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บทน ำ 
 

 ตามที่โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ได้ด าเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นเวลาเกือบ 40 ปี 
มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรส าคัญของประเทศชาติ เป็นผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล 
ในด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีความรักและ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันได้ใช้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2569 
โดยมีแบบบันทึก กพด.001 และแบบรายงานตามเป้าหมายหลัก 8 ข้อ เป็นเอกสารใช้เก็บผลการด าเนินงาน
โครงการของโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริฯ ส าหรับให้โรงเรียนส่งมายังส านักงานโครงการ นั้น 

 เพ่ือให้มีการวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานโครงการอย่างเป็นระบบ คณะท างานจึงได้
สรุปผลการด าเนินงานโครงการในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
รวมทั้งสิ้นจ านวน 19 โรง ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลา ส าหรับแจกจ่ายให้แก่
โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า และเป็นเครื่องมือในการวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการต่อไป 

 โครงการส่วนพระองค์ ฯ ขอขอบคุณผู้ร่วมปฏิบัติงานโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ 
จังหวัดสงขลา ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะให้เป็นไป
ตามพระราชประสงค์แล้ว ยังท าให้เขาเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่และพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป
ในอนาคต 

 
 

โครงการส่วนพระองคส์มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ความเป็นมา 
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ผลการดำเนินงาน  
 เป้าหมายหลักท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาพของเด็กเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา 4 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 ในปีการศึกษา 2564 มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลาและ 
จังหวัดสงขลา จ านวน 19 โรงเรียน มีนักเรียน 16,962 คน ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล 2,646 คน 
ประถมศึกษา 5,667 คน และมัธยมศึกษา 8,649 คน โรงเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560-2569) มีผลการด าเนินงานสรุปได้ ดังนี้ 
 1. การเสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา 
 - ภาวะโภชนาการของนักเรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนยังคงมี
ปัญหาในเรื่องภาวะน้ าหนักน้อยในเด็กระดับอนุบาล ภาวะเตี้ยและภาวะผอมยังคงเป็นปัญหาทุกระดับชั้น ส่วน
สมรรถภาพทางกายยังคงเป็นปัญหานะดับชั้นประถมศึกษา 
 - นักเรียนส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้ถูกต้อง และมีสุขนิสัยที่พึงประสงค์ 
 - โรคหนอนพยาธิ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โรงเรียนจึงยังไม่ได้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 
 2. การเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม 
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบ O-NET ในกลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระจ าเป็นต้อง
แก้ปัญหาเป็นพิเศษ 
  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ O-NET ในกลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ 
จ าเป็นต้องแก้ปัญหาเป็นพิเศษ ทั้งนี้มีโรงเรียนที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ คือ รร.ธรรมคีรีวิทยา 
(คณิตศาสตร์) และรร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา (ภาษาอังกฤษ)  
     - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบ O-NET ในกลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระจ าเป็นต้อง
แก้ปัญหาเป็นพิเศษ 
  - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมในระดับดีขึ้นไป ส่วนทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับพอใช้ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
 3. การเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ 
  - โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อความต้องการ ประเภทผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์
และถ่ัวเมล็ดแห้ง  



  - นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ ทักษะ และเจคติที่ดีต่อวิชาชีพเกษตร สหกรณ์ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 81.66 และ 76.25 ตามล าดับ ส่วนอาชีพที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตที่โรงเรียนนิยมสอนกันมาก เช่น  
การแปรรูปอาหาร การท าเกษตร เป็นต้น 
 4. การปลูกฝังจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  โรงเรียนส่วนใหญ่นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และจิตส านึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ดีขึ้นไป 
 5. การเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและของชาติไทย 
  โรงเรียนส่วนใหญ่นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทยอยู่ ในเกณฑ์ดี มีกิจกรรมที่โรงเรียนนิยมสอนหลายกิจกรรม เช่น  
ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี (อูซูรอสัมพันธ์ การละหมาดนามาอะห์ การอ่านอัลกุรอาน) เป็นต้น 
 6. การขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน 
  ทุกโรงเรียนยังไม่ได้ด าเนินการ 
 7. การพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้  
  ทุกโรงเรียนยังไม่ได้ด าเนินการ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

พื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนิน
ติดตามงานโครงการพระราชด าริที่โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
เมื่อปี พ.ศ. 2536 ขณะนั้นได้มีโต๊ะครูโรงเรียนจรรยาอิสลาม นายอาลี มะสัน ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ และได้
กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมโรงเรียนจรรยาอิสลาม ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จังหวันราธิวาส 
ซึ่งมีรั้วติดกับโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ โรงเรียนจรรยาอิสลามเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่จัดสอนเฉพาะ
วิชาศาสนาเพียงอย่างเดียวโดยใช้ภาษามลายูเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน เป็นการสอนกีตาบแบบปอเนาะ
ดั้งเดิม โต๊ะครูจึงได้ขอพระราชทานให้ทรงช่วยในเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญและการฝึกอาชีพ
ให้กับโรงเรียน 
 ในปี พ.ศ. 2541 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
มีพระราชกระแสให้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ และการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้แก่
นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (รร.ตชด.) โครงการส่วนพระองค์สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกับกองบังคับการ  
ต ารวจตระเวนชายแดนและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ ติดตามการ ศึกษาต่อ 
ของนักเรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงพบว่า มีนักเรียนจ านวนหนึ่งได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเอกชน-
สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งเปิดสอนเฉพาะหลักสูตรศาสนาเช่นเดียวกับโรงเรียนจรรยาอิสลาม นักเรียนที่เรียน 
ในโรงเรียนเหล่านี้มาจากครอบครัวในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่และจากต่างหมู่บ้านหรือต่างจังหวัด ขึ้นอยู่กับ
ความศรัทธาของผู้ปกครองที่มีต่อโต๊ะครูโรงเรียนนั้น ๆ โดยที่ทุกคนจะพักอาศัยอยู่ในปอเนาะ (กระท่อม)  
ซึ่งผู้ปกครองที่น าบุตรหลานมาฝากเรียนช่วยกันสร้างรอบ ๆ บ้านของโต๊ะครู ส าหรับใช้เป็นที่นอน ที่ท าอาหาร 
เก็บหนังสือและเสื้อผ้า โดยนักเรียนส่วนใหญ่ต้องอยู่ในโรงเรียนเป็นเวลานานถึง 7 ปี ซึ่งในการใช้ชีวิตอยู่  
ในโรงเรียนหากไม่ได้รับการแนะน าและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เพียงพอแล้ว เมื่อจบการศึกษาอาจจะไม่ได้
ศึกษาต่อหรือหากครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่สามารถให้ศึกษาต่อได้ ก็จะต้องออกไปประกอบอาชีพท าสวน 
รับจ้าง และไปใช้แรงงานในประเทศมาเลเซีย 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2541 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริให้ความร่วมมือกับโรงเรียน เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาสามัญ  
การอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาทางด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐาน สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้ในอนาคต 
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2543 จึงได้เริ่มการด าเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  



2 
 

 ในปีการศึกษา 2564 มี โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชด าริ  
จ านวน 19 โรง ได้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5  
พ.ศ.2560-2569 ซึ่งประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก ดังนี้ 

- เป้าหมายหลักที่ 1 เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา 
- เป้าหมายหลักที่ 2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
- เป้าหมายหลักที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม 
- เป้าหมายหลักที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ 
- เป้าหมายหลักที่ 5 ปลูกฝังจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- เป้าหมายหลักที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทย 
- เป้าหมายหลักที่ 7 ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน 
- เป้าหมายหลักที่ 8 พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ 
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน โครงการแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ในปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพ่ือให้ทราบ
สถานการณ์และผลการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 ในปีการศึกษา 2564 
และก าหนดแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ทราบสถานการณ์และผลการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
  ฉบับที่ 5 ในปีการศึกษา 2564 
 2. เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. โรงเรียนทราบสถานการณ์และผลการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
  ฉบับที่ 5 ในปีการศึกษา 2564 
 2. โรงเรียนสามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนให้มีคุณภาพมากข้ึน 
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กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2564 มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเด็กที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน เอกชน 
สอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ระดับอนุบาล จ านวน 2,646 คน 
ระดับประถมศึกษา จ านวน 5,667 คน และระดับมัธยมศึกษา จ านวน 8,649 คน และจ านวนบุคลากร แบ่งเป็น 
ครูผู้สอน จ านวน 1,174 คน และบุคลากรอื่น ๆ จ านวน 153 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 
ตาราง 1 จ านวนนักเรียน และบุคลากร ปีการศึกษา 2564  
ที ่ โรงเรียน จ านวนนักเรียน (คน) จ านวนบุคลากร (คน) 

  อนุบาล ประถม มัธยม รวม ครู อ่ืน ๆ 
จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม* 97 27 254 378 35 6 
2 นิรันดรวิทยา 253 356 555 1,164 50 26 
3 อิบตีดาวิทยา 443 912 1,368 2,723 196 - 
4 ต้นตันหยง - - 920 920 82 7 
5 อัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ 161 370 448 979 89 - 
6 ดารุลฮิกมะห์ - - 233 233 12 4 
7 อิสลามบูรพาวิทยา - - 605 605 55 2 
8 ดาราวิทยา 569 1,463 454 2,486 165 27 
9 นราวิทย์อิสลาม - - 249 249 16 4 
10 สมานมิตรวิทยา* 42 21 543 606 29 20 
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 97 291 624 1,012 67 - 
12 อิสลามศาสน์ดารุสลาม* 40 101 70 211 4 - 
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินคลองหินวิทยา 357 858 777 1,992 146 20 
14 บ้านกูวิง* - - 102 102 4 - 
15 บากงพิทยา (บางเขา) 174 463 299 936 79 15 
16 ศาสน์อิสลามกะลาพอ - - 224 224 19 3 
17 ธรรมพิทยาคาร 166 359 304 829 37 1 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 209 446 526 1,181 71 16 
19 ธรรมคีรีวิทยา 38 - 94 132 18 2 

รวม 2,646 5,667 8,649 16,962 1,174 153 

หมายเหต ุ 1. รร.จรรยาอิสลาม ระดับชั้นประถมศึกษา เปิดถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
  2. รร.สมานมิตรวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษา เปิดถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
  3. รร.อิสลามศาสน์ดารุสลาม และรร.บ้านกูวิง เปิดสอนศาสนาเพียงอย่างเดียว 
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ผลการด าเนินงาน 
 
ตามเป้าหมายหลักที่ 1 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพเด็กเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
 1. หญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด และทารกได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
 2. เด็กทุกช่วงอายุได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการและมีพัฒนาการสมวัย 
 3. เด็กและเยาวชนมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมขึ้น และมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
 
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด – 3 ปี (ตัวชี้วัดที่ 1-5) 
 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ไม่ได้ด าเนินการ 
 
กลุ่มเด็กอนุบาล เด็กประถมศึกษาและเด็กมัธยมศึกษา (ตัวช้ีวัดที่ 6-15) 
กลุ่มเด็กอนุบาล 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของเด็กอนุบาล 
 ร้อยละของภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของเด็กอนุบาล พบว่า โรงเรียนส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีร้อยละของภาวะน้ าหนัก
น้อยกว่าเกณฑ์ของเด็กอนุบาล ครั้งที่ 1 เท่ากับ 11.85 (จ านวน 248 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งก าหนดให้ร้อยละของภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของเด็กอนุบาล ไม่เกินร้อยละ 7 พบว่า 
เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของเด็กอนุบาล พบว่า  
รร.สมานมิตรวิทยา ร้อยละ 21.74 (จ านวน 10 คน), รร.จรรยาอิสลาม ร้อยละ 16.49 (จ านวน 16 คน), 
รร.อิบตีดาวิทยา ร้อยละ 15.54 (จ านวน 69 คน), รร.ธรรมพิทยาคาร ร้อยละ 14.46 (จ านวน 24 คน),  
รร.นิรันดรวิทยา ร้อยละ 12.70 (จ านวน 32 คน) รร.ดาราวิทยา ร้อยละ 12.59 (จ านวน 72 คน) และ 
รร.ธรรมคีรีวิทยา ร้อยละ 8.70 (จ านวน 4 คน) ตามล าดับ มีร้อยละของภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของเด็กอนุบาล 
ครั้งที่ 1 สูงกว่าเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังตาราง 2 
ตาราง 2 ร้อยละของภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของเด็กอนุบาล ปีการศึกษา 2564 

ที ่ โรงเรียน ครั้งที่ 1 
  จ านวนนักเรียน น้อยกว่าเกณฑ์ 
  ที่ช่ังน้ าหนัก   
  (คน) คน ร้อยละ 
จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม 97 16 16.49 
2 นิรันดรวิทยา 252 32 12.70 
3 อิบตีดาวิทยา 444 69 15.54 
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ตาราง 2 ร้อยละของภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของเด็กอนุบาล ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
ล าดับ โรงเรียน ครั้งที่ 1 

  จ านวนนักเรียน น้อยกว่าเกณฑ์ 
  ที่ช่ังน้ าหนัก   
  (คน) คน ร้อยละ 
4 ต้นตันหยง    
5 อัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ ไม่ได้ส่งข้อมูล 
6 ดารุลฮิกมะห์    
7 อิสลามบูรพาวิทยา    
8 ดาราวิทยา 572 72 12.59 
9 นราวิทย์อิสลาม    
10 สมานมิตรวิทยา 46 10 21.74 
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 88 5 5.68 
12 อิสลามศาสน์ดารุสลาม ไม่ได้ส่งข้อมูล 
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินคลองหินวิทยา ไม่ได้ส่งข้อมูล 
14 บ้านกูวิง    
15 บากงพิทยา (บางเขา) 174 4 2.30 
16 ศาสน์อิสลามกะลาพอ    
17 ธรรมพิทยาคาร 166 24 14.46 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 208 12 5.77 
19 ธรรมคีรีวิทยา 46 4 8.70 

ค่าเฉลี่ย 2,093 248 11.85 
หมายเหตุ : เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ร้อยละของภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของเด็กอนุบาลไม่เกินร้อยละ 7 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กนักเรียน 
 ร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กนักเรียน พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กอนุบาล ครั้งที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ 11.04  
(จ านวน 231 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก าหนดให้ร้อยละของภาวะเตี้ยของ 
เด็กนักเรียน ไม่เกินร้อยละ 5 พบว่า เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กอนุบาล พบว่า รร.สมานมิตรวิทยา ร้อยละ 41.30 
(จ านวน 19 คน), รร.จรรยาอิสลาม ร้อยละ 27.84 (จ านวน 27 คน), รร.อิบตีดาวิทยา ร้อยละ 15.99  
(จ านวน 71 คน), รร.นิรันดรวิทยา ร้อยละ 15.08 (จ านวน 38 คน), รร.ธรรมพิทยาคาร ร้อยละ 12.05 (จ านวน 20 คน) 
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และรร.ดาราวิทยา ร้อยละ 7.69 (จ านวน 44 คน) ตามล าดับ มีร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กอนุบาล ครั้งที่ 1 
สูงกว่าเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังตาราง 3 
ตาราง 3 ร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กอนุบาล ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ โรงเรียน ครั้งที่ 1 
  จ านวนนักเรียน เตี้ย 
  ที่วัดส่วนสูง   
  (คน) คน ร้อยละ 
จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม 97 27 27.84 
2 นิรันดรวิทยา 252 38 15.08 
3 อิบตีดาวิทยา 444 71 15.99 
4 ต้นตันหยง    
5 อัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ ไม่ได้ส่งข้อมูล 
6 ดารุลฮิกมะห์    
7 อิสลามบูรพาวิทยา    
8 ดาราวิทยา 572 44 7.69 
9 นราวิทย์อิสลาม    
10 สมานมิตรวิทยา 46 19 41.30 
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 88 2 2.27 
12 อิสลามศาสน์ดารุสลาม ไม่ได้ส่งข้อมูล 
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินคลองหินวิทยา ไม่ได้ส่งข้อมูล 
14 บ้านกูวิง    
15 บากงพิทยา (บางเขา) 174 4 2.30 
16 ศาสน์อสิลามกะลาพอ    
17 ธรรมพิทยาคาร 166 20 12.05 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 208 6 2.88 
19 ธรรมคีรีวิทยา 46 0 0.00 

ค่าเฉลี่ย 2,093 231 11.04 
หมายเหตุ : เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ร้อยละของภาวะเตี้ยของนักเรียนไม่เกินร้อยละ 5 

 
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของภาวะผอมของเด็กนักเรียน 
 ร้อยละของภาวะผอมของเด็กนักเรียน พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีร้อยละของภาวะผอมของเด็กอนุบาล ครั้งที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ 8.55 (จ านวน 179 คน) 
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เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก าหนดให้ร้อยละของภาวะผอมของเด็กนักเรียน 
ไม่เกินร้อยละ 5 พบว่า เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของภาวะผอมของเด็กอนุบาล พบว่า รร.ธรรมพิทยาคาร  
ร้อยละ 25.90 (จ านวน 43 คน), รร.สมานมิตรวิทยา ร้อยละ 13.04 (จ านวน 6 คน), รร.อิบตีดาวิทยา ร้อยละ 12.16 
(จ านวน 54 คน), รร.นิรันดรวิทยา ร้อยละ 11.11 (จ านวน 28 คน) และรร.จรรยาอิสลาม ร้อยละ 8.25 
(จ านวน 8 คน) ตามล าดับ มีร้อยละของภาวะผอมของเด็กอนุบาล ครั้ งที่  1  สูงกว่าเป้าหมายของ 
กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังตาราง 4 
ตาราง 4 ร้อยละของภาวะผอมของเด็กอนุบาล ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ โรงเรียน ครั้งที่ 1 
  จ านวนนักเรียน ผอม 
  ที่ตรวจ   
  (คน) คน ร้อยละ 
จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม 97 8 8.25 
2 นิรันดรวิทยา 252 28 11.11 
3 อิบตีดาวิทยา 444 54 12.16 
4 ต้นตันหยง    
5 อัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ ไม่ได้ส่งข้อมูล 
6 ดารุลฮิกมะห์    
7 อิสลามบูรพาวิทยา    
8 ดาราวิทยา 572 22 3.85 
9 นราวิทย์อิสลาม    
10 สมานมิตรวิทยา 46 6 13.04 
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 88 4 4.55 
12 อิสลามศาสน์ดารุสลาม ไม่ได้ส่งข้อมูล 
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินคลองหินวิทยา ไม่ได้ส่งข้อมูล 
14 บ้านกูวิง    
15 บากงพิทยา (บางเขา) 174 4 2.30 
16 ศาสน์อิสลามกะลาพอ    
17 ธรรมพิทยาคาร 166 43 25.90 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 208 10 4.81 
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ตาราง 4 ร้อยละของภาวะผอมของเด็กอนุบาล ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
ล าดับ โรงเรียน ครั้งที่ 1 

  จ านวนนักเรียน ผอม 
  ที่ตรวจ   
  (คน) คน ร้อยละ 
19 ธรรมคีรีวิทยา 46 0 0.00 

ค่าเฉลี่ย 2,093 179 8.55 
หมายเหตุ : เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ร้อยละของภาวะผอมของเด็กนักเรียนไม่เกนิร้อยละ 5 

 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กนักเรียน 
 ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กนักเรียน พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส  มีร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กอนุบาล 
ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.25 (จ านวน 68 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก าหนดให้
ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กนักเรียน ไม่เกินร้อยละ 10 พบว่า ไม่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 
รายละเอียดดังตาราง 5 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กอนุบาล พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่
มีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนอยู่ในเกณฑ์ของเป้าหมาย ยกเว้น รร.ธรรมคีรีวิทยา ร้อยละ 17.39 (จ านวน 8 คน) 
และรร.จรรยาอิสลาม ร้อยละ 16.49 (จ านวน 16 คน) ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 5 
ตาราง 5 ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กอนุบาล ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ โรงเรียน ครั้งที่ 1 
  จ านวนนักเรียน เริ่มอ้วน+อ้วน 
  ที่ตรวจ   
  (คน) คน ร้อยละ 
จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม 97 16 16.49 
2 นิรันดรวิทยา 252 10 3.97 
3 อิบตีดาวิทยา 444 19 4.28 
4 ต้นตันหยง    
5 อัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ ไม่ได้ส่งข้อมูล 
6 ดารุลฮิกมะห์    
7 อิสลามบูรพาวิทยา    
8 ดาราวิทยา 572 3 0.52 
9 นราวิทย์อิสลาม    
10 สมานมิตรวิทยา 46 3 6.52 
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 88 0 0.00 
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ตาราง 5 ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กอนุบาล ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
ล าดับ โรงเรียน ครั้งที่ 1 

  จ านวนนักเรียน เริ่มอ้วน+อ้วน 
  ที่ตรวจ   
  (คน) คน ร้อยละ 
12 อิสลามศาสน์ดารุสลาม ไม่ได้ส่งข้อมูล 
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินคลองหินวิทยา ไม่ได้ส่งข้อมูล 
14 บ้านกูวิง    
15 บากงพิทยา (บางเขา) 174 0 0.00 
16 ศาสน์อิสลามกะลาอ    
17 ธรรมพิทยาคาร 166 0 0.00 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 208 9 4.33 
19 ธรรมคีรีวิทยา 46 8 17.39 

ค่าเฉลี่ย 2,093 68 3.25 
หมายเหตุ : เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กนักเรียนไม่เกินร้อยละ 10 

 
ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของเด็กนักเรียน 
 ร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของเด็กนักเรียน พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกาย  
ตามเกณฑ์ของเด็กอนุบาล ครั้งที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ 83.40 (จ านวน 1,271 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก าหนดให้ร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของเด็กนักเรียน  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป พบว่า ไม่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของเด็กอนุบาล พบว่า 
รร.สมบูรณ์ศาสน์ ร้อยละ 46.59 (จ านวน 41 คน), รร.ธรรมคีรีวิทยา ร้อยละ 69.57 (จ านวน 32 คน)  
และรร.นิรันดรวิทยา ร้อยละ 70.63 (จ านวน 178 คน) ตามล าดับ มีร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์ของเด็กอนุบาล ครั้งที่ 1 ต่ ากว่าเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังตาราง 6 
ตาราง 6 ร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของเด็กอนุบาล ปีการศึกษา 2564 
ล าดับ โรงเรียน ครั้งที่ 1 

  จ านวนนักเรียนที่วัด ดีมาก+ดี 
  (คน) คน ร้อยละ 

จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม 97 90 92.78 
2 นิรันดรวิทยา 252 178 70.63 
3 อิบตีดาวิทยา 447 386 86.35 
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ตาราง 6 ร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของเด็กอนุบาล ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 

หมายเหตุ: เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของเด็กนักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
กลุ่มเด็กประถมศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กนักเรียน 
 ร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กนักเรียน พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส มีร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กประถมศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ 9.87 
(จ านวน 422 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก าหนดให้ร้อยละของภาวะเตี้ย
ของเด็กนักเรียน ไม่เกินร้อยละ 5 พบว่า เป็นปัญหาทางสาธารณสุข  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กประถมศึกษา พบว่า รร.สมานมิตรวิทยา  
ร้อยละ 21.43 (จ านวน 3 คน), รร.ส่งเสริมอิสลาม ร้อยละ 18.45 (จ านวน 81 คน), รร.ธรรมพิทยาคาร ร้อยละ 12.71 
(จ านวน 45 คน), รร.จรรยาอิสลาม ร้อยละ 11.54 (จ านวน 3 คน), รร.อิบตีดาวิทยา ร้อยละ 11.26  
(จ านวน 101 คน), รร.ดาราวิทยา ร้อยละ 9.67 (จ านวน 141 คน), รร.นิรันดรวิทยา ร้อยละ 8.99 (จ านวน 32 คน) 

ล าดับ โรงเรียน ครั้งที่ 1 
  จ านวนนักเรียนที่วัด ดีมาก+ดี 
  (คน) คน ร้อยละ 
4 ต้นตันหยง    
5 อัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ ไม่ได้ส่งข้อมูล 
6 ดารุลฮิกมะห์    
7 อิสลามบูรพาวิทยา    
8 ดาราวิทยา ไม่ได้ส่งข้อมูล 
9 นราวิทย์อิสลาม    
10 สมานมิตรวิทยา 46 40 86.96 
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 88 41 46.59 
12 อิสลามศาสน์ดารุสลาม ไม่ได้ส่งข้อมูล 
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินคลองหินวิทยา ไม่ได้ส่งข้อมูล 
14 บ้านกูวิง    
15 บากงพิทยา (บางเขา) 174 174 100.00 
16 ศาสน์อิสลามกะลาพอ    
17 ธรรมพิทยาคาร 166 135 81.33 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 208 195 93.75 
19 ธรรมคีรีวิทยา 46 32 69.57 

ค่าเฉลี่ย 1,524 1,271 83.40 
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และรร.สมบูรณ์ศาสน์ ร้อยละ 5.93 (จ านวน 16 คน) ตามล าดับ มีร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กประถมศึกษา 
ครั้งที่ 1 สูงกว่าเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังตาราง 7 
ตาราง 7 ร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ โรงเรียน ครั้งที่ 1 
  จ านวนนักเรียน เตี้ย 
  ที่วัดส่วนสูง   
  (คน) คน ร้อยละ 
จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม 26 3 11.54 
2 นิรันดรวิทยา 356 32 8.99 
3 อิบตีดาวิทยา 897 101 11.26 
4 ต้นตันหยง    
5 อัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ ไม่ได้ส่งข้อมูล 
6 ดารุลฮิกมะห์    
7 อิสลามบูรพาวิทยา    
8 ดาราวิทยา 1,458 141 9.67 
9 นราวิทย์อิสลาม    
10 สมานมิตรวิทยา 14 3 21.43 
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 270 16 5.93 
12 อิสลามศาสน์ดารุสลาม ไม่ได้ส่งข้อมูล 
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินคลองหินวิทยา ไม่ได้ส่งข้อมูล 
14 บ้านกูวิง    
15 บากงพิทยา (บางเขา) 463 0 0.00 
16 ศาสน์อิสลามกะลาพอ    
17 ธรรมพิทยาคาร 354 45 12.71 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 439 81 18.45 
19 ธรรมคีรีวิทยา    

