รายงานการประเมินตนเอง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเองของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
(Self – Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2559

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
มาตรา 9(3) กาหนดให้มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสัง กัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อนาสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และใช้การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการบริหารและจัดการศึกษาที่มุ่งให้ “การประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่คานึงถึงผลอันเกิดกับผู้เรียนเป็นสาคัญที่สุด ” ซึ่งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
กระทรวงศึ ก ษาธิ การได้ ป ระกาศให้ ใช้ มาตรฐานการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานเพื่ อการประกั นคุ ณภาพภายในของ
สถานศึกษา เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อ สาธารณชน เพื่ อนาสู่ การพั ฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาและเพื่ อรองรับการประเมิ น
คุณภาพภายนอก ดั งนั้ น รายงานประจาปีที่ สถานศึ กษาจะต้ องจัดท ารายงานตามาตรฐานการศึก ษาที่
เทียบเคียงจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โรงเรียนเฉลิ มพระเกียรติ สมเด็จพระศรี นครินทร์ ยะลา จึง จัดทา “ทารายงานประจาปีของ
สถานศึกษา” ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพทั้ง ในด้ านคุณ ภาพผู้ เรียน และผลสาเร็จจากการบริห ารจั ด
การศึกษา ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงวิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนว
ทางการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ระบุ
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต และนาเสนอรายงานผลให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้ทราบ รวมทั้ง
เพื่อเตรียม ความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป

นายดุลลาภ ตาเล๊ะ
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

ก

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็จ พระศรี น คริ น ทร์ ยะลา ได้ ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 4 มาตรฐาน สอดคล้องกับ
พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ได้กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
ทั้งนี้ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถนามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา และรักษาไว้
ให้ยั่งยืน เพื่อเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอกต่อไป
ต้องขอบคุณ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาทุก
ท่าน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือจัดทารายงานประจาปีการศึกษา 2559 จนสาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี

(นายสัญญา สุวรรณโพธิ์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

ข

สารบัญ
เรื่อง
ปกใน
คานา
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
รูปภาพ
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
คาสั่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
ผลงานประจาปีการศึกษา 2559
คณะผู้จัดทา

หน้า
ก
ข
๑
๑๕
๒๘
๓๑
๓๑
๓๒
๓๓
๓๙
๗๐

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2539
ตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณธิคุณต่อการศึกษาของชาติ
ทรงส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จฯไปให้ได้รับการศึกษา เพื่อ เป็นอนุสรณ์สถานให้
อนุชนรุ่นหลังได้ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านสืบไป โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียน มี ความรู้ ทางวิชาการเป็ นอย่ างดี มี คุณ ธรรม จริย ธรรม มีความประพฤติ ที่พึง ประสงค์ และ
สามารถดารงตนอยู่ ใ นสั งคมไทยอย่ างมี คุณ ภาพ รั บนั กเรีย นสหศึก ษาประเภทประจาและ ไป – กลั บ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2540 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 16 เขตพื้นที่บริการ โรงเรียนในจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล สงขลา (สะบ้าย้อย เทพา จะนะและ
นาทวี)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
ชื่ อ โรงเรี ย นว่ า “โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ ยะลา” และได้ พ ระราชทานพระ
นามาภิไธยย่อของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “ส.ว.” ประกอบเป็นตราสัญ ลักษณ์โรงเรียน
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้พระราชทานพุทธสุภาษิตประจาโรงเรียนว่า “นมิตต สาธุรูปาน
กตญญู กตเวทิตา” หมายความว่า “ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี”. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อยู่ในพระราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555
ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาของนักเรียน นาการกีฬาไปใช้ในการศึกษาต่อระดับสูง และสามารถนาไป
ประกอบอาชีพได้ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน สร้างความเชื่อมโยงไปสู่ความสมานฉันท์
และสร้างความสันติสุขได้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานจึง ได้จัดตั้งให้โรงเรียนเฉลิมพระ
เกี ย รติส มเด็จ พระศรี น คริ น ทร์ ยะลา เป็น ศู น ย์พั ฒ นาผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นกีฬ า ตั้ง แต่ วัน ที่ 27
พฤษภาคม 2558

2. ผู้อำนวยกำรโรงเรียน และรองผู้อำนวยกำรโรงเรียน

นายดุลลาภ ตาเล๊ะ
ผู้อานวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

นางสาวซีตียะแลคอ หมินเส็น
รองผู้อานวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
 คำขวัญโรงเรียน
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นาวิชาการ สืบสานงานพระราชดาริ
 สีประจำโรงเรียน
แดง–น้าเงิน


อักษรย่อ
สว.ยล.
2

 ปรัชญำ
คุณธรรมคู่ปัญญา พัฒนาเยาวชน


อัตลักษณ์
“คนดีศรีนครินทร์”

 เอกลักษณ์
“ยิ้มไหว้ ทักทาย เอกลักษณ์ เครื่องแบบ”
 ปณิธำนของชำว สว.ยล.
“ ข้าฯ ขอรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท พัฒนาเด็กด้อยโอกาสให้ก้าวไกล ”


กำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา บริหารจัดการโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้
1. นายสัญญา สุวรรณโพธิ์
ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เอี่ยวสกุล
กรรมการ
3. นายดนุพล อันพวงรัตน์
กรรมการ
4. นายมะแกเสาะ ดาละซู
กรรมการ
5. นายจรูญ แก้วเขียว
กรรมการ
6. นางการิง เย๊ะ
กรรมการ
7. นายโสภณ อัชฌารัศมิ์
กรรมการ
8. นายอาแว คอเซง
กรรมการ
9. นายพระครูวิเชียรกิตติคุณ
กรรมการ
10. นายไพรินทร์ วรานันตากุล
กรรมการ
11. นายดาโอะ เจ๊ะตู
กรรมการ
12. ด.ต. วรรณะ เกื้อสังข์
กรรมการ
13. นางสาวนุจรี ดามิ
กรรมการ
14. นางยุพดี นาคนวล
กรรมการ
15. นายดุลลาภ ตาเล๊ะ
กรรมการและเลขานุการ
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 โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2559

คณะกรรมกำร
บริหำรโรงเรียน

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

นำยดุลลำภ ตำเล๊ะ

ขั้นพื้นฐำน

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
นำงสำวซีตียะแลคอ หมินเส็น
กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร
นำยมูฮำมัดซำร์ เซดำมิซำ

กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ
นำงสุธิดำ อินทรัตน์
กลุ่มงำนบริหำรบุคคล
นำงสำวซำบำรียะห์ ลำยี
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
นำงยุพดี นำคนวล

4

แผนที่โรงเรียน

5

แผนผังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ
-------- 40 เมตร-------พระราชานุสาวรีย์
สมเด็จย่ า

หอนอนหญิงปาริชาติ

หอนอนหญิงลีลาวดี

-------- 40 เมตร--------

หอประชุม

อาคารร่มเกล้ า
แฟลตครู

สระเก็บน ้า

หอนอนชายราชพฤกษ์

สวนป่ าสมเด็จ
ย่า
-------- 40 เมตร---------

ครัวทิพย์มงคล

ลานเสาธง

-----------------------------------185 เมตร--------------------------

สนามฟุตบอล

-------------------140 เมตร--------------------

คุ้มเกล้ า

-----------------------------------220 เมตร--------------------------

ยาม

อาคารร่ มฉัตร

โรงจอดรถ

ป้อม

อาคารขวัญเกล้ า

-------------------200 เมตร--------------------

หอนอนชายชัยพฤกษ์

-------- 40 เมตร--------

ระบบน ้า
6

1.2.1ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่
1.
2.

ชื่อ – ชื่อสกุล
/ ตาแหน่ง
นายดุลลาภ ตาเล๊ะ
นางสาวซีตียะแลคอ หมินเส็น

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา
ศษ.ม.
กศ.ม.

โทรศัพท์
0817668377
0861409023

1.2.2 จานวนบุคลากร
ผู้บริหำร (รวมรองผอ.)

ครูผู้สอน

2

26

1.2.3 วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร
ที่
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
1 ปวช.
2 ปวส.
3 ปริญญาตรี
4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
5 ปริญญาโท
6 ปริญญาเอก
7 อื่นๆ (ระบุ)
รวม

พนักงำน
รำชกำร
4

ครูอัตรำ
เจ้ำหน้ำที่อนื่ ๆ
จ้ำง
8
35
จำนวนคน
0
16
65
0
2
0
5
88

หมำยเหตุ

คิดเป็นร้อยละ
0
18
74
0
2
0
6
100
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1.2.4 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
ที่
สำขำวิชำ
จำนวนคน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
พละ
แนะแนว
รวม

2
6
9
4
5
8
2
2
17
1
56

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คนในแต่
ละสำขำวิชำ(ชม./สัปดำห์)
0
26.4
23.3
24.5
21.6
19.4
23.2
26.5
14.5
27
21.15

1.3 ข้อมูลนักเรียน
1) จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 619 คน ข้อมูลนักเรียน ปี
การศึกษา 2559

ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวม ม.ปลำย
รวมทั้งหมด

จำนวน
ห้อง
4
4
3
12
4
4
2
10
22

จำนวนนักเรียน
ชำย
หญิง
56
80
44
71
30
45
130
196
69
75
52
48
72
37
133
160
263
356

รวม

จำนวนนักเรียน
เฉลี่ยต่อห้อง

136
115
75
326
144
100
49
293
619

34
28
25
27
36
25
24
29
28

(ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2559)
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2) จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 - 2559
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน
ปีกำรศึกษำ 2557-2559
ระดับ
ชั้นเรียน
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมทั้งหมด

ปี กศ.
2559
32
50
57
52
53
55
55
563

ปี กศ.
2558
36
57
52
59
55
55
58
625

ปี กศ.
2557
29
57
52
62
55
55
43
583

ตารางเปรี ยบเทียบจานวนนักเรี ยนปี การศึกษา2557-2559
2557

2558

430

รวม

165

ม.ปลาย
ม.6
ม.5
ม.4

55
52
49
53
52

ม.2
ม.1

208

511

619

293

100

57

104

144
265

ม.ต้ น
ม.3

2559

303
326

87
101
75
103
81
115
75
121
136

หมายเหตุ ข้อมูล 15 มิ.ย.

