
 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
    เร่ือง  ผลการประเมินการน านโยบายผู้อ านวยการ 

           ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สู่การปฏิบัติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

............................................................................................ 
 ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ด าเนินการประเมินผลการน านโยบาย

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สู่การปฏิบัติ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือท าการ

ประเมินโรงเรียนที่ได้ด าเนินการตามนโยบาย ได้แก่ นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียน

น่าอยู่ นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม นโยบายข้อที่ ๕ น้อมน าหลักปรัชญาฯ นโยบายข้อที่ ๖ ส่งเสริมภาษาสู่

สากล นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด นโยบายข้อที่ ๘ เร่งรัดนิเทศภายใน นโยบายข้อที่ ๙ ใส่ใจระบบ

ประกัน นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ และนโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย ระหว่าง

วันที่ ๒๑ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น 

 บัดนี้ การประเมินผลการน านโยบายผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตู ล สู่

การปฏิบัติ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ด าเนินการประเมินโรงเรียนและสรุปผลการประเมินโรงเรียนเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จึงขอประกาศผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ดังเอกสารแนบท้าย   

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                          

                             

                                                               (นายอาดุลย์  พรมแสง)  

                                            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
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เอกสารแนบท้าย ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

เรื่อง  ผลการประเมินการน านโยบายผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   

       สู่การปฏิบัติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 

  

๑. ผลการประเมินนโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน เครือข่าย รางวัล 

๑ บ้านวังพะเนียด เมืองสตูล ชนะเลิศ 

๒ บ้านไร่ บาราเกต รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

๓ บ้านป่าพน มะนัง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 

๔ บ้านคลองสองปาก ไผ่สีทอง เหรียญทอง 

๕ บ้านนาทอน ทุ่งหว้าอันดามัน เหรียญทอง 

๖ บ้านห้วยน้ าด า ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ เหรียญทอง 

๗ บ้านเขาไคร ดอกกาหลง เหรียญทอง 

๘ บ้านควนสตอ ควนโดน เหรียญทอง 

๙ บ้านท่าชะมวง ละงู เหรียญทอง 

๑๐ บ้านราวปลา สุไหงอุเปสเตโกดอน เหรียญทอง 

๑๑ บ้านไทรงาม ชัยพัฒน์ เหรียญทอง 

๑๒ บ้านโกตา เสมาก าแพง เหรียญเงิน 

๑๓ บ้านโคกประดู่ พญาบังสา เหรียญเงิน 

๑๔ บ้านท่ายาง ปากน้ าแหลมสน เหรียญเงิน 

๑๕ บ้านบันนังปุเลา สันหนังมังกร เหรียญเงิน 

๑๖ บ้านหาญ ภูผาวาร ี เหรียญเงิน 



3 
 

 

๒. ผลการประเมินนโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่ ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน เครือข่าย รางวัล 

๑ อนุบาลละงู เสมาก าแพง ชนะเลิศ 

๒ บ้านค่ายรวมมิตร ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

๓ บ้านกาแบง ปากน้ าแหลมสน รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 

๔ บ้านกาลันยีตัน สันหลังมังกร เหรียญทอง 

๕ บ้านเขาจีน เมืองสตูล เหรียญทอง 

๖ บ้านเกาะยาว ชัยพัฒน์ เหรียญทอง 

๗ บ้านปลักหว้า บาราเกต เหรียญทอง 

๘ นิคมพัฒนาภาคใต้ ๓ ดอกกาหลง เหรียญทอง 

๙ บ้านสวนเทศ ไผ่สีทอง เหรียญทอง 

๑๐ ผังปาล์ม ๗ มะนัง เหรียญทอง 

๑๑ บ้านโคกพะยอม ละงู เหรียญทอง 

๑๒ บ้านดาหล า ภูผาวาร ี เหรียญทอง 

๑๓ อนุบาลเมืองสตูล พญาบังสา เหรียญทอง 

๑๔ บ้านนาทอน ทุ่งหว้าอันดามัน เหรียญทอง 

๑๕ บ้านทุ่งดินลุ่ม สุไหงอุเปสเตโกดอน เหรียญทอง 

๑๖ บ้านปันจอร์ ควนโดน เหรียญทอง 
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๓. ผลการประเมินนโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน เครือข่าย รางวัล 

๑ บ้านทางยาง ไผ่สีทอง ชนะเลิศ 

๒ บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ชัยพัฒน์ รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

๓ บ้านตันหยงโป สันหลังมังกร รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 