ค่าเฉลี่ย 4,277 422 9.87 
หมายเหตุ : เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กนักเรียนไมเ่กินร้อยละ 5 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของภาวะผอมของเด็กนักเรียน 
 ร้อยละของภาวะผอมของเด็กนักเรียน พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีร้อยละของภาวะผอมของเด็กประถมศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ 9.80 
(จ านวน 419 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก าหนดให้ร้อยละของภาวะผอม
ของเด็กนักเรียนไม่เกินร้อยละ 5 พบว่า เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของภาวะผอมของเด็กประถมศึกษา พบว่า รร.ธรรมพิทยาคาร 
ร้อยละ 28.25 (จ านวน 100 คน), รร.ส่งเสริมอิสลาม ร้อยละ  23.92 (จ านวน 105 คน), รร.สมานมิตรวิทยา  
ร้อยละ 21.43 (จ านวน 3 คน), รร.จรรยาอิสลาม ร้อยละ 11.54 (จ านวน 3 คน) รร.ดาราวิทยา ร้อยละ 10.22 
(จ านวน 149 คน) และรร.นิรันดรวิทยา ร้อยละ 6.74 (จ านวน 24 คน) ตามล าดับ มีร้อยละของภาวะผอมของ
เด็กประถมศึกษา ครั้งที่ 1 สูงกว่าเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังตาราง 8 
ตาราง 8  ร้อยละของภาวะผอมของเด็กประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ โรงเรียน ครั้งที่ 1 
  จ านวนนักเรียน ผอม 
  ที่ตรวจ   
  (คน) คน ร้อยละ 
จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม 26 3 11.54 
2 นิรันดรวิทยา 356 24 6.74 
3 อิบตีดาวิทยา 897 27 3.01 
4 ต้นตันหยง    
5 อัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ ไม่ได้ส่งข้อมูล 
6 ดารุลฮิกมะห์    
7 อิสลามบูรพาวิทยา    
8 ดาราวิทยา 1,458 149 10.22 
9 นราวิทย์อิสลาม    
10 สมานมิตรวิทยา 14 3 21.43 
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 270 6 2.22 
12 อิสลามศาสน์ดารุสลาม ไม่ได้ส่งข้อมูล 
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินคลองหินวิทยา ไม่ได้ส่งข้อมูล 
14 บ้านกูวิง    
15 บากงพิทยา (บางเขา) 463 2 0.43 
16 ศาสน์อิสลามกะลาพอ    
17 ธรรมพิทยาคาร 354 100 28.25 
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ตาราง 8 ร้อยละของภาวะผอมของเด็กประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
ล าดับ โรงเรียน ครั้งที่ 1 

  จ านวนนักเรียน ผอม 
  ที่ตรวจ   
  (คน) คน ร้อยละ 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 439 105 23.92 
19 ธรรมคีรีวิทยา    

ค่าเฉลี่ย 4,277 419 9.80 
หมายเหตุ : เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ร้อยละของภาวะผอมของเด็กนักเรียนไม่เกินร้อยละ 5 

 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กนักเรียน 
 ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กนักเรียน พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัด
สงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กประถมศึกษา ครั้งที่ 1 
เท่ากับ 4.75 (จ านวน 203 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก าหนดให้ร้อยละ
ของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กนักเรียน ไม่เกินร้อยละ 10 พบว่า ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กประถมศึกษา พบว่า  
โรงเรียนส่วนใหญ่มีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนอยู่ในเกณฑ์ของเป้าหมาย ยกเว้น รร.ส่งเสริมอิสลาม ร้อยละ 18.45 
(จ านวน 81 คน) รายละเอียดดังตาราง 9 
ตาราง 9 ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ โรงเรียน ครั้งที่ 1 
  จ านวนนักเรียน เริ่มอ้วน+อ้วน 
  ที่ตรวจ   
  (คน) คน ร้อยละ 
จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม 26 0 0.00 
2 นิรันดรวิทยา 356 23 6.46 
3 อิบตีดาวิทยา 897 69 7.69 
4 ต้นตันหยง    
5 อัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ ไม่ได้ส่งข้อมูล 
6 ดารุลฮิกมะห์    
7 อิสลามบูรพาวิทยา    
8 ดาราวิทยา 1,458 10 0.69 
9 นราวิทย์อิสลาม    
10 สมานมิตรวิทยา 14 1 7.14 
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ตาราง 9 ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
ล าดับ โรงเรียน ครั้งที่ 1 

  จ านวนนักเรียน เริ่มอ้วน+อ้วน 
  ที่ตรวจ   
  (คน) คน ร้อยละ 
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 270 0 0.00 
12 อิสลามศาสน์ดารุสลาม ไม่ได้ส่งข้อมูล 
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินคลองหินวิทยา ไม่ได้ส่งข้อมูล 
14 บ้านกูวิง    
15 บากงพิทยา (บางเขา) 463 6 1.30 
16 ศาสน์อิสลามกะลาพอ    
17 ธรรมพิทยาคาร 354 13 3.67 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 439 81 18.45 
19 ธรรมคีรีวิทยา    

ค่าเฉลี่ย 4,277 203 4.75 
หมายเหตุ : เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กนักเรียนไม่เกินร้อยละ 10 

 
ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของเด็กนักเรียน 
 ร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของเด็กนักเรียน พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกาย  
ตามเกณฑ์ของเด็กประถมศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ 79.66 (จ านวน 2,240 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่ งก าหนดให้ร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
ของเด็กนักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป พบว่า เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของเด็กประถมศึกษา 
พบว่า รร.ส่งเสริมอิสลาม ร้อยละ 61.73 (จ านวน 271 คน), รร.สมบูรณ์ศาสน์ ร้อยละ 62.22 (จ านวน 168 คน),  
รร.บากงพิทยา (บางเขา) ร้อยละ 76.03 (จ านวน 352 คน) และรร.ธรรมพิทยาคาร ร้อยละ 78.81  
(จ านวน 279 คน) ตามล าดับ มีร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของเด็กประถมศึกษา ครั้งที่ 1  
ต่ ากว่าเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังตาราง 10 
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ตาราง 10 ร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของเด็กประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 

หมายเหตุ: เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดใหร้้อยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของเด็กนักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
กลุ่มเด็กมัธยมศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กนักเรียน  
 ร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กนักเรียน พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 5.87 (จ านวน 397 คน) 
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก าหนดให้ร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กนักเรียน  
ไม่เกินร้อยละ 5 พบว่า เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 

ล าดับ โรงเรียน ครั้งที่ 1 
  จ านวนนักเรียนที่วัด ดีมาก+ดี 
  (คน) คน ร้อยละ 

จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม 26 26 100.00 
2 นิรันดรวิทยา 356 308 86.52 
3 อิบตีดาวิทยา 890 823 92.47 
4 ต้นตันหยง    
5 อัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ ไม่ได้ส่งข้อมูล 
6 ดารุลฮิกมะห์    
7 อิสลามบูรพาวิทยา    
8 ดาราวิทยา ไม่ได้ส่งข้อมูล 
9 นราวิทย์อิสลาม    
10 สมานมิตรวิทยา 14 13 92.86 
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 270 168 62.22 
12 อิสลามศาสน์ดารุสลาม ไม่ได้ส่งข้อมูล 
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินคลองหินวิทยา ไม่ได้ส่งข้อมูล 
14 บ้านกูวิง    
15 บากงพิทยา (บางเขา) 463 352 76.03 
16 ศาสน์อิสลามกะลาพอ    
17 ธรรมพิทยาคาร 354 279 78.81 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 439 271 61.73 
19 ธรรมคีรีวิทยา    

ค่าเฉลี่ย 2,812 2,240 79.66 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กมัธยมศึกษา พบว่า รร.อิบตีดาวิทยา  
ร้อยละ 12.36 (จ านวน 145 คน), รร.ธรรมคีรีวิทยา ร้อยละ 11.46 (จ านวน 11 คน), รร.สมานมิตรวิทยา  
ร้อยละ 9.96 (จ านวน 55 คน), รร.ศาสน์อิสลามกะลาพอ ร้อยละ 8.93 (จ านวน 20 คน), รร.นิรันดรวิทยา 
ร้อยละ 5.60 (จ านวน 31 คน) และรร.ต้นตันหยง ร้อยละ 5.33 (จ านวน 45 คน) ตามล าดับ มีร้อยละของ
ภาวะเตี้ยของเด็กมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 สูงกว่าเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังตาราง 11 
ตาราง 11 ร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ล าดับ โรงเรียน ครั้งที่ 1 
  จ านวนนักเรียน เตี้ย 
  ที่วัดส่วนสูง   
  (คน) คน ร้อยละ 
จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม 252 10 3.97 
2 นิรันดรวิทยา 554 31 5.60 
3 อิบตีดาวิทยา 1,173 145 12.36 
4 ต้นตันหยง 845 45 5.33 
5 อัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ ไม่ได้ส่งข้อมูล 
6 ดารุลฮิกมะห์ 234 9 3.85 
7 อิสลามบูรพาวิทยา 596 16 2.68 
8 ดาราวิทยา 453 21 4.64 
9 นราวิทย์อิสลาม ไม่ได้ส่งข้อมูล 
10 สมานมิตรวิทยา 550 55 9.96 
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 623 1 0.16 
12 อิสลามศาสน์ดารุสลาม ไม่ได้ส่งข้อมูล 
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินคลองหินวิทยา ไม่ได้ส่งข้อมูล 
14 บ้านกูวิง 26 0 0.00 
15 บากงพิทยา (บางเขา) 315 5 1.59 
16 ศาสน์อิสลามกะลาพอ 224 20 8.93 
17 ธรรมพิทยาคาร 303 3 0.99 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 522 25 4.79 
19 ธรรมคีรีวิทยา 96 11 11.46 

ค่าเฉลี่ย 6,766 397 5.87 
หมายเหตุ : เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กนักเรียนไมเ่กินร้อยละ 5 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของภาวะผอมของเด็กมัธยมศึกษา  
 ร้อยละของภาวะผอมของเด็กนักเรียน พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีร้อยละของภาวะผอมของเด็กมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 5.13 (จ านวน 347 คน) 
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก าหนดให้ร้อยละของภาวะผอมของเด็กนักเรียน 
ไม่เกินร้อยละ 5 พบว่า เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของภาวะผอมของเด็กมัธยมศึกษา พบว่า รร.ธรรมพิทยาคาร 
ร้อยละ 39.93 (จ านวน 121 คน), รร.ศาสน์อิสลามกะลาพอ ร้อยละ 9.82 (จ านวน 22 คน), รร.ดาราวิทยา 
ร้อยละ 6.62 (จ านวน 30 คน), รร.จรรยาอิสลาม ร้อยละ 6.35 (จ านวน 16 คน) และรร.ดารุลฮิกมะห์ ร้อยละ 5.13 
(จ านวน 12 คน) ตามล าดับ มีร้อยละของภาวะผอมของเด็กมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 สูงกว่าเป้าหมายของ
กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังตาราง 12 
ตาราง 12 ร้อยละของภาวะผอมของเด็กมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ โรงเรียน ครั้งที่ 1 
  จ านวนนักเรียน ผอม 
  ที่ตรวจ   
  (คน) คน ร้อยละ 
จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม 252 16 6.35 
2 นิรันดรวิทยา 554 17 3.07 
3 อิบตีดาวิทยา 1,173 36 3.07 
4 ต้นตันหยง 845 42 4.97 
5 อัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ ไม่ได้ส่งข้อมูล 
6 ดารุลฮิกมะห์ 234 12 5.13 
7 อิสลามบูรพาวิทยา 596 10 1.68 
8 ดาราวิทยา 453 30 6.62 
9 นราวิทย์อิสลาม ไม่ได้ส่งข้อมูล 
10 สมานมิตรวิทยา 550 15 2.73 
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 623 5 0.80 
12 อิสลามศาสน์ดารุสลาม ไม่ได้ส่งข้อมูล 
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินคลองหินวิทยา ไม่ได้ส่งข้อมูล 
14 บ้านกูวิง 26 0 0.00 
15 บากงพิทยา (บางเขา) 315 4 1.27 
16 ศาสน์อิสลามกะลาพอ 224 22 9.82 
17 ธรรมพิทยาคาร 303 121 39.93 
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ตาราง 12 ร้อยละของภาวะผอมของเด็กมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
ล าดับ โรงเรียน ครั้งที่ 1 

  จ านวนนักเรียน ผอม 
  ที่ตรวจ   
  (คน) คน ร้อยละ 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 522 17 3.26 
19 ธรรมคีรีวิทยา 96 0 0.00 

ค่าเฉลี่ย 6,766 347 5.13 
หมายเหตุ : เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ร้อยละของภาวะผอมของเด็กนักเรียนไม่เกนิร้อยละ 5 

 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กนักเรียน 
 ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กนักเรียน พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพ้ืนที่
จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่ มอ้วนของเด็กมัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 1 เท่ากับ 7.89 (จ านวน 534 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก าหนดให้
ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กนักเรียนไม่เกินร้อยละ 10 พบว่า ไม่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กมัธยมศึกษา พบว่า  
โรงเรียนส่วนใหญ่มีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนอยู่ในเกณฑ์ของเป้าหมาย ยกเว้น รร.บ้านกูวิง ร้อยละ 23.08 
(จ านวน 6 คน), รร.จรรยาอิสลาม ร้อยละ 14.29 (จ านวน 36 คน), รร.อิบตีดาวิทยา ร้อยละ 12.79  
(จ านวน 150 คน), รร.นิรันดรวิทยา ร้อยละ 11.37 (จ านวน 63 คน) และรร.ดารุลฮิกมะห์ ร้อยละ 10.68 
(จ านวน 25 คน) ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 13 
ตาราง 13 ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ โรงเรียน ครั้งที่ 1 
  จ านวนนักเรียน เริ่มอ้วน + อ้วน 
  ที่ตรวจ   
  (คน) คน ร้อยละ 
จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม 252 36 14.29 
2 นิรันดรวิทยา 554 63 11.37 
3 อิบตีดาวิทยา 1,173 150 12.79 
4 ต้นตันหยง 845 78 9.23 
5 อัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ ไม่ได้ส่งข้อมูล 
6 ดารุลฮิกมะห์ 234 25 10.68 
7 อิสลามบูรพาวิทยา 596 53 8.89 
8 ดาราวิทยา 453 6 1.32 
9 นราวิทย์อิสลาม ไม่ได้ส่งข้อมูล 
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ตาราง 13 ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
ล าดับ โรงเรียน ครั้งที่ 1 
  จ านวนนักเรียน เริ่มอ้วน + อ้วน 
  ที่ตรวจ   
  (คน) คน ร้อยละ 
10 สมานมิตรวิทยา 550 45 8.18 
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 623 0 0.00 
12 อิสลามศาสน์ดารุสลาม ไม่ได้ส่งข้อมูล 
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินคลองหินวิทยา ไม่ได้ส่งข้อมูล 
14 บ้านกูวิง 26 6 23.08 
15 บากงพิทยา (บางเขา) 315 11 3.49 
16 ศาสน์อิสลามกะลาพอ 224 10 4.46 
17 ธรรมพิทยาคาร 303 14 4.62 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 522 37 7.09 
19 ธรรมคีรีวิทยา 96 0 0.00 

ค่าเฉลี่ย 6,766 534 7.89 
หมายเหตุ : เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนของเด็กนักเรียนไม่เกินร้อยละ 10 

 
ตัวช้ีวัดที่ 10  ร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของนักเรียน 
 ร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของเด็กนักเรียน พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกาย  
ตามเกณฑ์ของเด็กมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ 85.57 (จ านวน 5,343 คน) เมื่ อเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่ งก าหนดให้ร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
ของเด็กนักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป พบว่า ไม่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของเด็กมัธยมศึกษา 
พบว่า รร.สมบูรณ์ศาสน์ ร้อยละ 73.03 (จ านวน 455 คน), รร.สมานมิตรวิทยา ร้อยละ 74.91 (จ านวน 406 คน), 
และรร.นิรันดรวิทยา ร้อยละ 77.26 (จ านวน 428 คน) ตามล าดับ มีร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์ของเด็กมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 ต่ ากว่าเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังตาราง 14 
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ตาราง 14 ร้อยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของเด็กมัธยมศึกษา ปี 2564 

หมายเหตุ: เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดใหร้้อยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของเด็กนักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
ตัวช้ีวัดที่ 13 อัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิในนักเรียน 

ส าหรับตัวชี้วัดนี้ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมควบคุมโรค โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ที่มีโรงเรียนในโครงการ 
ตามพระราชด าริ เป็นผู้ด าเนินการสุ่มตรวจพยาธิ มีครูผู้รับผิดชอบเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการตรวจหนอนพยาธิ 
ของโรงเรียนทั้งหมด ซึ่งสามารถขอผลการตรวจจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่ีเข้ามาตรวจในรอบปีการศึกษานั้น ๆ  
แล้วจัดส่งมายังโครงการส่วนพระองค์ฯ โดยจะด าเนินการตรวจ 3 ครั้ง คือ ต้นแผน กพด. ฉบับที่ 5 (ปีการศึกษา 2560) 

ล าดับ โรงเรียน ครั้งที่ 1 
  จ านวนนักเรียนที่วัด ดีมาก+ดี 
  (คน) คน ร้อยละ 

จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม 252 243 96.43 
2 นิรันดรวิทยา 554 428 77.26 
3 อิบตีดาวิทยา 1,346 1,244 92.42 
4 ต้นตันหยง 845 760 89.94 
5 อัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ ไม่ได้ส่งข้อมูล 
6 ดารุลฮิกมะห์ ไม่ได้ส่งข้อมูล 
7 อิสลามบูรพาวิทยา 596 531 89.09 
8 ดาราวิทยา ไม่ได้ส่งข้อมูล 
9 นราวิทย์อิสลาม ไม่ได้ส่งข้อมูล 
10 สมานมิตรวิทยา 542 406 74.91 
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 623 455 73.03 
12 อิสลามศาสน์ดารุสลาม ไม่ได้ส่งข้อมูล 
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินคลองหินวิทยา ไม่ได้ส่งข้อมูล 
14 บ้านกูวิง 26 24 92.31 
15 บากงพิทยา (บางเขา) 315 265 84.13 
16 ศาสน์อิสลามกะลาพอ 224 184 82.14 
17 ธรรมพิทยาคาร 303 261 86.14 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 522 459 87.93 
19 ธรรมคีรีวิทยา 96 83 86.46 

ค่าเฉลี่ย 6,244 5,343 85.57 
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กลางแผน กพด. ฉบับที่ 5 (ปีการศึกษา 2564) และปลายแผน กพด. ฉบับที่ 5 (ปีการศึกษา 2569)  
แต่ในปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนจึงยัง
ไม่ได้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 
 
ตัวช้ีวัดที่ 14  ร้อยละของนักเรียนที่บริโภคอาหารได้ถูกต้อง 
 ร้อยละของนักเรียนที่บริโภคอาหารได้ถูกต้อง พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพ้ืนที่  
จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีร้อยละของนักเรียนที่บริภาคอาหารได้ถูกต้อง เท่ากับ 
ร้อยละ 82.63 (จ านวน 509 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายภายใต้แผน กพด. ฉบับที่ 5 ซึ่งก าหนดให้ 
ร้อยละของนักเรียนที่บริโภคอาหารได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 
 เมือ่พิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของนักเรียนที่บริโภคอาหารได้ถูกต้อง พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่
มีร้อยละของนักเรียนที่บริโภคอาหารได้ถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ของเป้าหมาย ยกเว้น รร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา 
ร้อยละ 70.51 (จ านวน 110 คน), รร.ดาราวิทยา ร้อยละ 73.79 (จ านวน 76 คน) และรร.อัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ 
ร้อยละ 74.47 (จ านวน 35 คน) รายละเอียดดังตาราง 15 
 
ตัวช้ีวัดที่ 15 ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขนิสัยที่พึงประสงค์ 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขนิสัยที่พึงประสงค์ พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพ้ืนที่  
จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีร้อยละของนักเรียนที่มีสุขนิสัยที่พึงประสงค์ เท่ากับ  
ร้อยละ 88.31 (จ านวน 544 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายภายใต้แผน กพด. ฉบับที่ 5 ซึ่งก าหนดให้ 
ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขนิสัยที่พึงประสงค์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขนิสัยที่พึงประสงค์ พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ 
มีร้อยละของนักเรียนที่มีสุขนิสัยที่พึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์ของเป้าหมาย ยกเว้น รร.อัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์  
ร้อยละ 63.83 (จ านวน 30 คน) รายละเอียดดังตาราง 15 
ตาราง 15 ร้อยละของนักเรียนที่บริโภคอาหารได้ถูกต้อง และร้อยละของนักเรียนที่มีสุขนิสัยที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
ล าดับ โรงเรียน บริโภคอาหารได้ถูกต้อง สุขนิสัยท่ีพึงประสงค์ 
  จ านวนนักเรียน 

ทีเ่ข้ารับ 
การประเมิน 

ผ่านเกณฑ์ จ านวนนักเรียน
ทีเ่ข้ารับ 

การประเมิน 

ผ่านเกณฑ์ 

  (คน) คน ร้อยละ (คน) คน ร้อยละ 
จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม       
2 นิรันดรวิทยา       
3 อิบตีดาวิทยา 81 74 91.36 81 75 92.59 
4 ต้นตันหยง       
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ตาราง 15 ร้อยละของนักเรียนที่บริโภคอาหารได้ถูกต้อง และร้อยละของนักเรียนที่มีสุขนิสัยที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

หมายเหตุ : 1) เป้าหมาย ร้อยละ 80 ข้ึนไป ระดับดี, ร้อยละ 50-79 ระดับพอใช้, ร้อยละ 0-49 ระดับปรับปรุง 
               2) รร.จรรยาอิสลาม และรร.สมานมิตรวิทยา ระดับช้ันประถมศึกษาเปิดถึงประถมศึกษาปีท่ี 2 
     3) รร.นิรันดรวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษาเปิดถึงประถมศึกษาปีท่ี 5 
  

ล าดับ โรงเรียน บริโภคอาหารได้ถูกต้อง สุขนิสัยที่พึงประสงค์ 
  จ านวนนักเรียน 

ทีเ่ข้ารับ 
การประเมิน 

ผ่านเกณฑ์ จ านวนนักเรียน
ทีเ่ข้ารับ 

การประเมิน 

ผ่านเกณฑ์ 

  (คน) คน ร้อยละ (คน) คน ร้อยละ 
5 อัตเตาฟีกียะห์ ฯ 47 35 74.47 47 30 63.83 
6 ดารุลฮิกมะห์       
7 อิสลามบูรพาวิทยา       
8 ดาราวิทยา 103 76 73.79 103 84 81.55 
9 นราวิทย์อิสลาม       
10 สมานมิตรวิทยา       
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 21 17 80.95 21 21 100.00 
12 อิสลามศาสน์ฯ       
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินฯ 156 110 70.51 156 130 83.33 
14 บ้านกูวิง       
15 บากงพิทยา ฯ 89 89 100.00 89 89 100.00 
16 ศาสน์อิสลาม ฯ       
17 ธรรมพิทยาคาร 55 48 87.27 55 55 100.00 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 64 60 93.75 64 60 93.75 
19 ธรรมคีรีวิทยา       

ค่าเฉลี่ย 616 509 82.63 616 544 88.31 
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เป้าหมายหลักที่ 3 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม 
เป้าหมายหมายการด าเนินงาน 
 1. เด็กและเยาวชนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 2. เด็กและเยาวชนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. เด็กและเยาวชนได้รับการเตรียมความพร้อมส าหรับประชาคมอาเซียน 
 4. ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 ในปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบทั้งหมด 8 โรงเรียน  
มีจ านวนผู้เข้าสอบ 568 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบทั้งหมด 17 โรงเรียน จ านวนผู้เข้าสอบ 
1,342 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบทั้งหมด 17  โรงเรียน จ านวนผู้เข้าสอบ 867 คน  
มีผลการประเมินตามชี้วัด สรุปได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตัวชี้วัดที่ 21 คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ผลการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2563 
พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ทุกโรงเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (Mean = 56.20, S.D = 16.73) และระดับสังกัด 
(Mean = 59.62, S.D = 17.09) รายละเอียดดังตาราง 16 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ผลการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2563 
พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ทุกโรงเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (Mean = 54.29, S.D = 16.22) และระดับ
สังกัด (Mean = 52.94, S.D = 16.81) รายละเอียดดังตาราง 17 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ผลการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2563 
พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส  
ทุกโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (Mean = 44.36, S.D = 16.14) 
และระดับสังกัด (Mean = 41.84, S.D = 16.84) รายละเอียดดังตาราง 18  
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ตัวชี้วัดที่ 22 คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ผลการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จากการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ปีการศึกษา 2563 พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
ทุกโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (Mean = 38.78, S.D = 13.79) 
และระดับสังกัด (Mean = 41.99, S.D = 15.15) รายละเอียดดังตาราง 16 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ผลการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จากการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ปีการศึกษา 2563 พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
ทุกโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (Mean = 29.89, S.D = 9.66) 
และระดับสังกัด (Mean = 29.63, S.D = 9.65) รายละเอียดดังตาราง 17 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ผลการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จากการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ปีการศึกษา 2563 พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
ทุกโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (Mean = 32.68, S.D = 13.07) 
และระดับสังกัด (Mean = 31.62, S.D = 13.20) รายละเอียดดังตาราง 18 
 
ตัวชี้วัดที่ 23 คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ผลการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จากการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ปีการศึกษา 2563 พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
ทุกโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (Mean = 29.99, S.D = 15.21) 
และระดับสังกัด (Mean = 33.98, S.D = 17.92) รายละเอียดดังตาราง 16 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ผลการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จากการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ปีการศึกษา 2563 พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส   
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โรงเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (Mean = 25.46, S.D = 15.02) 
และระดับสังกัด (Mean = 25.48, S.D = 15.01) ยกเว้น รร.ธรรมคีรีวิทยา (Mean = 28.00, S.D = 9.56)  
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และระดับสังกัด รายละเอียดดังตาราง 17 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ผลการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จากการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ปีการศึกษา 2563 พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
ทุกโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (Mean = 26.04, S.D = 16.83) 
และระดับสังกัด (Mean = 25.42, S.D = 16.80) รายละเอียดดังตาราง 18 
 
ตัวชี้วัดที่ 24 คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ผลการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2563 
พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ทุกโรงเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (Mean = 43.55, S.D = 22.02) และระดับสังกัด 
(Mean = 55.83, S.D = 25.29) รายละเอียดดังตาราง 16 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ผลการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2563 
พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส โรงเรียนส่วนใหญ่ 
มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (Mean = 34.38, S.D = 14.93) และระดับสังกัด 
(Mean = 37.01, S.D = 16.89) ยกเว้น รร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา (Mean = 39.76, S.D = 14.56) มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และระดับสังกัด รายละเอียดดังตาราง 17 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ผลการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2563 
พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ทุกโรงเรียน 
มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (Mean = 29.94, S.D = 14.40) และระดับสังกัด 
(Mean = 32.03, S.D = 16.19) รายละเอียดดังตาราง 18  
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ตาราง 16 คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา 2563 

ที ่ โรงเรียน จ านวนนักเรียน วิชา 
  ที่เข้าสอบ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
  (คน) คะแนน

เฉลี่ย 
S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
S.D. 

จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม          
2 นิรันดรวิทยา          
3 อิบตีดาวิทยา 80 29.25 10.97 27.60 10.04 20.19 8.16 26.16 8.54 
4 ต้นตันหยง          
5 อัตเตาฟีกียะห์  45 31.43 15.07 28.74 9.90 22.22 8.79 29.22 9.22 
6 ดารุลฮิกมะห ์          
7 อิสลามบรูพาฯ          
8 ดาราวิทยา 102 33.21 15.07 26.59 8.82 20.69 8.72 28.48 9.66 
9 นราวิทย์อิสลาม          
10 สมานมติรวิทยา          
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน ์ 20 26.61 8.97 23.51 6.96 21.50 8.38 27.38 11.66 
12 อิสลามศาสนฯ์          
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินฯ 129 45.75 15.68 30.32 10.23 26.71 11.80 42.11 22.86 
14 บ้านกูวิง          
15 บากงพิทยา ฯ 85 35.26 14.39 27.29 7.52 23.53 9.00 26.94 7.87 
16 ศาสน์อิสลาม  ฯ          
17 ธรรมพิทยาคาร 51 34.56 13.24 28.14 8.88 22.06 9.51 30.93 8.87 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 56 32.88 12.67 28.25 7.93 19.82 8.24 24.42 6.12 
19 ธรรมครีีวิทยา          

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 59.62 17.09 41.99 15.15 33.98 17.92 55.83 25.29 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 56.20 16.73 38.78 13.79 29.99 15.21 43.55 22.02 

หมายเหตุ : รร.อิสลามศาสน์ดารุสลาม และรร.บ้านกูวิง เปิดสอนศาสนาเพียงอย่างเดียว 
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  ตาราง 17 คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  ปีการศึกษา 2563 

ที ่ โรงเรียน จ านวนนักเรียน วิชา 
  ที่เข้าสอบ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
  (คน) คะแนน

เฉลี่ย 
S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
S.D. 

จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม 37 35.37 11.19 25.59 6.96 22.27 10.13 28.38 6.96 
2 นิรันดรวิทยา 85 35.09 11.31 25.72 6.73 18.87 8.63 27.15 8.51 
3 อิบตีดาวิทยา 213 36.74 11.95 26.17 6.68 19.36 8.43 26.81 7.67 
4 ต้นตันหยง 160 35.30 11.06 25.50 6.69 18.53 6.92 25.70 7.01 
5 อัตเตาฟีกียะห์  97 33.71 8.47 25.52 6.80 18.14 8.10 25.36 7.65 
6 ดารุลฮิกมะห ์ 32 33.32 11.59 25.45 6.55 17.13 9.91 27.43 7.03 
7 อิสลามบรูพาฯ 52 36.15 10.02 26.66 5.66 18.15 8.65 26.54 7.94 
8 ดาราวิทยา 61 33.79 12.22 26.55 6.49 17.97 6.09 27.05 7.53 
9 นราวิทย์อิสลาม 57 36.56 9.96 24.86 7.13 19.23 6.55 25.18 7.21 
10 สมานมติรวิทยา 105 33.37 10.36 25.65 5.19 19.92 8.62 26.38 7.39 
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน ์ 81 35.60 11.45 23.76 6.43 19.21 6.81 27.16 8.71 
12 อิสลามศาสนฯ์          
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินฯ 136 52.24 13.91 27.38 6.88 23.06 10.37 39.76 14.56 
14 บ้านกูวิง          
15 บากงพิทยา ฯ 44 37.24 10.17 24.74 6.19 16.27 6.95 26.65 8.79 
16 ศาสน์อิสลาม  ฯ 39 35.67 10.61 24.45 5.28 19.28 7.35 25.38 7.11 
17 ธรรมพิทยาคาร 44 35.97 12.06 25.00 7.46 20.98 6.09 25.78 6.62 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 92 40.31 13.47 25.74 6.25 21.16 8.51 26.95 8.38 
19 ธรรมครีีวิทยา 7 28.75 4.86 19.94 5.90 28.00 9.56 26.43 3.23 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 52.94 16.81 29.63 9.65 25.48 15.01 37.01 16.89 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.29 16.22 29.89 9.66 25.46 15.02 34.38 14.93 

หมายเหตุ : รร.อิสลามศาสน์ดารุสลาม และรร.บ้านกูวิง เปิดสอนศาสนาเพียงอย่างเดียว 
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  ตาราง 18 คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  ปีการศึกษา 2563 

ที ่ โรงเรียน จ านวนนักเรียน วิชา 
  ที่เข้าสอบ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
  (คน) คะแนน

เฉลี่ย 
S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
S.D. 

จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม 31 29.53 10.96 25.84 7.72 14.21 5.43 22.58 4.51 
2 นิรันดรวิทยา 92 28.61 9.86 23.99 5.96 15.73 7.31 21.77 5.29 
3 อิบตีดาวิทยา 94 28.38 10.01 23.49 7.36 16.39 7.35 21.46 4.97 
4 ต้นตันหยง 86 28.74 8.96 23.20 5.64 17.22 6.10 22.50 4.70 
5 อัตเตาฟีกียะห์  58 23.27 6.99 23.60 6.93 16.16 6.70 20.56 4.29 
6 ดารุลฮิกมะห ์ 27 26.94 8.96 23.68 6.53 15.39 5.44 21.48 5.27 
7 อิสลามบรูพาฯ 32 27.77 8.46 23.50 8.05 16.70 5.61 21.76 4.90 
8 ดาราวิทยา 46 28.49 9.43 24.66 7.94 15.76 6.25 20.84 5.34 
9 นราวิทย์อิสลาม 25 26.88 8.60 25.31 6.08 13.82 6.38 22.64 5.71 
10 สมานมติรวิทยา 89 26.32 9.01 23.26 7.25 15.94 6.29 21.63 5.11 
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน ์ 48 27.64 11.89 24.41 7.26 15.63 7.36 22.08 5.10 
12 อิสลามศาสนฯ์           
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินฯ 71 36.44 12.85 28.05 7.96 20.18 9.59 28.59 10.41 
14 บ้านกูวิง          
15 บากงพิทยา ฯ 26 27.42 8.88 24.76 6.89 18.52 6.91 21.02 5.33 
16 ศาสน์อิสลาม ฯ 31 25.50 7.09 23.58 5.18 17.34 5.88 22.10 5.16 
17 ธรรมพิทยาคาร 28 27.63 9.25 23.75 7.32 16.52 6.57 21.88 5.48 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 68 28.94 10.09 24.41 6.82 16.27 6.47 22.43 4.52 
19 ธรรมครีีวิทยา 15 24.63 11.32 22.83 5.33 19.58 10.85 21.33 5.73 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 41.84 16.84 31.62 13.20 25.42 16.80 32.03 16.19 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 44.36 16.14 32.68 13.07 26.04 16.83 29.94 14.40 

หมายเหตุ : รร.อิสลามศาสน์ดารุสลาม และรร.บ้านกูวิง เปิดสอนศาสนาเพียงอย่างเดียว 
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ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่ระดับ
ดีขึ้นไป พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส  
มีร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป เท่ากับ ร้อยละ 86.85 (จ านวน 535 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายภายใต้
แผน กพด. ฉบับที่ 5 ซึ่งก าหนดให้ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป พบว่า รร.อัตเตาฟีกียะห์  อิสลามียะห์  
ร้อยละ 68.09 (จ านวน 32 คน), รร.บากงพิทยา (บางเขา) ร้อยละ 75.28 (จ านวน 67 คน) และรร.ส่งเสริมอิสลาม 
ร้อยละ 78.13 (จ านวน 50 คน) ตามล าดับ มีร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย รายละเอียดดังตาราง 19 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่ระดับ
ดีขึ้นไป พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส  
มีร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป เท่ากับ ร้อยละ 84.78 (จ านวน 980 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายภายใต้
แผน กพด. ฉบับที่ 5 ซึ่งก าหนดให้ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตั้งแต่ระดับดีขึน้ไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป พบว่า รร.ดารุลฮิกมะห์ ร้อยละ 62.50  
(จ านวน 25 คน), รร.อิบตีดาวิทยา ร้อยละ 67.57 (จ านวน 150 คน), รร.นราวิทย์อิสลาม ร้อยละ 70.49 
(จ านวน 43 คน) และรร.บากงพิทยา (บางเขา) ร้อยละ 78.26 (จ านวน 36 คน) ตามล าดับ มีร้อยละของนักเรียน 
ที่มพีฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย รายละเอียดดังตาราง 20 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่ระดับ
ดีขึ้นไป พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส  
มีร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป เท่ากับ ร้อยละ 82.57 (จ านวน 592 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายภายใต้
แผน กพด. ฉบับที่ 5 ซึ่งก าหนดให้ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตั้งแต่ระดับดีขึน้ไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย   
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป พบว่า รร.ดารุลฮิกมะห์ ร้อยละ 34.48 (จ านวน 10 คน), 
รร.อิบตีดาวิทยา ร้อยละ 55.21 (จ านวน 53 คน) และรร.นราวิทย์อิสลาม ร้อยละ 65.38 (จ านวน 17 คน) ตามล าดับ
มีร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปต่ า กว่าเกณฑ์เป้าหมาย 
รายละเอียดดังตาราง 21 
 
ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 รอ้ยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีร้อยละของ
นักเรียนในโครงการตามพระราชด าริชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
เท่ากับ ร้อยละ 79.06 (จ านวน 487 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายภายใต้แผน กพด. ฉบับที่ 5 ซึ่งก าหนดให้
ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป พบว่า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป พบว่า รร.สมบูรณ์ศาสน์ ร้อยละ 38.10 (จ านวน 8 คน), รร.อิบตีดาวิทยา ร้อยละ 53.09 
(จ านวน 43 คน), รร.อัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ ร้อยละ 59.57 (จ านวน 28 คน), รร.บากงพิทยา (บางเขา) 
ร้อยละ 62.92 (จ านวน 56 คน)  และรร.ส่งเสริมอิสลาม ร้อยละ 67.19 (จ านวน 43 คน) ตามล าดับ มีร้อยละของ
นักเรียนที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย รายละเอียดดังตาราง 19 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีร้อยละของ
นักเรียนในโครงการตามพระราชด าริชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
เท่ากับ ร้อยละ 79.33 (จ านวน 917 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายภายใต้แผน กพด. ฉบับที่ 5 ซึ่งก าหนดให้
ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป พบว่า ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป พบว่า รร.ดารุลฮิกมะห์ ร้อยละ 45.00 (จ านวน 18 คน) รร.ส่งเสริมอิสลาม 
ร้อยละ 58.00 (จ านวน 58 คน), รร.อิบตีดาวิทยา ร้อยละ 63.06 (จ านวน 140 คน), รร.บากงพิทยา (บางเขา) 
ร้อยละ 65.22 (จ านวน 30 คน), รร.จรรยาอิสลาม ร้อยละ 73.68 (จ านวน 28 คน) และรร.นิรันดรวิทยา ร้อยละ 79.12 
(จ านวน 72 คน) ตามล าดับ มีร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
ต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย รายละเอียดดังตาราง 20  
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 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีร้อยละ
ของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป เท่ากับ ร้อยละ 85.22 (จ านวน 611 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายภายใต้แผน กพด. ฉบับที่ 5 
ซึ่งก าหนดให้ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป พบว่า รร.ดารุลฮิกมะห์ ร้อยละ 62.07 (จ านวน 18 คน), รร.อิบตีดาวิทยา 
ร้อยละ 66.67 (จ านวน 64 คน) และรร.นราวิทย์อิสลาม ร้อยละ 76.92 (จ านวน 20 คน) ตามล าดับ มีร้อยละ 
ของนักเรียนที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย รายละเอียด 
ดังตาราง 21 
ตาราง 19 ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่
ระดับดีข้ึนไป และร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่
ระดับดีข้ึนไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
ล าดับ โรงเรียน พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จ านวนนักเรียน 