9

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 แต่ละรายวิชา
ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ชัน้ ม.1-6 ปี การศึกษา 2559
ค่าเฉลี่ย ปี การศึกษา2559

ภาคเรี ยนที่ 2

ภาคเรี ยนที่ 1
62.790625
62.90
62.68

เฉลี่ยทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้

83.79
78.48 89.1
79.06
79.91
78.21

สุขศึกษาฯ
ศิลปะ ฯ
67.43
67.06
67.8

การงานฯ

58.96
59.35
58.57
53.5658.9
48.22
53.78
54.17
53.39
43.247.02
50.84
51.53 58.72565.92

ภาษาฯ
สังคมฯ
ไทย
คณิตฯ
วิทย์

1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ Onet ปี การศึกษา 2559
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
60

50
คะแนนเฉลี่ย

40
30
20
10
0

ภาษาไทย

สังคมฯ

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คะแนนลี่ยของโรงเรี ยน

42.41

45.48

26.85

23.24

30.06

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

38.8

40.75

28.42

23.21

30.87

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื ้นที่

44.27

46.82

31.09

28.2

33.58

คะแนนเฉลี่ยสังกัด

46.81

49.34

31.39

29.53

35.12

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

46.36

49

31.8

29.31

34.99
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คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ Onet ปี การศึกษา 2559 ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
60
50
คะแนนเฉลี่ย

40
30
20
10
0

ภาษาไทย

สังคมฯ

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คะแนนลี่ยของโรงเรี ยน

48.05

33.12

22.4

19.95

29.27

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

41.81

31.5

23.42

20.91

28.24

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื ้นที่

48.42

33.97

24.84

19.8

29.61

คะแนนเฉลี่ยสังกัด

53.09

36.17

27.35

24.9

31.77

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

52.29

35.89

27.76

24.88

31.62

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2559
2.1) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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2.2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.7 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (ปีการศึกษาที่
รายงาน)
1) จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

12

2) จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

กราฟแสดงข้ อมูลการใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ ภายนอกโรงเรี ยน
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

1.8 ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

กราฟแสดงร้ อยละของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
ของนักเรี ยน ปี การศึกษา 2559
100.00
ร้ อยละ

80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ค่าเฉลี่ยรวม

ผลการประเมินระดับ 0

0.00

0.28

0.22

0.13

0.35

0.00

0.16

ผลการประเมินระดับ 1

8.37

8.26

7.56

4.34

4.09

1.57

5.70

ผลการประเมินระดับ 2

22.54

26.47

24.31

18.00

24.26

10.06

20.94

ผลการประเมินระดับ 3

69.09

64.99

67.91

77.53

71.30

88.37

73.20
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1.9 ผลการประเมินด้านความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์

ร้ อยละ

กราฟแสดงร้ อยละของความสามารถด้ านการอ่ าน คิด วิเคราะห์
ตามหลักสูตร ของนักเรี ยน ปี การศึกษา 2559
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ค่าเฉลี่ยรวม

ผลการประเมินระดับ 0

0.00

0.29

0.23

0.17

0.54

0.00

0.21

ผลการประเมินระดับ 1

16.26

15.18

15.36

8.85

14.29

4.21

12.36

ผลการประเมินระดับ 2

32.79

35.26

19.74

19.70

30.48

25.53

27.25

ผลการประเมินระดับ 3

50.95

49.28

64.67

70.61

54.69

69.54

59.96
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย โดยมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ในหมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา
มาตราต่างๆต่อไปนี้
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
(1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว
ชุมชน ชาติ และสัง คมโลก รวมถึ งความรู้เ กี่ย วกั บประวั ติศ าสตร์ค วามเป็น มาของสัง คมไทยและระบบ
การเมือ งการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษั ตริย์ ทรงเป็น ประมุข โดยมีการจัด ให้ มี
หลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมือง สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ มีการจัดกิจกรรม วันพ่อ วันแม่ วันครู กิจกรรม
สัมพันธ์ชุมชน มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่น กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด บาเพ็ญประโยชน์ และ นักศึกษาวิชา
ทหาร เป็นต้น
(2) ความรู้ แ ละทั กษะด้า นวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้ ง ความรู้ ค วามเข้ า ใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน โดยมีการจัดให้มีหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และมีการ
สนับสนุนทั้งในเรื่องห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สื่อกาเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การส่ง
นักเรียนเข้าร่วมในการแข่งขันประกวดต่างๆ มีการใช้ระบบ DLIT ในการจัดกาเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลและเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียน
(3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา โดยมีการจัดให้มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่มีการนาเอาภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาถ่ายทอด
ให้นักเรียนได้รับความรู้และสามารถสืบสานต่อไปได้ เช่น นานาปาเต๊ะ โครงการกีฬาสานฝันฯที่มีการนากีฬา
ท้องถิ่น และกีฬาประจาชาติไทยมาบรรจุในหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนมีทักษะที่ดีต่อไป
เช่นกีฬาปันจัตสีลัต กีฬามวยไทย การอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งจากวิทยากรภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
(4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
โดยจัดให้มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการส่ง เสริมทั้ง สื่อการสอน
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และส่ง เสริมให้นักเรี ยนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ มีการจั ด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่ส่งเสริมความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น
(5) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีการ
จัดให้มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ครูจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตาม
หลักสูตร มีโครงการห้องเรียนศตวรรษที่ 21 กิจกรรมลดเวลาเรียนเวลารู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในการ
ประกอบอาชีพใกล้ตัว เพ่อให้นักเรียนมีทัศนคติและทักษะที่ดีเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ และสามารถดารงชีวิต
ต่อไปอย่างมีความสุข
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
คานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
(2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็นทา
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ
(6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
โดยโรงเรียนมีการจัด หลักสูตรและกิจกรรมต่างๆเพื่อ ให้นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมศตวรรษที่ 21 โครงการสานฝันฯ
มีการร่ วมมือ กับ หน่ วยงานภายนอก ในการส่ง เสริมให้นั กเรีย นได้รั บประสบการณ์ต รง ให้ไ ด้ฝึ กทั กษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไ ข
ปัญหา ไม่ว่าจะเป็น มหกรรมวิชาการ มหกรรมกีฬาฤดูร้อน กิจกรรมทัศนศึ กษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นต้น
มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้ง แหล่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
ได้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด ประชาชน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หอศิ ล ป์ สวนสั ต ว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ศูน ย์การกีฬ าและนัน ทนาการ แหล่ง ข้อมู ล และแหล่ง การเรียนรู้อื่น อย่า ง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นักเรียน
ทุก คนได้ใ ช้ ห้อ งสมุ ด และห้ อ งปฏิ บัติ ก ารต่ างๆ เพราะเป็ นการจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ห้อ งปฏิ บั ติก ารเป็ น
ห้องเรียน มีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตที่ทั่วถึง ศูนย์ฝึกกีฬาที่มีมาตรฐาน เป็นต้น
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มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา โดยโรงเรียนเน้นการประเมินตามสภาพจริง
ควบคู่ไปกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นาผล
การประเมินผู้เ รียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย โดยโรงเรีย นมีระบบงานแนะแนวที่
เข้มแข็งดูแลเรื่องการศึกษาต่อของนักเรียนและดูแลเรื่องทุนการศึกษาให้นักเรียนโดยจะร่วมมือกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานกาหนดหลักสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้ น
พื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อ
การศึกษาต่อ
ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่ทาสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วน
ที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีการกาหนดหลักสูตร มีการประเมินการใช้หลักสูตร และ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
มาตรา 28 หลั ก สู ตรการศึ กษาระดับ ต่ า ง ๆ รวมทั้ ง หลัก สู ต รการศึ ก ษาส าหรั บ บุค คลตาม
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ
สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีง าม และความรับผิดชอบต่อสัง คม สาหรั บหลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วยังมีความ มุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนา
วิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม โดยหลักสูตรของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติมีความหลากหลาย และมีการประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้น
มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น เอกชน องค์ ก รเอกชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการและสถาบั น สั ง คม
อื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา
อบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ชุม ชนให้ สอดคล้ องกับ สภาพปั ญหาและความต้ องการ รวมทั้ ง หาวิ ธีก ารสนับ สนุ นให้มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน โดยโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มาจากบุคคลในท้องถิ่น มี
ความร่วมมือทั้งโรงเรียนและชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครอง ผู้นาท้องถิ่นในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนไม่ว่ า
จะเป็นกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กีฬาภายในโรงเรียน เป็นต้น
มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การ
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา โรงเรียนมี
การส่งเสริมให้ครูจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน โดยมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มีการส่งครู
เข้าอบรมด้านการวิจัย และมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเข้ามานิเทศงานวิจัยในโรงเรียน เพื่อ
เป็นพี่เลี้ยงให้คาแนะนาในการทาวิจัยให้ครูในโรงเรียน
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2. ผลการดาเนินงาน
ในด้า นผลการประเมินผลสัม ฤทธิ์ท างวิ ชาการ ผู้เรี ยนมี ความสามารถในการอ่า นและเขี ยนได้
เหมาะสมตามระดับชั้น มีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ เหมาะสมตาม
ระดับชั้น ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้น ผู้เรียนมี ความสามารถในการ
คิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด วิ จ ารณญาณ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น แก้ ปั ญ หาและน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
มีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
ในส่วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
จิตสังคม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความ
เป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญ ญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน ผู้เรียน
ยอมรั บเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมี มนุษยสัมพันธ์ดี ผู้เรียนมีวิธีก ารรักษาสุขภาพของตนเองให้
แข็งแรงเสมอ ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการ
ล่อลวง ข่มเหง รักแก ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครับและ
ชุมชนและสังคม ทั้งนี้มีผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้
ตารางแสดงรายการร่องรอยหลักฐานตามประเด็นที่พิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
ร่องรอยหลักฐาน
1) ความสามารถในการอ่านตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
ข้อมูลจากบุคมาร์ก
ข้ อมูลจากบุคมาร์ ก
2) ความสามารถในด้านการสื่อสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น
ข้ อมูลจากบุคมาร์ ก
3) ความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้น
4) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ข้ อมูลจากบุคมาร์ ก
ความคิดเห็น แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม
ข้ อมูลจากบุคมาร์ ก
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
6) ความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและ
ข้อมูลจากงานวัดผลประเมินผล
ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพ ข้อมูลจากงานวัดผลประเมินผล
เป็นไปตามเป้าหมาย
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8) มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือ
มีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
ประเด็นพิจารณา
1) มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสานึก
ตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม
3) มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
4) ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5) มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง

ข้ อมูลจากบุคมาร์ ก

ผลการประเมิน
ข้อมูลจากงานส่งเสริมคุณธรรม
จริ ย ธรรมและระเบี ย บวิ นั ย
นักเรียน
ข้อมูลจากงานอาคารสถานที่

ข้อมูลจากงานแหล่ง เรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลจากงานแนะแนว
ข้อ มู ล จากงานส่ง เสริ ม อนามั ย
ภายในโรงเรียน
6) รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
ข้อ มู ล จากงานส่ง เสริ ม อนามั ย
ภายในโรงเรียน
7) รู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
ข้อมูลจากงานส่งเสริมคุณธรรม
จริ ย ธรรมและระเบี ย บวิ นั ย
นักเรียน
8) ไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ข้อมูลจากงานส่งเสริมคุณธรรม
ชุมชนและสังคม
จริ ย ธรรมและระเบี ย บวิ นั ย
นักเรียน
1. จุดเด่น
ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ที่ ส่ง เสริมทั้งในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม
เกี่ ยวกับ ชาติแ ละศาสนา กิจ กรรมที่ส่ ง เสริม อาชีพ ลดเวลาเรี ยนเพิ่ มเวลารู ประชาธิ ปไตยใน
โรงเรี ย น ได้ เ รี ย นและปฏิ บั ติ จ ริ ง ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทุ ก คาบเรี ย น ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามกล้ า
แสดงออก มีความเป็นผู้นา สามารถเผชิญปัญหา และแก้ปัญหาต่างๆได้ โรงเรียนมีโปรแกรมการ
เรียนที่หลากหลายผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ตรงตามความถนัด
และความสนใจของนักเรียน ส่ง ผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพของนักเรียน
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสนใจเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษา และ
กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนต่างๆ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)เพิ่มสูงขึ้นในบาง
วิชา คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสอดคล้องกับ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม
ได้แก่ การยิ้ม ไหว้ ทักทาย ผู้อาวุโสกว่าไม่ว่าจะเป็น รุ่นพี่นักเรียนเอง ครู ผู้ปกครองทั้งที่นักเรียน
รู้จักและไม่รู้จัก เป็นต้น
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2. จุดที่ควรพัฒนา
ผู้เรียนในระดับชั้น ม.2 – ม.3 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดี ต่อความเป็นไทย
ไม่หลงใหลไปกับ กระแสสังคม เป็ นช่วงหัวเลี้ ยวหั วต่อ เสี่ยงต่อการเรีย นไม่จ บตามเกณฑ์ ครู ที่
ปรึกษาต้องดูและอย่างใกล้ชิด โดยประสานกับผู้ปกครองนักเรียนใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้เรียนในระดับชั้น ม.4 ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนักเรียน
ต้องเจอกับรายวิชาใหม่ๆที่ยังไม่เคยเรียนในระดับชั้นม.ต้น มีความยากง่ายแตกต่างกัน ครูและ
ผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้นักเรียนมีปัญหาทางด้านการเรียน
โรงเรีย นเป็ นโรงเรีย นวัต ถุป ระสงค์ พิ เศษ มีนั ก เรี ยนจากหลายพื้ นที่ ที่ มีค วามแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคลเป็นอย่างมากครูต้องออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนานักเรียนให้
ได้เต็มศักยภาพของนักเรียนทุกคนบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้ดาเนินการบริหารงานตามหลัก PDCA มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจั ด
การศึกษาที่ผ่านมา โดยการ ศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ป ร ะ เ มิ น ก า ร จั ด
การศึก ษาตามนโยบายการ ปฏิรู ปการศึ กษาและจัดประชุมระดมความคิด เห็นจากบุคลากรใน
สถานศึกษาเพื่อวางแผน ร่วมกันกาหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการ ประจาปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิ รู ปการศึ ก ษาพร้อ มทั้ง จั ดหาทรั พ ยากร จั ด สรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ ผู้รั บ ผิด ชอบ
ดาเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการดาเนินการนิเทศกากับ
ติดตาม ประเมิน ผลการดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงาน
2. ผลการพัฒนา
2.1 สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญ หาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของ ชุมชนท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาสอดคล้องกับ การพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ต า ม
มาตรฐานตาแหน่งข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วนทันสมัยนาไปประยุกต์ใช้ได้ดาเนินการ
อย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
2.3 สถานศึ ก ษามี ก ารปรั บ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ใ ห้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน การร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
2.5 สถานศึกษามีการนิเทศกากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ จัดการศึกษา
ที่เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วมยึดหลักธรร
มาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งพัฒนา ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา
2.7 สถานศึกษามีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก เครือข่ายอุปถัมภ์
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
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ตารางแสดงผลการพัฒนามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
การพัฒนา
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

ผลการพัฒนา

แผนภูมแิ สดงร้ อยละของครู ท่ เี ข้ ารั บการอบรม ตลอด
ปี การศึกา 2559
0-50 ชัว่ โมง

51-100 ชัว่ โมง

101-150 ชัว่ โมง

150-200 ชัว่ โมง

12%
9%
53%
26%

การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

- มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยการพลศึกษา ยะลา
- จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- สานักงานเทศบาลตาบลบุดี
การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรสาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาทั้งในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยใน
การสนับสนุนการเรียนการสอน
การนิเทศ กากับ
แผนภูมแิ สดงร้ อยละของครู ท่ ไี ด้ รับการนิเทศตลอดปี
ติดตามและ
การศึกษา 2559
ประเมินผล
0 ครั ้ง

