
ตอนที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช

๑. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
ผลการดําเนินงานในภาพรวม : โรงเรียนบานโกตาบารูไดดําเนินการพัฒนาการศึกษาในป

การศึกษา ๒๕๕๕ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  สงผลใหเกิดความสําเร็จหลายประการดังรายละเอียดจาก
รายงานโครงการดังนี้
โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จ

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน
๑. ประชาธิปไตยตัวอยาง การดําเนินการเพ่ือสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
แผนการดําเนินงานของโรงเรียน  ไดรับคําแนะนําวิธีการ ดําเนินการ
จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ และไดรับ
การคัดเลือก  ใหเปนโรงเรียนสงเสริมประชาธิปไตยตัวอยาง  จาก
สํานักงานสงเสรมิเอกลักษณแหงชาติ

๒. สนับสนุนอาหารกลางวันตาม
แนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี

ตามท่ีจังหวัดยะลา  ไดคัดเลือกโรงเรียนบานโกตาบารู  ใหเปนโรงเรียน
นํารองโครงการตามพระราชดําริในสมเด็จพระเทพฯ เพ่ือดําเนินการ
ผลิตอาหารกลางวัน  ประกอบดวยการเพาะเห็ดนางฟา การเลี้ยงปลา
นิล  การปลูกผัก  การผลิตปุยน้ําและปุยหมัก  ไดการสนับสนุนดาน
งบประมาณจาก  สํานักงานจังหวัดยะลา   และไดรับคําแนะนําดาน
วิชาการจาก สํานักงานปศุสัตว  สํานักงานประมง  เกษตรอําเภอและ
เกษตรตําบล  สํานักงานเกษตรจังหวัดและหนวยงานอ่ืนๆ สงผลให
ประสบความสําเร็จ

๓. บัณฑิตนอยโกตาบารู งบประมาณจากโครงการ
- ความรวมมือจากผูปกครอง
- หนวยงานสนับสนุน

๔. กิจกรรม Play and learn จากงบกิจกรรมท่ีพัฒนาผูเรียน
- ภูมิปญญาทองถ่ิน
- บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
- วัสดุอุปกรณ

๕. กิจกรรมการแปรรูปอาหาร - งบเงินอุดหนุนรายหัว

๖. โครงงานวิทยาศาสตร - ไดรับผลสําเร็จระดับชาติ   ระดับเหรียญเงิน
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๒. จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา

๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๑) ดานคุณภาพเด็ก

จุดเดน : นักเรียนมีพัฒนาการพรอมท้ัง ๔ ดาน  มีสุขภาพ  สุขนิสัยท่ีดี ราเริง  แจมใส  กลาพูด
กลาแสดงออก  การแตงกายสะอาดเรียบรอย  ยอมรับและปฏิบัติตามความคิดเห็นผูอ่ืน  สามารถอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางมีความสุข

จุดท่ีควรพัฒนา : กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ควรสอดแทรกดานคุณธรรม
จริยธรรม  มารยาทตางๆในสังคม มีสื่อ  นวัตกรรมใชประกอบการสอนท่ีหลากหลาย

๒) ดานการจัดการศึกษา
จุดเดน : จัดการศึกษาแบบบูรณาการ  เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออก  ใหเด็กเขากลุม  ทํางาน

เปนกลุม  ปฏิบัติกิจกกรมดวยการลงมือปฏิบัติจริง เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชกระบวนการกลุมใหนักเรียนไดฝก
คิดวิเคราะห รูจักแกปญหา

จุดท่ีควรพัฒนา : เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูประสบการณจริงจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและ
ภายนอกหองเรียน

๓) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
จุดเดน : มีหองศูนยสื่อ BBL หองสมุดมีชีวิต  และหองพิเศษตางๆ
จุดท่ีควรพัฒนา : ควรจัดกิจกรรมประสบการณใหนักเรียนไดเขาถึง ไดลงมือปฏิบัติจริงจากหอง

พิเศษตางๆอยางสมํ่าเสมอ

๔) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
จุดเดน : นักเรียนกลาแสดงความเคารพและกลาวทักทาย มีมารยาท รักความเปนประชาธิปไตย
จุดท่ีควรพัฒนา : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรสอดแทรกวัฒนธรรม  มารยาทไทยและ