ทีเ่ข้ารับ 
การประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป จ านวนนักเรียน 
ทีเ่ข้ารับ 

การประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป 

  (คน) คน ร้อยละ (คน) คน ร้อยละ 
จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม       
2 นิรันดรวิทยา       
3 อิบตีดาวิทยา 81 65 80.25 81 43 53.09 
4 ต้นตันหยง       
5 อัตเตาฟีกียะห์ ฯ 47 32 68.09 47 28 59.57 
6 ดารุลฮิกมะห์       
7 อิสลามบูรพาวิทยา       
8 ดาราวิทยา 103 103 100.00 103 103 100.00 
9 นราวิทย์อิสลาม       
10 สมานมิตรวิทยา       
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 21 20 95.24 21 8 38.10 
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ตาราง 19 ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่
ระดับดีข้ึนไป และร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่
ระดับดีข้ึนไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

หมายเหตุ : 1) เกณฑ์ของระดับคะแนน ช่วงคะแนน 80-100 ระดับดี,ช่วงคะแนน 50-79 ระดับพอใช้, ช่วงคะแนน 0-49 ระดับปรับปรุง 
               2) รร.จรรยาอิสลาม ระดับช้ันประถมศึกษา เปิดถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
               3) รร.นิรันดรวิทยา ระดับช้ันประถมศึกษา เปิดถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 4) รร.สมานมิตรวิทยา  ระดับช้ันประถมศึกษา เปิดถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

 
ตาราง 20 ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่
ระดับดีข้ึนไป และร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่
ระดับดีข้ึนไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ โรงเรียน พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จ านวนนักเรียน 

ทีเ่ข้ารับ 
การประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป จ านวนนักเรียน 
ทีเ่ข้ารับ 

การประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป 

  (คน) คน ร้อยละ (คน) คน ร้อยละ 
12 อิสลามศาสน์ฯ       
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินฯ 156 150 96.15 156 156 100.00 
14 บ้านกูวิง       
15 บากงพิทยา ฯ 89 67 75.28 89 56 62.92 
16 ศาสน์อิสลาม ฯ       
17 ธรรมพิทยาคาร 55 48 87.27 55 50 90.91 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 64 50 78.13 64 43 67.19 
19 ธรรมคีรีวิทยา       

ค่าเฉลี่ย 616 535 86.85 616 487 79.06 

ล าดับ โรงเรียน พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จ านวนนักเรียน 

ทีเ่ข้ารับ 
การประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป จ านวนนักเรียน 
ทีเ่ข้ารับ 

การประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป 

  (คน) คน ร้อยละ (คน) คน ร้อยละ 
จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม 38 38 100.00 38 28 73.68 
2 นิรันดรวิทยา 91 88 96.70 91 72 79.12 
3 อิบตีดาวิทยา 222 150 67.57 222 140 63.06 



33 
 

ตาราง 20 ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่
ระดับดีข้ึนไป และร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่
ระดับดีข้ึนไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

หมายเหตุ : เกณฑ์ของระดับคะแนน ช่วงคะแนน 80-100 ระดับดี,ช่วงคะแนน 50-79 ระดับพอใช้, ช่วงคะแนน 0-49 ระดับปรับปรุง 

  

ล าดับ โรงเรียน พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จ านวนนักเรียน 

ทีเ่ข้ารับ 
การประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป จ านวนนักเรียน 
ทีเ่ข้ารับ 

การประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป 

  (คน) คน ร้อยละ (คน) คน ร้อยละ 
4 ต้นตันหยง ไม่ได้ส่งข้อมูล ไม่ได้ส่งข้อมูล 
5 อัตเตาฟีกียะห์ ฯ 125 115 92.00 125 110 88.00 
6 ดารุลฮิกมะห์ 40 25 62.50 40 18 45.00 
7 อิสลามบูรพาวิทยา 57 48 84.21 57 52 91.23 
8 ดาราวิทยา 65 65 100.00 65 65 100.00 
9 นราวิทย์อิสลาม 61 43 70.49 61 50 81.97 
10 สมานมิตรวิทยา ไม่ได้ส่งข้อมูล ไม่ได้ส่งข้อมูล 
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 87 80 91.95 87 80 91.95 
12 อิสลามศาสน์ฯ ไม่ได้ส่งข้อมูล ไม่ได้ส่งข้อมูล 
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินฯ 133 120 90.23 133 133 100.00 
14 บ้านกูวิง ไม่ได้ส่งข้อมูล ไม่ได้ส่งข้อมูล 
15 บากงพิทยา ฯ 46 36 78.26 46 30 65.22 
16 ศาสน์อิสลาม ฯ 42 40 95.24 42 35 83.33 
17 ธรรมพิทยาคาร 49 43 87.76 49 46 93.88 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 100 89 89.00 100 58 58.00 
19 ธรรมคีรีวิทยา ไม่ได้ส่งข้อมูล ไม่ได้ส่งข้อมูล 

ค่าเฉลี่ย 1,156 980 84.78 1,156 917 79.33 
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ตาราง 21 ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่
ระดับดีข้ึนไป และร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่
ระดับดีข้ึนไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

หมายเหตุ : เกณฑ์ของระดับคะแนน ช่วงคะแนน 80-100 ระดับดี,ช่วงคะแนน 50-79 ระดับพอใช้, ช่วงคะแนน 0-49 ระดับปรับปรุง 

  

ล าดับ โรงเรียน พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จ านวนนักเรียน 

ทีเ่ข้ารับ 
การประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป จ านวนนักเรียน
ทีเ่ข้ารับ 

การประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป 

  (คน) คน ร้อยละ (คน) คน ร้อยละ 
จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม 31 31 100.00 31 27 87.10 
2 นิรันดรวิทยา 96 94 97.92 96 81 84.38 
3 อิบตีดาวิทยา 96 53 55.21 96 64 66.67 
4 ต้นตันหยง ไม่ได้ส่งข้อมูล ไม่ได้ส่งข้อมูล 
5 อัตเตาฟีกียะห์ ฯ 61 55 90.16 61 51 83.61 
6 ดารุลฮิกมะห์ 29 10 34.48 29 18 62.07 
7 อิสลามบูรพาวิทยา 36 29 80.56 36 30 83.33 
8 ดาราวิทยา 50 50 100.00 50 50 100.00 
9 นราวิทย์อิสลาม 26 17 65.38 26 20 76.92 
10 สมานมิตรวิทยา ไม่ได้ส่งข้อมูล ไม่ได้ส่งข้อมูล 
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 60 55 91.67 60 55 91.67 
12 อิสลามศาสน์ฯ ไม่ได้ส่งข้อมูล ไม่ได้ส่งข้อมูล 
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินฯ 72 60 83.33 72 72 100.00 
14 บ้านกูวิง ไม่ได้ส่งข้อมูล ไม่ได้ส่งข้อมูล 
15 บากงพิทยา ฯ 26 21 80.77 26 24 92.31 
16 ศาสน์อิสลาม ฯ 32 27 84.38 32 30 93.75 
17 ธรรมพิทยาคาร 31 28 90.32 31 29 93.55 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 71 62 87.32 71 60 84.51 
19 ธรรมคีรีวิทยา ไม่ได้ส่งข้อมูล ไม่ได้ส่งข้อมูล 

ค่าเฉลี่ย 717 592 82.57 717 611 85.22 
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เป้าหมายหลักที่ 4 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
 1. เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตรยั่งยืนในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค 
 2. เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางด้านอาชีพที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตอย่างน้อย 1 อาชีพ 
 3. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ 
 
ด้านเกษตรยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ 27-28 
ตัวช้ีวัดที่ 27 ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร 
 เนื้อสัตว์ 

ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรประเภทเนื้อสัตว์ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายภายใต้แผน กพด. ฉบับที่ 5 
พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีร้อยละ
ปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ที่เพียงพอกับปริมาณความต้องการอาหารของนักเรียน อยู่ในระดับปรับปรุงสูงที่สุด 
จ านวน 14 โรง (ร้อยละ 93.33) รองลงมาคือ ระดับดี จ านวน 1 โรง (ร้อยละ 6.67) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ปริมาณเนื้อสัตว์ที่มีการผลิตขึ้นในโรงเรียนภายใต้กิจกรรมโครงการเกษตร 
เพ่ืออาหารกลางวัน ครั้งที่ 1 เพียงพอกับปริมาณความต้องการอาหารของนักเรียน 1 คน ใน 1 มื้อ พบว่า
โรงเรียนส่วนใหญ่ผลผลิตเนื้อสัตว์ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน ยกเว้น รร.ดารุลฮิกมะห์ รร.สมานมิตรวิทยา 
และรร.ธรรมคีรีวิทยา รายละเอียดดังตาราง 22 และตาราง 23 
 ถั่วเมล็ดแห้ง 

ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรประเภทถั่วเมล็ดแห้ง เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายภายใต้แผน กพด. ฉบับที่ 5 
พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีร้อยละ
ปริมาณการผลิตถั่วเมล็ดแห้งที่เพียงพอกับปริมาณความต้องการอาหารของนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงสูงที่สุด 
จ านวน 15 โรง (ร้อยละ 100.00) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ปริมาณถั่วเมล็ดแห้งที่มีการผลิตขึ้นในโรงเรียน ภายใต้กิจกรรมโครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวัน ครั้งที่ 1 เพียงพอกับปริมาณความต้องการอาหารของนักเรียน 1 คน ใน 1 มื้อ พบว่า  
โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลผลิตถั่วเมล็ดแห้งไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน ยกเว้น รร.ธรรมคีรีวิทยา 
รายละเอียดดังตาราง 22 และตาราง 24 
 ผัก 

ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรประเภทผัก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายภายใต้แผน กพด. ฉบับที่ 5 
พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส  มีร้อยละ
ปริมาณการผลิตผักที่เพียงพอกับปริมาณความต้องการอาหารของนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงสูงที่สุด จ านวน 15 โรง 
(ร้อยละ 100.00)   
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เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ปริมาณผักที่มีการผลิตขึ้นในโรงเรียนภายใต้กิจกรรมโครงการเกษตร 
เพ่ืออาหารกลางวัน ครั้งที่ 1 เพียงพอกับปริมาณความต้องการอาหารของนักเรียน 1 คน ใน 1 มื้อ พบว่า 
ทุกโรงเรียนผลผลิตผักไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน รายละเอียดดังตาราง 22 และตาราง 25 
 ผลไม้ 

ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรประเภทผลไม้ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายภายใต้แผน กพด. ฉบับที่ 5 
พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส  มีร้อยละ
ปริมาณการผลิตผลไม้ที่เพียงพอกับปริมาณความต้องการอาหารของนักเรียน อยู่ในระดับปรับปรุงสูงที่สุด 
จ านวน 15 โรง (ร้อยละ 100.00) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน ปริมาณผลไม้ที่มีการผลิตขึ้นในโรงเรียน ภายใต้กิจกรรมโครงการ
เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ครั้งที่ 1 เพียงพอกับปริมาณความต้องการอาหารของนักเรียน 1 คน ใน 1 มื้อ 
พบว่า ทุกโรงเรียนผลผลิตผลไม้ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน รายละเอียดดังตาราง 22 และตาราง 26 

ตาราง 22 ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ปีการศึกษา 2564 
ที ่ โรงเรียน คร้ังท่ี 1 
  เนื้อสัตว์ ถั่วเมล็ดแห้ง ผัก ผลไม้ 
  ก/คน/ 

มื้อ 
% ความ
ต้องการ 

ก/คน/
มื้อ 

% ความ
ต้องการ 

ก/คน/
มื้อ 

% ความ
ต้องการ 

ก/คน/
มื้อ 

% ความ
ต้องการ 

จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม 5.00 12.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 นิรันดรวิทยา 1.44 3.60 0.00 0.00 1.07 1.07 1.47 1.47 
3 อิบตีดาวิทยา 0.68 1.70 0.00 0.00 0.23 0.23 0.27 0.27 
4 ต้นตันหยง 2.35 5.87 0.00 0.00 0.81 0.81 0.50 0.50 
5 อัตเตาฟีกียะห์  2.12 5.31 0.00 0.00 0.52 0.52 1.34 1.34 
6 ดารุลฮิกมะห ์ 16.45 41.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 อิสลามบรูพาฯ 3.64 9.10 0.00 0.00 0.45 0.45 0.75 0.75 
8 ดาราวิทยา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 
9 นราวิทยฯ์ ไม่ได้ส่งข้อมลู 
10 สมานมติรฯ 18.41 46.03 0.00 0.00 1.22 1.22 0.00 0.00 
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน ์ 9.43 23.58 0.00 0.00 3.57 3.57 0.00 0.00 
12 อิสลามศาสนฯ์ ไม่ได้ส่งข้อมลู 
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินฯ ไม่ได้ส่งข้อมลู 
14 บ้านกูวิง ไม่ได้ส่งข้อมลู 
15 บากงพิทยา ฯ 1.77 4.42 0.00 0.00 0.26 0.26 0.00 0.00 
16 ศาสน์อิสลาม ฯ 10.42 26.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
17 ธรรมพิทยาคาร 4.65 11.62 0.00 0.00 1.64 1.64 0.00 0.00 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 6.28 15.71 0.00 0.00 0.89 0.89 0.00 0.00 
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ตาราง 22 ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
ที ่ โรงเรียน คร้ังท่ี 1 
  เนื้อสัตว์ ถั่วเมล็ดแห้ง ผัก ผลไม้ 
  ก/คน/ 

