
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

 
ตอนที ่๑  

ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 

  โรงเรียนบ้านโกตาบารู  ที่ ตั้ ง  ๑๒๙/๑   ต าบลโกตาบารู  อ าเภอรามัน  จั งหวัดยะลา                  
สั ง กั ด ส า นั ก ง าน เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ าป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ย ะ ล า เข ต  ๑  โท ร  ๐ ๗ ๓ - ๒ ๕ ๑ ๒ ๙ ๕                            
โทรสาร ๐๗๓- ๒๕๑๒๙๕   e-mail   kotabaru_school@hotmail.co.th    website   kotabaru.ac.th 
เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓  เนื้อท่ี  ๗ ไร่ ๓ งาน  ๕๖  ตารางวา   
เขตพ้ืนที่บริการ หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๒  ต.โกตาบารู 
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านโกตาบารู  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑  ต าบลโกตาบารู  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต ๑  ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๙  โดยพระยารัตนภักดีพระยา
เมืองรามันห์ในสมัยนั้น   มีนายสะมะแอ  (ไม่ทราบนามสกุล)  ซึ่งเป็นราษฎรต าบลกาบารู  เป็นผู้บริจาคที่ดิน  
จ านวน ๗ ไร่  ๓ งาน  ๘๙  ตารางวา  นับเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดยะลา 
 โรงเรียนบ้านโกตาบารูมีผู้บริหารมาแล้ว ๑๖ คน  ผู้บริหารคนแรก  ชื่อนายเล็ง  สินธนา  ส่วน
ผู้บริหารคนปัจจุบัน  คือ  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้ช่วยผู้บริหาร ๑ คน  คือ นายวีรเชษฐ์  บุญหวังช่วย  มี
บุคลากรที่ท าหน้าที่ในโรงเรียน  จ านวน  ๓๘  คน  เป็นข้าราชการครู ๒๗  จ านวน   คน  ครูผู้ช่วย  ๒ คน  
พนักงานราชการ  ๗  คน  ครูอัตราจ้าง  ๒ คน  ลูกจ้างประจ า ๒ คน  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๔  มีนักเรียน
ทั้งสิ้น  ๕๗๕ คน  
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโกตาบารูเปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
มีอาคารเรียนทั้งหมด ๔ หลัง  จัดเป็นห้องเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ๑ หลัง  จ านวน ๔ ห้องเรียน  ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ๓ หลัง  รวมจ านวน  ๑๖ ห้องเรียน  นอกจากนั้นจัดไว้เป็นห้องพิเศษอ่ืนๆอีก  
๑๒ ห้อง  อาคารประกอบ  ได้แก่  อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง  อาคารโรงฝึกงาน ๑ หลัง  ส้วม  จ านวน ๔ 
หลัง จ านวน ๑๔ ทีนั่ง 
 โรงเรียนบ้านโกตาบารูเคยได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษา ๒  ให้เป็นโรงเรียนดีเด่นเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๒๔  ปัจจุบันผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของ
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๒ 

 

อ าเภอรามัน  เมื่อวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  และในปีการศึกษา ๒๕๕๐  ผ่านการประเมินโรงเรียน
รางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาและรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ขนาด
เล็ก  ในระดับจังหวัด  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นแกนน าในการใช้หลักสูตรแกนกลาง 

 
แผนท่ีโรงเรียน 

 
            
      
 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 

               ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อนายไพศาล  ว่องภาณุสกุล   โทรศัพท์ ๐๘๔-๗๔๙๘๐๗๗       e-
mail   Wongpanu@hotmail.com     วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.   สาขา บริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี  ๕  เดือน 
  ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน  ๑   คน  
       ๒.๑ ชื่อ-สกุล นายวีรเชษฐ์  บุญหวังช่วย วุฒิการศึกษาสูงสุด คบ.โทรศัพท์๐๘๙-๒๙๘๓๖๒๙   
e-mail  Rongwee@hotmail.co.th     
รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)  โรงเรียนบ้านโกตาบารู 
   - นางอารีย์    กิจถาวร     วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.บ.      
   - นางพรทิพย์   บานชื่น    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.บ.    
   - นายนพดล   คงสุวรรณ   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.บ.    
   - นางอุไร   บุญเส้ง    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.บ.    
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๔ 

 

๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๔) 
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๕๗๕ คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๕๗๕  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อ.๑ ๒ ๒๓ ๒๖ ๔๙ ๒๕ 

อ.๒ ๒ ๓๖ ๓๑ ๖๗ ๓๓ 

รวม ๔ ๕๙ ๕๗ ๑๑๖  

ป.๑ ๒ ๓๖ ๒๗ ๖๓ ๓๑ 

ป.๒ ๒ ๓๕ ๓๕ ๗๐ ๓๕ 

ป.๓ ๒ ๓๓ ๓๑ ๖๔ ๓๒ 

ป.๔ ๒ ๔๑ ๓๙ ๘๐ ๔๐ 

ป.๕ ๒ ๒๘ ๓๖ ๖๔ ๓๒ 

ป.๖ ๒ ๒๕ ๓๔ ๕๙ ๒๙ 

รวม ๑๒ ๑๙๘ ๒๐๒ ๔๐๐  

ม.๑ ๑ ๑๓ ๒ ๑๕ ๑๕ 

ม.๒ ๑ ๑๔ ๕ ๑๙ ๑๙ 

ม.๓ ๑ ๑๖ ๙ ๒๕ ๒๕ 

รวม ๓ ๔๓ ๑๖ ๕๙  

รวมท้ังหมด ๑๙ ๓๐๐ ๒๗๕ ๕๗๕  

  

 ๓)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ๕๖๐   คน คิดเป็นร้อยละ   ๙๗.๓๙ 
 ๔)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามยั   ๕๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๙ 
 ๕)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม       ๑๘ คน    คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๓ 
 ๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ                          ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๓ 
 ๗)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ      ๖๑ คน   คิดเปน็ร้อยละ ๑๐.๖๑ 
 ๘)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ      ๑    คน    คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗ 
 ๙)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)      - คน    คิดเป็นร้อยละ….-….. 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน                                ๓๐   คน    คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๑ 
 ๑๑) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น                ๓๐  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๕.๒๑ 



๕ 

 

 ๑๒) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   อ.๒                 จ านวน   ๖๗ คน    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ป.๖                  จ านวน   ๕๙   คน    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ม.๓               จ านวน  ๒๕    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   ๕๗๕   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๑๕) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่  ผู้ปกครอง   ๕๗๕    คน     
      คิดเป็นร้อยละ     ๑๐๐ 
 ๑๖) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๕๗๕    คน   
                           คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๑๗) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอก  
                      สถานศึกษา   ๔๐๐    คน  คิดเป็นร้อยละ   ๖๙.๕๖ 
 ๑๘) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี 
                          สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ    ๓๐๐   คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๗ 
 ๑๙) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนด 
                     ในหลักสูตรสถานศึกษา       ๓๕๐   คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๗ 
  ๒๐) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม 
                      ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา   ๔๐๐   คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๖ 

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 ๔๐ ๑๘ ผอ. ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

  

๒ นายวีรเชษฐ์  บุญหวังช่วย ๕๙ ๓๕ รอง ผอ. ค.บ. ประวัติศาสตร ์ ลูกเสือ ป.๔-ม.๓ ๓/๒๐ 

๓ นางสุนีย์  ทองศรีสุข ๕๙ ๓๗ คศ.๓ ค.บ. สุขศึกษา อนุบาล๒ ๔/๓๐ 

๔ นางสุมาลี  แซ่ฟุ้ง ๔๐ ๒ คศ.๑ ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล ๒ ๔/๓๐ 

๕ นางปิยะนุช  ทองค า ๕๙ ๓๑ คศ.๒ ปก.ศ. - คณิตศาสตร์ ป.๑ 

ภาษาไทย ป.๑ 

๒/๒๐ 



๖ 

 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี

๖ นางปรียาพร  จงจิตร ๕๕ ๓๕ คศ.๒ ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย ป.๒ ๒/๒๐ 

๗ นางนุจรีย์  รัตนอรณุ ๔๖ ๑๖ คศ.๒ กศ.บ. เทคโนโลยีฯ วิทยาศาสตร์  
ป.๒-ป.๓ 

๒/๒๐ 

๘ นางพวงสุด เพ็ชรเรือนทอง ๔๐ ๒๕ คศ.๑ ค.บ. ภาษไทย ภาษาไทย ป.๓ ๓/๒๐ 

๙ นางดวงกมล ศิรสิม ๕๖ ๓๓ คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔ ๓/๓๐ 

๑๐ นายอับดุลเลาะ  เจ๊ะแว ๖๐ ๓๖ คศ.๒ ค.บ. ศิลปะ พลศึกษา  
ป.๔-ม.๓ 

๒/๒๐ 

๑๑ นางมารีเย๊าะ   โสสะ ๓๔ ๘ คศ.๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 
ป.๖-ม.๓ 

๓/๓๐ 

๑๒ นางอรวรรณ  ทองค า ๓๘ ๕ เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. เทคโนโลยีฯ ภาษาไทย ป.๖ ๓/๓๐ 

๑๓ นางอารีย์  กิจถาวร ๕๙ ๓๙ คศ.๒ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๑-๓ ๒/๒๐ 

๑๔ นางกานดา  อรรถบด ี ๕๖ ๓๒ คศ.๒ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา               
ม.๑-ม.๓ 

๒/๒๐ 

๑๕ นายอุดร  สายสิงห์   ๓๑ ๗ ค.ศ.๑ ศศม. บริหาร
การศึกษา 

การงานฯ,สุข
ศึกษา ม.๑-ม.๓ 

๓/๒๐ 

๑๖ นางจุฑามาส  บัวด า ๕๐ ๒๐ คศ.๒ ค.บ. คหกรรม
ศาสตร ์

การงานฯ               
ม.๑-ม.๓ 

๑/๑๒ 

๑๗ นางสาวเสาวณี ปูลาพาระเปะ ๕๐ ๒๓ คศ.๒ ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์             
ม.๑-ม.๓ 

๑/๑๒ 

๑๘ นายนพดล   คงสุวรรณ ๔๐ ๑๓ คศ.๒ ค.บ. เกษตร เกษตร,สังคม      
ป.๔-ป.๖ 

๓/๒๐ 

๑๙ นางพรทิพย์  บานช่ืน ๕๖ ๓๓ คศ.๒ ค.บ. ประถมศึกษา ศิลปะ  ป.๔-ป.๖ ๓/๒๐ 

๒๐ นางอุไร  บุญเส้ง ๔๙ ๒๙ คศ.๒ ค.บ. แนะแนว สังคม ป.๕-ป.๖ ๓/๒๐ 

๒๑ นายมะอีซอ  หาสีแม ๓๔ ๕ คศ.๑ กศ.บ. พลศึกษา พละ ป.๑-ป.๓ ๔/๓๐ 
๒๒ นางคอมสีย๊ะ ดาหะซ ี ๒๘ ๔ คศ.๑ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ      

ป.๑-ป.๕ 

๒/๑๒ 

๒๓ นายอัมรินทร์  แก้วระงับ ๔๙ ๒๙ คศ.๒ ค.บ. พลศึกษา ลกูเสือ ป.๑-ป.๓ ๓/๒๑ 

๒๔ นางกิติมา   รุจิศรันย ์ ๔๗ ๑๘ คศ.๒ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา            
ป.๒-ป.๓ 

๓/๓๐ 

๒๕ นางรัตน์ติยา  เกปัน ๓๔ ๖ คศ.๒ วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

คอมฯ ม.๑-ม.๓ 

คณิตฯ ป.๖ 

๒/๓๐ 

๒๖ นายอมาตย์  บิยายีตาเฮ ๕๖ ๓๔ คศ.๓ กศ.บ. เคม ี วิทยาศาสตร์   ป.
๕-ป.๖ 

๑๐/๙๐ 



๗ 

 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี

๒๗ นางกนกกานต์ สุวรรณประสาร ๕๕ ๓๖ คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๕ ๒/๒๐ 

๒๘ นางสาวธิดาทิพย์  ชูแก้ว ๓๔ ๗ คศ.๒ วทบ.
(ศษ.) 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์     ม.
๑-ม.๓ 

๕/๓๐ 

๒๙ นางสาวนาดียา  มูนะ๊ ๒๕ ๑  ครูผู้ช่วย วทบ.
(ศษ.) 

คณิตศาสตร ์ คณิต ป.๔ ๒/๑๖ 

 

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๒๔   คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๖ 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ๕  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๔ 
 

     พนักงานราชการ 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการ
ณ์การสอน 

(ปี) 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น เงินเดือน 

๑ นางนุชนาต  บุญประคม ๓๒ ๖ ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล  

๒ นางแวรอกาเย๊าะ อับดลุฮานุง ๓๖ ๗ ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล  

๓ นางอัมพลิกา  สายสิงห์ ๓๒ ๙ วท.บ. สัตวศาสตร ์ ภาษาไทย,
คณิตศาสตร์ป.๑ 

๑๒,๒๕๐ 

๔ นางปราณี  ทองค าศร ี ๔๓ ๓ ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ คณิตศาสตร์  ป.๒ ๑๒,๐๘๐ 

๕ น.ส.มายดี๊ะ   ฮิเล ๒๙ ๓ ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ ป.๑, 
คณิตศาสตร์ ป.๓ 

๑๐,๓๒๐ 

๖ น.ส.ซัลมี อาสาบาโง ๒๘ ๓ วท.บ. ชีววิทยาประยุกต ์ วิทยาศาสตร์, 
ศิลปะ ป.๕ 

๑๐,๘๙๐ 

๗ น.ส.สไูหบ๊ะ เด็ง ๒๙ ๓ ค.บ. คอมฯศึกษา คอมฯ ป.๑-ป.๖ ๑๐,๕๒๐ 
 

  

 ครูอัตราจ้าง (โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์) 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๘ นางนุรินทร์  เจ๊ะโด ๔๐ ๒ ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์                 
ป.๔,ป.๕ 

๙,๑๔๐ 

๙ นายอาลี  วายูอิง ๒๗ ๒ วท.บ. วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
การอาหาร 

วิทยาศาสตร์                 
ป.๔-ป.๖ 

๙,๑๔๐ 



๘ 

 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจ านวน ๔  หลัง อาคารประกอบจ านวน ๒  หลัง     สว้ม  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 ๙,๙๒๖,๗๒๖ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๙,๙๒๖,๗๒๖ 
เงินนอกงบประมาณ ๒,๓๒๓,๒๓๘ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒,๐๑๓,๒๑๐ 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ)  งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ ๑๒,๒๔๘,๙๖๔ รวมรายจ่าย ๑๑,๙๓๙,๙๓๖ 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  .ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๖๖.ของรายรับ 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนชนบทกึ่งเมือง   มีประชากรประมาณ 

๕,๐๖๓ คน   บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนชนบท .อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม      
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา อิสลาม  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ........ 
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  อาชีพหลัก คือ ท าสวน   ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาอิสลาม  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 านกังานเทศบาลต าบล ฯลฯ 

 

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



๙ 

 

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 

 
ปีละไม่เกิน ๔๐ ช่ัวโมง 

 
ปีละไม่เกิน ๒๐๐ ช่ัวโมง 

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

 

 

 



๑๐ 

 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๗๑ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๕,๐๐๐ เล่มการสืบค้นหนังสือและ
การยืม-คืน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๓๐๐ คน ต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ   ๕๐  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 
  ๓) คอมพิวเตอร์  จ านวน   ๕๘  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  ๕๘   เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๕๘   เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
                            เฉลี่ย   ๓๐๐. คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๕๐.ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ              ๓     เครื่อง 
 

 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.  ห้องคหกรรม 
๒.  ห้องวิทยาศาสตร์ 
๓.  ห้องเรียนสีเขียน 
๔.  ห้องคอมพิวเตอร์ 
๕.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
๖.  ห้องคณิตศาสตร์ 
๗.  เรือนเพาะช า 
๘  แปลงเกษตรเพื่อชีวิต 
๙.สนามเด็กเล่น 

๑๘๐ 
๑๖๐ 
๑๖๐ 
๒๐๐ 
๑๘๐ 
๑๘๐ 
๑๖๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 



๑๑ 

 

 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑.  มัสยิด 
๒.  ตลาดนัดชุมชน 
๓.  สถานีอนามัย 
๔.  ส านักงานเทศบาลต าบล 
๕.  สวนสัตว์สงขลา 
๖.  สวนสยาม  กรุงเทพ 
๗.  อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง 
๘.  ทักษิณนคดีศึกษา จ. สงขลา 

๔๐ 
๔๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 
 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ใน
ปีการศึกษาที่รายงาน 
   ๖.๑   ชื่อ นายยูโซ๊ะ  มะมิง    ให้ความรู้เรื่อง การท าแหวน สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน
แห่งนี้ จ านวน   ๑๐   ครั้ง/ปี 
   ๖.๒  ชื่อ  นายอิสมาแอ  หะยีอาซา  ให้ความรู้เรื่องการท าแหวน  สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   ๑๐  ครั้ง/ปี 
   ๖.๓  ชื่อ  พระครูวิเชียร  กิตติคุณ  ให้ความรู้เรื่องพุทธศาสนา  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน
แห่งนี้ จ านวน   ๕ ครั้ง/ปี 
   ๖.๔  ชื่อ  นายอีซามดิน  หะยีอาหวัง  ให้ความรู้ เรื่องเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม  สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน    ๕   ครั้ง/ปี 
   ๖.๕  ชื่อนางลลิตา  สลักค า  ให้ความรู้เรื่องการท าอาหาร  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่ง
นี้ จ านวน  ๑๐ ครั้ง/ปี 
   ๖.๖  ชื่อ ร.ต.ท.ศิริชัย  นิ่มอนงค์  ให้ความรู้ด้านกฎหมายการจราจร  สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   ๕  ครั้ง/ปี 
   ๖.๗  ชื่อ  นางพาตีเมาะ  กาซอ  ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพด้านการเสริมสวย   สถิติ
การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   ๕   ครั้ง/ปี 
   ๖.๘  ชื่อ  นายชวลิต  สุวรรณมณี  ให้ความรู้ด้านงานประชาสัมพันธ์การเป็นพิธีกรในพิธีการ
ต่างๆสถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๓  ครั้ง/ปี 



๑๒ 

 

   ๖.๙  ชื่อ  นายแย้ม  ด าปานรัตน์  ให้ความรู้ด้านการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  สถิติ
การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   ๓  ครั้ง/ปี 
      ๖.๑๐ ชื่อ นายซูเฟียน  ฮูลูดือเร๊ะ  ให้ความรู้ด้านเทคนิคการเขียนป้ายโฆษณา  สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   ๕  ครั้ง/ปี 
   ๖.๑๑  ชื่อ นางอุบล  ดารามะ  ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขชุมชน  สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   ๕  ครั้ง/ปี 
   ๖.๑๒  ชื่อ  นายมะนาเซ  ดือเระ  ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ลิเกฮูลู)  
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   ๕  ครั้ง/ปี 
 
๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ๕๕ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้บริหาร(ระบุชื่อ) 
 

นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  รางวัลเพชรเสมา   ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
ครู(ระบุชื่อ) 
 

๑. นางรัตน์ติยา  เกปัน  สามารถจัดการเรียนการสอนจน
นักเรียนได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวด /
แข่งขัน สร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรมGSPระดับม.๑-๓ 

๒. นางรัตน์ติยา  เกปัน  จัดการเรียนการสอนจนนักเรียน
ได้รางวัล ชมเชยอันดับ ๑ การประกวด/แข่งขัน 
สร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรม GSP  ระดับ ป.๔-๖ 

๓.  นางสาวธิดาทิพย์  ชูแก้ว  สามารถจัดการเรียนการสอน
จนนักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด/แข่งขัน 
คิดเลขเร็ว ระดับ ม.๑-๓ 

๔. นางปรียาพร  จงจิตร  สามารถจัดการเรียนการสอนจน
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ การประกวด/
แข่งขัน ท่องอาขยาน  ระดับ ป.๑-๓ 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 



๑๓ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชือ่รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 
ครู (ระบุชื่อ) 
 

๕. นายอาลี    วายูอิง  สามารถจัดการเรียนการสอนจน
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒การประกวด/
แข่งขัน  โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับ ป.๔-๖ 

๖. นางสาวสูไหบ๊ะ  เด็ง สามารถจัดการเรียนการสอนจน
นักเรียนได้รับรางวัล ชมเชยอันดับ ๑ การประกวด/แข่งขัน 
หนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-Book) ระดับ ป.๔-๖ 

๗. นางสาวซัลมี  อาสาบาโง  สามารถจัดการเรียนการสอนจน
นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวด/
แข่งขัน ประติมากรรมลอยตัว ระดับ ม.๑-๓ 

๘. นางสาวซัลมี  อาสาบาโง  สามารถจัดการเรียนการสอนจน
นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวด/
แข่งขัน วาดภาพระบายสี  ระดับ ม.๑-๓ 

๙. นางจุฑามาส  บัวด า  สามารถจัดการเรียนการสอนจน
นักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด/แข่งขัน  ร้อย
มาลัยดอกไม้สด “พานของหมั้น”  ระดับ ม.๑-๓ 

๑๐. นางสาวซัลมี  อาสาบาโง  สามารถจัดการเรียนการสอน
จนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
ประกวด/แข่งขัน สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับ ม.
๑-๓ 

๑๑. นางสาวเสาวณี  ปูลาพาระเปะ  สามารถจัดการเรียนการ
สอนจนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ การ
ประกวด/แข่งขัน  โครงงานประเภททดลอง ระดับ ม.๑-๓ 

๑๒. นางจุฑามาส  บัวด า  สามารถจัดการเรียนการสอนจน
นักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ  การประกวด/แข่งขัน 
โครงงานอาชีพ 

๑๓. นางสาวธิดาทิพย์  ชูแก้ว  เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันคิดเลข
เร็ว ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว 

๑๔. นางกนกกานต์  สุวรรณประสาร  เป็นครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศ 
อันดับ ๒  กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล-สากล
(ชาย) ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



๑๔ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู(ระบุชื่อ) 
 

๑๕. นางอรวรรณ  ทองค า  เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขัน
การแปรรูปอาหารม.๑-๓ ประเภททีม ๓ คน 

๑๖. นางอรวรรณ  ทองค า  เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขัน
โครงงานอาชีพ ม.๑-๓ ประเภททีม ๓ คน 

๑๗. นางจุฑามาส  บัวด า  เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขัน
การแปรรูปอาหารม.๑-๓ ประเภททีม ๓ คน 

๑๘. นางจุฑามาส  บัวด า  เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขัน
โครงงานอาชีพ ม.๑-๓ ประเภททีม ๓ คน 

๑๙. นางสาวสูไหบ๊ะ  เด็ง  เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการสร้างหนังสือ
อิเลคทรอนิกส์ (E-Book) ม.๑-๓ ประเภททีม ๒ คน 

๒๐. นางสาวเสาวนี  ปูราพาราเปะ  เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง    ม.๑-๓ ประเภททีม 
๓ คน 

๒๑. นางกิติมา  รุจิศรัณย์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การพัฒนา
นวัตกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่มีการ
ปฏิบัติที่ดี 

๒๒. นางกนกกานต์  สุวรรณประสาร  เป็นครูผู้ฝึกนักเรียนได้
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.๔-๖ 

๒๓. นางอุไร  บุญเส้ง   ได้รับรางวัล ครูสอนดี ตามโครงการ
สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชูยกย่องครูดี  ของ  
สสค. ของจังหวัดยะลา  

๒๔. นายอุดร  สายสิงห์  ได้รับรางวัลครูสอนดี ตามโครงการ 
สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชูยกย่องครูดี  ของ  
สสค. ของจังหวัดยะลา  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษายะลาเขต ๑ 

 
กลุ่มโรงเรียนโกตาบารู 

 

 
 
 



๑๕ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน(ระบุชื่อ) 
 

๑. เด็กหญิงนูรีดา  ดอเลาะ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๒ การประกวดวาดภาพ ตามรอยพ่อ 

๒. เด็กหญิงมนัสวีย์  ซง   ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
เขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.๔-๖ 

๓. เด็กหญิงนัสรีน  บุยะลา  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การ
แข่งขันท่องอาขยาน  ระดับชั้น ป.๔-๖ 

๔. เด็กหญิงรอซีดา  เสะนุง  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  การ
แข่งขันคัดลายมือและอ่านออกเสียง ระดับชั้น ป.๔-๖ 

๕. เด็กหญิงโซเฟีย  ซ าซูดิง  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  การ
แข่งขันคัดลายมือและอ่านออกเสียง ระดับชั้น ป.๑-๓ 

๖. เด็กหญิงนริศรา  ซง  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่บงขัน
การท่องอาขยาน ระดับชั้น ป.๑-๓ 

๗. เด็กหญิงนาเดีย  ละเจ  ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ การ
แข่งขันท่องอาขยาน  ระดับชั้น ป.๑-๓ 

๘. เด็กหญิงอวาติฟ  ตาเละนุ๊  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันท่องอาขยาน  ระดับชั้น ป.๑-๓ 

๙. เด็กหญิงบัรกิส  สะแมตัม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันท่องอาขยาน  ระดับชั้น ป.๑-๓ 

๑๐. เด็กหญิงเอาว์ลาย์  เจ๊ะหะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันท่องอาขยาน ระดับชั้น ป.๑/๓ 

๑๑. เด็กหญิงนูรมา  กูนา  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขัน
ท่องอาขยาน  ระดับชั้น ป.๔-๖ 

๑๒. เด็กหญิงรูไวดา  กามา  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขัน
ท่องอาขยาน  ระดับชั้น ป.๔-๖ 

๑๓. เด็กหญิงนาอีมะห์  สาแม็ง ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การ
แข่งขันท่องอาขยาน  ระดับชั้น ป.๔-๖ 

๑๔. เด็กหญิงอัฟนาน  มะเซ็ง  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การ
แข่งขันท่องอาขยาน  ระดับชั้น ป.๔-๖ 

๑๕. เด็กหญิงฮุซซาม  ตาเละนุ๊  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การ
แข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๔-๖ 

๑๖. เด็กหญิงอาซารีน  มามะ  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การ
แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ 

อ าเภอรามัน 
 

กลุ่มโรงเรียนโกตาบารู 
 

กลุ่มโรงเรียนโกตาบารู 
 
 

กลุ่มโรงเรียนโกตาบารู 
 

กลุ่มโรงเรียนโกตาบารู 
 

กลุ่มโรงเรียนโกตาบารู 
 

กลุ่มโรงเรียนโกตาบารู 
 

กลุม่โรงเรียนโกตาบารู 
 

กลุ่มโรงเรียนโกตาบารู 
 

กลุ่มโรงเรียนโกตาบารู 
 

กลุ่มโรงเรียนโกตาบารู 
 

กลุ่มโรงเรียนโกตาบารู 
 

กลุ่มโรงเรียนโกตาบารู 
 

กลุ่มโรงเรียนโกตาบารู 
 

กลุ่มโรงเรียนโกตาบารู 
 

กลุ่มโรงเรียนโกตาบารู 



๑๖ 

 

  
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน(ระบุชื่อ) 
 

โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔-๖ 
๑๗. เด็กหญิงอวาติฟ  ตาเล๊ะนุ๊  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ

อันดับ ๑ การประกวด/แข่งขัน ท่องอาขยาน ระดับชั้น ป.
๑-๓ 

๑๗. เด็กหญิงบัลกีส  สะแมดัม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ๑ การประกวด/แข่งขัน ท่องอาขยาน  ระดับชั้น ป.
๑-๓ 

๑๘. เด็กหญิงนภัสรา  อับดุลเลาะ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ๑ การประกวด/แข่งขัน ท่องอาขยาน  ระดับชั้น ป.
๑-๓ 

๑๙. เด็กหญิงนริศรา  ซง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ 
การประกวด/แข่งขัน ท่องอาขยาน  ระดับชั้น ป.๑-๓ 
 

๒๐. เด็กหญิงเอาว์ลาย์  เจ๊ะหะ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ๑ การประกวด/แข่งขัน ท่องอาขยาน  ระดับชั้น ป.
๑-๓ 

๒๑. เด็กชายฮาฟิซ  มาสนิท  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ๑ การ
ประกวด/แข่งขัน การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ระดับ ม.๑-๓ 

๒๒. เด็กชายฮาฟิซ  มาสนิท  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การ
ประกวด/แข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับ ม.๑-๓ 
 

๒๓. เด็กหญิงอาซารีนา  มามะ  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๑  
การประกวด/แข่งขัน สร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรม GSP 
ระดับ ป.๔-๖ 

๒๔. เด็กชายซูเฟียน  ซง  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๑  การ
ประกวด/แข่งขัน สร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรม GSP 
ระดับ ป.๔-๖ 

๒๕. เด็กชายมูฮัมหมัดฟาซริน  ปามิ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ
๑ การประกวด/แข่งขัน การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ระดับ ม.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่



๑๗ 

 

๒๖. เด็กหญิงฟิตรี  อาเปาะอาลี ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๑  
การประกวด/แข่งขัน สร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรม GSP 
ระดับ ป.๔-๖ 

๒๗. เด็กชายซัมซู  แวหะมะ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๑  การ
ประกวด/แข่งขัน สร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรม GSP 
ระดับ ม.๑-๓ 

๒๘. เด็กหญิงรุสมีนี  สาเม๊าะ  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ
๑ การประกวด/แข่งขัน สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 
ระดับ ม.๑-๓ 
 

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน(ระบุชื่อ) 
 

๓๐.  เด็กหญิงนูรีซัน  เต๊ะเล๊าะ  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ๑ การประกวด/แข่งขัน สร้างสรรค์ภาพ 
ด้วยการปะติด ระดับ ม.๑-๓ 
๓๑. เด็กหญิงนิมารีนี  เจ๊ะ  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  
การประกวด/แข่งขัน ร้อยมาลัยดอกไม้สด”พานของหมั้น” 
ระดับ ม.๑-๓ 
๓๒. เด็กหญิงนูรฎูฮา  มะดิง  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  
การประกวด/แข่งขัน ร้อยมาลัยดอกไม้สด”พานของหมั้น” 
ระดับ ม.๑-๓ 
๓๓. เด็กหญิงอามีเน๊าะ  มะมิง  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  
การประกวด/แข่งขัน ร้อยมาลัยดอกไม้สด”พานของหมั้น” 
ระดับ ม.๑-๓ 
๓๔. เด็กหญิงอามีเน๊าะ  มะนิง  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ๒ การประกวด/แข่งขัน โครงงานประเภททดลอง ระดับ 
ม.๑-๓ 
๓๕. เด็กหญิงสารีนา  โต๊ะแว ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ
๒ การประกวด/แข่งขัน โครงงานประเภททดลอง ระดับ ม.๑-
๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ 

นักเรียน(ระบุชื่อ) 
 

๓๖.เด็กหญิงนิมารีนี  เจ๊ะ   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ๒ 
การประกวด/แข่งขัน โครงงานประเภททดลอง ระดับ      ม.๑-
๓ 
๓๗. เด็กหญิงนิมารีนี  เจ๊ะ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่



๑๘ 

 

การประกวด/แข่งขัน โครงงานอาชีพ ระดับ ม.๑-๓ 
 
๓๘. เด็กหญิงสารีนา  โต๊ะแว  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  
การประกวด/แข่งขัน โครงงานอาชีพ ระดับ ม.๑-๓ 
 
๓๙.เด็กหญิงรุสมีนี  สาเม๊าะ  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ
๒ การประกวด/แข่งขัน วาดภาพระบายสีระดับ ม.๑-๓ 
๔๐.เด็กชายบูคอรี  ปะจิ  เม๊าะ  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ
อันดับ๒ การประกวด/แข่งขันโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  
ระดับ ป.๔-๖ 
 
๔๑.เด็กชายนบีล  ตาเล๊ะนุ๊  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ๒ 
การประกวด/แข่งขันโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับ ป.๔-
๖ 

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน
(ระบุชื่อ) 
 

๔๒.เด็กชายกอเซ็ม  ยีปาโล๊ะ  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ๒  
การประกวด/แข่งขันโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับ ป.๔-๖ 
 