ครูฝกทักษะการไหวและมารยาทตางๆอยางสมํ่าเสมอ

๕) ดานเอกลักษณของสถานศึกษา
จุดเดน : นักเรียนมีมารยาทดีข้ึน การทํางานเปนกลุมสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  นําหลัก

ประชาธิปไตยไปใชในชีวิตประจําวันไดและอยูในสังคมอยางมีความสุข
จุดท่ีควรพัฒนา : การแตงกายท่ีเห็นวาเปนเอกลักษณของโรงเรียนยังไมเดนชัด

๖) ดานมาตรการสงเสริม
จุดเดน : โครงการบัณฑิตนอย , โครงการเปดโลกกวาง
จุดท่ีควรพัฒนา : การไปทัศนศึกษา ควรไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ีท่ีหลากหลายมากกวานี้
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๒.๒ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
๑) ดานคุณภาพผูเรียน

จุดเดน : ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีสุขภาพอนามัยดี
จุดท่ีควรพัฒนา : ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาการคิดวิเคราะห การคิด แกปญหา ทักษะการอาน

และการเขียนเรื่อง
๒) ดานการจัดการศึกษา

จุดเดน : โรงเรียนบานโกตาบารู ไดจัดการศึกษาของโรงเรียน  จนเกิดผลดีแกโรงเรียนมาโดย
ตลอด  ครูทุกคนตั้งใจสั่งสอนนักเรียนอยางเต็มความสามารถ  จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนแตละคน  ฝกทักษะและวิธีคิด  รูจักแกปญหา  ใหเรียนรูจากประสบการณ
จริง มีหองสมุดมีชีวิตท่ีจัดบรรยากาศ  สงเสริมใหผูเรียนรักการอานอยางตอเนื่อง  มีหองคอมพิวเตอรท่ี
ทันสมัย นักเรียนสามารถสืบคน  ขอมูลทางอินเตอรเน็ตไดรวดเร็ว  ผลสําเร็จท่ีเปนจุดเดนของโรงเรียน  ในป
การศึกษา ๒๕๕๕ คือนักเรียนระดับมัธยม  ( ม.๑ – ม. ๓ ) ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เหรียญเงิน ในงาน
มหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ณ  อิมแพค   เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี ในวันท่ี ๑๐ -๑๒
กุมภาพันธ ๒๕๕๖

จุดท่ีควรพัฒนา
จุดท่ีควรพัฒนาของโรงเรียน  คือ  พัฒนาครูใหมีความรู  ความเขาใจ ในการจัดกระบวนการเรียน

การสอน   มีวัสดุอุปกรณ  สื่อการสอนท่ีทันสมัย  เพียงพอตอนักเรียน  พัฒนาครูใหมีความรู  ความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี  และเครื่องมือดานคอมพิวเตอร    การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาชวยเหลือดานการเรียนการ
สอน   ปรับภูมิทัศนใหรมรื่นบรรยากาศดี

๓) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สังคมแหงการเรียนรู  เปนสังคมแหงภูมิปญญา   ตระหนักถึงความสําคัญ  ความจําเปนของการเรียนรู

ท่ีทุกคน  ทุกสวนในสังคม  มีความใฝรูและพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ  การเรียนรูตลอดชีวิตเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึน
และมีความตอเนื่อง  จนกลายเปนปกติในชีวิตประจําวันของคนทุกคน  ไปตลอดจนสิ้นอายุขัย  องคประกอบท่ี
สําคัญท่ีสรางสังคมแหงการเรียนรู  คือ  แหลงเรียนรูท่ีกอใหเกิดกระบวนการจัดการความรู   จากทุกภาคสวน
กลายเปนองคความรู  และทายท่ีสุด  บุคคล  กลายเปนบุคคลแหงการเรียนรูและการเรียนรูตลอดชีวิต
จุดเดน

-มีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย
- มีหนวยของสังคมแหงการเรียนรู  ท้ังกลุม  ครอบครัว  องคการ  ชุมชน  และเมืองแหงการเรียนรู
- มีกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือเปาหมายพัฒนาบุคคลแหงการเรียนรู  เชน  การสอนอาน  เขียน

