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ในกำรคัดสรรผลงำนหนึ่งโรงเรยีน หนึ่งนวัตกรรม ประจ ำปี ๒๕๖๔  
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ให้ไว้ ณ วันที่  ๓๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๔ 
  
 

 
(นำยดิศกุล  เกษมสวัสดิ์) 

เลขำธิกำรคุรุสภำ 

เลขที่  ๑๖๐/๖๔ 



แบบ นร. ๑ 

การน าเสนอผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๑. หน้าปก  ประกอบด้วย 

    ๑) ชื่อผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม UDOMSIT UDS MODEL 

    ๒) การส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (กรุณาระบุ  ลงในช่อง  ที่ตรงกับผลงาน) 

  เป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรสภา 

  เป็นผลงานที่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา ปี ….. เรื่อง ….. แต่ไม่ได้รับรางวัลของคุรุสภา 

  เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลของคุรุสภาและมีการน ามาพัฒนาเพิ่มเติม หรือต่อยอดนวัตกรรม  

    ๓) ประเภทผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (กรุณาระบุ  ลงในช่อง  ที่ตรงกับผลงาน) 

 (เลือกได้เพียง ๑ ด้านเท่านั้น) 

  การจัดการเรียนรู้     สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

  การบริหารและการจัดการสถานศึกษา   การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในเต็มศักยภาพ 

  การวัดและประเมินผล 

  อ่ืน ๆ 

    ๔) ผู้บริหารสถานศึกษา 

 ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา นายเจริญ นามสกุล พรหมมา  

 เลขบัตรประชาชน  ๓ ๗๑๐๙ ๐๐๑๐๙ ๐๗ ๔  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน   

วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  

 โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๙ ๒๖๐๓ ๕๘๐๒  E-mail : charoen@uds.ac.th  

    ๕) ผู้ประสานงาน 

  นายเทพพนม นามสกุล เฉลิมวิบูลย์  

 เลขบัตรประชาชน  ๑ ๗๑๐๙ ๐๐๐๑๙ ๗๗ ๐  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  - 

 โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๖ ๕๐๙๕ ๖๕๑๔  E-mail : theppanom@uds.ac.th 

    ๖) คณะผู้ร่วมพัฒนาผลงานนวัตกรรม (ครู/นักเรียน/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวนตามจริง) 

  นางปณิดา นามสกุล สายโน  

 เลขบัตรประชาชน  ๑ ๘๑๐๒ ๐๐๐๑๑ ๓๔ ๑  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   

วิทยฐานะ  ช านาญการ  

 โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘ ๗๐๙๑ ๒๐๙๕  E-mail : panida@uds.ac.th 

 



  นางสาวพรพรรณ นามสกุล ผาสุวรรณ  

 เลขบัตรประชาชน  ๑ ๗๑๐๑ ๙๐๐๐๙ ๖๑ ๘  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   

วิทยฐานะ  ช านาญการ  

 โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘ ๙๘๐๙ ๓๑๓๐  E-mail : pornpun@uds.ac.th 

  นางสาวลัดดาวัลย์ นามสกุล รักษ์วงษ์  

 เลขบัตรประชาชน  ๓ ๗๑๐๘ ๐๐๐๐๒ ๒๗ ๘  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 

 โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘ ๙๙๑๕ ๓๓๔๐  E-mail : ladawan@uds.ac.th  

  นายเทพพนม นามสกุล เฉลิมวิบูลย์  

 เลขบัตรประชาชน  ๑ ๗๑๐๙ ๐๐๐๑๙ ๗๗ ๐  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  - 

 โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๖ ๕๐๙๕ ๖๕๑๔  E-mail : theppanom@uds.ac.th 

  นางสาวสุปราณี นามสกุล อ่อนแช่ม  

 เลขบัตรประชาชน  ๑ ๗๗๐๖ ๐๐๑๕๘ ๑๙ ๗  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  - 

 โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๙ ๔๕๑๖ ๖๑๙๗  E-mail : supraneeonc@uds.ac.th 

  นางสาวนพรัตน์ นามสกุล ชาติมนตรี  

 เลขบัตรประชาชน  ๑ ๒๒๙๙ ๐๐๔๔๖ ๑๑ ๕  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  - 

 โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๙ ๕๐๓๘ ๖๓๗๓  E-mail : smilecmt@uds.ac.th 