2 ครั ้ง

4 คร้ ง

0%

100%
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3. จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารน าโดยผู้
อ านวยโรงเรี ย น รองผู้ อ านวยการและหั ว หน้ า กลุ่ ม งานทั้ ง สี่ ก ลุ่ ม งาน ทั้ ง นี้ มี ค ณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ซึ่ง ประกอบด้วยตัวแทนผู้ปกครอง ผู้นา
ท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา มีการประชุมระดมสมอง เพื่อให้ทุ กฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ พั น ธกิ จ เป้ า หมายที่ ชั ด เจน มี ก ารปรั บ แผน พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
แผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปั ญ หาความต้ อ งการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไม่ว่าจะเป็นลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ห้องเรียนศตวรรษที่
21 DLIT โครงการสานฝันฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ จัดการเรียนรู้ไ ด้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ
กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนได้ใ ช้กระบวนการ PDCA ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาต่อไป
4. จุดที่ควรพัฒนา
4.1 สร้างสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ล ะ ก า ร
ขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา
4.2 โรงเรียนควรมีกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อนาผลการวิจัยมา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชุมนุม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่ให้นักเรียนสารวจ
ความชอบความสนใจของตนเองและนาเสนอหลักสูตรที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง โรงเรียนมีกิจกรรมที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้น มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยพลศึกษา
เพื่อให้นักเรียนได้เผชิญสถานการณ์จริง และสามารถตกตะกอนสรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น คิดเป็นทาเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรี ยนรู้และทักษะด้านต่างๆ ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง โดยมีการเชิญ บุคคลในท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรขถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาให้กับนักเรียน โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่า งเป็นระบบ
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และมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็น
ระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ให้ข้ อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียน
นาไปใช้พั ฒ นาตนเอง โรงเรีย นได้ ส่ง เสริ ม ให้ ค รูจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้เ รี ยนเป็น ส าคั ญ โดยการ
ดาเนิน งาน/กิ จกรรมอย่ า งหลากหลาย ได้แ ก่ ง านหลัก สู ตรมี ก ารประชุ ม ปฏิ บั ติ การ ปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษามีการ บูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน โ ด ย ทุ ก
ระดับชั้นจัดทาหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้
ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยกาหนดคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ล งมือ ปฏิบั ติจริ ง
จนสรุปความรู้ได้ด้วย ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่นจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมี
การมอบ หมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆทั้งภายในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ ในระดับดีเยี่ยม
3. จุดเด่น
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ และ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้คาแนะนาจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
4. จุดควรพัฒนา
ในการประเมินชิ้นงานควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ยนจัดวางระบบการประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ส่ ง ผลต่อ คุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็ นรูปธรรม มี ขั้นตอนอย่างชัด เจน และมีค วามเป็น ไปได้ใ นการปฏิบัติ โดย 1)
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทาแผนกลยุทธิ์มุ่งเน้น คุณภาพตามมาตรฐาน 3)
จั ด การและบริ ห ารข้ อ มู ลสารสนเทศอย่ า งเป็ น ระบบโดยใช้ เทคโนโลยี ช่ ว ยในการเก็ บ ข้ อ มู ล
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4)จั ดท าแผนพัฒ นาการจั ดการศึกษา 5) ด าเนิน การ ติด ตาม ตรวจสอบคุณ ภาพการศึก ษา 6)
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 7) จัดทารายงานประจาปีที่เสนอผลการ
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ประเมินคุณภาพภายใน 8) โรงเรียนดาเนินการพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นาเสนอผลการดาเนินงานรายงานประจาปีของสถานศึกษา
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ ผลการประเมิน คุณภาพภายในจากรายงานประจาปีข องปี
การศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และจั ดท าแผนปฏิบั ติ การประจ าปี ตามจุ ด ที่
ควรพัฒนาประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดย
เน้นที่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จัดทาโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้
ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้
คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ติ ด ตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดทาเครื่องมือ ให้
นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง ที่วางไว้
คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการดาเนินงานตามมาตรฐานและ สรุปผลการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและ กิจกรรมสรุปผล
การดาเนินงาน ปรับปรุงการทางานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
โรงเรี ยนจั ดท า แบบสารวจ
ความพึงพอใจและประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียนผู้ปกครอง คณะกรรมการ
ของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. ผลการพัฒนา
ผลการดาเนินงาน โรงเรียนมีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัด การ ศึ กษา อย่า งเป็ นระบบ มี ผลการประเมิ น คุณ ภาพภายในที่ร ะดั บ คุณ ภาพดีแ ละคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
3. จุดเด่น
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่
ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการดาเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เน้นการมีส่วนร่วมด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้า งวัฒนธรรมการประกันคุ ณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
4. จุดด้อย
โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ ยั ง ขาดความต่ อ เนื่ อ งใน
การดาเนินการ นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม
ช่วย เหลือด้านการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน
ผลกำรประเมินในภำพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม
จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่ง ผลให้ส ถานศึ กษาจัด การ พั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ ประเมินสรุปว่าได้ระดับดี
เยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ดี เ ยี่ ย ม ม า ต ร ฐ า น ที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
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สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 4 ระบบ การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
อยู่ในระดับดี
ทั้ง นี้ สถานศึ กษามีก ารจั ด กิจ กรรมพัฒ นาคุ ณ ภาพผู้เ รี ยน และและหลั กสู ต รการเรี ยนรู้ อย่ า ง
หลากหลายที่เป็นไป ตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้ อ งกั บ จุ ด เน้ น ของ
สถาน ศึกษา สภาพของชุมชนท้องถิ่น และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม
การเรีย น วิทย์ -คณิต และวิ ทย์ -กี ฬาในโครงการสานฝัน ฯ กิจ กรรมลดเวลาเรีย นเพิ่ มเวลารู้ ห้ องเรีย น
ศตวรรษที่ 21 DLITจนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงขึ้นในบางรายวิชา แต่บางรายวิชาก็ลดลง แต่ยังสอดคล้องกับแนวโน้มของคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการคิด ค านวณการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สารได้ ดีแ ละมี ความ
ประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่างชัดเจน
ดังที่ปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผล
ประเมินในราย มาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยมสถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตาม
แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ทั้งเครือข่ายหน่วยงานรัฐบาล เครือข่ายโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทั่วประเทศ ผู้ปกครอง ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ใช้ ผ ลการ
ประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาตามหลัก PDCA และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนา ตรวจสอบผลการดาเนินงานและการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจั ดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่เป็นไปตามความต้องการ ของหลักสูตร และบริบ ทสถานศึกษา พั ฒนากิจ กรรมการเรี ยนรู้ ใช้สื่อ การ
เรียนรู้ เช่น DLIT หรือ สื่อ อื่นๆ ติ ด ตาม ตรวจสอบและช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาและแก้ ปั ญ หา
รายบุคคลด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง และการประเมินผลจาก สภาพจริงในทุกขั้นตอน
สถานศึก ษาดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น ขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลจนมี ผ ลประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ดี เ ยี่ ย มโดยสถานศึ ก ษาให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ผู้เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยเพื่ อ เกิ ด ความร่ ว มมื อในการวางระบบ และด าเนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง มี ค วามมั่ นใจต่ อ ระบบการบริ ห ารและการจั ด การของ
สถานศึกษาในระดับสูง
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน ระดับ 4 : ดีเยี่ยม
จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่ง ผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ได้ระดับดี
เยี่ยม โดยผลการประเมินรายมาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับดี
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถ
ในการคิดคานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่
ในระดับ ดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วม ใช้ผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนา ตรวจสอบผลการดาเนินงานและการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม วิเคราะห์
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญ หารายบุคคล
และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน
สถานศึกษาดาเนินงานตามระบบการประกันคุ ณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ
ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลจนมีผลประเมิน อยู่ใ นระดับ ดี เยี่ ยม โดยสถานศึ กษาให้ ความส าคั ญ กั บ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยเพื่ อ เกิ ด ความร่ ว มมื อ ในการวางระบบและด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึ ก ษาเป็ น อย่ า งดี และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งมี ค วามมั่ น ใจต่ อ ระบบการบริ ห ารและการจั ด การของ
สถานศึกษาในระดับสูง
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ส่วนที่ 3
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
ผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา ถื อ เป็ น ข้ อ มู ล สารสนเทศส าคั ญ ที่ ส ถานศึ ก ษาจะต้ อ ง
นาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนั้น จากผลการดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม จุดเด่น จุดควรพัฒนา
ของแต่ละมาตรฐาน รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ดังนี้
ตารางสรุปผลการประเมินในภาพรวม จุดเด่น จุดควรพัฒนา ของแต่ละมาตรฐาน
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1) ต้องยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี และคะแนนเฉลี่ยต้อง
การสื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ทุก
2) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด รายวิชา
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 2) ผู้เรียนในระดับชั้น ม.2 – ม.3 ยังต้อง
แก้ปัญหา
ได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดี ต่อความ
3)นักเรียนมี ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เป็นไทยไม่หลงใหลไปกับกระแสสังคม เป็น
สารสนเทศและการสื่อสาร
ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เสี่ยงต่อการเรียนไม่จบ
4) นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
ตามเกณฑ์
หลักสูตรสถานศึกษา
3) ผู้เรียนในระดับชั้น ม.4 ต้องได้รับการดูแล
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ อย่างใกล้ชิด เพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน
สอบวัดระดับชาติเพิ่มสูงขึ้น
นักเรียนต้องเจอกับรายวิชาใหม่ๆที่ยังไม่เคย
6) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
เรียนในระดับชั้นม.ต้น
สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม
7) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
8) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายตามพหุวัฒนธรรม
9) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำรของ
1) สร้างสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองให้มี
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ความเข้มแข็ง
1) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
2) โรงเรียนควรมีกระบวนการวิจัย
ระบบ มีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ เกี่ยวกับการบริหารอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อนา
บริหารสถานศึกษา
ผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
2) มีการประชุมระดมสมอง เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน
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จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
3) มีการปรับแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา
มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนได้ใช้กระบวนการ PDCA ในการรวบรวมข้อมูล
เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาต่อไป
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ในการประเมินชิ้นงานควรให้ข้อมูลย้อนกลับ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
แก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนาไปใช้พัฒนา
1) ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน
ตนเอง
2) นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้
วิธี ก ารและแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ห ลากหลาย ให้ นั ก เรี ย น
แสวงหา ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
3) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ได้รับการตรวจประเมิน
พร้อมทั้งให้คาแนะนาจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่มี
1. สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
ประสิทธิผล
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยัง
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพ ขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการ
ภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ พัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุก
เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
2. นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้
คุณภาพการศึกษา การดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการ
ของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมโดยดาเนินการในรูปของ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน
คณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญการจัดทาการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
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3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม
ผลการนาไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน
ความต้องการและการช่วยเหลือ
1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่
21
2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมินO-NET และ
PISA
3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจาเป็น
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
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ประกำศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเป็นคณะกรรมกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
....................................
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และอาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๔ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จึง
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

( นายดุลลาภ ตาเล๊ะ )
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
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คำสั่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ
ที่ ๑๖๕ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
………………………………………….
เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอานาจตามมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และค าสั่ ง
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐานที่ ๙ / ๒๕๔๖ เรื่อ ง มอบอานาจบัง คั บบั ญ ชา
ลูกจ้างประจา (ข้อ ๒) ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร มีหน้าที่ประชุม วางแผนงาน กาหนด ควบคุม กากับ
ดูแล ตรวจสอบกาหนดฝ่ายดาเนินงาน กาหนดบทบาท หน้าที่ แก้ไขปัญหา อานวยความสะดวก
ประสานงาน จัดสารสนเทศจัดหาและสรรหางบประมาณ ประเมิน รายงาน และสร้างความ
ตระหนัก กลั่นกรอง ตรวจสอบผลการวิเคราะห์การประเมิน ตรวจสอบรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
๑.๑ นายดุลลาภ
ตาเล๊ะ
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสาวซีตียะแลคอ
หมินเส็น
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นางยุพดี
นาคนวล
กรรมการ
๑.๔ นายมูฮามัดซาร์
เซดามิซา
กรรมการ
๑.๕ นางสาวซาบารียะห์
ลายี
กรรมการ
๑.๖ นางสุธิดา
อินทรัตน์
กรรมการ
๑.๗ นางอายนา
จินตรา
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้าที่ ประชุม วางแผนการ
ทางาน ประสานงาน จัดสารสนเทศ กาหนดเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน สร้างเครื่องมือในการประเมิน
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานที่ได้รับผิดชอบและปฏิบัติตามปฏิทินการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้

33

มำตรฐำน หัวหน้ำ
มำตรฐำน
ที่ ๑
นายมูฮามัดซาร์
คุณภาพ เซดามิซา
ของ
ผู้เรียน

ประเด็นพิจารณา
๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน
การเขียนการสื่อสารและการ
คิดคานวณตามเกณฑ์ ของ
แต่ละระดับชั้น
๒)ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา

งำน/กลุ่มสำระ

ผู้รับผิดชอบ

ภาษาไทย และ
คณิตศาสตร์

นางแดนุง คอแล
นายนัสรี สะตาปอ

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

นางอายนา จินตรา

งานสารสนเทศ

นายนพนรินทร์
แก้วทา

งานวัดผลประเมิน นางอายนา จินตรา
๓)ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๔)ความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา

งานวัดผล
ประเมินผล

นางอายนา
จินตรา

แนะแนว

นางสาวร่ออ๊ะ
สันโห

๕)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ
๖)ความพร้อมในการศึกษาต่อ
การฝึกงานหรือการทางาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน
๑)การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม

งานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม นายวัชรเดช
ศีลบุตร
งานสถาบัณฯ
งานปกครอง

นางยุพดี นาคนวล

สุขศึกษาพลศึกษา นางสายบัว นิโรธ
นางสาวอารีย์
อินสุวรรณ
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๒)ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย
๓)การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย
๔)สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม
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มำตรฐำน

หัวหน้ำ
ประเด็นพิจำรณำ
มำตรฐำน
ที่ ๒
นางสาวซีตียะ ๑.การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์
กระบวนการ แลคอ หมินเส็น และพันธกิจที่สถานศึกษา
บริหารและ
กาหนดชัดเจน
การจัดการ
๒.การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ของผู้บริหาร
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
๒.๑) การวางแผนและ
ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒) การวางแผนและ
ดาเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
๒.๓) การวางแผนการ
บริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔) การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓.
การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วม
รับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
๔. การกากับติดตาม
ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา

งำน/กลุ่มสำระ

ผู้รับผิดชอบ

นโยบายและแผน นายอารีฟ ลาตีฟีย์

บริหารวิชาการ

นายมูฮามัดซาร์
เซดามิซา

บริหารบุคคล

นางสาวซาบารี
ยะห์ ลายี

สารสนเทศ

นายนพนรินทร์
แก้วทา

อาคารสถานที่

นายอาดะนัน
หะโมะ

การเรียนการสอน
นางสาวอาปีซะ
อุเซ็งดานุง
นางสาวซีตียะแล
คอ หมินเส็น
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มำตรฐำน

หัวหน้ำ
ประเด็นพิจำรณำ
มำตรฐำน
ที่ ๓
นายมูฮามัดซาร์ ๑.การมีกระบวนการเรียนการ
กระบวนการ เซดามิซา
สอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
จัดการเรียน
คนมีส่วนร่วม
การสอนที่
๒.การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียน
ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
เป็นสาคัญ
ท้องถิ่น
๓.การตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และ มี
ประสิทธิภาพ
ที่ ๔
นางอายนา
ระบบการ จินตรา
ประกัน
คุณภาพ
ภายในที่มี
ประสิทธิผล

การใช้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น

งำน/กลุ่มสำระ

ผู้รับผิดชอบ

งานการเรียนการ นางสาวอาปีซะ
สอน
อุเซ็งดานุง
นางสาวอาปีซะ
งานการเรียนการ อุเซ็งดานุง
สอน
งานวัดผล
ประเมินผล

นางอายนา
จินตรา

งานประกัน
คุณภาพภายใน

นางอายนา
จินตรา

๓. คณะกรรมกำรจัดทำและพิมพ์รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้าที่
ประชุม วางแผนกาหนดงาน แบ่งงาน จัดหางบประมาณ จัดวัสดุอุปกรณ์ ประสานงาน จัด
สารสนเทศจัดพิมพ์ และจัดทาเอกสารเป็นรูปเล่ม ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
๓.๑ นางอายนา จินตรา
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวฮัสเมาะห์ สาเลง
กรรมการ
๓.๓ นางสาวฟาดียะห์ บินยูโซะ
กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมกำรนิเทศติดตำมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้าที่ประชุมวางแผน
และนิเทศ ติดตามการดาเนินการประกันของคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
๔.๑ นางสาวซีตียะแลคอ หมินเส็น
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายมูฮามัดซาร์ เซดามิซา
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นางยุพดี นาคนวล
กรรมการ
๔.๔ นายวัชรเดช ศีลบุตร
กรรมการ
๔.๕ นางสาวอาปีซะ อุเซ็งดานุง
กรรมการ
๔.๖ นางสาวร่ออ๊ะ สันโห
กรรมการ
๔.๗ นางแดนุง คอแล
กรรมการ
๔.๘ นายนัสรี สะตาปอ
กรรมการ
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๔.๙ นางสายบัว นิโรธ
๔.๑๐ นางสาวอารีย์ อินสุวรรณ
๔.๑๑ นายอารีฟ ลาตีฟีย์
๔.๑๒ นางสาวซาบารียะห์ ลายี
๔.๑๓ นายนพนรินทร์ แก้วทา
๔.๑๔ นายอาดะนัน หะโมะ
๔.๑๕ นางอายนา จินตรา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ และอานาจหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการและโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และให้รายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามลาดับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

(นายดุลลาภ ตาเล๊ะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
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สรุปผลการแข่งขันปีการศึกษา 2559
การแข่งขันปันจักสีลัตยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ลำดับ
๑

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา

รำยกำร

อันดับ

ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้
เยาวชน ชาย รุ่น I ๗๑ –
๗๕ กก.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
๒
(เหรียญทองแดง)

นักเรียน
๑. นายอับดุลเราะฮ์มาน
สมาแอ

ครูผู้สอน

หมำยเหตุ

๑. นายมิฟตาห์น และแว
๒. นายประเสริฐ หวังแลบา
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ที่
1

การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียนประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ
ทรงพระเจริญพระชนพรรษา ๗ รอบ
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายการ
รางวัล
นักเรียน
การประกวดแข่งขันแต่งอินทรวิเชียร์ฉันท์
รองชนะเลิศ 1. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ธรรม
อันดับ 1

ครู
1. นางสาวนิลาวัณย์ ล่าดี้
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การคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตร
"งานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทา จังหวัดชายแดนใต้ ประจาปี 2559"
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนคณะราษฎรบารุง จังหวัดยะลา และโรงเรียนสตรียะลา
ประเภท
ชั้น
บุคคล ทีม ม.ต้น ม.ปลาย

ที่

รายการ

1

โต้วาทีเป็นภาไทย

2
3

บรรยายธรรมเป็นภาษาไทย
ตอบปัญหาอิสลามศึกษา 4 ภาษา

4

วาดภาพจากเรื่องที่กาหนด



5

วาดภาพจากเรื่องที่กาหนด



6

การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์


















ผลการประกวด

ชื่อ – สกุล

อาจารย์ผู้ควบคุม

1. นางสาวโซฟียา สารี
2. นางสาวมนัญญา แวนะไล
3. นางสาวศิริลักษณ วงษ์ธรรม
4. นางสาวนฤมล ภูภักดี
ด.ญ. อารีณี อาโปะสุรี
1. น.ส.แวนาเดีย สะเฮง
2. น.ส. อัฟนานร์ เจ๊ะแต
3. น.ส.นัสรียา ยูโซ๊ะ
1. ด.ญ.นูรีตา ดือเระ
2. ด.ญ.ฟาดีละห์ เปาะจิเส้ง
1. นายตันทรา ละสู
2. นายฮีลมี บาโระสะนอ
1. ด.ญ.ซูไรยา ดะแซ
2. ด.ญ. พิณพิลาส โชติพิชัย
3. ด.ช.จิรศักดิ์ บังเกิด

นางสาวฮาสนีย์ บารมีประเสริฐกุล
นางสาวรอซีด๊ะ สามะยีแซ

ลาดับที่ 2

นางสาวฟาดีละ ระเซาะ
นางสาวฟาดีละ ระเซาะ
น.ส.เจ๊ะรูฮานี อัสมะแอ
นายมะลีกี เจะเนาะ
นางสาวอาปีซะ อุเซ็งดานุง

ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2

นายอารีฟ ลาตีฟีย์

ลาดับที่ 5

นางนาอีมะห์ บือราเฮง

ลาดับที่ 3

ลาดับที่ 5
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ประเภท
ชั้น
บุคคล ทีม ม.ต้น ม.ปลาย