ภาษาไทย
- การสอนสงเสริมการอาน
- กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู  คิดเปน  พูดเปน  ฟงเปน
- เวทีการเรียนรู  หรือกลุมเรียนรูเฉพาะเรื่อง  คือ  ทักษะชีวิต
- แหลงเรียนรู  มีการพัฒนาแหลงเรียนรู  ไดแก หองสมุดหองคอมพิวเตอร

จุดท่ีควรพัฒนา
- พัฒนาบุคคลแหงการเรียนรูยกยองสงเสริม  ประกาศเกียรติคุณ “ บุคคลแหงการเรียนรู”
- พัฒนาแหลงเรียนรู
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จัดทําแหลงเรียนรูในทองถ่ิน ศูนยเรียนรูดานทักษะอาชีพ สืบคนแหลงเรียนรูวัฒนธรรมพ้ืนบาน
ยกยอง  ประกาศ เกียรติคุณ “ แหลงเรียนรู ดีเดน”

- พัฒนาองคความรู
หลักสูตรทองถ่ิน บันทึกชุมชน  ตํานานพ้ืนบาน  บทเรียนความสําเร็จภูมิปญญาชาวบาน เรื่องท่ี

คนในชุมชนตองรู  ไดแก  ขอมูลชุมชน  อาชีพ  วัฒนธรรม  การดําเนินชีวิต  เปนตน
- พัฒนาการจัดการองคความรู

จัดเก็บขอมูลผานระบบสารสนเทศ  เพ่ือความสะดวกในการสืบคน จัดทําทําเนียบผูรูหรือ
วิทยากรประจําถ่ิน ตลาดนัดการเรียนรู  ตลาดนัดกลุมสนใจ สัปดาหการเรียนรู วิทยุโรงเรียน  เสียงตามสาย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล  กลุมและชุมชน

- แนวทางการดําเนินการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประชาสัมพันธ  รณรงค  เผยแพร  อุดมการณ  ความคิด  เรื่องสังคมแหงการเรียนรูสราง

เครือขายการมีสวนรวม กําหนดขอบขายกิจกรรม กําหนดบุคคล   และจัดกิจกรรมโดยการมีสวนรวม  มี
ความหลากหลายและตอเนื่อง ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  และวิจัยพัฒนา

๔) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
“ไหวสวย ดวยรอยยิ้ม ” เปนการสงเสริมมารยาทไทย กระบวนการประชาธิปไตย ใหแก

นักเรียน  เปนการสรางฐานปรองดอง  สมานฉันท  เอ้ือเฟอ  พ่ึงพา  หรือสังคมแหงการอยูรวม เปนการ
สงเสริมสรางสังคม เพ่ือความเปนสุข  เหตุเพราะหากคนมีฐานชีวิตท่ีประกอบดวย  ดํารงธรรม  ปญญาธรรม
และสามัคคีธรรม  ปญหาความวุนวายท้ังทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  สิ่งแวดลอม  และวัฒนธรรม
ไมมีโอกาสเกิดเปนปญหาได  สถานศึกษาในระดับประถม  ถือเปนการสรางรากฐาน  และปลูกฝงวิธี
ประชาธิปไตยแรกเริ่ม  และเปนจุดแตงแตมความสมบูรณของมนุษยใหมีคุณธรรมนําความรู  เปนครรลองใน
การดําเนินชีวิตท่ีปกติสุข   ในสังคมท่ีสงบสุขสืบไป

จุดเดน
- นักเรียนทุกคนมีมารยาทดี  สุภาพเรียบรอย

จุดท่ีควรพัฒนา
- ครูทุกคนรวมมือกันฝกทักษะมารยาทของความเปนไทย
- คัดเลือกนักเรียนท่ีมีแววผูนํา  นํามาเขาคาย  ใหมีบุคคลหรือวิทยากรภายนอก ใหการอบรม

ดานทักษะการเปนผูนํา
- การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  ในการชวยกําหนดธรรมนูญโรงเรียน  ประกอบดวย