๔ บ้านกาลูบี พญาบังสา เหรียญทอง 

๕ นิคมพัฒนาภาคใต้ ๒ ดอกกาหลง เหรียญทอง 

๖ บ้านวังตง ทุ่งหว้าอันดามัน เหรียญทอง 

๗ บ้านวังพระเคียน มะนัง เหรียญทอง 

๘ บ้านนาแก้ว บาราเกต เหรียญเงิน 

๙ บ้านบ่อเจ็ดลูก ปากน้ าแหลมสน เหรียญเงิน 

๑๐ บ้านทุ่งมะปรัง ควนโดน เหรียญเงิน 

๑๑ บ้านควนล่อน ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ เหรียญเงิน 

๑๒ บ้านบากันโต๊ะทิด ละงู เหรียญเงิน 

๑๓ บ้านนาลาน เมืองสตูล เหรียญทองแดง 

๑๔ บ้านหนองหอยโข่ง ภูผาวาร ี เหรียญทองแดง 

๑๕ บ้านคีรีวง สุไหงอุเปสเตโกดอน เหรียญทองแดง 
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๔. ผลการประเมินนโยบายข้อที่ ๕ น้อมน าหลักปรัชญาฯ ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน เครือข่าย รางวัล 

๑ อนุบาลสตูล สันหลังมังกร ชนะเลิศ 

๒ อนุบาลทุ่งหว้า สุไหงอุเปสเตโกดอน รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

๓ อนุบาลควนโดน ควนโดน รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 

๔ บ้านบ่อหิน ภูผาวาร ี เหรียญทอง 

๕ บ้านกาเนะ พญาบังสา เหรียญทอง 

๖ อนุบาลมะนัง มะนัง เหรียญทอง 

๗ บ้านปิใหญ่ เสมาก าแพง เหรียญทอง 

๘ บ้านน้ าหรา ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ เหรียญทอง 

๙ บ้านบบารายี ทุ่งหว้าอันดามัน เหรียญทอง 

๑๐ บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ชัยพัฒน์ เหรียญทอง 

๑๑ บ้านตันหยงละไน้ ปากน้ าแหลมสน เหรียญทอง 

๑๒ บ้านสาคร ไผ่สีทอง เหรียญทอง 

๑๓ บ้านนาแค เมืองสตูล เหรียญทอง 

๑๔ นิคมพัฒนาผัง ๔๒ ดอกกาหลง เหรียญทอง 

๑๕ บ้านแป-ระใต้ บาราเกต เหรียญทอง 

๑๖ บ้านนาพญา ละงู เหรียญทอง 
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๕. ผลการประเมินนโยบายข้อที่ ๖ ส่งเสริมภาษาสู่สากล ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน เครือข่าย รางวัล 

๑ อนุบาลสตูล สันหลังมังกร ชนะเลิศ 

๒ บ้านนางแก้ว ภูผาวาร ี รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

๓ อนุบาลมะนัง มะนัง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 

๔ บ้านปากบารา ปากน้ าแหลมสน เหรียญทอง 

๕ บ้านใหม่ พญาบังสา เหรียญทอง 

๖ บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย ชัยพัฒน์ เหรียญทอง 

๗ บ้านคลองขุด เมืองสตูล เหรียญเงิน 

๘ อนุบาลทุ่งหว้า สุไหงอุเปสเตโกดอน เหรียญเงิน 
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๖. ผลการประเมินนโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน เครือข่าย รางวัล 

๑ บ้านปากบารา ปากน้ าแหลมสน ชนะเลิศ 

๒ บ้านห้วยน้ าด า ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

๓ บ้านทุ่งไหม้ ภูผาวาร ี รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 

๔ อนุบาลละงู เสมาก าแพง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 

๕ บ้านต ามะลังเหนือ ชัยพัฒน์ เหรียญทอง 

๖ บ้านนาทอน ทุ่งหว้าอันดามัน เหรียญทอง 

๗ บ้านกลุ่ม ๕ ประชารัฐ ดอกกาหลง เหรียญทอง 

๘ บ้านวังปริง บาราเกต เหรียญทอง 

๙ บ้านห้วยไทร ละงู เหรียญทอง 

๑๐ ผังปาล์ม ๗ มะนัง เหรียญทอง 

๑๑ อนุบาลทุ่งหว้า สุไหงอุเปสเตโกดอน เหรียญทอง 

๑๒ บ้านเจ๊ะบิลัง สันหลังมังกร เหรียญทอง 

๑๓ อนุบาลควนโดน ควนโดน เหรียญทอง 

๑๔ บ้านควนเก ไผ่สีทอง เหรียญทอง 

๑๕ บ้านควนขัน เมืองสตูล เหรียญทอง 

๑๖ บ้านควน พญาบังสา เหรียญทอง 
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๗. ผลการประเมินนโยบายข้อที่ ๘ เร่งรัดนิเทศภายใน ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน เครือข่าย รางวัล 

๑ บ้านนางแก้ว ภูผาวาร ี ชนะเลิศ 

๒ บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

๓ บ้านห้วยมะพร้าว ละงู รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 

๔ บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ เหรียญทอง 

๕ ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) พญาบังสา เหรียญทอง 

๖ บ้านเหนือคลอง ดอกกาหลง เหรียญทอง 

๗ บ้านท่าแลหลา เสมาก าแพง เหรียญทอง 

๘ บ้านเนินสูง เมืองสตูล เหรียญทอง 

๙ บ้านมะนัง มะนัง เหรียญทอง 

๑๐ บ้านสายควน บาราเกต เหรียญทอง 
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๘. ผลการประเมินนโยบายข้อที่ ๙ ใส่ใจระบบประกัน ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน เครือข่าย รางวัล 

๑ บ้านลาหงา ละงู ชนะเลิศ 

๒ บ้านคลองขุด เมืองสตูล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

๓ ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) พญาบังสา รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 

๔ บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ เหรียญทอง 

๕ บ้านหนองหอยโข่ง ภูผาวาร ี เหรียญทอง 

๖ บ้านท่าน้ าเค็มใต้ บาราเกต เหรียญทอง 

๗ บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน เหรียญทอง 

๘ บ้านอุได ดอกกาหลง เหรียญเงิน 

๙ บ้านมะนัง มะนัง เหรียญเงิน 
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๙. ผลการประเมินนโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน เครือข่าย รางวัล 

๑ บ้านตูแตหร า เสมาก าแพง ชนะเลิศ 

๒ บ้านแป-ระเหนือ ไผ่สีทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

๓ บ้านท่าแพ บาราเกต รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 

๔ วัดหน้าเมือง เมืองสตูล เหรียญทอง 

๕ นิคมซอย ๑๐ ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ เหรียญทอง 

๖ บ้านทุ่ง พญาบังสา เหรียญทอง 

๗ บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา ชัยพัฒน์ เหรียญทอง 

๘ บ้านอุได ดอกกาหลง เหรียญทอง 

๙ บ้านป่าแก่บ่อหิน สุไหงอุเปสเตโกดอน เหรียญเงิน 

๑๐ บ้านวังสายทอง ภูผาวาร ี เหรียญเงิน 

๑๑ บ้านทุ่งพัฒนา ควนโดน เหรียญเงิน 

๑๒ ผังปาล์ม ๒ มะนัง เหรียญเงิน 

๑๓ บ้านท่าศิลา ทุ่งหว้าอันดามัน เหรียญเงิน 

๑๔ บ้านหาดทรายยาว สันหลังมังกร เหรียญเงิน 
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๑๐. ผลการประเมินนโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน เครือข่าย รางวัล 

๑ อนุบาลสตูล สันหลังมังกร ชนะเลิศ 

๒ บ้านปากละงู ละงู รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

๓ นิคมพัฒนาผัง ๑๒๐ ดอกกาหลง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 

๔ บ้านกุบังจามัง พญาบังสา เหรียญทอง 

๕ บ้านตะโละใส ปากน้ าแหลมสน เหรียญทอง 

๖ บ้านปิใหญ่ เสมาก าแพง เหรียญทอง 

๗ บ้านเขาจีน เมืองสตูล เหรียญทอง 

๘ อนุบาลท่าแพ บาราเกต เหรียญทอง 

๙ บ้านทางงอ ควนโดน เหรียญทอง 

๑๐ บ้านวังตง ทุ่งหว้าอันดามัน เหรียญทอง 

๑๑ บ้านหัวควน ภูผาวาร ี เหรียญทอง 

๑๒ บ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ เหรียญทอง 

๑๓ บ้านควนเก ไผ่สีทอง เหรียญทอง 

๑๔ บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ชัยพัฒน์ เหรียญทอง 

๑๕ อนุบาลทุ่งหว้า สุไหงอุเปสเตโกดอน เหรียญทอง 

๑๖ นิคมพัฒนาผัง ๒๐ มะนัง เหรียญทอง 

 

 


