
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านพันเสา 
โดยใช้รูปแบบ “4 P Model สู่ความส าเร็จ” 

นายบุญธรรม โดยด่วน  
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพันเสา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
……………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้า นายบุญธรรม  โดยด่วน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญ
การพิเศษ โรงเรียนบ้านพันเสา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ข้าพเจ้าบริหารจัด
การศึกษาโดยยึดหลักตามกรอบภารกิจงานของสถานศึกษา ยึดหลักการท างาน “การคิดเชิงบวก (Positive 
Thinking) “และใช้แผนเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน โดยยึดหลัก “โรงเรียนเป็นของเราทุกคน” มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์แบบมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจสู่การปฏิบัติ ตามสภาพของแต่ละองค์กร   โดยใช้กระบวนการ
บริหารที่หลากหลายซึ่งได้น าแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านพันเสา “4 P Model 
สู่ความส าเร็จ” มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สามารถน าสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จที่มี
ประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. หลักการและเหตุ 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปัจจุบันและก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมีอัตราการ เปลี่ยนแปลงที่

รวดเร็วมากซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนั้นข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจึงมี
ความจ าเป็น ที่ต้องเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดการบริหารของตนเองให้ทันต่อการสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่ที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้าได้ตระหนักความส าคัญในส่วนนี้ จึ งได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาด้วยการน า
นวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ข้าพเจ้าบริหาร โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ   
“4P Model” สู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย P1: Positive Thinking Management. (การบริหารจัดการ
ความคิดเชิงบวก) , P2 : Participation Planning. (การวางแผนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน) , P3 : 
Process to Success. (กระบวนการท างานสู่ความส าเร็จ) และ P4 : Professional Learning Community. 
(องค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้) ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 2.2 เพ่ือใช้นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 2.3 เพ่ือใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

- ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
ด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาและนักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 

- ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการศึกษาและนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 

3.2 เชิงคุณภาพ  
 - โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ 



 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคคลที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
- นักเรียนมีคุณภาพ มีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม ตามความคาดหวังของชุมชน 

4. วิธีด าเนินการ/การน านวัตกรรมสู่การปฏิบัติ 
 4.1 P1: Positive Thinking Management. (การบริหารจัดการความคิดเชิงบวก) 
 ขั้นตอนของการสร้างความเชื่อม่ัน มองสิ่งต่างๆอย่างเข้าใจ รู้จักเลือกใช้ประโยชน์จากด้านบวก      ใน
สิ่งนั้นๆ เชื่อว่าสมาชิกในองค์กรมีความรู้ความสามารถจะน าพาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพได้  
  4.2 P2 : Participation Planning. (การวางแผนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน) 
 ขั้นตอนของการพัฒนาองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการเปิดโอกาสทีให้บุคคลในองค์กร และ
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบในการ
ก าหนดกรอบนโยบาย  

4.3 P3 : Process to Success. (กระบวนการท างานสู่ความส าเร็จ)  
 ขั้นตอนของกระบวนการท างาน ติดตาม ประเมินผล วิธีการ ที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้การด าเนินงานของ
องค์กรได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความสามารถ ความถนัด ความต้องการ ประสบการณ์
ของสมาชิกในองค์กร อย่างเป็นล าดับขั้นตอน 

4.4 P4 : Professional Learning Community. (องค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 
 ขั้นตอนการสรุปผลการด าเนินงานของสมาชิกในองค์กร โดยการแลกเปลี่ยนเสริมประสบการณ์       หา
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงร่วมกัน เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเป็น
แนวทางในการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

5. การด าเนินการ  
5.1 ด้านคุณภาพเด็กและคุณภาพผู้เรียน 

การด าเนินงาน 

 5.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  
- จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กให้มีความแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล

ความปลอดภัยของตนเองได้ 
- จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ของเด็ก

ปฐมวัย 
 - จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านสังคมของเด็กปฐมวัย 
 - จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

 5.1.2 ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 - จัดท าโครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน และกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมทดสอบประจ าเดือน กิจกรรมชมรม กิจกรรม
ชุมนุม กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม กิจกรรมวงล้อเด็กดี กิจกรรมสภา
นักเรียน เป็นต้น 



5.2 ด้านคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 

การด าเนินงาน 

 ข้าพเจ้าบริหารงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน โดยเปิดโอกาสและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษา คณะอนุกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียน คณะครู มีส่วนร่วม มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็น หาแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยสนับสนุนให้โรงเรียนได้จัดท าโครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมจัดท าวิสัยทัศน์   พันธกิจ เป้าประสงค์ กิจกรรมประชุม
กรรมการสถานศึกษา กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี กิจกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน กิจกรรมนิเทศภายใน กิจกรรม
บริหารการเงินและพัสดุ กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาครู  เป็นต้น 

5.3 ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การด าเนินงาน 

 ข้าพเจ้าได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้สื่อเทคโนโลยีจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีการวัดผลที่หลากหลายตามสภาพจริง ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียนได้จัดท าโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วยกิจกรรมชมรม ชุมนุม กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมวิทยฐานะและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กิจกรรม PLC. 
เป็นต้น 

6. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 - นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

- โรงเรียนมคีุณภาพตามมาตรฐาน มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมี
เครือข่ายในการจัดการศึกษา 
 - ครมูีคุณภาพตามมาตรฐาน ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีเครือข่ายการ
จัดการเรียนการสอน และมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

7. ข้อเสนอแนะ 
 - ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ร่วมคิด ร่วมความรับผิดชอบในการบริหารและผลการ
ด าเนินงานที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบต่อองค์กร  
 - ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญของการนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงาน อย่างต่อเนื่องและไปในทิศทาง
ที่ส่งเสริม สนับสนุน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา     

             ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

                
                  (นายบุญธรรม  โดยด่วน) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพันเสา 