มื้อ 
% ความ
ต้องการ 

ก/คน/
มื้อ 

% ความ
ต้องการ 

ก/คน/
มื้อ 

% ความ
ต้องการ 

ก/คน/
มื้อ 

% ความ
ต้องการ 

19 ธรรมคีรีวิทยา 216.75 541.87 7.18 28.71 15.15 15.15 4.86 4.86 

หมายเหตุ : 1. ปริมาณความต้องการของนักเรียน 1 คน ใน 1 ม้ือ เน้ือสัตว์ 40 กรัม/คน/มื้อ, ถั่วเมล็ดแห้ง 25 กรัม/คน/มื้อ,  
       ผัก 100 กรัม/คน/มื้อ, ผลไม้ 100 กรัม/คน/มื้อ 

               2. ผลิตได้เพียงพอกับความต้องการตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับดี, ผลิตได้เพียงพอกับความต้องการตั้งแต่ร้อยละ 50-79  
                  ระดับพอใช้, ผลิตได้เพียงพอกับความต้องการน้อยกว่าร้อยละ 49 ระดับปรับปรุง 

ตาราง 23 ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลผลิตทางการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการอาหารของนักเรียนผลผลิต
ประเภทเนื้อสัตว์ ปีการศึกษา 2564 

จ านวนโรงเรียน 
ทั้งหมด 
(โรง) 

คร้ังท่ี 1 
ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลผลิตประเภทเนื้อสัตว์เพียงพอต่อความต้องการอาหารของนักเรียน

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

โรง ร้อยละ โรง ร้อยละ โรง ร้อยละ 
15 1 6.67 0 0.00 14 93.33 

หมายเหตุ : ไม่ได้รายงานผล คือ นราวิทย์อิสลาม รร.อิสลามศาสน์ดารุสลาม รร.พีระยานาวินคลองหินวิทยาและรร.บ้านกูวิง 

ตาราง 24 ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลผลิตทางการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการอาหารของนักเรียนผลผลิต
ประเภทถ่ัวเมล็ดแห้ง ปีการศึกษา 2564 

จ านวนโรงเรียน 
ทั้งหมด 
(โรง) 

คร้ังท่ี 1 
ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลผลิตประเภทถั่วเมล็ดแห้งเพียงพอต่อความต้องการอาหารของ

นักเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ ์
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

โรง ร้อยละ โรง ร้อยละ โรง ร้อยละ 
15 0 0.00 0 0.00 15 100.00 

หมายเหตุ : ไม่ได้รายงานผล คือ นราวิทย์อิสลาม รร.อิสลามศาสน์ดารุสลาม รร.พีระยานาวินคลองหินวิทยาและรร.บ้านกูวิง 

ตาราง 25 ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลผลิตทางการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการอาหารของนักเรียนผลผลิต
ประเภทผัก ปีการศึกษา 2564 

จ านวนโรงเรียน 
ทั้งหมด 
(โรง) 

คร้ังท่ี 1 
ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลผลิตประเภทผักเพียงพอต่อความต้องการอาหาร 

ของนักเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ ์
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

โรง ร้อยละ โรง ร้อยละ โรง ร้อยละ 
15 0 0.00 0 0.00 15 100.00 

หมายเหตุ : ไม่ได้รายงานผล คือ นราวิทย์อิสลาม รร.อิสลามศาสน์ดารุสลาม รร.พีระยานาวินคลองหินวิทยาและรร.บ้านกูวิง 
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ตาราง 26 ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลผลิตทางการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการอาหารของนักเรียนผลผลิต
ประเภทผลไม้ ปีการศึกษา 2564 

จ านวนโรงเรียน 
ทั้งหมด 
(โรง) 

คร้ังท่ี 1 
ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลผลิตประเภทผลไม้เพียงพอต่อความต้องการอาหาร 

ของนักเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ ์
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

โรง ร้อยละ โรง ร้อยละ โรง ร้อยละ 
15 0 0.00 0 0.00 15 100.00 

หมายเหตุ : ไม่ได้รายงานผล คือ  นราวิทย์อิสลาม รร.อิสลามศาสน์ดารุสลาม รร.พีระยานาวินคลองหินวิทยาและรร.บ้านกูวิง 

 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตัวช้ีวัดที่ 28 คะแนนเฉลี่ยวิชาเกษตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 ครูผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการจะประเมินวิชาเกษตรของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เป็นรายชั้นและรายบุคคล แบ่งเป็นวัดความรู้ 40 คะแนน และทักษะ 60 คะแนน โดยมีกรอบการประเมิน 
ที่ก าหนดในแบบรายงาน ดังนี้ 
 1) การเกษตรผสมผสานเพื่อผลิตอาหารส าหรับการบริโภค 
  - พืชผัก 
  - ผลไม ้
  - เนื้อสัตว์ 
  - ถั่วเมล็ดแห้ง 
 2) การจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
 3) การจัดการการผลิต และผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  - การใช้ชีววิธีในการท าการเกษตร เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ าสกัดชีวภาพ การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 4) การเพาะและขยายพันธุ์ 
  - พืช 
  - สัตว ์
 5) ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท าการเกษตร 
 
 คะแนนเฉลี่ยวิชาเกษตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีคะแนนเฉลี่ยวิชาเกษตรของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 81.66 คะแนน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายภายใต้แผน กพด. ฉบับที่ 5  
ซึ่งก าหนดให้เกณฑ์ของระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาเกษตรของนักเรียน 80 คะแนนขึ้นไป พบว่า โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีคะแนนเฉลี่ยวิชาเกษตร  
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดี จ านวน 4 โรง (ร้อยละ 50.00) และระดับพอใช้ จ านวน 4 โรง 
(ร้อยละ 50.00)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยวิชาเกษตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาชีพเกษตรมากกว่า 80.00 คะแนน คือ รร.อัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ เท่ากับ 
100.00 คะแนน, รร.ส่งเสริมอิสลาม เท่ากับ 95.00 คะแนน, รร.บากงพิทยา (บางเขา) เท่ากับ 85.00 คะแนน
และรร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา เท่ากับ 80.00 คะแนน ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 27 และตาราง 28 
ตาราง 27 คะแนนเฉลี่ยวิชาเกษตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
ล าดับ โรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการ

ประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย 

  ทั้งหมด (คน) คน ร้อยละ  
จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม     
2 นิรันดรวิทยา     
3 อิบตีดาวิทยา 81 81 100.00 75.44 
4 ต้นตันหยง     
5 อัตเตาฟีกียะห์ ฯ 47 47 100.00 100.00 
6 ดารุลฮิกมะห์     
7 อิสลามบูรพาวิทยา     
8 ดาราวิทยา 103 103 100.00 72.82 
9 นราวิทย์อิสลาม     
10 สมานมิตรวิทยา     
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 21 21 100.00 75.00 
12 อิสลามศาสน์ดารุสลาม     
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินฯ 156 156 100.00 80.00 
14 บ้านกูวิง     
15 บากงพิทยา (บางเขา) 89 89 100.00 85.00 
16 ศาสน์อิสลามกะลาพอ     
17 ธรรมพิทยาคาร 55 55 100.00 78.00 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 64 64 100.00 95.00 
19 ธรรมคีรีวิทยา     

ค่าเฉลี่ย 616 616 100.00 81.66 

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ของระดบัคะแนน ช่วงคะแนน 80-100 ระดับด,ี ช่วงคะแนน 50-79 ระดับพอใช้, ช่วงคะแนน 0-49 ระดบัปรบัปรุง 
2. รร.จรรยาอิสลาม รร.นริันดรวทิยา รร.สมานมติรวิทยา ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมยังมีนักเรยีนไม่ถึงระดบัช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
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ตาราง 28 ร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยวชิาเกษตรของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบกับเกณฑ ์
ปีการศึกษา 2563 
จ านวนโรงเรียน 

ทั้งหมด 
ร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาเกษตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
(โรง) ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 โรง ร้อยละ โรง ร้อยละ โรง ร้อยละ 
8 4 50.00 4 50.00 0 0.00 

 
ด้านอาชีพที่จ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวัน ตัวชี้วัดที่ 29 
ตัวช้ีวัดที่ 29 คะแนนเฉลี่ยวิชาชีพที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชาชีพที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต หมายถึง วิชาชีพพ้ืนฐานที่ใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน  
ของนักเรียน และเป็นฐานส าหรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะต่อไปในอนาคต เช่น การประกอบอาหาร  
การแปรรูปถนอมอาหาร การเพาะขยายพันธุ์ ไม้ พันธุ์สัตว์ ศิลปหัตถกรรม การตัดเย็บเสื้อผ้า งานก่อสร้าง  
ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า งานซ่อมแซมเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในครัวเรือน โดยสถานศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตร 
เนื้อหา ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และวัดประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ครูผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการจะประเมินวิชาชีพที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของนักเรียน 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นรายชั้นและรายบุคคล แบ่งเป็นวัดความรู้ 40 คะแนน และทักษะ  
60 คะแนน โดยมีกรอบการประเมินที่ก าหนดในแบบรายงาน ดังนี้ 
 1) ความรู้และทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
 - แนวทางในการประกอบอาชีพ 
 2) เจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
 3) การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพ 
 4) การน าหลักการสหกรณ์มาใช้ในการประกอบอาชีพ 
 - ทักษะในการท างานร่วมกัน 
     - การท างานร่วมกัน 
     - การแก้ปัญหา 
     - การคิดสร้างสรรค์ 
 

คะแนนเฉลี่ยวิชาชีพที่จ า เป็นต่อการด ารงชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 พบว่า  
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่มีคะแนน
เฉลี่ยวิชาชีพที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 
80.00 คะแนนขึ้นไป ยกเว้น รร.อิบตีดาวิทยา (มีคะแนนเฉลี่ยวิชาแปรรูปอาหารจากปลาดุก เท่ากับ 74.06 
คะแนน) รร.สมบูรณ์ศาสน์ (มีคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตการสร้างเสริมประสบการณ์ เท่ากับ 75.00 คะแนน และ
มีคะแนนเฉลี่ยทักษะลูกเสือ เท่ากับ 75.00 คะแนน), รร.ดาราวิทยา (มีคะแนนเฉลี่ยการเพาะพันธุ์สัตว์ปลาดุก   
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เท่ากับ 75.73 คะแนน และมีคะแนนการเพาะขยายพันธุ์ไม้ เท่ากับ 67.96 คะแนน) และรร.ส่งเสริมอิสลาม  
(มีคะแนนเฉลี่ยวิชาการประดิษฐ์ของช าร่วย เท่ากับ 78.10 คะแนน) กิจกรรมที่โรงเรียนเลือกด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนมากที่สุด เป็นกิจกรรมประกอบอาหาร แปรรูปอาหาร เช่น การแปรรูปไข่การท าไข่เค็ม แปรรูป
อาหารจากปลาดุก เป็นต้น รองลงมาเป็นกิจกรรมงานเกษตร เช่น การปลูกผักสวนครัว การเพาะขยายพันธุ์ไม้ 
พันธุ์ปลาดุ เป็นต้น รายละเอียดดังตาราง 29 
ตาราง 29 คะแนนเฉลี่ยวิชาชีพที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ โรงเรียน กิจกรรมที่ด าเนินการ จ านวนนักเรียนเข้ารับการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
   คน ร้อยละ  
จังหวัดนราธิวาส 

1 จรรยาอิสลาม     
2 นิรันดรวิทยา     
3 อิบตีดาวิทยา แปรรูปอาหารจากปลาดุก 81 100.00 74.06 
4 ต้นตันหยง     
5 อัตเตาฟีกียะห์ ฯ การปลูกผักสวนครัว 43 91.49 91.48 
  การแปรรูปอาหารอย่างง่าย 43 91.49 91.48 
6 ดารุลฮิกมะห์     
7 อิสลามบูรพาวิทยา     
8 ดาราวิทยา การเพาะขยายพันธุ์ไม้ 103 100.00 67.96 
  การเพาะพันธุ์สัตว์ปลาดุก 103 100.00 75.73 
9 นราวิทย์อิสลาม     
10 สมานมิตรวิทยา     

จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ ทักษะชีวิตการสร้างเสริม

ประสบการณ์ 
21 100.00 75.00 

  ทักษะลูกเสือ 21 100.00 75.00 
12 อิสลามศาสน์ ฯ     

จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวิน ฯ การถนอมอาหาร 100 64.10 90.00 
  ตลาดนัดเหรียญบาท 100 64.10 80.00 