  นางสาวปรินทร นามสกุล แผนสมบูรณ์  

 เลขบัตรประชาชน  ๑ ๖๐๐๑ ๐๐๔๕๑ ๑๖ ๓  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  - 

 โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๖ ๓๘๔๒ ๐๗๗๗๗  E-mail : parintorn.pan@sesao8.go.th 

    ๗) ข้อมูลสถานศึกษา 

 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  เลขท่ี  ๑๖๑/๑  หมู่ที่  ๓  ถนน  -  

 ต าบล  หนองลู  อ าเภอ  สังขละบุรี  จังหวัด  กาญจนบุรี 

 รหัสไปรษณีย์  ๗๑๒๔๐  โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๙ ๕๐๒๗  โทรสาร  ๐ ๓๔๕๙ ๕๕๓๗ 

    ๘) สังกัด  ๑. สพป. ………………..….เขต……….  ๒. สพม. เขต ๘ จังหวัด กาญจนบุรี 

   ๓. สอศ.  ๔. สช.   ๕. กทม.  ๖. อปท. …………….. 

   ๗. กศน.  ๘. การศึกษาพิเศษ  ๙. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………….. 

 

 

 



๒. บทสรุป 
 การสร้างนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา UDOMSIT UDS MODEL มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและน ารูปแบบการบริหาร
และการจัดการสถานศึกษาไปใช้ในโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษา UDOMSIT UDS MODEL ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า การด าเนินงานในองค์ประกอบด้านที่ ๑ 
การบริหารและการจัดการองค์กรอยู่ในระดับดีมาก การด าเนินงานในองค์ประกอบด้านที่ ๒ กระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับดี การด าเนินงานในองค์ประกอบด้านที่ ๓ คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก 
ผลส าเร็จของการด าเนินงานโดยใช้นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา UDOMSIT UDS MODEL 
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา UDOMSIT UDS MODEL ส่งผลให้สถานศึกษามี
โครงสร้างการบริหารงานที่เป็นระบบ มีขอบเขตความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ตามสายการบังคับบัญช า
อย่างชัดเจน มีความสะดวก คล่องตัวในการติดต่อประสานงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ มีงบประมาณ
และเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงานของสถานศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวก อาคารสถานที่แ ละ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น และมีความปลอดภัยใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลระหว่างองค์กรก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า 
มีระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย มีความถูกต้อง แม่นย า ครบถ้วน น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน 
ข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว  
 หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นมีความหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทางการศึกษาเปิดกว้างให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้
ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง มีรูปแบบและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและความแตกต่างของผู้เรียน มีการก าหนดกรอบแนวทางการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
เพ่ือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงอย่างรอบด้าน ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนตามสภาพจริง มีสื ่อ วัสดุ อุปกรณ์และนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ส าหรับถ่ายทอด
ความรู้ ทักษะกระบวนการไปสู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
องค์ความรู้ที่สถานศึกษาสร้างขึ้นโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้ตลอดเวลา 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและความช านาญในด้านวิชาชีพสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
เพื่อเลี้ยงตนเองได้ มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านวิชาการที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดและ
เข้าศึกษาต่อในระดับที ่สูงขึ้นได้ มีความรู้ เจตคติและทักษะในการแก้ปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ รู้จัก
ประนีประนอมและปรับตัวให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ มีจิตส านึกที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและความแตกต่าง



ทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข ผู้เรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมีแนวโน้มในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพเพิ่มมากขึ้น การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  ชุมชน 
ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเชื่อมั่นให้การยอมรับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและส่ง
บุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น 
๓. ความเป็นมาและความส าคัญ 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของบุคคลและสังคมไทยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งก าหนดความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาไว้ใน
มาตราที่ ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม คุณธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ก าหนด 
การจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาไว้ในมาตราที่ ๙ โดยให้ยึดหลักดังนี้ (๑) มีเอกภาพในด้าน
นโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (๒) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับและประเภทการศึกษา (๔) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
และการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (๕) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ 
มาใช้ในการจัดการศึกษา (๖) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการและสถานบันสังคมอ่ืน  

จากหลักการที่กล่าวมา การจัดการศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพผู้ เรียน
ให้มีคุณภาพที่พึงประสงค์ มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา มีทักษะชีวิต และ  
มีความสามารถทางเทคโนโลยี การจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาจึงเป็นหัวใจส าคัญที่ส่งผลให้การพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย ซึ่งการด าเนินการตามแนวคิดดังกล่าว นวัตกรรม ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
สามารถน ามาใช้กับการบริหารงานและการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี  นวัตกรรมจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
ในการสร้างศักยภาพความสามารถในการแข่งขันเชิงวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืนในการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษา สถานศึกษาจ าเป็นต้องหารูปแบบ วิธีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย ก้าวสู่ความเป็นเลิศและเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๔. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
 ๒) เพ่ือน ารูปแบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษาไปใช้ในโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
๕. กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
 ๑) สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา 
  โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาตั้งอยู่บริเวณอ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่บริเวณ
ชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสหภาพเมียนมาร์ ระยะทางจากโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาไปตัวจังหวัด
กาญจนบุรีห่างกันโดยประมาณ ๒๓๐ กิโลเมตร การบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา



แต่เดิมแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น ๖ กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนของภาระงานและไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงทุกปีเนื่องจากการโอนย้ายกลับถิ่นฐาน ผู้ปกครองมีฐานะยากจนท าให้
ไม่สามารถระดมทรัพยากรเข้ามาช่วยในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้ สิ่งอ านวยความสะดวก อาคาร
สถานที่และห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน ระบบสาธารณูปโภคไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ สถานศึกษาตั้งอยู่ห่างไกลจึงไม่ได้สร้างความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่อยู่นอกพ้ืนที่
อ าเภอสังขละบุรี การเก็บข้อมูลสารสนเทศอยู่ในรูปของเอกสาร การเข้าถึงข้อมูลได้ท าได้ยาก ข้อมูลสารสนเทศ
ไม่เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย  
  หลักสูตรสถานศึกษาไม่มีความหลากหลายโดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่มีแผนการเรียน
ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนเหมือนกัน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีหลักสูตรให้เลือกเรียนเพียงแค่ ๒ แผนการเรียน 
คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์และแผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการและความถนัดของผู้เรียนบางส่วน ส่งผลให้ผู้เรียนออกกลางคันหรือตัดสินใจไม่ศึกษาต่อที่
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้ขาดความต่อ เนื่องในการจัด 
การเรียนการสอน ครูที่บรรจุใหม่ขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ท าให้พัฒนาผู้เรียน
ไม่เต็มศักยภาพ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษาไม่ทันสมัย ขาดประสิทธิภาพและมีจ านวน
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน  
  ประชากรในวัยเรียนภายในพื้นที่อ าเภอสังขละบุรีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เช่น 
ชาวไทย ลาว พม่า มอญ กะเหรี่ยง กะหร่าง และชนกลุ่มน้อยที่อพยพเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ เป็นต้น มีความ
หลากหลายทางศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณี  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและ
เกษตรกรรม สภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างขันสนและยากจน ท าให้ผู้ปกครองไม่สามารถส่งบุตรหลานไปเรียน
ที่โรงเรียนขนาดใหญ่ภายในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีความพร้อมและมีหลักสูตรให้เลือกเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจของตนเองได้เพราะมีค่าใช้จ่ายที่สูง ผู้เรียนส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
แต่ออกไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง ซึ่งผู้เรียนที่ออกไปไม่มีความรู้ ทักษะและความช านาญทางวิชาชีพ
ท าให้ตกงานหรือประสบปัญหาในท างาน ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ าและขาดโอกาสทางการศึกษาของ
ประชากรวัยเรียนในพื้นท่ีอ าเภอสังขละบุรี  
  จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาต้องด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจึงได้ด าเนินการสร้าง
นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษาขึ้นเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
ของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและน ารูปแบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษาไปใช้ในโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน สร้างศักยภาพความสามารถในการแข่งขันเชิงวิชาการและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย ก้าวสู่ความเป็นเลิศและเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 



 ๒) การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
  โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการออกแบบนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาโดยการจัดประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานออกแบบและพัฒนานวัตกรรม ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ
จัดการสถานศึกษาจากกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายทางการศึกษา เอกสารทางวิชาการและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทฤษฏีเชิงระบบ (system theory) ทฤษฎี
วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ทฤษฎีการบริหารจัดการองค์กร POSDCoRB MODEL ทฤษฎีการบริหาร
จัดการโดยยึดวัตถุประสงค์ (MBO) เป็นต้น เพ่ือน าแนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา วิเคราะห์ มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
ในการสร้างนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของสถานศึกษา ดังนี้ 

 
ภาพที่ ๑ แสดงกรอบแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

 ๓) ขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนา 
  โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบด้วย ๑) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ ๒) การออกแบบนวัตกรรม ๓) การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม 
๔) ทดลองใช้และปรับปรุงพัฒนานวัตกรรม ๕) สรุปรายงานและเผยแพร่ การด าเนินงานด้านการออกแบบ
นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีรายละเอียด ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการโดยการจัดประชุมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา
และความต้องการในด้านบริบทพ้ืนฐานของสถานศึกษา คุณภาพของผู้เรียน โครงสร้างและการบริหารจัดการ
องค์กร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และนโยบายทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสถานศึกษา เพ่ือน ามาสรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับใช้ในการ
ออกแบบนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

ทฤษฏีเชิงระบบ (System Theory) 

วงจรคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA) 

ทฤษฎีการบริหารจัดการองค์กร POSDCoRB MODEL 

ทฤษฎีการบริหารจัดการโดยยึดวัตถุประสงค์ (MBO) 

สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

กลยุทธ์ (Strategy) 

นวัตกรรม UDOMSIT UDS MODEL 



  ขั้นตอนที่ ๒ การออกแบบนวัตกรรม โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการออกแบบนวัตกรรม
โดยประชุมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนัก
ถึงความส าคัญสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา คณะกรรมการด าเนินงานศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการสถานศึกษาจากกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายทางการศึกษา 
เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทฤษฏีเชิง
ระบบ (system theory) ทฤษฎีวงจรคุณภาพของเดมมิ่ ง  (PDCA) ทฤษฎีการบริหารจัดการองค์กร 
POSDCoRB MODEL ทฤษฎีการบริหารจัดการโดยยึดวัตถุประสงค์ (MBO) เป็นต้น เพ่ือน าแนวคิดทฤษฎี
ที่ศึกษา วิเคราะห์ มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา  
  ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการสร้างต้นแบบ
นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษาจากกรอบแนวคิดที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของสถานศึกษา ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 
เหมาะสมและความสอดคล้องของนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษาโดยให้ผู้เชี่ยวช าญที่เป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยและผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมจ านวน ๓ ท่าน 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของนวัตกรรม ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขนวัตกรรมตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญให้มีคุณภาพดีขึ้น น าเสนอต้นแบบนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษาต่อที่ประชุม
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อขอ
ความเห็นชอบในการทดลองใช้นวัตกรรมภายในสถานศึกษา  
  ขั้นตอนที่ ๔ ทดลองใช้และปรับปรุงพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าต้นแบบนวัตกรรม
การบริหารและการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและสามารถ
ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจึงได้ทดลองใช้
นวัตกรรมต้นแบบกับกลุ่มบริหารวิชาการก่อนเพ่ือท าการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ ด าเนินการท าลองใช้
นวัตกรรมโดยควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการของนวัตกรรม เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการทดลองใช้นวัตกรรม น าผลการด าเนินงานการทดลองใช้นวัตกรรมไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขนวัตกรรมให้มีคุณภาพดีขึ้นตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ น านวัตกรรมที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจในคุณภาพของนวัตกรรมไปใช้จริงในสถานศึกษา  
  ขั้นตอนที่ ๕ สรุปรายงานและเผยแพร่ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการใช้นวัตกรรมการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะกรรมการด าเนินงานออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการใช้นวัตกรรม น าผลการประเมินมาตรวจสอบคุณภาพ
เปรียบเทียบเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อแน่ใจแล้วว่านวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร่ผลการใช้นวัตกรรมให้เป็นที่
รู้จักและยอมรับเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการน าไปใช้เป็นต้นแบบของการพัฒนานวัตกรรมต่อไป 



