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นวัตกรรม 4P TEAM : Pe(7H) MODEL รูปแบบการพัฒนาการบริหารวิชาการโรงเรียนอนุบาลตาก
ชื่อผู้พัฒนานวัตกรรม นางปิยนันท์ ใจแก้ว รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลตาก
บทสรุปนวัตกรรม
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิทยาการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้แต่ละประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่โดยลาพัง ต้องร่วมมือและพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน มีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบัน นอกจากนั้นยังต้องเผชิญ
กับวิกฤตการณ์ ในเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อุบัติภัยต่าง ๆ ส่งผล
กระทบรุนแรงต่อมนุษย์โดยทั่วไป และเพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทาให้แต่ล ะ
ประเทศต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะและความสามารถในการปรับตัว มีคุณลักษณะสาคัญในการดารงชีวิตใน
โลกยุคใหม่ได้อย่างเท่าทัน มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมและพอเพียง สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วย
การจัดการศึกษา UNESCO คือ การจัดการศึกษาให้คนในชาติเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และสอดคล้องกับ
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ มาตราที่ 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม คุณธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข ทาให้หลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา พัฒนาบุคลากรในประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ.
2553 : 3-8)
การจัดการศึกษาจึงมีความจาเป็นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพที่พึงประสงค์ และมี
ความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปั ญหา มีทักษะชีวิต และมีความสามารถทางเทคโนโลยี
โรงเรียนเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องมีความสนใจ เป้าหมายในการพัฒนาการจัดการศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้สามารถนาไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2556 :ออนไลน์)
ผลจากการใช้นวัตกรรม 4P TEAM:PE Model รูปแบบการพัฒนางานบริหารวิชาการโรงเรียน
อนุบาลตาก ปีการศึกษา 2556 พบว่า ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมจากนวัตกรรม 4 ด้าน อยู่ในระดับ
ดีมาก ยกเว้นด้าน Pe ที่ต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และความต้องการ
ของผู้ปกครอง นักเรียน และสังคมปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมให้ครอบคลุมการบริหารงาน
ทุกด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและครูผู้สอนสู่ความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน
กรอบแนวคิดการออกแบบนวัตกรรม
นวัตกรรม 4P TEAM : Pe (7H) MODEL รูปแบบการพัฒนาการบริหารวิชาการ โรงเรียนอนุบาล
ตาก ได้พัฒนามาจากนวัตกรรม กลยุทธ์สู่การพัฒนาการบริหารงานวิชาการ โดยประยุกต์ใช้หลักการตลาด 4P
(Marketing Mix) และนวัตกรรม 4P TEAM : Pe MODEL รูปแบบการพัฒนางานบริหารวิชาการโรงเรียน
อนุบาลตาก ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน โดยนาสมรรถนะ
หลักของโรงเรียนมากาหนดรูแบบการจัดโครงการ/กิจกรรม ใช้ทฤษฎีระบบ (System Theory) และวงจร
คุณภาพเดมมิ่ง P-D-C-A และใช้หลักการเพิ่มประสิทธิผลของการทางานและภาวะผู้นา 7 Habits of Highly
Effective People ของสตีเฟน อาร์.โคว์วีย์ เกณฑ์การประเมินคุณรางวัลคุณ ภาพ TQA มาพัฒนารูปแบบ
นวัตกรรม ถือเป็นการพัฒนาองค์กร (Organization Development) ดังนี้
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นวัตกรรม
4P TEAM : Pe(7H)
MODEL

Organization Development
ภาพ 1 : กรอบแนวคิดการออกแบบนวัตกรรม
การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรม 4P TEAM : Pe (7H) MODEL รูปแบบการพัฒนางานการบริหารวิชาการโรงเรียนอนุบาล
ตาก ได้พัฒนามาจากนวัตกรรม กลยุทธ์สู่การพัฒนาการบริหารงานวิชาการ โดยประยุกต์ใช้หลักการตลาด 4P
(Marketing Mix) และนวัตกรรม 4P TEAM : Pe MODEL รูปแบบการพัฒนางานบริหารวิชาการโรงเรียน
อนุบาลตาก ซึ่งทั้งสองนวัตกรรมได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 – 2556 ซึ่งเน้น
พัฒนาด้านการบริหารวิชาการด้านเดียว พบว่าผลจากการประเมินการใช้นวัตกรรม ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า
ด้าน People (Pe) ซึ่งต้องมีการพัฒนามากกว่าด้านอื่น ๆ เนื่องจากครูผู้สอนเป็นกลไกสาคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ดังนั้น การพัฒนานวัต กรรมในครั้ งนี้ ได้นาหลักการเพิ่มประสิทธิผลของการทางาน
และภาวะผู้นา โดยใช้หลักการ 7 Habits of Highly Effective People ของสตีเฟน อาร์.โคว์วีย์ พร้อมกับ
การพัฒนาองค์กรในภาพรวมตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ TQA ดาเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด ดังนี้
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ขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรม

ภาพ 2 : ขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรม
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
ขั้นที่ 1 กาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา
ผู้พัฒนานวัตกรรมกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนานวัตกรรม จากผลการดาเนินงานตามนวัตกรรม
4P TEAM : Pe MODEL ในรอบปีที่ผ่านมา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพ
ปัจจุบันของการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียน การศึกษาเอกสาร แนวความคิด หลักการ ทฤษฎี ประกอบ
กับแนวปฏิรูปการศึกษา โดยการวิเคราะห์ความสอดคล้องของบริบท สภาพปัจจุบันอย่างรอบด้าน
ขั้นที่ 2 กาหนดกรอบแนวคิด
เมื่อกาหนดจุดประสงค์แล้ว ได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หลักสูตรสถานศึกษา ทฤษฎีระบบ System theory ทฤษฎีการบริหาร
วงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA หลักการบริหารการตลาด 4P Marketing Mix นวัตกรรม 4P TEAM : Pe
MODEL หลักการเพิ่มประสิทธิผลของการทางาน และภาวะผู้นา 7 Habits กาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ
พัฒนานวัตกรรม
ขั้นที่ 3 สร้างนวัตกรรม
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร สร้างตัวต้นแบบนวัตกรรมโดยพัฒนามาจากนวัตกรรม 4P TEAM : Pe
Model เพิ่มความเข้มข้นของกระบวนการ โครงการ/กิจกรรม นวัตกรรมด้าน Pe โดยใช้หลักการ 7Habits
ใช้เทคนิคแนวคิดทฤษฎีระบบ System theory และทฤษฎีการบริหารวงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA เป็นตัว
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน พร้อมทั้งใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ มีการ
ตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมจากข้อมูลย้อนกลับ และการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปด้ วย หลั งจากนั้นนาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบนวัตกรรม
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ขั้นที่ 4 นานวัตกรรมไปใช้
เมื่อได้รูปแบบนวัตกรรมการพัฒนาการบริหารวิชาการแล้ว จึงนาไปใช้จริงในการบริหารงานการจัด
การศึกษาโรงเรียนอนุบาลตาก ตามขั้นตอนของกระบวนการนวัตกรรม โดยควบคุมให้เป็นไปตามข้อกาหนด
ของตัวนวัตกรรม นาผลการดาเนินงานตามขั้นตอนของนวัตกรรม ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ผลการใช้
นวัตกรรม หากพบความไม่เหมาะสม และไม่สมบูรณ์แล้ว จะเข้าสู่การปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญและรายงาน
ขั้นที่ 5 เขียนรายงาน/เผยแพร่
เมื่อนานวัตกรรมไปใช้ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเหมาะสม แล้วจึงเขียนรายงานและเผยแพร่ หากแต่ไม่มี
ความเหมาะสมผู้เชี่ยวชาญจะได้ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข จนเสร็จสมบูรณ์แบบ จึงนามาเขียนรายงาน และ
นาไปเผยแพร่ต่อไป
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รูปแบบการพัฒนาการบริหารวิชาการโรงเรียนอนุบาลตาก

ภาพ 3 : รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลตาก
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ความหมายของนวัตกรรม
นวัตกรรม 4P TEAM : Pe(7H) MODEL รูปแบบการพัฒนางานบริหารวิชาการโรงเรียนอนุบาลตาก
ได้กาหนดความหมายของนวัตกรรมไว้ ดังนี้
P 1 = Product หมายถึง คุณภาพผู้เรียน
การสร้างคุณภาพผู้เรียน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น โจทย์จึงอยู่ที่ว่าผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ต้องการอะไร และอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะความสามารถ มีศักยภาพ มีจิตใจดีงาม มีจิต
สาธารณะ มีสมรรถนะทักษะและความรู้พื้นฐานจาเป็นในการดารงชีวิต ตลอดจนการพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวสู่โลกยุค
ศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพเป็นพลโลก
P 2 = Price หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเป็นผู้พิจารณาระดับความสามารถในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่แท้จริง ว่าควรอยู่ระดับไหนสมเหตุสมผลหรือไม่ เปรียบได้กับ
ทางสถานศึกษาจะต้องมีปัจจัย ที่ทาให้ผู้ปกครองพึง พอใจ ยอมรับ ศรัทธาและเชื่อมั่นที่จะส่งบุตรหลานเข้ามา
เรียนที่โรงเรียน
P 3 = Place หมายถึง จุดยืนที่ก้าวหน้า
สิ่งสาคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ว่าโรงเรียนบริหารจัดการศึกษา จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มากน้อย
เพียงไร แค่ไหน หรือไม่ และที่สาคัญเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ สถานศึกษาจะต้องมี
สถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัยเพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
P 4 = Promotion หมายถึง แรงจูงใจ
การสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพอใจ ไว้วางใจส่งบุตร
หลานเข้ า มาเรี ย นที่ โ รงเรี ย นอนุ บ าลตาก หมายความว่ า โรงเรี ย นจะต้อ งการบริ ก ารทางก ารศึก ษา การจั ด
กระบวนการการเรียนการสอน ที่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม มีแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา
TEAM หมายถึง การทางานเป็นทีม มีความรัก สามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบพี่ ๆ น้อง ๆ ให้ความเป็น
กันเอง ดั่งครอบครัวเดียวกัน มีความสมัครสมาน กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่แตกแยก
T = Technology หมายถึง วิธีการทางเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนและ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้มีคุณภาพ หลากหลาย ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน
E = Economic หมายถึง สมรรถนะด้านเศรษฐกิจการเงิน แหล่งเงินทุน งบประมาณที่ได้รับ
ในการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
A = Attitude หมายถึง ทัศนคติ ความคิดเห็นร่วมกันในองค์กร ทาให้เกิดความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
บุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
M = Management หมายถึง การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยอิงแนวทางการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) การบริหารวงจรคุณภาพ
เดมมิง่ PDCA และหลักการตลาด 4P Marketing Mix
Pe = People หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลตาก ความเป็นพี่น้องในครอบครัวอนุบาล บุคลากรทุกคนเป็นคนสาคัญเท่า ๆ กัน ช่วยกัน
ขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายโดยความเต็มใจ มีมานะอุตสาหะอย่างเต็มเปี่ยม สมดั่งเป็น
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
Pe = พี่ อีกนัยหนึ่งคือ “พี”่ หมายถึงการอยู่ร่วมกันอย่างพี่อย่างน้อง เป็นการบริหารงานโดยไมใช้
อานาจ หน้าที่ตาแหน่งเป็นตัวกาหนด แต่จะใช้ความเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นพี่เป็นน้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แนะนา
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามหลักพรหมวิหาร 4 ทุกคนโดยตลอด
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TEAM : Pe (ทีมพี่) รวมความทั้งสอง จึงกลายเป็น พลังอันสาคัญในการขับเคลื่อนการทางาน ในวงจร
การทางานที่มีประสิทธิภาพ P-D-C-A นอกจากนั้น ยังประกอบด้วย 4P ที่เป็น Model เริ่มต้นดังกล่าว
จึงได้มาซึ่งการพัฒนาองค์กร (Organization Development) อย่างไม่หยุดยั้ง ดาเนินไปอย่างยั่งยืนนั่นคือ
“คุณภาพ” ใน 4P TEAM : Pe MODEL (สี่-พี-ทีม-พี-่ โมเดล) กอปรกับการบริหารงานแบบครอบครัว เป็นพี่
เป็นน้อง เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน รักใคร่กลมเกลียวไม่ใช้ตาแหน่งเป็นตัวกาหนดงาน ถูกกระทาด้วยความรักความ
ผูกพันฉันท์พี่น้องตามชื่อ สี่-พี-ทีม-พี่-โมเดล (4P TEAM : Pe MODEL)
7 Habits of Highly Effective People
7 อุปนิสัยที่เพิ่มประสิทธิผลของทางานและภาวะผู้นา ของสตีเฟน อาร์.โคว์วีย์ ประกอบด้วย
1. Be Proactive การที่ตัวเราจะต้องเป็นผู้ริเริ่ม เริ่มต้นก่อน กาหนด เลือกสิ่งต่าง ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. Begin with the End in Mid เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายที่เราต้องการให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ
ซึ่งหากเราเห็นผลลัพธ์ที่ต้องการชัดเจน เราจะสามารถแปลมาเป็นวิธีการ กระบวนการที่จะทาให้ถึงเป้าหมาย
ได้ง่ายขึ้น
3. Put First Things First การจัดลาดับความสาคัญ ที่จะทาให้ถึงเป้าหมายความสาเร็จ โดยการวางแผน
การแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ รวมถึงการป้องกันปัญหา การแก้ปัญหา
4. Think win-win การคิดแบบชนะ-ชนะ คือไม่มีผู้แพ้ เป็นข้อตกลงหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นไป
เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
5. Seek Frist to understand , Then to Be Understood การเข้าใจผู้อื่นก่อนที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา
ให้ความสาคัญกับผู้อื่น เข้าใจมุมมองของผู้อื่น เราต้องฟังผู้อื่นเพื่อให้เข้าใจ ไม่ใช่ฟังเพื่อจะตอบหรือเพื่อจะพูด
ฟังให้มาก พูดให้น้อย
6. Synergize การผนึกพลังประสาน สร้างสิ่งใหม่ โดยการร่วมมือ ร่วมใจกันอย่างสร้างสรรค์ เปิดใจ
เข้าใจ ยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น ลดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่สร้างสรรค์ ไม่ปิดกั้นความคิดดี ๆ ของกลุ่ม
7. Sharpen the saw ลับคมเลื่อยให้คมอยู่เสมอ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง เข้ารับการอบรมพัฒนาตามที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานศึกษา
กรอบการดาเนินการพัฒนานวัตกรรม
การดาเนินการพัฒนานวัตกรรม 4P TEAM : Pe(7H) MODEL รูปแบบการพัฒนาการบริหารวิชาการ
โรงเรียนอนุบาลตาก ได้ดาเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้สร้างความตระหนัก
(Awareness) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษา หลั ก สู ตรโรงเรี ย นมาตรฐานสากลและกระบวนการ จั ด การศึ ก ษาในโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล โดยใช้เทคนิคการประชุม ประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน โดยมีการดาเนินงาน
ดังนี้
1. กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน โดยประยุกต์ใช้หลักการตลาดในการวิเคราะห์บริบ ทและความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ดังนี้
1.1 P1 = คุณภาพผู้เรียน (Product)
- มีทักษะกระบวนการคิดและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ ตามคุณลักษณะผู้เรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากล
1.2 P2 = การเพิ่มประสิทธิภาพ (Price)
- สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอกับผู้เรียน
- มีงบประมาณ แหล่งเงินทุน สนับสนุนการจัดการของโรงเรียน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
- มีระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ
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สังคม

1.3 P3 = จุดยืนที่ก้าวหน้า (Place)
- หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ

- กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย หลากหลายเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน
- อาคารสถานที่ อาคารประกอบเพียงพอ สะอาดและปลอดภัย
1.4 P4 = แรงจูงใจ (Promotion)
- การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
- เรียนภาษาจีน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม
- เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมทักษะการแข่งขันตามศักยภาพ
- โควตาเข้าเรียนต่อโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง
2. กาหนดแนวทางการดาเนินงาน โดยนาสมรรถนะโรงเรียน (TEAM:Pe(7H))
มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดรูปแบบกิจกรรม ดังนี้
2.1 T = Technology ประกอบด้วย
1. Computer
2. Internet
3. Network
4. Media
2.2 E = Economic ประกอบด้วย
1. Stekeholder
2. Budget
3. Customer
2.3 A = Attitude ประกอบด้วย
1. Awareness
2. Honesty
3. Responsibility
4. Culture
5. Climate
2.4 M = Management ประกอบด้วย
1. SBM
2. TQA
3. PDCA
4. 4P
2.5 Pe = People ประกอบด้วย
1. Leadership
2. Competency
3. Skill
4. Teamwork
5. 7 Habits
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การดาเนินงานตามกระบวนการของนวัตกรรมและการนาไปใช้
นวัตกรรมดังกล่าวพัฒนามาจากกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ โดยประยุกต์ใช้หลักการตลาด 4P (Marketing Mix) ซึ่งเป็นโมเดลเริ่มต้น และนวัตกรรม 4P TEAM : Pe
MODEL รูปแบบการพัฒนางานบริหารวิชาการโรงเรียนอนุบาลตาก โดยมีรายละเอียด ของการพัฒนาประกอบกับการดาเนินงานดังนี้
1. Technology (T) มีกระบวนการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการของ MODEL ดังนี้
นวัตกรรม
T = Technology ประกอบด้วย
1. Computer
2. Internet
3. Network
4. Media

ร่องรอย / เอกสาร / หลักฐาน
1. หลักสูตรสถานศึกษา
2. แผนกลยุทธ์
3. แผนปฏิบัติการประจาปี
4. บันทึกการใช้งานห้อง Computer
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Classroom)
5. สรุปรายงาน / โครงการ / กิจกรรม
6. รูปถ่ายกิจกรรม
7. ทะเบียนยืมการใช้สื่อ Media
8. ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ Computer และ
เทคโนโลยี
9. ตารางกาหนดการใช้ห้อง E-Classroom
10. รูปถ่ายกิจกรรม

หมายเหตุ
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แนวทางการดาเนินงาน
1. จัดสอนรายวิชา Computer เป็นรายวิชาเพิ่มเติมตาม
จุดเน้นของโรงเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 40 ชม.ต่อปี
2. นาเครื่อง Tablet มาให้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ได้ค้นคว้าเรียนรู้ 1 ชม. : สัปดาห์
3. มีห้องปฏิบัติการ Computer ให้นักเรียนได้เรียนรู้
จานวน 3 ห้อง 1 เครื่อง : 1 คน ในเวลาที่แตกต่างกัน
ตามตารางสอน
4. กาหนดการใช้งาน ศึกษาค้นคว้า จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Classroom)
ห้องเรียนละ 1 ชม. : สัปดาห์
5. มีระบบ Internet ความเร็วสูงมีระบบ WIFI ระบบ LAN
ไว้บริการผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทาให้การ
จัดการศึกษามีความคล่องตัวสูงขึ้น
6. ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป (SMIS) ในการจัดทาทะเบียน
วัดผลประเมินผลนักเรียน (ปพ.1)

10
นวัตกรรม

ร่องรอย / เอกสาร / หลักฐาน

หมายเหตุ
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แนวทางการดาเนินงาน
7. มีสื่อ Media อุปกรณ์อานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน
ครูผู้สอนอย่างหลากหลาย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ มีระบบ VDO Conference
ในการประชุมทางไกลกับครูเครือข่าย VDO Conference
8. จัดโครงการค่าย Computer สาหรับนักเรียน
9. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Computer การใช้งาน
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-Classroom แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
10. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Tablet เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนแก่ครู
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2. Economic (E) มีกระบวนการใช้เทคนิคเชื่อมโยงงบประมาณในกระบวนการของ MODEL ดังนี้
นวัตกรรม
E = Economic ประกอบด้วย
1. Stekeholder
2. Budget
3. Customer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ร่องรอย / เอกสาร / หลักฐาน
แผนปฏิบัติการประจาปี
หนังสือราชการ
บันทึกข้อความ
บันทึกข้อตกลง MOU
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
ข้อมูลทุนการศึกษาของนักเรียน
ข้อมูลแหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุน
รูปถ่ายกิจกรรม

หมายเหตุ
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โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1

แนวทางการดาเนินงาน
โรงเรียนอนุบาลตากได้รับงบประมาณสนับสนุน
การจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ปกครองนักเรียน
ทาให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย
หลากหลาย ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
1. การระดมทรัพยากร
2. การจัดกิจกรรมวันดอกบัวบาน
3. การจัดทาผ้าป่าโรงเรียน

12
3. Attitude (A) มีกระบวนในการใช้ความมีทัศนคติ เจตคติในกระบวนการของ MODEL ดังนี้
นวัตกรรม
A = Attitude ประกอบด้วย
1. Awareness
2. Honesty
3. Responsibility
4. Culture
5. Climate

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ร่องรอย / เอกสาร / หลักฐาน
แผนปฏิบัติการประจาปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ผลงานนักเรียน / ครู
รูปถ่ายกิจกรรม

หมายเหตุ
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โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1

แนวทางการดาเนินงาน
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน เกิดทัศนคติ ความ
เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ทางานด้วยความมุ่งมั่น รับผิดชอบ
เอาใจใส่ผู้เรียนตามวัฒนธรรม องค์กรที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา
รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทางานร่วมกันฉันท์พี่น้องของ
ครู จัดโครงการ/กิจกรรมที่แสดงออกถึงพฤติกรรมทัศนคติ
แนวคิด ความเชื่อ คุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งยังสอดแทรก
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา
3. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
4. โครงการกิจกรรมสภานักเรียน
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4. Management (M) มีกระบวนการในการบริหารจัดการงานวิชาการในกระบวนการของ MODEL ดังนี้
นวัตกรรม
แนวทางการดาเนินงาน
M = Management ประกอบด้วย
โรงเรียนดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาตามรูปแบบ
1. SBM
นวัตกรรม ดังนี้
2. TQA
1. กาหนดเป้าหมายในการพัฒนา โดยประยุกต์ใช้
3. PDCA
หลักการตลาดในกาวิเคราะห์บริบทและความต้องการของผู้มี
4. 4P
ส่วนได้ส่วนเสีย
2. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน และบริหารจัดการตามเกณฑ์การประเมินรางวัล
คุณภาพ TQA กระจายอานาจไปยังหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสาย
ชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
3. ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามหลักทฤษฎีระบบ
(system theory) และวงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA
4. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
- ระดับปฐมวัยเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษา
พม่า (เป็นภาษาที่ 2) เพิ่มเติมจากการจัดกิจกรรม
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามพัฒนาการ
- ระดับชั้น ป. 1- ป. 6 จัดรายวิชาคอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีน เป็นรายวิชาเพิ่มเติม
- จัดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study
: IS) ดังนี้

หมายเหตุ
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โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1

ร่องรอย / เอกสาร / หลักฐาน
1. แผนกลยุทธ์
2. แผนปฏิบัติการประจาปี
3. โครงร่างองค์กร
(Organization Profile)
4. หลักสูตรสถานศึกษา
5. คาสั่งโรงเรียน
6. คู่มือการบริหารงานวิชาการ
7. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558)
8. คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
9. คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา
10. ปฏิทินนิเทศภายใน
11. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
12. สรุปโครงการ / กิจกรรม
13. บันทึกการประชุมฝ่ายวิชาการ
14. มาตรฐานสถานศึกษา

14
นวัตกรรม

ร่องรอย / เอกสาร / หลักฐาน
15. รายงานคุณภาพประจาปี
16. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม
17. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
18. รายงานประจาปีของสถานศึกษา
19. รูปถ่ายกิจกรรม

หมายเหตุ
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โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1

แนวทางการดาเนินงาน
- ชั้น ป.1-3 จัดแบบบูรณาการ
- ชั้น ป.4-6 จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
- จัดแหล่งเรียนรู้และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ
ไว้บริการผู้เรียน ครูอย่างหลากหลาย เช่น ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ , ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ , ห้องสมุด ,
ห้องคอมพิวเตอร์ . ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-Classroom ,
ห้องเรียนดนตรี-นาฏศิลป์ , ห้องศิลปะ , ห้องพระพุทธศาสนา
ห้องเรียนเด็กพิการเรียนร่วม
- กาหนดมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
และการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และ สพฐ.
- ประชุม สัมมนา การจัดทาโครงร่างองค์กร
แผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการประจาปี
- มีการนิเทศ กากับ ติดตาม หลังจากที่มอบหมายงาน
แล้วมีการกากับ ติดตามโดยการประชุม / แจ้งเป็นหนังสือ
สอบถามด้วยตนเอง กรณีครูที่ย้ายเข้ามาใหม่หรือครูอัตราจ้าง
จะมีการนิเทศกากับ ติดตามให้คาแนะนา ส่วนครูอาวุโสจะใช้
วิธีมอบหมายงาน
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5. People (Pe(7H)) มีกระบวนการในการบริหารจัดการบุคลากรในกระบวนการของ MODEL ดังนี้
นวัตกรรม
Pe = People ประกอบด้วย
1. Leadership
2. Competency
3. Skill
4. Teamwork

ร่องรอย / เอกสาร / หลักฐาน
1. แผนกลยุทธ์
2. แผนปฏิบัติการประจาปี
3. รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพ TQA
4. ข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
5. แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
6. แผนพัฒนาการอ่าน การเขียน
7. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
8. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือMOU ระหว่าง
ผู้บริหารกับครูผู้สอน
9. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558)
10. รายงานประจาปีของสถานศึกษา
11. รูปถ่ายกิจกรรม

หมายเหตุ
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โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1

แนวทางการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดใหม่ ทาใหม่
มุ่งมั่น ทุ่มเท เป็นผู้นาทางวิชาการ สร้างรูปแบบการทางาน
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน กาหนด
แผนการทางาน การพัฒนาองค์กรที่นาไปสู่ความสาเร็จที่
ชัดเจน พัฒนาตนเองอยู่เสมอไม่หยุดนิ่ง พร้อมทั้งให้การ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้กาลังใจ คาปรึกษา ดูแลอานวยความ
สะดวก บริการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้คิดค้นสิ่ง
ใหม่ ๆ ที่เกิดผลดีต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง สม่าเสมอ
2. ครูต้องเป็นผู้นาทางด้านการสอน นาเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ
มาจัดกระบวนการเรียนรู้ กาหนดเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้
ชัดเจน จัดลาดับความสาคัญของงาน ที่จะทาให้ถึงเป้าหมาย
วางแผนร่วมกันในระดับสายชั้น ระดับโรงเรียน ศึกษา
ค้นคว้าด้วย พัฒนาตนเองอยู่อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ ทางาน
เป็นทีมไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบ ตามหลักการ 7
Habits ดังนี้

16
นวัตกรรม
5. 7 Habits

หมายเหตุ
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โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1

แนวทางการดาเนินงาน
ร่องรอย / เอกสาร / หลักฐาน
1. Be proactive = ร่วมกันจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ 12. เอกสารประการดาเนินงานตามแนวทาง
ประจาปี
นวัตกรรม
2. Begin with the end in mid = จัดทาแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นเรียน แผนพัฒนาการอ่าน
การเขียน และทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง
ผู้บริหารกับครูผู้สอน
3. Put First Things First = การดาเนินงานตามแผนที่วางไว้
โดยจัดเรียงลาดับความสาคัญ ความเร่งด่วน
4. Seek first to understand , Then to Be understood
= ประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทั้งระดับโรงเรียน ระดับ
ชั้นเรียน จัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
5. Synergize = ร่วมกันดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ที่กาหนดไว้ในแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ เช่น โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ โครงการค่ายทักษะวิชาการ โครงการค่าย English
Camp โครงการ Rally รักการอ่าน โครงการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนสื่อความ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรม
เขียนตามคาบอก กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
6. Think Win-Win = โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาการ
- กิจกรรมการทดสอบทักษะวิชาการ
- กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่ม
ระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติ
7. Sharpen the saw = โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตสื่อการสอน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการอบรมทักษะการ
สอนกระบวนการคิด อบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนาค่าย
“คนดีของแผ่นดิน” อบรมสัมมนาโครงการยุวทูตความดี
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การประเมินผลการใช้นวัตกรรม
หลังจากที่ได้นานวัตกรรม 4P TEAM : Pe(7H) MODEL รูปแบบการพัฒนาการบริหารวิชาการโรงเรียน
อนุบาลตากไปใช้ มีการนิเทศ กากับ ติดตาม โดยใช้ระบบการนิเทศแบบครบวงจร ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้า
สายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระ เพื่อนครู ประเมินคุณภาพภายในการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ทั้ง
จากกรรมการภายในโรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 1 ประเมินความพึงพอใจการใช้นวัตกรรม
ประเมิน ผลการดาเนิ น ตามเกณฑ์ร างวั ล คุณภาพ TQA จากคณะกรรมประเมินการจัดการศึกษาโรงเรีย น
มาตรฐานสากลระดับภาคเหนือ หลังจากนั้นนาผลจากการดาเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมมาจัด
นิ ท รรศการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ใ ห้ กั บเพื่ อ นครู ในโรงเรี ยนและโรงเรีย นใกล้ เ คี ย ง
ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
การปรับปรุงแก้ไข
นาผลการดาเนินงาน ข้อเสนอแนะ การดาเนินงานตามนวัตกรรม 4P TEAM : Pe(7H) MODEL รูปแบบ
การพัฒนาการบริหารวิชาการโรงเรียนอนุบาลตาก ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการติดตามกรณีตัว อย่างการดาเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จากส านักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต
1 คณะกรรมการประเมินการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับภาคเหนือ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข พร้อม
กับดาเนินการพัฒนาองค์กร โดยอิงแนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาพัฒนาขีด
ความสามารถด้านบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะนาไปสู่กิจกรรมในการพัฒนาปีต่อไป
ประโยชน์ของนวัตกรรม
หลังจากที่นานวัตกรรม 4P TEAM : Pe(7H) MODEL รูปแบบการพัฒนาการบริหารวิชาการโรงเรียน
อนุบาลตาก ไปใช้แล้วโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
สภาพสังคมปัจจุบัน มีระบบ Internet Technology ที่ทันสมัย ทาให้ การจัดการศึกษา มีความคล่องตัวสูง
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีงบประมาณ แหล่งเงินทุนสนับสนุน เอื้อต่อการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน อานวยความสะดวกแก่ครูในหลาย ๆ ด้าน ทาให้ระบบการบริหาร จัดการศึกษาขับเคลื่อนไปด้วย
ความรวดเร็ว พร้อมเพรียง มีประสิทธิภ าพและเกิดประสิทธิผ ล ทาให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้แนวใหม่
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดารงชีวิตและเข้าร่วม
การแข่งขันบนเวทีทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศได้ สร้างความพึงพอใจแก่ ผู้ปกครอง ชุมชน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อองค์กร ส่งผลให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา บรรลุผลสาเร็จ
ผลที่ได้รับ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
สูงกว่าระดับประเทศ
2. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 100
3. นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมาย ร้อยละ 100
4. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความคล่องตัวสูง
ในการดาเนินงาน ส่งผลให้ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นและได้รับรางวัลจากผลการดาเนินงาน
6. สถานศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
สภาพสังคมปัจจุบัน
7. มีสื่อ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลายเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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8. มีงบประมาณ แหล่งเงินทุนสนับสนุน ทาให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็วในการจัดการศึกษา
9. ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ ไว้วางใจ ศรัทธา และให้ความร่วมมือในการพัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
รางวัลที่ได้รับ
ด้านนักเรียน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

1. ด.ญ.พิชญา วงศ์สว่าง

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมอ่าน
ออกเสียงและจับใจความสาคัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 61 ปี 2554
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
กิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทย จะเข้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปี 2554
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนา
และจริยธรรม สานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ปี 2554
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมเดี่ยว
ดนตรีไทย จะเข้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจาปี 2555
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมอ่านออกเสียงและ
จับใจความสาคัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจาปี 2555
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการท่องอาขยาน
ทานองเสนาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจาปี 2555
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทาขนม
ช่อม่วง ระดับชั้นป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจาปี 2556
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทาขนม
ช่อม่วง ระดับชั้นป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจาปี 2556
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทาขนม
ช่อม่วง ระดับชั้นป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจาปี 2556
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน เดี่ยว
จะเข้ ระดับชั้นป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 63 ประจาปี 2556

2. ด.ญ.จิรัชญา ทาทิพย์
3. ด.ญ.จิตรลดา
วงศ์จันทรวิรัช
4. ด.ญ.จิรัชญา ทาทิพย์
5. ด.ญ. อมรพรรณ
ทรายศิริ
6. ด.ช. นิธิภูมิ แสนแก้ว
7. ด.ญ.นงลักษณ์
เครือเมือง
8. ด.ญ.ปราญชลี
ปิ่นเฉลียว
9. ด.ญ. สุภัสสรา
สนเอี่ยม
10. ด.ญ.เจนจิรา
ม่วงใหม
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หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
สพฐ.
สพฐ.
สานักงานเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี
สพฐ.
สพฐ.
สพ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
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ด้านครู
1. นางมยุรี ศิริยานนท์

2. น.ส.สมพิศ ทิพยเกษร
3. น.ส.อาทิตย์ติยา ใจเย็น
4. นายศุภกฤต บุญจินนา
5. นางชูทิพย์ ใบทอง
6. น.ส.อาทิตย์ติยา ใจเย็น
7. นางมยุรี ศิริยานนท์

8. นางรุ่งนภา จินดาสุทธิ์

9. นายสุภาพ
เหล็กบุญเพชร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
กิจกรรมอ่านออกเสียงและจับใจความสาคัญ ระดับชั้น
ป. 4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ปี 2555
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้นป. 4-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปี 2555
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทย จะเข้ ระดับชั้นป. 1-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 62 ปี 2555
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันทาขนมช่อม่วง ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปี 2556
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันทาขนมช่อม่วง ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปี 2556
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปี 2556
รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ การประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาปี 2556
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้านวิชาการยอดเยี่ยม
รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ การประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาปี 2556
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการยอดเยี่ยม
รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ การประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาปี 2556
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการยอดเยี่ยม
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หน่วยงานที่มอบรางวัล
สพฐ.
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ด้านผู้บริหาร
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
1. นายกาจร วงศ์จันทรวิรัช รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อ
รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจาปี
พุทธศักราช 2554 รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอด
เยี่ยม(ประถมศึกษา)ด้านวิชาการยอดเยี่ยม รางวัลระดับ
เหรียญทอง
2. นางปิยนันท์ ใจแก้ว
รางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
รางวัลระดับเหรียญทอง รองผู้อานวยการสถานศึกษายอด
เยี่ยม(ประถมศึกษา) ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ประจาปี 2555
รางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
รางวัลระดับเหรียญทอง รองผู้อานวยการสถานศึกษายอด
เยี่ยม(ประถมศึกษา) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน ประจาปี 2556

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สพฐ.

ด้านสถานศึกษา
สถานศึกษา

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2554
เรื่อง ผลงานนวัตกรรมกลยุทธ์สู่การพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการโดยประยุกต์ใช้หลักการตลาด 4P (Marketing
Mix)
รางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
2556 เรื่อง การอ่าน การคิด สะท้อนชีวิตเด็กดีมีความรู้
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การประเมินกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน “โรงเรียนรักการอ่าน” ขนาดใหญ่ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การประเมินห้องสมุด(1 ป 4
ส) ขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556
เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ การประเมินโครงการ Read
Thailand อ่านเถิด....เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
ระดับจังหวัดตาก ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจาปี
2556
เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ การประเมินโครงการ Read
Thailand อ่านเถิด....เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ปี
2556

โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1

สพฐ.
สพฐ.

สานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา
สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 1

สพป.ตาก เขต 1
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ข้อเสนอเสนะและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ควรมีการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็วต่อการจัดการศึกษา
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ครู สถานศึกษา ชุมชนอย่างยั่งยืน
การยอมรับ / การขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนานวัตกรรม
นวัตกรรม 4P TEAM : Pe MODEL รูปแบบการพัฒนางานบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลตาก
ได้พัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมกลยุทธ์สู่การบริหารงานวิชาการ โดยประยุกต์ใช้หลักการตลาด 4P Marketing
Mix ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่าเสมอ สามารถขยายผลสู่บุคคล โรงเรียน
ในกลุ่ม โรงเรียนมรเครือข่าย ทั้งครูและเยาวชน รวมทั้งการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน โครงการกิจกรรมตาม
รูปแบบการพัฒนางานบริหารวิชาการ 4P TEAM : Pe MODEL ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ ระบบ Internet
Website โรงเรียน : www.anubantak.ac.th Website สพป.ตาก เขต1 : www.takesa1.go.th
การขยายผลและเผยแพร่ข้อมูล โดยการเข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลตาก
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วัน / เดือน / ปี
25 ก.ย. 2555
21 ต.ค. 2555
17 พ.ย. 2555
17 พ.ย. 2555
17 พ.ย. 2555
17 พ.ย. 2555
17 พ.ย. 2555
17 พ.ย. 2555
16 ม.ค. 2556
16 ม.ค. 2556
16 ม.ค. 2556
16 ม.ค. 2556

13
14
15
16

16
16
16
16

ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.

