
 

 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช ้

 

 
๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม : โรงเรียนบ้านโกตาบารูได้ด าเนินการพัฒนาการศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ส่งผลให้เกิดความส าเร็จหลายประการดังรายละเอียดจาก
รายงานโครงการดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑. ประชาธิปไตยตัวอย่าง 
 

การด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตาม
แผนการด าเนินงานของโรงเรียน  ได้รับค าแนะน าวิธีการด าเนินการจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑  และได้รับการ
คัดเลือก  ให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง  จากส านักงาน
ส่งเสริมเอกลักษณ์แห่งชาติ 

๒.  สนับสนุนอาหารกลางวันตาม
แนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี 

ตามท่ีจังหวัดยะลา  ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านโกตาบารู  ให้เป็นโรงเรียน
น าร่องโครงการตามพระราชด าริในสมเด็จพระเทพฯ เพ่ือด าเนินการ
ผลิตอาหารกลางวัน  ประกอบด้วยการเพาะเห็ดนางฟูา การเลี้ยงปลา
นิล  การปลูกผัก  การผลิตปุ๋ยน้ าและปุ๋ยหมัก  ได้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณจาก  ส านักงานจังหวัดยะลา   และได้รับค าแนะน าด้าน
วิชาการจาก ส านักงานปศุสัตว์  ส านักงานประมง  เกษตรอ าเภอและ
เกษตรต าบล  ส านักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานอ่ืนๆ ส่งผลให้
ประสบความส าเร็จ 

๓. บัณฑิตน้อยโกตาบารู งบประมาณจากโครงการ 
- ความร่วมมือจากผู้ปกครอง 
- หน่วยงานสนับสนุน 

๔. กิจกรรม  Play and learn งบกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียน  
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
- วัสดุอุปกรณ์ 

๕.  กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต งบประมาณจากโครงการ 
- หน่วยงานสนับสนุน 

 

 

 



๑๐๗ 

 
๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

      ๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ๑) ด้านคุณภาพเด็ก 
  จุดเด่น : นักเรียนมีพัฒนาการพร้อมทั้ง ๔ ด้าน  มีสุขภาพ  สุขนิสัยที่ดี  ร่าเริง  แจ่มใส  กล้าพูด  
กล้าแสดงออก  การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  ยอมรับและปฏิบัติตามความคิดเห็นผู้อ่ืน  สามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
  จุดที่ควรพัฒนา : กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรสอดแทรกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มารยาทต่างๆ ในสังคม มีสื่อ นวัตกรรมใช้ประกอบการสอนที่หลากหลาย 
 

 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น : จัดการศึกษาแบบบูรณาการ เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออก ให้เด็กเข้ากลุ่ม ท างานเป็น
กลุ่ม ปฏิบัติกิจกกรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้กระบวนการกลุ่มให้นักเรียนได้ฝึกคิด
วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา 
  จุดที่ควรพัฒนา : เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน 
 

 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดเด่น : มีห้องศูนย์สื่อ BBL ห้องสมุดมีชีวิต และห้องพิเศษต่างๆ  
  จุดที่ควรพัฒนา : ควรจัดกิจกรรมประสบการณ์ให้นักเรียนได้เข้าถึง ได้ลงมือปฏิบัติจริงจากห้อง
พิเศษต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
 

 ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น : นักเรียนกล้าแสดงความเคารพและกล่าวทักทาย มีมารยาท รักความเป็นประชาธิปไตย 
 จุดที่ควรพัฒนา : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรสอดแทรกวัฒนธรรม มารยาทไทยและ
ครูฝึกทักษะการไหว้และมารยาทต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 
 

 ๕) ด้านเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น : นักเรียนมีมารยาทดีขึ้น การท างานเป็นกลุ่มสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ น าหลัก
ประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 จุดที่ควรพัฒนา : การแต่งกายท่ีเห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนยังไม่เด่นชัด 
 

 ๖) ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น : โครงการบัณฑิตน้อย, โครงการเปิดโลกกว้าง 
  จุดที่ควรพัฒนา  : การไปทัศนศึกษาควรไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ที่หลากหลายมากกว่านี้  
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 
 
๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสุขภาพอนามัยดี 
  จุดที่ควรพัฒนา : ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การคิด แก้ปัญหา ทักษะการอ่าน
และการเขียนเรื่อง 
 

 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น : โรงเรียนบ้านโกตาบารูได้จัดการศึกษาของโรงเรียน  จนเกิดผลดีแก่โรงเรียนมาโดย
ตลอด  ครูทุกคนตั้งใจสั่งสอนนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน  ฝึกทักษะและวิธีคิด  รู้จักแก้ปัญหา  ให้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง         มีห้องสมุดมีชีวิตที่จัดบรรยากาศ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง  มีห้องคอมพิวเตอร์  
ห้องปฏิบัติการอาเซียน (Asean School Online) ที่ทันสมัย นักเรียนสามารถสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
ได้รวดเร็ว   
  จุดที่ควรพัฒนา : จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน คือ พัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน มีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอนที่ทันสมัย เพียงพอต่อนักเรียน พัฒนาครูให้มีความรู้  
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และเครื่องมือด้านคอมพิวเตอร์  การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยเหลือด้าน
การเรียนการสอน ปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นบรรยากาศดี 
 

 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สังคมแห่งการเรียนรู้  เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา   ตระหนักถึงความส าคัญ  ความจ าเป็นของการ
เรียนรู้ที่ทุกคน  ทุกส่วนในสังคม  มีความใฝุรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ  การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่
เกิดขึ้น  และมีความต่อเนื่อง  จนกลายเป็นปกติในชีวิตประจ าวันของคนทุกคน  ไปตลอดจนสิ้นอายุขัย  
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  คือ  แหล่งเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้   
จากทุกภาคส่วน  กลายเป็นองค์ความรู้  และท้ายที่สุด  บุคคล  กลายเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
  จุดเด่น 
  - มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  - มีหน่วยของสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งกลุ่ม  ครอบครัว  องค์การ  ชุมชน  และเมืองแห่งการ
เรียนรู้ 
  - มีกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือเปูาหมายพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้  เช่น  การสอนอ่าน  เขียน
ภาษาไทย 
  - การสอนส่งเสริมการอ่าน 
  - กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้  คิดเป็น  พูดเป็น  ฟังเป็น 
  - เวทีการเรียนรู้  หรือกลุ่มเรียนรู้เฉพาะเรื่อง  คือ  ทักษะชีวิต 
  - แหล่งเรียนรู้  มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ได้แก่ ห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ 
  จุดที่ควรพัฒนา   
  - พัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ยกย่องส่งเสริม  ประกาศเกียรติคุณ  “ บุคคลแห่งการเรียนรู้” 
  - พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 



๑๐๙ 
 

    จัดท าแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นศูนย์เรียนรู้ด้านทักษะอาชีพสืบค้นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
ยกย่อง  ประกาศ เกียรติคุณ “ แหล่งเรียนรู้ ดีเด่น” 
 

  - พัฒนาองค์ความรู้ 
    หลักสูตรท้องถิ่นบันทึกชุมชน  ต านานพ้ืนบ้าน  บทเรียนความส าเร็จภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องที่
คนในชุมชนต้องรู้  ได้แก่  ข้อมูลชุมชน  อาชีพ  วัฒนธรรม  การด าเนินชีวิต  เป็นต้น 
  - พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ 
    จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ  เพ่ือความสะดวกในการสืบค้นจัดท าท าเนียบผู้รู้หรือ
วิทยากรประจ าถิ่นตลาดนัดการเรียนรู้  ตลาดนัดกลุ่มสนใจสัปดาห์การเรียนรู้วิทยุโรงเรียน  เสียงตามสายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล  กลุ่มและชุมชน 
  - แนวทางการด าเนินการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ประชาสัมพันธ์  รณรงค์  เผยแพร่  อุดมการณ์  ความคิด  เรื่องสังคมแห่งการเรียนรู้สร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมก าหนดขอบข่ายกิจกรรมก าหนดบุคคล   และจัดกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วม  มีความ
หลากหลายและต่อเนื่องติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  และวิจัยพัฒนา 
  

 ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
      “ไหว้สวย ด้วยรอยยิ้ม ”  เป็นการส่งเสริมมารยาทไทย กระบวนการประชาธิปไตย ให้แก่นักเรียน  
เป็นการสร้างฐานปรองดอง  สมานฉันท์  เอ้ือเฟ้ือ  พ่ึงพา  หรือสังคมแห่งการอยู่ร่วม  เป็นการส่งเสริมสร้าง
สังคม  เพ่ือความเป็นสุข  เหตุเพราะหากคนมีฐานชีวิตที่ประกอบด้วย  ด ารงธรรม  ปัญญาธรรมและสามัคคี
ธรรม  ปัญหาความวุ่นวายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรม  ไม่มีโอกาส
เกิดเป็นปัญหาได้  สถานศึกษาในระดับประถม  ถือเป็นการสร้างรากฐาน  และปลูกฝังวิธีประชาธิปไตย
แรกเริ่ม  และเป็นจุดแต่งแต้มความสมบูรณ์ของมนุษย์ให้มีคุณธรรมน าความรู้  เป็นครรลองในการด าเนินชีวิต
ที่ปกติสุข   ในสังคมที่สงบสุขสืบไป 
 จุดเด่น 
  - นักเรียนทุกคนมีมารยาทดี  สุภาพเรียบร้อย   
 จุดที่ควรพัฒนา  
  -  ครูทุกคนร่วมมือกันฝึกทักษะมารยาทของความเป็นไทย 
  -  คัดเลือกนักเรียนที่มีแววผู้น า  น ามาเข้าค่าย  ให้มีบุคคลหรือวิทยากรภายนอก ให้การอบรม
ด้านทักษะการเป็นผู้น า 
  -  การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ในการช่วยก าหนดธรรมนูญโรงเรียน  ประกอบด้วย   นักเรียน   
ครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้น าชุมชน 
  -  จัดเก็บข้อมูล  กิจกรรม  โครงการ  ผ่านระบบสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
  -  บูรณาการศึกษาเรียนรู้   สอดแทรกกระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย  (คารวธรรม ปัญญา
ธรรม และสามัคคีธรรม) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

          ๕)  เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
                 “มารยาทดี   มีงานท า  น าประชาธิปไตย ”  หมายถึง  เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์     
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนแล้ว จะส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติที่ดี มารยาทดี อยู่ใน
กรอบของระเบียบวินัยและรู้จักมารยาทการปฏิบัติตนในสังคม มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้



๑๑๐ 
 

อย่างมีความสุข และสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพของตนเองได้ รวมทั้งยังน าเอาหลักประชาธิปไตยไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
 

 
  จุดเด่น 
   - นักเรียนมีมารยาทดีขึ้น มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ดีขึ้น รู้จักหารายได้ระหว่างเรียน มีความ
เข้าใจหลักประชาธิปไตย 
 
  จุดที่ควรพัฒนา 
   - โรงเรียนได้ประชุมวางแผนเมื่อต้นปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติให้ใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุายทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 ๖) ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น 
  โรงเรียนได้จัดท าและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสื่อ ห้องคหกรรมห้อง
วิทยาศาสตร์  และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ  ดนตรี  และกีฬาตามหลักสูตรการจัดท า
เอกสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน  การฝึกให้ผู้เรียนมีนิสัยอนุ รักษ์
ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 

 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  เน้นการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  
โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม  จัดระบบประกันคุณภาพภายใน  ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  การด าเนินงานตามแผนพัฒนา  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ  การจัดท ารายงานประจ าปี  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ครูต้องได้รับ
การพัฒนาตนเอง  ในการออกแบบการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนการ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยี  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จักแสวงหาความรู้  รักการเรียนรู้  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  การ
ใช้ภาษาในการสื่อสาร  ทักษะในการด ารงชีวิต มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  และรู้จักรักษา
ความเป็นไทย  พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ในส่วนของความต้องการของโรงเรียน  สิ่งแรกที่ส าคัญที่สุด  คือ  ความต้องการพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนอกจากนี้ควรได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในด้านวิชาการ  สื่อการสอน  เทคโนโลยี  ห้องปฏิบัติการส าหรับนักเรียนให้เพียงพอ  ความ
ต้องการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านภาษา  โครงการสนับสนุนครู  หรือวิทยากรในการสอนภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอื่นๆ  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้สามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 