 ๔) ผลงานที่เกิดจากการด าเนินงาน 
  การด าเนินงานออกแบบและพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้นวัตกรรมการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษา UDOMSIT UDS MODEL ซึ่งมีรายละเอียดของนวัตกรรม ดังนี้ 
นวัตกรรมการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา UDOMSIT UDS MODEL 
 นวัตกรรมการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา UDOMSIT UDS MODEL ของโรงเรียน
อุดมสิทธิศึกษาจ าแนกองค์ประกอบของนวัตกรรมออกเป็น ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านที่ ๑ 
การบริหารและการจัดการองค์กร (U) องค์ประกอบด้านที่ ๒ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ (D) องค์ประกอบ
ด้านที่ ๓ คุณภาพของผู้เรียน (S) ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังน้ี 
 องค์ประกอบด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการองค์กร (U : Union) 
  การบริหารและการจัดการองค์กร (U : Union) เป็นการด าเนินงานในด้านการพัฒนา
สถานศึกษาให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนตามบริบทของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการบริหารและการจัดการ
องค์กรของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาแบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ดังนี้ 

โครงสร้างสถานศึกษา (Structure) 
โครงสร้างสถานศึกษา คือ การสร้างแบบ (Pattern) ของความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนประกอบ 

(Components) ต่าง ๆ ของสถานศึกษา แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกงานออกเป็นส่วน ๆ การมอบหมาย 
อ านาจหน้าที่ให้แต่ละส่วน การจัดครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้นอย่างเหมาะสม 
ตลอดจนการแสดงความสัมพันธ์ในเรื่องอ านาจหน้าที่การบังคับบัญชา การติดต่อและการควบคุมการท างาน
ในแต่ละส่วนงาน โดยมีแผนการด าเนินงานและระบบการท างานซึ่งบ่งบอกถึงอ านาจหน้าที่ และขอบเขต 
ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 บุคลากร (Staff) 
  บุคลากร คือ ทรัพยากรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอกอยู่ตลอดเวลา โดยการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถ ทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงาน
ตามต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ สร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความผูกพันระหว่างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากับสถานศึกษาเพ่ือให้บุคลากรเกิดความทุ่มเท เอาใจใส่ ท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ   
 งบประมาณ (Budget) 
  งบประมาณ คือ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้
และจัดสรรเงินงบประมาณในแต่ละด้านเพ่ือที่จะก่อให้เกิดประโยชนสูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุดและใช้ทรัพยากร
น้อยที่สุด งบประมาณใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของสถานศึกษาตามแผนงานและก าลังเงินที่มีอยู่  
การจัดสรรงบประมาณต้องค านึงถึงความจ าเป็นและความสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ไม่จัดสรรงบประมาณเกินความจ าเป็นหรือใช้จ่ายงบประมาณอย่างสูญเปล่าไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่า มีการกระจาย



ทรัพยากรและเงินงบประมาณอย่างเป็นธรรม มีความชัดเจนเข้าใจง่าย มีความโปร่งใส ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
สามารถตรวจสอบได้ มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นสามารถปรับใช้งบประมาณได้ตามความจ าเป็นในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  
 สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) 
  สิ่งอ านวยความสะดวก อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา เป็นสิ่งส าคัญที่
สถานศึกษาต้องดูแล เอาใจใส่ ท าให้เป็นระเบียบเหมาะสม เป็นสัดส่วน สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปรับปรุง
ซ่อมแซมให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่า สิ่งอ านวยความสะดวก 
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีส่วนส าคัญที่จะช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาการทางความคิดจิตใจ ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้  

ความร่วมมือ (Cooperation) 
  ความร่วมมือ คือ การอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือกลุ่มองค์กรด้านต่าง ๆ  
ในการท างานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สังคมในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาเพ่ือพ่ึงพาอาศัยกันในสังคมปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่
มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง การสร้างความร่วมมือจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เพิ่มมากขึ้น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทาง เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลระหว่างองค์กรก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระท าข้อมูล ประมวลผลข้อมูล
อย่างเป็นระเบียบแบบแผน อันน ามาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานของ
สถานศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาด าเนินงานส่งผลให้ข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับมีความถูกต้อง แม่นย า 
ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ น ามาซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การด าเนินงาน
มีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ หรือมีปริมาณมากได้โดยง่าย การติดต่อสื่อสาร
เข้าถึงข้อมูลสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว และเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ
สถานศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 องค์ประกอบด้านที่ ๒ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ (D : Development) 
  กระบวนการพัฒนาคุณภาพ (D : Development) เป็นการด าเนินงานในด้านการวางแผน
ก าหนดเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา การถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการและประสบการณ์
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อย่างเป็นระบบ โดยกระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้ 
 หลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum) 
  หลักสูตรสถานศึกษา คือ มวลประสบการณ์ทางการเรียนรู้ ที่ก าหนดไว้ในรายวิชา กลุ่มวิชา 
เนื้อหาสาระ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หลักสูตรมีความส าคัญต่อ