นักเรียน   ครู ผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูนําชุมชน
- จัดเก็บขอมูล  กิจกรรม  โครงการ  ผานระบบสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาคนควา
- บูรณาการศึกษาเรียนรู   สอดแทรกกระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย  ( คารวธรรม  ปญญา

ธรรม   และสามัคคีธรรม )  ในทุกกลุมสาระการเรียนรู
๕) เอกลักษณของโรงเรียน

“มารยาทดี   มีงานทํา  นําประชาธิปไตย ”
หมายถึง  เม่ือนักเรียนไดปฏิบัติตามวิสัยทัศน  อัตลักษณ และเอกลักษณของโรงเรียนแลว จะ

สงผลใหนักเรียนเปนผูมีความประพฤติท่ีดี มารยาทดี อยูในกรอบของระเบียบวินัยและรูจักมารยาทการปฏิบัติ
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ตนในสังคม มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และสามารถนําความรูไปประกอบ
อาชีพของตนเองได รวมท้ังยังนําเอาหลักประชาธิปไตยไปใชในชีวิตประจําวัน
จุดเดน

- นักเรียนมีมารยาทดีข้ึน มีสัมมาคารวะตอผูใหญดีข้ึน รูจักหารายไดระหวางเรียน มีความ
เขาใจหลักประชาธิปไตย

จุดท่ีควรพัฒนา
- โรงเรียนไดประชุมวางแผนเม่ือตนปการศึกษา ๒๕๕๔ ท่ีประชุมมีมติใหใชหลักการบริหาร

แบบมีสวนรวมในการดําเนินงานตามอัตลักษณ โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝายท้ังครู
นักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา

๖) ดานมาตรการสงเสริม
จุดเดน
โรงเรียนไดจัดทําและพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนเพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมและการเรียนการ

สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ไดแก  หองสมุด  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  หองสื่อ  หองคหกรรมหอง
วิทยาศาสตร  และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

จุดท่ีควรพัฒนา
การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ  ดนตรี  และกีฬาตามหลักสูตรการจัดทํา

เอกสารประชาสัมพันธรายงานผลการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน  การฝกใหผูเรียนมีนิสัยอนุรักษ
ทรัพยากรและใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  เนนการบริหารจัดการท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน

โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวม  จัดระบบประกันคุณภาพภายใน  ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
การดําเนินงานตามแผนพัฒนา  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ  การจัดทํารายงานประจําป  และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  ครูตองไดรับการพัฒนาตนเอง  ในการออกแบบการเรียนรู  การจัดการเรียนรู
ท่ีหลากหลาย ตลอดจนการใชสื่อและเทคโนโลยี  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  รูจักแสวงหาความรู  รักการ
เรียนรู  มีทักษะในการคิดวิเคราะห  การใชภาษาในการสื่อสาร  ทักษะในการดํารงชีวิต มีคุณธรรม  จริยธรรม
คานิยมท่ีพึงประสงค  และรูจักรักษาความเปนไทย  พรอมสูประชาคมอาเซียน
๔. ความตองการและการชวยเหลือ

ในสวนของความตองการของโรงเรียน  สิ่งแรกท่ีสําคัญท่ีสุด  คือ  ความตองการพัฒนาบุคลากรให
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนนอกจากนี้ควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในดานวิชาการ  สื่อการสอน  เทคโนโลยี  หองปฏิบัติการสําหรับนักเรียนใหเพียงพอ  ความตองการในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานภาษา  โครงการสนับสนุนครู  หรือวิทยากรในการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ
เพ่ือชวยใหผูเรียนไดสามารถเขาสูประชาคมอาเซียน
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ภาคผนวก
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บันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตามท่ีโรงเรียนบานโกตาบารู  ไดสรุปรายงานการจัดการศึกษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ โดยใช

กระบวนการการมีสวนรวมของบุคคลากรภายในโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครองและชุมชน
ทําใหการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จในหลายๆดาน

สําหรับการจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ คณะกรรมการ
สถานศึกษาไดพิจารณาแลว ใหความเห็นชอบตามรายงานท่ีนําเสนอทุกประการ

ลงชื่อ
( นายชวลิต สุวรรณมณี )

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนบานโกตาบารู


