
 

 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 

 
๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม : โรงเรียนบ้านโกตาบารูได้ด าเนินการพัฒนาการศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๕8  ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ส่งผลให้เกิดความส าเร็จหลายประการดังรายละเอียดจาก
รายงานโครงการดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

๑. พัฒนาประชาธิปไตยด้วยสภานักเรียนสู่ความ
ยั่งยืน 
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตย
ตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจ าปี ๒๕๕๗      จาก
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน
ของโรงเรียน   
- ได้รับค าแนะน าวิธีการด าเนินการจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑   

๒. ศูนย์ต้นแบบการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รัก
การท างาน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต 
- ร้อยละ ๙๐ ครูสอดแทรกกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่ม
สาระ 

ตามท่ีจังหวัดยะลา  ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านโกตาบารู  ให้
เป็นโรงเรียนน าร่องโครงการตามพระราชด าริในสมเด็จ
พระ เทพฯ  เ พ่ื อด า เ นิ นการผลิ ตอาหารกล า ง วั น  
ประกอบด้วยการเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงปลานิล  การ
ปลูกผัก  การผลิตปุ๋ยน้ าและปุ๋ยหมัก  ได้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณจาก  ส านักงานจังหวัดยะลา   และได้รับ
ค าแนะน าด้านวิชาการจาก ส านักงานปศุสัตว์  ส านักงาน
ประมง  เกษตรอ าเภอและเกษตรต าบล  ส านักงานเกษตร
จังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ 

๓. บัณฑิตน้อยโกตาบารู 
- ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจและมี
ความสุข 
- ร้อยละ ๘๕ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

งบประมาณจากโครงการ 
- ความร่วมมือจากผู้ปกครอง 
- หน่วยงานสนับสนุน 

๔. ห้องสมุดมีชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 
- เป็นโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ รุ่นที่ 1 
จัดกิจกรรมรักการอ่าน โดยบูรณาการทุกกลุ่ม
สาระ และขยายเครือข่ายให้กับโรงเรียนในศูนย์
เครือข่าย 
 
 

งบประมาณจากโครงการ 
- ความร่วมมือจากผู้ปกครอง 
- หน่วยงานสนับสนุน 



๑๑๙ 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๕ . สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ   

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน
ของโรงเรียน  
 

๖. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- ประสบความส าเร็จเป็นตัวแทนจากการแข่งขัน
มหกรรมวิชาการ "ยะลา-ยาลัน มหัศจรรย์เด็ก
ใต้”สพป.ยล.1 เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันหัตถกรรม
ภาคใต้ จนได้รับรางวัล 

งบประมาณจากหน่วยต้นสังกัด 
งบประมาณจากโรงเรียน 
- ความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา 

๗. กีฬาต้านยาเสพติด 
ประสบความส าเร็จได้รับรางวัล 
-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันยุวชน
หาดทิพย์ครั้งที่ 4 ระดับภาคใต้ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการสานฝัน
การกีฬาสู่ระบบการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้  
 

งบประมาณจากโครงการ 
งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด 

8.ส่ ง เสริ มคุณธรรมตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 - นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอัน
พึงประสงค์ ร้อยละ 95  
- นักเรียนกิริยา มารยาทที่ดี ด ารงตนในสังคมได้
อย่างมีความสุข ร้อยละ 90 
 
 

งบประมาณจากโครงการ 
งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 

 

 

 

 



๑๒๐ 

 

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 : เปิดโอกาสให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
 

 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดเด่น: มีห้องศูนย์สื่อ BBL ห้องสมุดมีชีวิต และห้องพิเศษต่างๆ  
  จุดที่ควรพัฒนา : ควรจัดกิจกรรมประสบการณ์ให้นักเรียนได้เข้าถึง ได้ลงมือปฏิบัติจริงจากห้อง
พิเศษต่างๆอย่างสม่ 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  
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

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

 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น : โรงเรียนบ้านโกตาบารูได้จัดการศึกษาของโรงเรียน  จนเกิดผลดีแก่โรงเรียนมาโดย
ตลอด  ครูทุกคนตั้งใจสั่งสอนนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน  ฝึกทักษะและวิธีคิด  รู้จักแก้ปัญหา  ให้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง มีห้องสมุดมีชีวิตที่จัดบรรยากาศ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง  มีห้องคอมพิวเตอร์นักเรียน
สามารถสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้รวดเร็ว  หอ้งปฏิบัติการอาเซียน (Asean School Online) ที่ทันสมัย 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบ DLIT มาใช้ในทุกห้องเรียน  
  จุดที่ควรพัฒนา : จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน คือ พัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน มีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอนที่ทันสมัย เพียงพอต่อนักเรียนพัฒนาครูให้มีความรู้  
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือด้านคอมพิวเตอร์  การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยเหลือด้าน
การเรียนการสอน ปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นบรรยากาศดี 
 

