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

   ขั้นตรวจสอบ นิเทศ 
ติดตาม (Check) 
- มีการนิเทศ ติดตาม ผล
การด าเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 
ขั้นประเมินผล 
(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
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑. ประชุม
คณะกรรมการจัดท า
โครงการ เสนอ และขอ
อนุมัติโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการจัดกิจกรรม 
ดังนี้ 
- ประชุมมอบหมายงาน
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  
- ประชุมผู้ปกครอง/
หน่วยงาน/ผู้ที่เก่ียวข้อง 
- ฝึกซ้อมและก าหนด
ขั้นตอนของกิจกรรม 
- ลงทะเบียนบัณฑิต 
ขั้นตรวจสอบ นิ เทศ 
ติดตาม (Check) 
- มีการนิเทศ ติดตาม ผล
การด า เนินงานแต่ละ
กิจกรรม 
 

- 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 ามภ าคภู มิ ใ จ 
ความสุข และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 



๒๔ 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

   ขั้นประเมินผล 
(Action)  
- สรุปผลการด าเนินงาน 
- รายงานผล 

 

๔ โครงการศูนย์ต้นแบบ
ก า ร น้ อ ม น า ห ลั ก
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ บ กิ จ
พอเพียง 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้เรียนได้และเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต โดยยึดวิถี
ประชาธิปไตย 
๒. เพ่ือน าผลผลิตไปใช้ใน
อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
ในโรงเรียน ผ่านระบบสหกรณ์
โรงเรียน 
๓. เพ่ือสร้าง ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔. เพ่ือสร้างความตระหนักให้
นักเรียนเกิดกระบวนการการ
เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑. ประชุม
คณะกรรมการจัดท า
โครงการ เสนอ และขอ
อนุมัติโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการจัดกิจกรรม 
ดังนี้ 
- คัดเลือกพ้ืนที่ด าเนิน
กิจกรรม 
- คัดเลือกนักเรียน
ด าเนินกิจกรรม 
- จัดท าแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
- สนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินการ 
ขั้นตรวจสอบ นิเทศ 
ติดตาม (Check) 
- มีการนิเทศ ติดตาม ผล
การด าเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 
ขั้นประเมินผล 
(Action)  
- สรุปผลการด าเนินงาน 
- รายงานผล 

นักเรียนร้อยละ๙๕ 
ได ้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
คุณค่าโภชนาการ
ครบถ้วน 

 



๒๕ 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๕ โครงการสถานศึกษา   
สีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

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
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับเขต
พ้ืนที่ 
- ซ้อมนักเรียนส่งเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับภาค
หรือหน่วยงานอื่น 

 



๒๗ 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

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

 

๗ โครงการกีฬาต้านยา
เสพติด 

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 
-  กีฬาสั 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 

 



๒๘ 

 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย      * ให้บันทึกระดับคุณภาพเช่น 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 ี  

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 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 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 ๔ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสรา้งสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมสีตสิมเหตุผล 

 
ด ี

 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ด ี  
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 

 



๓๐ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย
หน่วยงานต้น

สังกัด * 
ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิสถานศึกษา ให้ยกระดับคณุภาพสูงขึ้น 

 
 

ดมีาก 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

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 
 

  
 / 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

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 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา ให้ยกระดับคณุภาพสงูขึ้น 

   /  

 
 



๓๓ 

 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย   อยู่ในระดับ ดีมาก 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อยู่ในระดับดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ......................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 
จุดเด่น :  ระดับปฐมวัย ในภาพรวมของโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมาก 
 :  ระดับประถม มัธยมศึกษา ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนก 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
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้ อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์กับคนอ่ืน
อย่างคุ้นเคย ยิ้มแย้มแจ่มใสมีการพูดทักทายกัน มีความ
ชื่ นชอบและตอบสนองต่ อศิ ลปะ  ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว แสดงคงามชื่นชอบต่อธรรมชาติและมีความ
พร้อมทุกด้านที่จะศึกษาต่อในขั้นต่อไป เด็กสามารถไหว้
ผู้ ใหญ่ได้สวยงามมีรอยยิ้มที่สดใสซึ่งสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ 
 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
     การส่งเสริมเด็กให้มีวินัย รับผิดชอบงาน รู้จัก
อดทนรอคอย ส่งเสริมการปรับตัวเข้ากับสังคม และรับ
ฟังความคิดเห็นจากเพ่ือนร่วมงาน ฝึกให้เด็กมีความใฝ่
รู้ มีความเข้าใจและการใช้ภาษาพูด การอ่าน การเขียน 
เพ่ือสื่อความหมายอย่างถูกต้องและส่งเสริมการใช้
ภาษาท่าทางและสัญลักษณ์ท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา 
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 ง เสพติด มีความร่าเริงแจ่มใส 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 มสาระการ เ รี ยนรู้
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุข
ศึกษาและพลศึกษา ผลการประเมินอยู่ ในระดับ
คุณภาพ ต้องปรับปรุง โดยการสอนซ่อมเสริม ให้มี
ความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 



๓๖ 

 

จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

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

จุดเด่น        :  โรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน 
 จุดที่ควรพัฒนา :   ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการ
อ่านและการเขียนเรื่อง 