การจัดการศึกษาทุกระบบ เป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นแนวทางน าไปสู่การก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  
 กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Learning) 
  การจัดการเรียนรู้ คือ กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนเพ่ือที่จะท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของครูผู้สอน โดยการจัดสถานการณ์ สภาพการณ์ หรือกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงาม และพัฒนาการ
ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคม การจัดการเรียนรู้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่พัฒนาส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 การวัดและประเมินผล (Assessment) 
  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คือ กระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่มี
ความหมายแทนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องการวัดอย่างมีกฎเกณฑ์ โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่วัดได้อย่างเป็นระบบน ามาพิจารณาวิเคราะห์ แปลความหมายเพ่ือตัดสินหรือสรุปคุณภาพเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการศึกษา
ท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนจากพฤติกรรมเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่อย่างเป็น
ระบบ 
 กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
  กระบวนการวิจัยและพัฒนา คือ กระบวนการที่มุ่งพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาปรับปรุง
พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนร่วมกับแนวคิดหรือทฤษฏีทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาไปเป็นเทคนิค
วิธีการที่สามารถน าไปใช้พัฒนาหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (Innovation & Technology) 
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คือ ตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ทักษะกระบวนการ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น เกิดแรงจูงในการเรียน ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม โดยการ
คิดค้นหรือปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ วิธีการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 องค์ประกอบด้านที่ ๓ คุณภาพของผู้เรียน (S : Student) 
  คุณภาพของผู้เรียน (S : Student) เป็นการด าเนินงานในด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุขตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
 ทักษะวิชาชีพ (Career Skills) 
  ทักษะวิชาชีพ คือ ความช านาญและความชัดเจนทางวิชาชีพที่ผู้เรียนสร้างขึ้นจากการเรียนรู้ 
ฝึกฝนและพัฒนาอย่างสม่ าเสมอจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญสามารถน าไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอด



ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ ทักษะทางวิชาชีพเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้เรียนในวิถีการด ารงชีวิต
ในปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ในการสร้างรายได้เพ่ือเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว ก่อให้เกิดผลผลิตและการบริการ
ซึ่งสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค เป็นฟันเฟืองส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพเศรษฐกิจ 
สังคมและชุมชน ส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ 
 ทักษะวิชาการ (Academic Skills) 
  ทักษะวิชาวิชาการ คือ ความช านาญและความชัดเจนทางวิชาวิชาการที่ผู้เรียนสร้างขึ้นจาก
การเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาอย่างสม่ าเสมอจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญสามารถน าไปประยุกต์ใช้และพัฒนา
ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ ทักษะทางวิชาการเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
ผู้เรียนในการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สามารถ
น าไปสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติต่อไป 
 ทักษะชีวิต (Life Skills) 
  ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ เจตคติและทักษะในการแก้ปัญหาและ
สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมส าหรับ
การปรับตัวในอนาคต มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม รู้จักประนีประนอมและปรับตัวให้มี
พฤติกรรมที่ถูกต้องสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข ทักษะชีวิตจึงเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันที่ควร
สร้างแก่ผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือให้ผู้เรียนเหล่านั้นสามารถด าเนินชีวิต แก้ไขปัญหา ปรับตัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 คุณธรรม จริยธรรม (Morals) 
  คุณธรรม คือ สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นเครื่องประคับประคองใจให้
เกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝ่ความดี เป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจิตส านึกที่ดี จริยธรรม 
คือ กรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ ซึ่งก าหนดไว้ส าหรับสังคม เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความสงบร่มเย็น ความรักความสามัคคี ความมั่นคงและความปลอดภัยในการด ารงชีวิต คุณธรรม จริยธรรม
เป็นพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับผู้เรียนในการด ารงชีวิตในสังคม เป็นหลักยึดเบื้องต้นไปสู่ความส าเร็จในวิชาชีพ  
 กระบวนการพัฒนาองค์ประกอบนวัตกรรมทั้ง ๓ ด้านของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการ
ขับเคลื่อนโดยใช้วงจรคุณภาพ UDOMSIT ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงานจ านวน ๖ ขั้นตอน คือ ๑) รวมกลุ่ม 
ร่วมคิด ร่วมท า (U) ๒) สร้างสรรค์และพัฒนา (D) ๓) การด าเนินงาน (O) ๔) บริหารจัดการคุณภาพ (M) 
๕) สรุปและประเมินผล (S) ๖) ข้อมูลสารสนเทศ (IT) ซ่ึงแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดของการด าเนนิงาน ดังน้ี 
 ๑) รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท า (U : Unity) 
  รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท า (U : Unity) คือ การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงาน ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา บริบท สภาพปัญหาและความต้องการ ค่าเป้าหมายการด าเนินงานของ
สถานศึกษา งบประมาณ ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูล
สารสนเทศที่ได้มาสรุปสร้างเป็นกรอบแนวคิดการด าเนินงาน 
 