2556
2556
2556
2556

หน่วยงาน
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนครนายก จ. นครนายก
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
โรงเรียนวชิร
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านแม่จะเราวิทยาคม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์
โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ตาก เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก
โรงเรียนบ้านลานมะคร้อ
โรงเรียนบ้านโป่งแดง
โรงเรียนตากพิทยาคม

โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1

สังกัด
สพฐ.
สพป.นครนายก เขต 1
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพม.
กองงานวิทยาลัยพยาบาล
สพม.
สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 1
สพฐ.
สพฐ.
สานักบริหารการศึกษาพิเศษ

สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 1
สพม. 38
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ที่ วัน / เดือน / ปี
หน่วยงาน
17 16 ม.ค. 2556 สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
18 16 ม.ค. 2556 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก

สังกัด
สานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
19 16 ม.ค. 2556 โรงเรียนผดุงปัญญา
สพม. 38
20 16 ม.ค. 2556 โรงเรียนเทศบาล 4 เด่นวิทยานุสรณ์
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
21 17 ม.ค. 2556 โรงเรียนวัดข่อยใต้ จ. ลพบุรี
สพป. ลพบุรี เขต 1
22 17 ม.ค. 2556 โรงเรียนวัดดงน้อย จ. ลพบุรี
สพป. ลพบุรี เขต 1
23 17 ม.ค. 2556 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 จ.ลพบุรี
สพป. ลพบุรี เขต 1
24 17 ม.ค. 2556 โรงเรียนวัดข่อยกลาง จ. ลพบุรี
สพป. ลพบุรี เขต 1
25 17 ม.ค. 2556 กลุ่มโรงเรียนพิบูลสงคราม อ.เมือง จ. ลพบุรี
สพป. ลพบุรี เขต 1
26 31 ม.ค. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สถาบันอุดมศึกษา
27 28 มิ.ย. 2556 โรงเรียนอักษรศิลป์ อ. เถิน จ. ลาปาง
การศึกษาเอกชน
28 18 ก.ค. 2556 สพป.สมุทรสงคราม เขต 1 และโรงเรียนอนุบาล สพป.สมุทรสงคราม เขต1
สมุทรสงคราม
29 ตลอดปีการศึกษา www.anubantak.ac.th
สพป.ตาก เขต 1
30 ตลอดปีการศึกษา www.takesa1.go.th
สพฐ.
31 ตลอดปีการศึกษา www.obec.go.th/main.php?filename=index
สพฐ.
32 22 ต.ค. 2556 นายสุทิน แก้วพนา
ผอ. สพป.ตาก เขต 1
33 22 ต.ค. 2556 นายภิรมย์ นิช่างทอง
รอง ผอ. สพป.ตาก เขต 1
34 22 ต.ค. 2556 นายไพศาล ปันแดน
รอง ผอ. สพป.ตาก เขต 1
35 22 ต.ค. 2556 นายวันชัย สนปี
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.ตาก เขต 1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
36 22 ต.ค. 2556 นางฉวีวรรณ สุภาษี

ชานาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 1

37 22 ต.ค. 2556

นางสาวศศิธร สุวรรณพูล

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ สพป.ตาก เขต 1

38 17 ธ.ค. 2556

นายปิยะนันท์ ธิโสภา

รอง ผอ. ร.ร. บ้านพังโคน(จาปา
สามัคคีวิทยา) สพป.สกลนคร เขต 2

39 17 ธ.ค. 2556

น.ส.เบญจนารถ อมรประสิทธิ์

40

นายรุ่ง หมูล้อม

รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลกาแพงเพชร
สพป.กพ 1
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาตาก
สพป.พล 1

6 มิ.ย. 2557

41 9 ก.ย. 2557

คณะครูโรงเรียนจ่าการบุญ

โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1
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จุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม
จุดเด่นของนวัตกรรม 4P TEAM : Pe(7H) Model รูปแบบการพัฒนาการบริหารวิชาการโรงเรียนอนุบาล
ตาก เป็นความร่วมมือกันในการพัฒนางานบริหารวิชาการโดยความร่วมมือ ร่วมใจกันแบบฉันท์พี่น้อง ทาให้รุ่นพี่
ให้ คาแนะน าสอนรุ่ น น้ อ ง พร้ อมทั้ง การท าให้ ดู เป็ นตั ว อย่า ง แบบอย่า งที่ ดี ความเคารพครูอ าวุ โ ส ท าให้ ก าร
ดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้ อย ประสบผลสาเร็จทุกกิจกรรม และ Model แต่ละด้านสามารถปรับเปลี่ยน
กิจกรรมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสั งคมไทยและรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้สถานศึกษา
ได้รับรางวัลต่างๆ มากมายและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี

โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1
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