 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สังคมแห่งการเรียนรู้  เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา   ตระหนักถึงความส าคัญ  ความจ าเป็นของการ
เรียนรู้ที่ทุกคน  ทุกส่วนในสังคม  มีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ  การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่
เกิดขึ้น  และมีความต่อเนื่อง  จนกลายเป็นปกติในชีวิตประจ าวันของคนทุกคน  ไปตลอดจนสิ้นอ ายุขัย  
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  คือ  แหล่งเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้   
จากทุกภาคส่วน  กลายเป็นองค์ความรู้  และท้ายที่สุด  บุคคล  กลายเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
  จุดเด่น 
  - มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  - มีหน่วยของสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งกลุ่ม  ครอบครัว  องค์การ  ชุมชน  และเมืองแห่งการเรียนรู้ 
  - มีกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือเป้าหมายพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้  เช่น การสอนอ่าน เขียนภาษาไทย 
  - การสอนส่งเสริมการอ่าน 
  - กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้  คิดเป็น  พูดเป็น  ฟังเป็น 
  - เวทีการเรียนรู้  หรือกลุ่มเรียนรู้เฉพาะเรื่อง  คือ  ทักษะชีวิต 
  - แหล่งเรียนรู้  มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ได้แก่ ห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ 
  จุดที่ควรพัฒนา   
  - พัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ยกย่องส่งเสริม  ประกาศเกียรติคุณ  “ บุคคลแห่งการเรียนรู้” 
  - พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
  จัดท าแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นศูนย์เรียนรู้ด้านทักษะอาชีพสืบค้นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมพ้ืนบ้านยก
ย่อง  ประกาศ เกียรติคุณ “ แหล่งเรียนรู้ ดีเด่น” 
  - พัฒนาองค์ความรู้ 



๑๒๒ 

 

  หลักสูตรท้องถิ่นบันทึกชุมชน  ต านานพ้ืนบ้าน  บทเรียนความส าเร็จภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องที่คน
ในชุมชนต้องรู้  ได้แก่  ข้อมูลชุมชน  อาชีพ  วัฒนธรรม  การด าเนินชีวิต  เป็นต้น 
  - พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ 
  จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ  เพ่ือความสะดวกในการสืบค้นจัดท าท าเนียบผู้รู้หรือวิทยากร
ประจ 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  ปัญญาธรรมและสามั คคี
ธรรม  ปัญหาความวุ่นวายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรม  ไม่มีโอกาส
เกิดเป็นปัญหาได้  สถานศึกษาในระดับประถม  ถือเป็นการสร้างรากฐาน  และปลูกฝังวิธีประชาธิปไตยแรกเริ่ม  
และเป็นจุดแต่งแต้มความสมบูรณ์ของมนุษย์ให้มีคุณธรรมน าความรู้   เป็นครรลองในการด าเนินชีวิตที่ปกติสุข   
ในสังคมท่ีสงบสุขสืบไป 
 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 และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียนแล้ว จะส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติที่ดี มารยาทดี อยู่ในกรอบของระเบียบ
วินัยและรู้จักมารยาทการปฏิบัติตนในสังคม มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ
สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพของตนเองได้ รวมทั้งยังน าเอาหลักประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
  จุดเด่น 
   - นักเรียนมีมารยาทดีขึ้น มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ดีขึ้น รู้จักหารายได้ระหว่างเรียน มีความ
เข้าใจหลักประชาธิปไตย 
 



๑๒๓ 

 

  จุดที่ควรพัฒนา 
   - โรงเรียนได้ประชุมวางแผนเมื่อต้นปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติให้ใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 ๖) ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น 
  โรงเรียนได้จัดท าและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสื่อ ห้องคหกรรมห้อง
วิทยาศาสตร์  และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
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 ตลอดจนการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จักแสวงหาความรู้  รักการเรียนรู้  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  การ
ใช้ภาษาในการสื่อสาร  ทักษะในการด ารงชีวิต มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  และรู้จักรักษา
ความเป็นไทย  พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  

 ในส่วนของความต้องการของโรงเรียน  สิ่งแรกที่ส าคัญท่ีสุด  คือ  ความต้องการพัฒนาบุคลากรให้
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนอกจากนี้ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในด้านวิชาการ  สื่อการสอน  เทคโนโลยี  ห้องปฏิบัติการส าหรับนักเรียนให้เพียงพอ  ความต้องการในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านภาษา  โครงการสนับสนุนครู  หรือวิทยากรในการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ  
เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้สามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 
 
 
 



๑๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

บันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 ตามที่โรงเรียนบ้านโกตาบารู  ได้สรุปรายงานการจัดการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  โดยใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคคลากรภายในโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชน  
ท าให้การจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จในหลายๆด้าน 
 ส าหรับการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้พิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบตามรายงานที่น าเสนอทุกประการ 
 

 
 
 
      ลงชื่อ 
       ( นายชวลิต   สวุรรณมณี ) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       โรงเรียนบ้านโกตาบารู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