14 บ้านกูวิง     
15 บากงพิทยา  การประกอบอาหาร 87 97.75 80.00 
  กิจกรรมเกษตร 87 97.75 80.00 

16 ศาสน์อิสลามฯ     
17 ธรรมพิทยาคาร กิจกรรมถนอมอาหารไข่เค็ม 48 87.27 87.27 
  ช่างตัดเย็บหน้ากากผ้า 45 81.82 81.81 
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ตาราง 29 คะแนนเฉลี่ยวิชาชีพที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ของระดับคะแนน ช่วงคะแนน 80-100 ระดับดี, ช่วงคะแนน 50-79 ระดับพอใช้,ช่วงคะแนน 0-49 ระดับปรับปรุง 
  2. รร.จรรยาอิสลาม รร.นิรันดรวิทยา รร.สมานมติรวิทยา ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมยังมีนักเรียนไม่ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
ด้านอุดมการณ์สหกรณ์ ตัวชี้วัดที่ 30 
ตัวช้ีวัดที่ 30 คะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ครูผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการจะประเมินวิชาสหกรณ์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เป็นรายชั้นและรายบุคคล แบ่งเป็นวัดความรู้ 40 คะแนน และทักษะ 60 คะแนน โดยมีกรอบการประเมิน 
ที่ก าหนดในแบบรายงาน ดังนี้ 
 1) อุดมการณ์สหกรณ์ 
 2) วิธีการสหกรณ์ 
 3) ระบบประชาธิปไตย 
 4) การท าธุรกิจสหกรณ์ เช่น ร้านค้า ออมทรัพย์ 
 5) ระบบบัญชี 
 6) การประชุม 
 7) การบันทึกการประชุม 
 8) การวางแผนธุรกิจเบื้องต้น 
 9) การท าบัญชีรับจ่าย  
 

คะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีคะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 76.25 คะแนน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ภายใต้ แผน กพด. ฉบับที่ 5 
ซึ่งก าหนดให้เกณฑ์ของระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์ของนักเรียน 80 คะแนนขึ้นไป โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส  อยู่ในระดับดี จ านวน 4  โรง  
(ร้อยละ 50.00) และระดับพอใช้ จ านวน 4 โรง (ร้อยละ 50.00)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  
โรงเรียนทีม่ีคะแนนเฉลี่ยสหกรณ์น้อยกว่า 80.00 คะแนน คือ รร.ดาราวิทยา เท่ากับ 58.25 คะแนน, รร.อิบตีดาวิทยา 
เท่ากับ 65.00 คะแนน, รร.สมบูรณ์ศาสน์ เท่ากับ 70.00 คะแนน และรร.บากงพิทยา (บางเขา) เท่ากับ 78.00
คะแนน รายละเอียดดังตาราง 30 และตาราง 31 

ที ่ โรงเรียน กิจกรรมที่ด าเนินการ จ านวนนักเรียนเข้ารับการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
   คน ร้อยละ  

จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม การท าขนมหวาน 64 100.00 96.05 
  การประดิษฐ์ของช าร่วย 64 100.00 78.10 

19 ธรรมคีรีวิทยา     
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ตาราง 30 คะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
ล าดับ โรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
  ทั้งหมด (คน) คน ร้อยละ  
จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม     
2 นิรันดรวิทยา     
3 อิบตีดาวิทยา 81 81 100.00 65.00 
4 ต้นตันหยง     
5 อัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ 47 43 91.49 91.48 
6 ดารุลฮิกมะห์     
7 อิสลามบูรพาวิทยา     
8 ดาราวิทยา 103 103 100.00 58.25 
9 นราวิทย์อิสลาม     
10 สมานมิตรวิทยา     
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 21 21 100.00 70.00 
12 อิสลามศาสน์ดารุสลาม     
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินคลองหินวิทยา 156 100 64.10 80.00 
14 บ้านกูวิง     
15 บากงพิทยา 89 30 34.48 78.00 
16 ศาสน์อิสลามกะลาพอ     
17 ธรรมพิทยาคาร 55 55 100.00 90.90 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 64 64 100.00 92.00 
19 ธรรมคีรีวิทยา     

ค่าเฉลี่ย 616 497 80.68 76.25 
หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ของระดับคะแนน ช่วงคะแนน 80-100 ระดับดี, ช่วงคะแนน 50-79 ระดับพอใช้,ช่วงคะแนน 0-49 ระดับปรับปรุง 

2. รร.จรรยาอิสลาม รร.นริันดรวทิยา รร.สมานมติรวิทยา ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมยังมีนักเรยีนไม่ถึงระดบัช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
ตาราง 31 ร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์ ปีการศึกษา 2563 

จ านวนโรงเรียน
ทั้งหมด  
(โรง) 

ร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
โรง ร้อยละ โรง ร้อยละ โรง ร้อยละ 

8 4 50.00 4 50.00 0 0.00 
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ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหลักที่ 5 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
 เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง 
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตัวช้ีวัดที่ 31 คะแนนเฉลี่ยวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ครูผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการจะประเมินวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นรายชั้นและรายบุคคล แบ่งเป็นวัดความรู้ 40 คะแนน และ
ทักษะ 60 คะแนน โดยมีกรอบการประเมินที่ก าหนดในแบบรายงาน ดังนี้  
 1) ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
     - ความหมายเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
     - ความส าคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     - ความหลากหลายและความสัมพันธ์ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
     - ส ารวจและจ าแนกสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศของท้องถิ่น 
      - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
     - ความเกี่ยวข้องระหว่างพฤติกรรม/ กิจกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 3) ปัญหาและผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
     - การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4) แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     - แผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน / ชุมชน 
     - จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน/ ชุมชน 
     - พลังงานทดแทน 
 

คะแนนเฉลี่ยวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีคะแนน
เฉลี่ยวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 84.30 คะแนน 
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายภายใต้แผน กพด. ฉบับที่ 5 ซึ่งก าหนดให้เกณฑ์ของระดับคะแนนเฉลี่ย
วิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน 80 คะแนนขึ้นไป พบว่า โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส  มีคะแนนเฉลี่ยวิชาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อยู่ในระดับดีสูงที่สุด จ านวน 6 โรง  
(ร้อยละ 75.00)  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มากกว่า 80.00 คะแนน ยกเว้น รร.อิบตีดาวิทยา เท่ากับ 61.07 คะแนน และรร.สมบูรณ์ศาสน์ 
เท่ากับ 68.00 คะแนน รายละเอียดดังตาราง 32 และตาราง 33 
ตาราง 32 คะแนนเฉลี่ยวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2563 
ล าดับ โรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
  ทั้งหมด (คน) คน ร้อยละ  
จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอิสลาม     
2 นิรันดรวิทยา     
3 อิบตีดาวิทยา 81 81 100.00 61.07 
4 ต้นตันหยง     
5 อัตเตาฟีกียะห์ ฯ 47 43 91.49 91.48 
6 ดารุลฮิกมะห์     
7 อิสลามบูรพาวิทยา     
8 ดาราวิทยา 103 103 100.00 87.38 
9 นราวิทย์อิสลาม     
10 สมานมิตรวิทยา     
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน์ 21 21 100.00 68.00 
12 อิสลามศาสน์ดารุสลาม     
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวินฯ 156 100 64.10 90.00 
14 บ้านกูวิง     
15 บากงพิทยา  87 87 100.00 80.00 
16 ศาสน์อิสลามกะลาพอ     
17 ธรรมพิทยาคาร 55 55 100.00 95.00 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม 64 64 100.00 97.01 
19 ธรรมคีรีวิทยา     

ค่าเฉลี่ย 614 554 90.23 84.30 
หมายเหตุ : 1 เกณฑ์ของระดับคะแนน ช่วงคะแนน 80-100 ระดับดี, ช่วงคะแนน 50-79 ระดับพอใช้,ช่วงคะแนน 0-49 ระดับปรับปรุง 

2. รร.จรรยาอิสลาม รร.นริันดรวทิยา รร.สมานมติรวิทยา ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมยังมีนักเรยีนไม่ถึงระดบัช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ตาราง 33 ร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

จ านวนโรงเรียน
ทั้งหมด  
(โรง) 

ร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาการอนุรัดษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
โรง ร้อยละ โรง ร้อยละ โรง ร้อยละ 

8 6 75.00 2 25.00 0 0.00 
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ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหลักที่ 6 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน 
ในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทย 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
 เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 
ตัวช้ีวัดที่ 32 คะแนนเฉลี่ยวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ครูผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการจะประเมินวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียน  
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นรายชั้นและรายบุคคล แบ่งเป็นวัดความรู้ 40 คะแนน และทักษะ 60 
คะแนน โดยมีกรอบการประเมินที่ก าหนดในแบบรายงาน ดังนี้ 
 1) ประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
     - นิยามวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
     - ประเภทวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 2) ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
      - กรอบแนวคิด 
               - ความเชื่อ 
 3) การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
      - ปัจจัยพื้นฐานและผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพล 
      - การเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ 
      - การเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น 
 4) การน าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ 
 5) การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  
ในตัวชี้วัดนี้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้กี่วิชาก็ได้ แต่ให้รายงานผลไม่เกิน 2 วิชา (1 หรือ 2 วิชาก็ได้) 
 
 คะแนนเฉลี่ยวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ย
วิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 
80.00 คะแนนขึ้นไป ยกเว้น รร.อิบตีดาวิทยา (มีคะแนนเฉลี่ยแต่งกายชุดมลายูท้องถิ่น เท่ากับ 64.49 คะแนน) 
และรร.ดาราวิทยา (มีคะแนนเฉลี่ยวิชาการท าอาหารพื้นบ้าน เท่ากับ 77.67 คะแนน) กิจกรรมที่โรงเรียนเลือก
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด คือ กิจกรรมด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี เช่น กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ 
อ่านอับกูรอาน และกิจกรรมต้อนรับฮารีรายอ เป็นต้น รายละเอียดดังตาราง 34 
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ตาราง 34 คะแนนเฉลี่ยวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
ล าดับ โรงเรียน กิจกรรมที่ด าเนินการ จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน คะแนน 
   คน ร้อยละ เฉลี่ย 
จังหวัดนราธิวาส 
1 จรรยาอสิลาม     
2 นิรันดรวิทยา     
3 อิบตีดาวิทยา แต่งกายชุดมลายูท้องถิ่น 81 100.00 69.49 
4. ตันตันหยง     
5 อัตเตาฟีกียะห์ ฯ การสานเสื่อจากใบกก 43 9149 91.48 
  การประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าว 43 9149 91.48 
6 ดารุลฮิกมะห ์     
7 อิสลามบรูพาวิทยา     
8 ดาราวิทยา กิจกรรมท าอาหารพื้นบ้าน 103 100.00 77.67 
9 นราวิทย์อิสลาม     
10 สมานมติรวิทยา     
จังหวัดยะลา 
11 สมบูรณ์ศาสน ์ ไม่ได้ส่งข้อมูล 
12 อิสลามศาสน์ ฯ     
จังหวัดปัตตานี 
13 พีระยานาวิน ฯ กิจกรรมท าข้าวหลาม 156 100.00 90.00 
  กิจกรรมท าว่าว 156 100.00 80.00 
14 บ้านกูวิง     
15 บากงพิทยาฯ อ่านอัลกุรอาน 87 100.00 85.00 
  อานาซีด 87 100.00 85.00 
16 ศาสน์อิสลาม ฯ     
17 ธรรมพิทยาคาร กิจกรรมอาซรูอสมัพันธ์ 55 100.00 97.00 
  กิจกรรมละหมาดยามาอะห ์ 55 100.00 98.00 
จังหวัดสงขลา 
18 ส่งเสริมอิสลาม กิจกรรมอาซรูอสมัพันธ์ 64 100.00 100.00 
  กิจกรรมต้อนรับฮารรีายอ 64 100.00 100.00 
19 ธรรมครีีวิทยา     

หมายเหตุ : เกณฑ์ของระดับคะแนน ช่วงคะแนน 80-100 ระดับดี, ช่วงคะแนน 50-79 ระดับพอใช้,ช่วงคะแนน 0-49 ระดับปรับปรุง 
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ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหลักที่ 7  เพ่ือขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
 1. การน ากิจกรรมการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนมาสู่การผลิตอาหารในระดับครัวเรือน 
 2. เด็กและเยาวชนและสมาชิกในครอบครัวมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและร่วมกันพัฒนา
สภาพแวดล้อมของบ้านและชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
 3. เด็กและเยาวชนสามารถน าความรู้และทักษะในการเรียนรู้วิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต  
การบัญชีมาใช้ในครอบครัว 
 
ตัวช้ีวัดที่ 33 จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการขยายกิจกรรม 

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทุกโรงเรียนยังไม่มีการด าเนินการ 
 

ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหลักที่ 8  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
 1. โรงเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นนิทรรศการที่มีชีวิตเป็นตัวอย่างให้แก่
ประชาชน ครู นักเรียน หรือผู้สนใจมาศึกษาทดลอง 
 2. ครูและเด็กนักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการเป็นวิทยากร 
 3. มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวางทั้งในระดับภาค 
ประเทศ และนานาชาติ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 34 จ านวนประชาชนที่มาใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทุกโรงเรียนยังไม่มีการด าเนินการ 
 