ที่

รายการ

7

การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์

8

การจัดสวนถาดแบบแห้ง





9

การประกวดการแข่งขันการผลิต
สื่อและสิ่งพิมพ์





ชื่อ – สกุล
1. นางสาวอุทัยวรรณ เจ๊ะแว
2. นางสาวอังคณา ทองแก้ว
3. นายชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง
1. ด.ญ.อาฟาซาราฟีนา มะลี
2. ด.ช. ไพสิฐ บุญธรรม
3. ด.ช. ขรรค์ทอง คงมาก
1. นายฮาฟิช มาสนิท
2. นางสาวนูรมี พฤตทุ

อาจารย์ผู้ควบคุม
นางอายนา จินตรา

ผลการประกวด
ลาดับที่ 3

นายอาดะนัน หะโมะ

ลาดับที่ 1

นางสาวพฤศจิ อุ่นอก

ลาดับที่ 1
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การแข่งขันทักษะความสามารถ
“เยาวชน...คนชายแดนใต้เฉลิมพระเกียรติฯ” ประจาปี ๒๕๕๙
วันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนนราธิวาส อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ระดับชัน้
ครูผ้ คู วบคุม
ชื่อ – สกุล
ม.ต้ น
ม.ปลาย

ที่

รายการ

1

อัจฉริ ยภาพทางวิทยาศาสตร์

2

อัจฉริ ยภาพทางวิทยาศาสตร์

3

การพูดวิทยาศาสตร์

4

การพูดวิทยาศาสตร์

5

การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุ
เหลือใช้
การประกวดวาดภาพ
การประกวดร้ องเพลง
การประกวดร้ องเพลง

6
7
8












เด็กหญิงพิณพิลาส โชติพิชยั
เด็กหญิงกรรวี แก้ วไทรจีน
เด็กหญิงซูไรยา ดะแซ
นายชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง
นางสาวอุทยั วรรณ เจ๊ ะแว
นางสาวอังคณา ทองแก้ ว
เด็กหญิงนารมีย์ หะยีนิมะ
เด็กหญิงกิริฎา ขุนบันเทิง
นางสาวนวรัตน์ พัดคง
นางสาวฟารี นี ปูลาปราเปะ
เด็กชายเจษฎา มะแดและ
นางสาวเมทินี อามาตี
นายซูเฟี ยน สาและเร๊ ะ
นางสาวซูมยั รี บูละ

ผลการแข่งขัน

นางนาอีมะห์ บือราเฮง
นางสาวสาแลฮะ ดีสะเอ๊ ะ

เข้ าร่วมกิจกรรม

นางอายนา จินตรา
นางสาวฟาดียะห์ บินยูโซ๊ ะ

เข้ าร่วมกิจกรรม

นางนาอีมะห์ บือราเฮง
นางสาวสาแลฮะ ดีสะเอ๊ ะ
นางอายนา จินตรา
นางสาวการี หมะห์ ดามาเร๊ าะ
นางนาอีมะห์ บือราเฮง

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับหนึง่
เข้ าร่วมกิจกรรม

นายอารี ฟ ลาตีฟีย์
นายนพนริ นทร์ แก้ วทา
นายนพนริ นทร์ แก้ วทา

รางวัลชมเชย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย

เข้ าร่วมกิจกรรม
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“การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น – มวยสากลสมัครเล่น เพื่อสันติสุข ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้” ครั้งที่๑ ประจาปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ สนามมวยชั่วคราว โรงเรียนสตรียะลา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

รำยกำร

อันดับ

มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๔๖ กก.

รางวัลชนะเลิศ
(เหรียญทอง)

๒

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๖๙ กก.

รางวัลชนะเลิศ
(เหรียญทอง)

๓

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๕๑ กก.

รางวัลชนะเลิศ
(เหรียญทอง)

๑. นายสุระเดช

มะแอ

๑. นายพลี อะบูเกะ
๒. นายปราโมทย์ สาลี

๔

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๖๐ กก.

รางวัลชนะเลิศ
(เหรียญทอง)

๑. นายไฟซัน เด็งกาเยาะ

๑. นายพลี อะบูเกะ
๒. นายปราโมทย์ สาลี

๕

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๔๘ กก.

รางวัลชนะเลิศ
(เหรียญทอง)

๑. นายสุทธิพงศ์ ปานะ

๑. นายพลี อะบูเกะ
๒. นายปราโมทย์ สาลี

๖

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๔๙ กก.

รางวัลชนะเลิศ
(เหรียญทอง)

๑. นายศักดิ์พงษ์ สุขกิจ

๑. นายพลี อะบูเกะ
๒. นายปราโมทย์ สาลี

ลำดับ
๑

นักเรียน

ครูผู้สอน

หมำยเหตุ

๑.เด็กชายอาวีดุล ลาเตะ

๓. นายพลี อะบูเกะ
๔. นายปราโมทย์ สาลี

๑. นายพงษ์นรินทร์ ศรีโคตร

๑. นายพลี อะบูเกะ
๒. นายปราโมทย์ สาลี

ม. ๔/๔
(เล่นให้ อ.
กรงปินัง)
ม. ๕/๓
(เล่นให้ อ.
เมือง)
ม. ๕/๔
(เล่นให้ อ.รา
มัน)
ม. ๔/๓
(เล่นให้ อ.
เมือง)
ม. ๔/๓
(เล่นให้ อ.
เมือง)
ม. ๒/๒
(เล่นให้ อ.
เมือง)
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๗

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๕๔ กก.

๘

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๕๗ กก.

๙

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๕๖ กก.

๑๐

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๖๐ กก.

๑๑

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๖๓.๕ กก.

๑๒

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๕๘ กก.

๑๓

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๕๖ กก.

๑๔

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๔๕ กก.

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑
(เหรียญเงิน)
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑
(เหรียญเงิน)
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑
(เหรียญเงิน)
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑
(เหรียญเงิน)
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑
(เหรียญเงิน)
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑
(เหรียญเงิน)
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑
(เหรียญเงิน)
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑
(เหรียญเงิน)

๑. นายอัมราน บาดง

๑. นายพลี อะบูเกะ
๒. นายปราโมทย์ สาลี

๑. นายเอกราช เหมะจิ

๑. นายพลี อะบูเกะ
๒. นายปราโมทย์ สาลี

๑. นายอาซูวาน ซือรี

๑. นายพลี อะบูเกะ
๒. นายปราโมทย์ สาลี

๑. นายซูลคอตนัย อาแว

๑. นายพลี อะบูเกะ
๒. นายปราโมทย์ สาลี

๑. นายเขมชาติ สรรพโชค

๑. นายพลี อะบูเกะ
๒. นายปราโมทย์ สาลี

๑. นายขรรค์ทอง คงมาก

๑. นายพลี อะบูเกะ
๒. นายปราโมทย์ สาลี

๑. นายไพสิฐ

บุญธรรม

๑. นายพลี อะบูเกะ
๒. นายปราโมทย์ สาลี

๑. นายเปรมอนันต์ รอด
ป่อง

๑. นายพลี อะบูเกะ
๒. นายปราโมทย์ สาลี

ม. ๕/๔
(เล่นให้ อ.
เมือง)
ม. ๑/๑
(เล่นให้ อ.
เมือง)
ม. ๔/๔
(เล่นให้ อ.
เมือง)
ม. ๔/๔
(เล่นให้ อ.รา
มัน)
ม. ๕/๓
(เล่นให้ อ.ธาร
โต)
ม. ๒/๒
(เล่นให้ อ.รา
มัน)
ม. ๒/๒
(เล่นให้ อ.รา
มัน)
ม. ๒/๒
(เล่นให้ อ.
เมือง)
45

๑๕

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๔๙ กก.

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑
(เหรียญเงิน)

๑. นายสารัฐ กิมสุวรรณ์

๑. นายพลี อะบูเกะ
๒. นายปราโมทย์ สาลี

ม. ๒/๒
(เล่นให้ อ.ธาร
โต)
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การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
ในกิจกรรม “ การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา ประจาปี ๒๕๕๙ ”
วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ สนามกีฬาโรงพิธีช้างเผือกยะลา
ลำดับ
๑

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา

รำยกำร
กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ ๑๖ปี

อันดับ

นักเรียน
๑ นายอดินัน
ปูหัด
๒ นายสักการียา ธรรมขุนนุ้ย
๓ นายมูฮัมมัดฮาฟิส ลอแม
๔ นายฮานาฟี
เปาะจิ
๕ นายอาบูบัส โตะเร็ง
๖ นายซัมซูดิน ปาแนแจกะ
๗ นายอมาลุดดีน การีนา
๘ นายมูฮัมมัดฟิตรีย์ มามุ
๙ นายสุจริต หลีมัน
๑๐ นายวุฒิชัย บินสาและ
๑๑ นายฟารุดดี ยามา
๑๒ นายมูฮัมหมัดฟิตรี โตะแมะ

ครูผู้สอน
๑ นายชวลิต

หมำยเหตุ

หมัดลงจิ
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การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล
ในกิจกรรม “ การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา ประจาปี ๒๕๕๙ ”
ระหว่างวันที่ ๘- ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดยะลา
ลำดับ
๑.