๔๓. เด็กหญิงอามาณี  คอแล ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ๑  
การประกวด/แข่งขันหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-Book) ระดับป.๔-๖ 
 
๔๔. เด็กชายอานูวา  กาเร็ง ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ๑  
การประกวด/แข่งขันหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-Book) ระดับ ป.๔-๖ 
 
๔๕.เด็กชายตอเฮร์  มะบากอ ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ๑  
การประกวด/แข่งขันหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-Book) ระดับ     ม.๑-๓ 
 
๔๖. เด็กชายซอฟรอน  เจ๊ะแต  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ๑ 
การประกวด/แข่งขันหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-Book) ระดับ              
ม.๑-๓ 
๔๗. เดก็หญิงนิมารีนี  เจ๊ะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ๑  
การประกวด/แข่งขัน ประติมากรรมลอยตัว ระดับ ม.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



๑๙ 

 

 
๔๘. เด็กหญิงรุสมีนี  สาเม๊าะ  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ๑  
การประกวด/แข่งขัน ประติมากรรมลอยตัว ระดับ   ม.๑-๓ 
 
๔๙. เด็กหญิงนูรีซัน  เต๊ะเล๊าะ   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ๑ 
การประกวด/แข่งขัน ประติมากรรมลอยตัว ระดับ ม.๑-๓ 
 
๕๐. เด็กชายตอเฮร์  มะบากอ ได้รับรางวัล  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
การแข่งขันหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-Book) ระดับ ม.๑-๓ 
 
๕๑. เด็กชายซอฟรอน  เจ๊ะแต  ได้รับรางวัล  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
การแข่งขันหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-Book) ระดับ ม.๑-๓ 
 
๕๒. เด็กหญิงนูไรดา  เส็งดอละ  ได้รับรางวัล  เกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง  กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภท
ทดลอง ม.๑-๓ ประเภททีม ๓ คน 
 
๕๓. เด็กหญิงนูรมี  พฤตทุ  ได้รับรางวัล  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ม.๑-๓ 
ประเภททีม ๓ คน 

 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ยะลา เขต ๑ 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน
(ระบุชื่อ) 
 

๕๔. เด็กหญิงนุรฎุฮา  มะดิง  ได้รับรางวัล  เกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง  กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภท
ทดลอง ม.๑-๓ ประเภททีม ๓ คน 
 
๕๕. นางสาวอามีเน๊าะ  มะมิง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓ 
 
๕๖. นางสาวนิมารินี  เจ๊ะ   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓ 
 
๕๗. นางสาวสารีนา  โต๊ะแว  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ  ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



๒๐ 

 

 
๕๘. นางสาวอามีเน๊าะ  มะมิง   โต๊ะแว  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.๑-๓ 
 
๕๙. นางสาวสารีนา  โต๊ะแว   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหาร  ม.๑-๓ 
 
๖๐. นางสาวนิมารินี  เจ๊ะ   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.๑-๓ 
 
๖๑. เด็กชายฮารีฟ  อาบูเล็ง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล-สากล
(ชาย) ม.๑-๓ 

 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 

 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑. 
 
  

กิจกรรมการแปรรูป
อาหาร 

๑. เพ่ือส่งเสริมตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 

๒. เพ่ือให้ผู้เรียนน าวัตถุดิบใน
ท้องถิ่นมาแปรรูป 

๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีรายได้
ระหว่างเรียน 

๔. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วม
และสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑. ประชุมชี้แจง
ผู้เรียน 

๒. ให้ผู้เรียนศึกษา 
ค้นคว้าวิธีการแปร
รูป 

๓. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ 
๔. ผู้เรียนน าผลงาน

ออกจ าหน่ายและ
จัดนิทรรศการ 

๕. นักเรียนสรุป
รายงานบัญชีการ
ใช้-จ่ายกิจกรรม 

๖. สรุป/ประเมินผล
และรายงาน 

๑. ผลงาน
นักเรียนได้รับ
การยอมรับ
ระดับชาติ 

๒. ผู้เรียนร้อยละ 
๙๐ สามารถ
แปรรูปส้ม
แขกจ าหน่าย
เป็นอาชีพได้ 



๒๑ 

 

๒. กิจกรรม   Play  
and learn 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
เรียนรู้ 

๒. เพ่ือให้ผู้เรียนสนุกกับการ
เรียนรู้ 

๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน
อย่างสร้างสรรค์ 

๑. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

๒. มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

๓. ด าเนินงานตาม
แผน 

๔. ประเมินผลระยะที่ 
๑ 

๕. ด าเนินงานตาม
แผน 

๖. ประเมินผล/สรุป 
รายงาน 

๑. ผู้เรียนเกิด
ทักษะการ
เรียนรู้ในการ
เสริมสร้าง
ทักษะชีวิต  
ร้อยละ ๙๐ 

๒. คุณภาพของ
ผู้เรียนอยู่ใน
ขั้น ร้อยละ 
๘๕ 

 
ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๓. โครงการบัณฑิตน้อย

โกตาบาร ู
๑. เพ่ือให้นักเรียนและ

ผู้ปกครองได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. เพ่ือปลูกจิตส านึกและ
สร้างความรู้สึกที่ดีให้
นักเรียนและเยาวชน
รักการศึกษา 

๓. เพ่ือให้ชุมชนมีความ
เชื่อมั่นในการจัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียน 

๑. ประชุมมอบหมาย
งานแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

๒. ฝึกซ้อมและ
ก าหนดขั้นตอน
ของกิจกรรม 

๓. เตรียมการ
ด าเนินงาน 

๔. ประชุมผู้ปกครอง/
ผู้เกี่ยวข้อง 

๕. มอบวุฒิบัตร
บัณฑิตน้อย 

๖. ประเมินผล/สรุป/
รายงานผล 

 
 

นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับ
การศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 



๒๒ 

 

๔. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีเจต
คติท่ีดีเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

๒. เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกตนเอง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เสรีภาพ  ความเสมอ
ภาคและหน้าที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย 

๓. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง 

๑. ประชุมคณะครูชี้แจง
วัตถุประสงค์ 

๒. ขอให้ครูทุกคน
สอดแทรกความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย 

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

๔. ประชุมกรรมการ
นักเรียนเดือนละ ๒ 
ครั้ง 

๕. สรุปผลงานในรอบปี
และเสนอแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข 

นักเรียนร้อยละ 
๘๐ เข้าใจในหลัก
ประชาธิปไตย 
รู้จักปกครอง
ตนเอง 

 

 

 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๕.  โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันตาม
แนวพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี 

๑. เพ่ือผลิตอาหาร
กลางวันแก่เด็ก
นักเรียนในโรงเรียน 

๒. เพ่ือฝึกทักษะการท า
อาชีพให้เด็กนักเรียน
ในโรงเรียน 

๓. เพ่ือส่งเสริมความรัก
ความสามัคคีระหว่าง
นักเรียนด้วยกัน 
ผู้ปกครองกับครูใน
โรงเรียน 

๑. คัดเลือกพ้ืนที่
ด าเนินกิจกรรม 

๒. คัดเลือกนักเรียน
ด าเนินกิจกรรม 

๓. จัดท าแผนการ
ด าเนินกิจกรรม 

๔. สนับสนุน
งบประมาณ
ด าเนินการ 

นักเรียนร้อยละ
๙๕ ได้
รับประทาน
อาหารกลางวันที่
มีคุณค่า
โภชนาการ
ครบถ้วน 

 
 
 



๒๓ 

 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย      *  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 
(หมายเหตุ กรณีเขียนรายงานในปี ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  ให้ใช้มาตรฐานของปี ๒๕๕๔  จ านวน ๑๑ 
มาตรฐาน ๕๑ ตัวบ่งช้ี) 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 
ด้านคุณภาพเด็ก 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านยิมที่พึง
ประสงค ์

   ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

   ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กสามารถท างานจนส าเร็จ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

  ด ี  

มาตรฐานที่ ๔ เด็กสามารถคดิรวบยอด คดิแก้ปญัหา และคดิรเิริม่ 
สรา้งสรรค ์

  ด ี  

มาตรฐานที่ ๕ เด็กมีความรู้และทกัษะเบื้องต้น    ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง   ด ี  

มาตรฐานที่ ๗ เด็กมีสุขนสิัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี    ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๘ เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว 

   ดีมาก 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๙  ครูมีคุณธรรม จรยิธรรม มีวุฒิ / ความรู้ 

ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผดิชอบ หมั่น
พัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดีและมีครู
เพียงพอ 

   ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๐  ครูมีความสามารถในการจัดการเรยีนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 

  ด ี  



๒๔ 

 

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้บริหารมีคณุธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น าและ

มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

   ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบ
การบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร 

  ด ี  

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดย 
                    ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

  ด ี  

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร และ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 

  ด ี  

มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคณุภาพ
ผู้เรยีนอย่างหลากหลาย 

  ด ี  

มาตรฐานที่ ๑๖  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนพัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มตามศักยภาพ 

  ด ี  

ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้
 

มาตรฐานที่ ๑๗  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้
และภมูิปัญญาในท้องถิ่น 

  ด ี  

มาตรฐานที่ ๑๘  สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน 
องค์กรทางศาสนาสถาบันทางวิชาการ และ
องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการ
เรียนรู้ในชุมชน 

   ดีมาก 

มาตรฐานที่สถานศกึษาเพ่ิมเติม 
มาตรฐานที่ ……. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

    

มาตรฐานที่ ……. ด้านมาตรการสง่เสริม 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 ๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   *  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 
(หมายเหตุ ใช้ส าหรับการรายงานตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ส าหรับการรายงานในปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ให้ใช้มาตรฐานปี ๒๕๔๘ จ านวน ๑๘ มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหน่วยงานต้นสังกัด * 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรยีภาพ 

 
ด ี

 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

ด ี  

มาตรฐานที่  ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                    
                    รักเรียนรู้ และ พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

 
ด ี

 

   มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 

 
ด ี

 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร พอใช้  
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

 
ด ี

 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 
 
ด ี

 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผล 

 
ด ี

 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
                          ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 
ด ี

 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอยา่ง
รอบด้าน 

 
ด ี

 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
ด ี

 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของ  
                      สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
ด ี

 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
 
ด ี

 



๒๖ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหน่วยงานต้นสังกัด * 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา   
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

 
 
ด ี

 

ด้านมาตรการส่งเสริม   
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว

ทางการ  
                       ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสรมิ

สถานศึกษา 
                       ให้ยกระดับคณุภาพสูงขึ้น 

 
 

 
ด ี

 

   

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

    

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   ด ี  
มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมสีุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี   ด ี  
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีความสนใจกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และ               การ

เคลื่อนไหว     
  ด ี  

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา                        
และคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

 พอใช้   

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้ทกัษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน   ด ี  
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้  รักการอ่านและพัฒนาตนเอง  พอใช้   
มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนเล่น/ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ และชื่นชมในผลงานของ

ตนเอง 
  ด ี  

ด้านครู 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

    

มาตรฐานที่ ๘  ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ และมี
ครูเพียงพอ 

  ด ี  

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ด ี  

ด้านผู้บริหาร 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  

    



๒๗ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้บริหารมภีาวะผู้น าและมีความสามารถในการบรหิารจัดการ                            ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และบริหารงานอย่างเป็น

ระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
  ด ี  

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรยีนการสอนโดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

   ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผูเ้รียนและท้องถิ่น มีสื่อ
การเรยีนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  ด ี  

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสมัพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

   ดีมาก 

๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

  ดี  

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมสีุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี   ด ี  
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมสีุนทรียภาพ และลักษณะนสิัยด้านศิลปะ ดนตรี และ

กีฬา                    
  ด ี  

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตรต่รอง และมีวิสัยทัศน์  

  ด ี  

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  พอใช้   
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ด ี  

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

  ด ี  

ด้านคร ู
มาตรฐานที่ ๘   ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงาน ที่รับผิดชอบ 

และมีครูเพียงพอ 

  ด ี  

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ด ี  

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการ                         

   ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และการบรหิารงาน                      
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

  ด ี  

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรยีนการสอน                             ดีมาก 



๒๘ 

 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผูเ้รียนและท้องถิ่นมีสื่อ

การเรยีนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
   ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสมัพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

   ดีมาก 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ........ดี...................... โดยมีค่าเฉลี่ย.....๓.๒๒...........   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

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

๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 
                         จุดเด่น       :  ระดับปฐมวัย ในภาพรวมของโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมาก 
                                                 :   ระดับประถมมัธยมศึกษา  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาที่โรงเรียนก าหนด 
 
                    จุดที่ควรพัฒนาและเสนอแนะ 
                               :  ระดับปฐมวัย  ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์  กิจกรรมรักการอ่าน  การเขียน 
                              :   ระดับประถมมัธยมศึกษา   ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและฝึกทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยต้นเอง  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและควรได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  
การอ่านและการเขียน 
 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย 
   ผู้เรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี  สนใจกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว  มีความรู้และ

การศึกษาขั้นพื้ นฐาน : 
การศึกษาปฐมวัย 
    ผู้เรียน  ควรพัฒนาด้าน



๒๙ 

 

ทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกด้าน และเล่น/ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้และชื่นชม
ในผลงานตนเอง 
   ครู  มีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ  
สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ผู้บริหาร  มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ  สถานศึกษามีการ
จัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  ครบวงจรให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา  มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  มีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   และส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ประถมและมัธยมศึกษา 
   ผู้เรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีสุขนิสัยสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี  สนใจศิลปะ  ดนตรีและกีฬา  มีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิ ด
สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
รักการอ่าน  มีทักษะในการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 
   ครู   มีคุณลักษณะที่เหมาะสม  จบปริญญาตรีขึ้นไป สอนตรงตามวิชาเอก/โทวุฒิ
หรือความถนัด  และได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุราภาก าหนด 
   ผู้บริหาร  มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ  มีการจัดองค์กร/ 

การคิ ด  วิ เค ราะห์   คิ ด
แก้ ปั ญ ห าและคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์  มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
รักการเรียนรู้ 
 
     ค รู    ค ว ร บ ริ ห า ร
จัดการให้มีครูตามเกณฑ ์
 
     ผู้บริหาร   ควรมีการ
บริหารเชิ งกลยุทธ์และ
บริหารโดยหลักการมีส่วน
ร่วมและมีการตรวจสอบ
และถ่วงดุล 
 
 
 
 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
โครงสร้างและการบริหารอย่างเป็นระบบ  ครบวงจร  ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  มี
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น  สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  
ประถมและมัธยมศึกษา 
     ผู้ เรียน   ควรพัฒนา
ด้านมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้นในกลุ่มสาระ
ก า ร เรี ย น รู้ ภ า ษ า ไท ย  
คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา
ฯ   วิท ยาศาสตร์   และ
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
     ค รู    ค ว ร บ ริ ห า ร
จัดการให้มีครูตามเกณฑ์ 



๓๐ 

 

และพัฒนาความสามารถ
ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิ ตศาสตร์   ก ารงาน
อาชีพ  เทคโนโลยี  สังคม
ศึ ก ษ า ฯ แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ 
 
     ผู้บริหาร   ควรพัฒนา
ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์
และบริหารโดยหลักการมี
ส่ ว น ร่ ว ม แ ล ะ มี ก า ร
ตรวจสอบและถ่วงดุล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
 
 ๑)  ผู้เรียนปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านทักษะการคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญหา  คิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  ส่งเสริมกิจกรรมการส ารวจ  การท าโครงงาน  การแสดงบทบาทสมมติ  การเล่านิทาน
ประกอบท่าทางโดยใช้สื่อต่างๆฝึกการใช้ภาษาไทยในการพูดสนทนากับครู  กับเพ่ือนและคนอ่ืนๆ ให้รู้จักตอบ
ค าถาม  ตั้งค าถามในเรื่องที่สงสัย  โดยครูคอยกระตุ้นผู้เรียนคิดอย่างต่อเนื่อง  ท าซ้ าๆจนเกิดความเคยชิน  จัด
มุมต่างๆให้มีสีสันเชิญชวนให้เข้าไปเล่น ไปชม  จัดเวลาให้ผู้เรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าไปจัด
กิจกรรม  เช่น  เล่นเกมส์กับน้อง  ชวนน้องวาดภาพ  เล่านิทานให้น้องฟัง  ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการ



๓๑ 

 

อ่านส าหรับผู้เรียนปฐมวัยเดือนละ ๑ ครั้ง จัดกิจกรรมแข่งขัน หนูน้อยนักอ่าน  หนูน้อยนักเล่า  หนูน้อยนัก
ส ารวจ  แข่งขันการเล่นชุดเกมการศึกษา  แข่งขันการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น 
 ผู้เรียนประถมและมัธยมศึกษา  ควรได้รับการส่งเสริมและฝึกทักษะให้มีความรู้ในกลุ่มสามาระที่มี
ผลสัมฤทธิ์ในระดับต่ า  จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม  จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระต่างๆให้ผู้เรียนได้
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่ างๆอย่างสม่ าเสมอ  มี
การจดบันทึกสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ  เกิดผลงานที่ชัดเจนออกแสดง  เช่น  นิทาน  บทกลอน  
บทความ  ค าขวัญ  เรื่องสั้น  รายงานสรุป  รายงานข่าว  โครงงาน  หนังสือพิมพ์หน้าเดียว   วารสาร  จุลสาร  
เป็นต้น  ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการโดยใช้ห้องกิจกรรมพิเศษที่มีอยู่แล้วให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน
โดยตรง 
 ๒)  ครูปฐมวัย  ควรจัดกิจกรรมให้หลากหลายและสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน  เช่น  
โครงงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  การส ารวจธรรมชาติ  การซักผ้า  การปลูกดอกไม้  ไม้ประดับ  การ
ประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุเหลือใช้  และควรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทางวิชาการกับคณะครูในโรงเรียน
อ่ืนๆเพ่ือได้น าความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาด้านกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล  และจัดกิจกรรม
ให้ผู้ปกครองทุกกลุ่มอาชีพมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและการพัฒนาผู้เรียนให้เพ่ิมมากข้ึน 
 ครูประถมและมัธยมศึกษา  ควรท าวิจัยในชั้นเรียนทุกภาคเรียนและน าผลการวิจัยมาพัฒนาการ
เรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  ท าการสอนเสริมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าอย่างต่อเนื่อง  จัดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  นอกจากนี้ควรใช้สื่ออย่างหลากหลาย
ทั้งสื่อธรรมชาติ  สื่อเทคโนโลยี  และสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ให้คุ้มค่าในทุกช่วงชั้น 
 ๓)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรวางแผนในการพัฒนาด้านบริหารเชิงกลยุทธ์  การตรวจสอบและ
ถ่วงดุลควบคู่ไปกับการบริหารวิชาการ  โดยการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน  การติดตามผลและระบบสาร
เพ่ือการบริหาร  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ  การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการกับสภาพวิถีชีวิตของชุมชน โดยมีผู้บริหาร  กรรมการ  
อ านวยการและหัวหน้างานบริหารวิชาการทั้งระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระและมีการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

๑๔.  สรุปสภาพปัญหา  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 



๓๒ 

 

         สภาพปัญหา     :  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์  การคิดแก้ปัญหา ตอลดจนการฝึกทักษะ
การอ่านและเขียน 
 
        จุดเด่น  :  โรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน 
 
 
 
        จุดที่ควรพัฒนา   : ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมด้านการคิดวิเคราะห์  การคิดแก้ปัญหา   ทักษะการอ่าน
และการเขียนเร่ือง 