 

 
 

 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านโกตาบารู 
ที่   ๙/ ๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
..................................... 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๖ ก าหนดให้มีการประกัน 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและให้ใช้การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้นเพื่อให้การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านโกตาบารู ด าเนินการไปตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
ทางโรงเรียนจึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา สนับสนุน ช่วยเหลือให้ความ 
สะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

๑.๑ นายไพศาล       ว่องภาณุสกุล  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางอุไร  บุญเส้ง   รองประธานกรรมการ 

        ๑.๓ นางกนกกานต์  สุวรรณประสาร  กรรมการ 
        ๑.๔ นางปรียาพร  จงจิตร   กรรมการ 
 ๑.๕ นางสุมาลี  แซ่ฟุ้ง   กรรมการ 
        ๑.๖ นางสาวธิดาทิพย์ ชูแก้ว   กรรมการ/เลขานุการ 

๒. คณะกรรมการเก็บข้อมูล มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานที่รับผิดชอบของ  
แต่ละมาตรฐาน สรุปเป็นเอกสารรายงานผลการด าเนินการประเมินรวบรวมส่งฝ่ ายจัดพิมพ์จัดท ารูปเล่ม 
ประกอบด้วย 
  ระดับปฐมวัย 

๑. นางสุมาลี  แซ่ฟุ้ง   ประธานกรรมการ  
 ๒. นางนุซรีย์  อีซบซี   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางนุชนาต  บุญประคม  กรรมการ 
 ๔. นางแวรอกาเย๊าะ  อับดุลฮานุง  กรรมการ 
 ๕. นางมาซีเตาะห์  โตะแวอายี  กรรมการและเลขานุการ 



๑๒๗ 

 

-๒- 
 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๑ นางบุษบามินตรา  สลักค า / นางพจนา  สุวรรณนันท์ / ส.ต.ท.มะปอซี  อาแว 
มาตรฐานที่ ๒ นายอุดร  สายสิงห์ / นางปราณี  ทองค าศรี 
มาตรฐานที่ ๓ นางกิติมา  รุจิศรัณย์ / นางอัมพลิกา  สายสิงห์ 
มาตรฐานที่ ๔ นายอมาตย์  บิยายีตาเฮ / นางสาวสูไหบ๊ะ  เด็ง 
มาตรฐานที่ ๕ นางคอมสีย๊ะ  ดาหะซี / นางณภัทร    เบลเลอร์ 
มาตรฐานที่ ๖ นางรัตน์ติยา  เกปัน / นางสาวเสาวนี  ปูลาพาระเปะ 
มาตรฐานที่ ๗ นางปรียาพร  จงจิตร / นางนาดียา  ยามา / นางซัลมี   ตันหยงมัส 
มาตรฐานที่ ๘ นางนุจรีย์  รัตนอรุณ 
มาตรฐานที่ ๙ นางสุไวบ๊ะ   ดีแลตานา / นางสาวเฟาซีย๊ะ   แซการี 
มาตรฐานที่ ๑๐ นางกนกกานต์  สุวรรณประสาร / นางพวงสุด  เพ็ชรเรือนทอง 
มาตรฐานที่ ๑๑ นายมะอีซอ  หาสีแม 
มาตรฐานที่ ๑๒ นางสาวธิดาทิพย์  ชูแก้ว 
มาตรฐานที่ ๑๓ นางอรวรรณ  ทองค า/ นางมายีด๊ะ   แนรอ 
มาตรฐานที่ ๑๔ นางอุไร  บุญเส้ง 
มาตรฐานที่ ๑๕ นางอุไร  บุญเส้ง / นางสาวธิดาทิพย์  ชูแก้ว / นายอุดร  สายสิงห์ 

 
  ๓. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการเก็บข้อมูล  
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่งให้คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์ ประกอบด้วย 
 ๑. นางอุไร   บุญเส้ง   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวธิดาทิพย์  ชูแก้ว   รองประธานกรรมการ  
        ๓. นางสุมาลี  แซ่ฟุ้ง   กรรมการ 
        ๔. นางคอมสีย๊ะ  ดาหะซี   กรรมการและเลขานุการ 
        ๕. นางณภัทร  เบลเลอร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เอกสาร มีหน้าที่พิมพ์เอกสาร ออกแบบปกและจัดท ารายงาน
เป็นรูปเล่ม เพ่ือจัดส่งรายงานผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ภายใน                  
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวธิดาทิพย์  ชูแก้ว   ประธานกรรมการ 

๒. นางอุไร   บุญเส้ง   รองประธานกรรมการ  
        ๓. นางรัตน์ติยา  เกปัน   กรรมการ 
        ๔. นางคอมสีย๊ะ  ดาหะซี   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



  ๑๒๘ 

-๓- 
 
 

ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   ๑   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                         สั่ง  ณ  วันที่   ๑   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
                                                             (ลงชื่อ) 
                                                                             ( นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ) 
                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู 
 

 
 

 