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา

รำยกำร

อันดับ

นักเรียน

ครูผู้สอน

กีฬาวอลเล่ย์บอล รุ่นอายุ
ไม่เกิน ๑๖ ปี

รางวัลชนะเลิศ

๑ นางสาวกุลพัชญา เหเล๊าะ
๒ นางสาวสารอ
อูมามาวัด
๓ นางสาวพาซียะห์ ดือเระ
๔ นางสาวอายู
ดอเลาะ
๕ นางสาวอารีนา ยะโกะ
๖ นางสาวดรินทร บินโส๊ะ
๗ นางสาวยายี
เย๊ะ
๘ เด็กหญิงเกวลิน สุพงษ์
๙ นางสาวเมทินี
อามาตี
๑๐ นางสาวสิตา
พรหมณี
๑๑ นางสาวศิริญา หาสกุล
๑๒ นางสาวธิดารัตน์

๑ นายสะกรียา หลาแซ่อิ่ม
๒ นางสาวซอฟียะห์ อาบู

หมำยเหตุ
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การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด
ในกิจกรรมแข่งขัน “ การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา ประจาปี ๒๕๕๙ ”
ระหว่างวันที่ ๘- ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดยะลา
ลำดับ
๒.

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา

รำยกำร

อันดับ

นักเรียน

ครูผู้สอน

วอลเล่ย์บอลชายหาด
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี

รางวัลชนะเลิศ

๑. นางสาวกุลพัชญา เหเล๊าะ
๒. นางสาวสารอ อูมามาวัด

๑. นายสะกรียา หลาแซ่อิ่ม
๒. นางสาวซอฟียะห์ อาบู

หมำยเหตุ
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“การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาคัดระดับภาค เขต ๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙”
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
ณ อาคารเอนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดยะลา
ลำดับ
๑.

๒.

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา

รำยกำร

อันดับ

นักเรียน

ครูผู้สอน

หมำยเหตุ

ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้
เยาวชน ชาย รุ่น H
น้าหนัก ๖๖ – ๗๑ กก.

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑
(เหรียญทอง)

๑. นายอับดุลเราะฮ์มาน สมาแอ

๑. นายมิฟตาห์น และแว
๒. นายประเสริฐ หวังแลบา

เป็นตัวแทน
จังหวัดยะลา
ในการแข่งขัน
ระดับภาค

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา

ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้
เยาวชน หญิง รุ่น F
น้าหนัก ๕๙ – ๖๓ กก.

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑
(เหรียญทอง)

๑. นางสาวรอกีเยาะ

๑. นายมิฟตาห์น และแว
๒. นายประเสริฐ หวังแลบา

เป็นตัวแทน
จังหวัดยะลา
ในการแข่งขัน
ระดับภาค

สามะ
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ลำดับ
๑

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา

สรุปผลการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล
“ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทน จังหวัดยะลา ประจาปี ๒๕๕๙ ”
ระหว่างวันที่ ๓- ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ โรงยิมโรงเรียนคณะราษฎรบารุงยะลา
รำยกำร
อันดับ
นักเรียน
ครูผู้สอน
กีฬาวอลเล่ย์บอล รุ่นอายุ
ไม่เกิน ๑๘ ปี

รางวัลชนะเลิศ

หมำยเหตุ

๑ นางสาวกุลพัชญา เหเล๊าะ ๑ นายสะกรียา
หลาแซ่ ชนะโรงเรียน
๒ นางสาวสารอ
อูมามาวัด
อิ่ม
สตรียะลา
๓ นางสาวพาซียะห์ ดือเระ
๒ นางสาวซอฟียะห์ อาบู
ด้วยคะแนน
๔ นางสาวอายู
ดอเลาะ
๒๕ – ๑๔
๕ นางสาวอาเดีย
ปาโละ
๖ นางสาวสโรชา
แอหนิ
๗ นางสาวยายี
เย๊ะ
๘ นางสาวเจ๊ะฟารีดา สาหะ
๙ นางสาวนูรีซัน
ดะมอ
๑๐ นางสาวสิตา
พรหมณี
๑๑ นางสาวศิริญา หาสกุล
๑๒ นางสาวรุสมี
เอียดบู
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การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล
ในกิจกรรม “ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทน จังหวัดยะลา ประจาปี ๒๕๕๙ ”
ระหว่างวันที่ ๓- ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ โรงยิมโรงเรียนคณะราษฎรบารุงยะลา
ลำดับ
๑.

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา

รำยกำร

อันดับ

นักเรียน

ครูผู้สอน

หมำยเหตุ

กีฬาวอลเล่ย์บอล รุ่นอายุ
ไม่เกิน ๑๘ ปี
( รอบชิง )

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑

๑ นางสาวกุลพัชญา เหเล๊าะ
๒ นางสาวสารอ
อูมามาวัด
๓ นางสาวพาซียะห์ ดือเระ
๔ นางสาวอายู
ดอเลาะ
๕ นางสาวอาเดีย
ปาโละ
๖ นางสาวสโรชา
แอหนิ
๗ นางสาวยายี
เย๊ะ
๘ นางสาวเจ๊ะฟารีดา สาหะ
๙ นางสาวนูรีซัน
ดะมอ
๑๐ นางสาวสิตา
พรหมณี
๑๑ นางสาวศิริญา หาสกุล
๑๒ นางสาวรุสมี
เอียดบู

๑ นายสะกรียา หลาแซ่อิ่ม
๒ นางสาวซอฟียะห์ อาบู

ชนะโรงเรียน
คณะราษฎร
บารุงยะลา
ด้วยคะแนน
๒๘ – ๒๔
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“การแข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดยะลา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙”
ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ สนามกีฬาเซปักตะกร้อ วิทยาลัยพลศึกษายะลา
ลำดับ
๑

๒

กลุ่มสำระ
รำยกำร
กำรเรียนรู้
สุขศึกษา เซปักตะกร้อชาย ประเภท
และพล
ทีมเดี่ยว รุ่น อายุ ๑๘ ปี
ศึกษา

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา

เซปักตะกร้อชาย ประเภท
ทีมเดี่ยว รุ่น อายุ ๑๖ ปี

อันดับ

นักเรียน

ครูผู้สอน

หมำยเหตุ

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑
(เหรียญทอง)

๕. นายอาลียัส บาดง
๖. นายอุสมาน โตะ
๗. นายฟาดีส
เจ๊ะแวกูนิง
๘. นายสุริยะ
วิหาญ
๙. เด็กชายมูหามะซาฟีกีน ดิส
ธรรม

๑. นายอัฎฮา มามะ
๒. นายรอฮีมี
เลาะมาอะ

ชนะ รร.ลาพะยา
ประชานุเคราะห์
๒-๐ เซต
(๒๑ – ๑๖ / ๒๑ –
๑๗ )

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑
(เหรียญทอง)

๑. นายอับดุลบาซิ สะแลแม็ง
๒. นายซอบรี
เฮงบารู
๓. นายอามีรูดีน สามะอาลี
๔. นายบัดดือรี มูลอ

๑. นายอัฎฮา มามะ
๒. นายรอฮีมี
เลาะมาอะ

ชนะ รร.คาภีร์
วิทยา ๒-๑ เซต
(๒๑ – ๑๑ / ๑๘ –
๒๑ / ๒๑ – ๑๗ )
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ลำดับ
๓

กลุ่มสำระ
รำยกำร
กำรเรียนรู้
สุขศึกษา เซปักตะกร้อชาย ประเภท
และพล
ทีมเดี่ยว รุ่น อายุ ๑๘ ปี
ศึกษา
(นัดชิงชนะเลิศได้เป็น
ตัวแทนจังหวัดระนอง )

อันดับ

นักเรียน

ครูผู้สอน

หมำยเหตุ

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑
(เหรียญทอง)

๑. นายอาลียัส บาดง
๒. นายอุสมาน โตะ
๓. นายฟาดีส
เจ๊ะแวกูนิง
๔. นายสุริยะ
วิหาญ
๕. เด็กชายมูหามะซาฟีกีน ดิส
ธรรม

๑. นายอัฎฮา มามะ
๒.นายรอฮีมี เลาะมาอะ

ชนะ รร.ธรรมวิทยา
มูลนิธิ
๒-๐
เซต
(๒๑
– ๑๙ / ๒๑ – ๑๓
)
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ที่
1
2
3
4
ที่
1
2

ที่
1

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนคณะราษฎรบารุง จังหวัดยะลา และโรงเรียน สตรียะลา
ระหว่าง วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายการ
คะแนน เหรียญ
อันดับ
นักเรียน
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
71
เงิน
4
1. เด็กชายธีรภัทร สังข์เพ็ชร
การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.4-ม.6
97
ทอง
ชนะเลิศ
1. นางสาวศิริลักษณ์ วงค์ธรรม
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
74
เงิน
รองชนะเลิศ
1. เด็กหญิงธนพร จุลบุตร
กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
อันดับที่ ๑
2. เด็กหญิงสโรชา ศรีสังข์
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
82
ทอง
รองชนะเลิศ
1. นางสาวรอกีเยาะ สามะ
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
อันดับที่ ๑
2. นายอัฏนาน บัวนาค
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายการ
คะแนน เหรียญ
อันดับ
นักเรียน
วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
64
ทองแดง รองชนะเลิศ
1. เด็กหญิงกรรวี แก้วไทรจีน
ม.1-ม.3
อันดับที่ ๒
2. เด็กหญิงซูไรยา ดะแซ
3. เด็กหญิงพิณพิลาส โชติพิชัย
วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 82
ทอง
ชนะเลิศ
1. เด็กชายณัฐวุฒิ ช่วยเทวฤทธิ์
ม.1-ม.3
2. เด็กหญิงบุสรอ มะดะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายการ
คะแนน เหรียญ
อันดับ
นักเรียน
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
87
ทอง
รองชนะเลิศ
1. เด็กหญิงกฤษณา สุขขาว
อันดับที่ ๑
2. เด็กชายอนุสรณ์ เหล่าฤทธิ์

ครู
1. นางสาวฮาสนีย์ บารมีประเสริฐกุล
1. นางสาวนิลาวัณย์ ล่าดี้
1. นางสาวนุสรา ยะมา
1. นางสาวนุสรา ยะมา
ครู
1. นางนาอีมะห์ บือราเฮง
2. นางสาวสาแลฮะ ดีซะเอ๊ะ
1. นางอายนา จินตรา
2. นายสุลกิฟลี โสพันธ์
ครู
1. นางยุพดี นาคนวล
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ที่
1

รายการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

2

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ที่
1

รายการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

2
3

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

4
5

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

ที่
7

รายการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

ที่
1

รายการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
คะแนน เหรียญ
อันดับ
นักเรียน
76
เงิน
รองชนะเลิศ
1. เด็กหญิงจัสมีย์ สาเมาะ
อันดับที่ ๒
2. เด็กหญิงเนตรนรินทร์ ลิ้มเจริญ
74
เงิน
รองชนะเลิศ
1. นางสาวกัสมา ยะสารี
อันดับที่ ๒ 2. นางสาวสุกัญญา หนูคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
คะแนน เหรียญ
อันดับ
นักเรียน
87
ทอง
รองชนะเลิศ
1. เด็กหญิงนูรีตา ดือเระ
อันดับที่ ๑
98
ทอง
ชนะเลิศ
1. นางสาวจิรดา ไชยพจน์
93
ทอง
รองชนะเลิศ
1. เด็กหญิงนูรนาตาชา กอแต
อันดับที่ ๑
86
ทอง
ชนะเลิศ
1. นางสาวเมทินี อามาตี
85.67 ทอง
ชนะเลิศ
1. นางสาวตาฮานี สามะอะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
คะแนน เหรียญ
อันดับ
นักเรียน
86
ทอง
รองชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงรัตน์ เลิศบุษยมาส
อันดับที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
คะแนน เหรียญ
อันดับ
นักเรียน
95
ทอง
ชนะเลิศ
1. นายกฤษฎา วังแก้ว

ครู
1. นางสาวอารีย์ อินสุวรรโณ
2. นายนาฮารี มอมอสะเตง
1. นางสาวอารีย์ อินสุวรรโณ
2. นายนาฮารี มอมอสะเตง
ครู
1. นางสาวอาปีซะ อุเซ็งดานุง
1. นางสาวอาปีซะ อุเซ็งดานุง
1. นางสาวอาปีซะ อุเซ็งดานุง
1. นายอารีฟ ลาตีฟีย์
1. นายอารีฟ ลาตีฟีย์
ครู
1. นางสาวอาปีซะ อุเซ็งดานุง

ครู
1. นายนพนรินทร์ แก้วทา
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2

ที่
1
2

ที่
3

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

84.5

ทอง

2. นางสาวฟารีฮัน มะยิดี
3. นายวิญญู วัชรกาฬ
4. นายสันติ แซ่ยับ
5. นายเอกพล รามแก้ว
1. นางสาววันจูนี่ ตีมาซอ

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายการ
คะแนน เหรียญ
อันดับ
นักเรียน
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
97
ทอง
รองชนะเลิศ
1. นางสาวจิรัตติกาล โฮ๊ะดี
ม.4-ม.6
อันดับที่ ๑
2. นางสาวนัฐมล อาแซ
3. นางสาวพิมพ์ลภัส เที่ยงเกตุ
การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน 85
ทอง
ชนะเลิศ
1. นางสาวนิลวดี แซ่ยับ
ท้องถิ่น ม.4-ม.6
2. นางสาวสายป่าน ประเสริฐ
3. นางสาวสุนิษา บุญกระจาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายการ
คะแนน เหรียญ
อันดับ
นักเรียน
การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
84
ทอง
ชนะเลิศ
1. นางสาวขวัญฤดี ปัทธวัน
2. นางสาวจันทกานต์ แซ่ฉั่น
3. นางสาวนฤมล ภูภักดี

1. นางสาวดารีเย๊าะ อาบ๊ะ

ครู
1. นางสาวพฤศจิ อุ่นอก
2. นางสุธิดา อินทรัตน์
1. นางสายบัว นิโรธ
2. นายอาดะนัน หะโมะ

ครู
1. นางสายบัว นิโรธ
2. นางสาวพฤศจิ อุ่นอก
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“การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ เมืองคอนเกมส์ ” ประจาปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ สนามมวย มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับ
๑

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา

รำยกำร

อันดับ

นักเรียน

ครูผู้สอน

หมำยเหตุ

มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๖๐ กก.

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑
(เหรียญทอง)

๑. นายซูลคอตนัย อาแว

๑. นายพลี อะบูเกะ
๒. นายปราโมทย์ สาลี

ได้เป็นตัวแทน
แข่งขันระดับ
ภาค ๔
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กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66
ประจาปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดระนอง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

1

ภาษาไทย

การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.4-ม.6

2

วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1ม.3

คะแนน เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

42.4

เข้าร่วม

22

1. นางสาวศิริลักษณ์ วงค์ธรรม

1. นางสาวนิลาวัณย์ ล่าดี้

67

ทองแดง

11

1. เด็กชายณัฐวุฒิ ช่วยเทวฤทธิ์
2. เด็กหญิงบุสรอ มะดะ

1. นายสุลกิฟลี โสพันธ์
2. นางอายนา จินตรา

1. นางสาวจิรดา ไชยพจน์

1. นางสาวอาปีซะ อุเซ็งดานุง

3

ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

-1

-

4

ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

50

เข้าร่วม

14

1. เด็กหญิงนูรนาตาชา กอแต

1. นางสาวอาปีซะ อุเซ็งดานุง

5

ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

66

ทองแดง

21

1. นางสาวเมทินี อามาตี

1. นายอารีฟ ลาตีฟีย์

6

ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

50

เข้าร่วม

22

1. นางสาวตาฮานี สามะอะ

1. นายอารีฟ ลาตีฟีย์

7

ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

65.8

ทองแดง

17

1. เด็กหญิงอัสรียา จินดารัตน์
2. เด็กหญิงโซเฟีย กาจิ

1. นางสาวอาปีซะ อุเซ็งดานุง
2. นายอารีฟ ลาตีฟีย์

8

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน

77

เงิน

25

1. นางสาวนิลวดี แซ่ยับ

1. นายอาดะนัน หะโมะ
59

ท้องถิ่น ม.4-ม.6
9

การงานอาชีพ

การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

80.2

ทอง

9

2. นางสาวสายป่าน ประเสริฐ
3. นางสาวสุนิษา บุญกระจาย

2. นางสายบัว นิโรธ

1. นางสาวขวัญฤดี ปัทธวัน
2. นางสาวจันทกานต์ แซ่ฉั่น
3. นางสาวนฤมล ภูภักดี

1. นางสาวพฤศจิ อุ่นอก
2. นางสายบัว นิโรธ
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การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38
“ย่าโมเกมส์”
ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา
ที่
1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายการ
รางวัล
นักเรียน
กีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่น เวลเตอร์เวท
รองชนะเลิศ
1. นายพงษ์นรินทร์ ศรีโครต
อันดับ 2

โค้ช
1. นายพลี อาบูเกะ
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งาน “มหกรรมเยาวชน รักบ้านเกิด”
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ที่
1

รายการ
การแข่งขันดีเกฮูลู

รางวัล
รางวัลชมเชย
เงินรางวัล 1,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ

นักเรียน
1. นายฟารุดดี ยามา
2. นายฮาฟิซ สนิทวาที
3. นายอนันต์ สาเมาะ
4. นายฮิลมี บาโระสะนอ
5. นายสันติ จะโน
6. นายมูฮาหมัดฟิตรี โต๊ะแมะ
7. นายอาลียัส บาดง
8. นายอิสมีน บือราเฮง
9. นายพานัน มะแส
10. นายมูฮาหมัดนาวาวี แตบาตู
11. นายตันทรา สะสู
12. นายอิรฟาน กามาอูเซ็ง
13. นายอามินทร์ เจ๊ะอูมา
14. นายอับดุลเราะห์มาน อาแด
15. นายมุสลิม เซ็ง
16. นายสุรเดช มะแอ
17. นายกามารุดดีน อาแว

โค้ช
1. นายสุริยา ยายิ
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การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค 4
“พิงกันเกมส์”
ระหว่างวันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดพังงา
ที่
1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายการ
รางวัล
นักเรียน
กีฬาเปตอง “ประเภทชายเดี่ยว กลุ่มยืนแข่งขัน”
รองชนะเลิศ
1. นายพงษ์นรินทร์ ศรีโครต
อันดับ 1

โค้ช
1. นายวิกรานต์
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ประมวลภำพกิจกรรม
การแข่งขันปันจักสีลัตยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙

“การแข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดยะลา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙”
ณ สนามกีฬาเซปักตะกร้อ วิทยาลัยพลศึกษายะลา

64

“ การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา ประจาปี ๒๕๕๙ ”
ณ สนามกีฬาโรงพิธีช้างเผือกยะลา

65

66

“การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น – มวยสากลสมัครเล่น เพื่อสันติสุข ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้”
ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙
ณ สนามมวยชั่วคราว โรงเรียนสตรียะลา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
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กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66
ประจาปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
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คณะผู้จัดทำ
๑. นางอายนา จินตรา
๒. นางสาวฮัสเมาะห์ สาเลง
๓. นางสาวฟาดียะห์ บินยูโซะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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