 



  
ภาพที่ ๒ แสดงนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา UDOMSIT UDS MODEL 

 ๒) สร้างสรรค์และพัฒนา (D : Deign & Development)  
  สร้างสรรค์และพัฒนา (D : Deign & Development) คือ การน ากรอบแนวคิดการด าเนินงาน
มาสร้างเป็นแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหาและความต้องการ 
ค่าเป้าหมายการด าเนินงานของสถานศึกษา งบประมาณ ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก คณะกรรมการ
ด าเนินงานร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดวิธีการ สร้างเครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน และขอความเห็นชอบต่อสถานศึกษาเพ่ือด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
 ๓) การด าเนินงาน (O : Operation)  
  การด าเนินงาน (O : Operation) คือ การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ไปสู่ค่าเป้าหมายตามก าหนดการที่วางแผนไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและกระบวนการตามที่วางแผนไว้ เก็บรวมรวมข้อมูลผลการด าเนินงานโดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้น 
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการด าเนินงานจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศเบื้องต้นเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล  
 ๔) บริหารจัดการคุณภาพ (M : Management) 
  บริหารจัดการคุณภาพ (M : Management) คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
โดยน าข้อมูลสารสนเทศการด าเนินงานเบื้องต้นมาวิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการด าเนินงานร่วมกัน จากนั้น



น าข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มี
คุณภาพตามตามค่าเป้าหมายการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ๕) สรุปและประเมินผล (S : Summarization) 
  สรุปและประเมินผล (S : Summarization) คือ การวิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงาน น าผลการด าเนินงานมาตรวจสอบคุณภาพโดยเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษา จัดท า
รูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาและรายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมครูและ
บุคลากรทางการศึกษารับทราบผลการปฏิบัติงาน 

๖) ข้อมูลสารสนเทศ (IT : Information & Technology) 
 ข้อมูลสารสนเทศ (IT : Information & Technology) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการ

ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง แม่นย า ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศเป็นเครือข่ายเพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึง มีความสะดวก รวดเร็วในการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย 
 การด าเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา โดยใช้นวัตกรรมการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษา UDOMSIT UDS MODEL ส่งผลให้การด าเนินงานขององค์ประกอบด้านที่ ๑ การบริหาร
และการจัดการองค์กร (U : Union) เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 
 โครงสร้างสถานศึกษา (Structure) 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
UDOMSIT UDS MODEL ในด้านโครงสร้างสถานศึกษาโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานจาก ๖ กลุ่มงาน
เป็น ๔ กลุ่มบริหารงานเพื่อเพ่ือลดความซับซ้อนของการด าเนินงาน สร้างความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 
โดยการรวมกลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเข้ากับกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป ท าให้สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคล ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานภายใน
กลุ่มบริหารโดยย้ายงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานสารสนเทศโรงเรียนจากกลุ่มบริหารงบประมาณ
ไปอยู่กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานทั่วไปตามล าดับ ย้ายงานหอพักนักเรียนประจ าพักนอนจาก
กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมไปอยู่กลุ่มบริหารงบประมาณ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของภาระงาน
ที่คล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกัน ปรับเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
ตามความถนัดและความต้องการของแต่ละบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ส่งผลให้สถานศึกษา
มีโครงสร้างการบริหารงานที่เป็นระบบ แต่ละกลุ่มงานมีขอบเขตความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ ตามสาย
การบังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีความสะดวก คล่องตัวในการติดต่อประสานงาน การก ากับ นิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
 บุคลากร (Staff) 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
UDOMSIT UDS MODEL ในด้านบุคลากรโดยการจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการใช้



นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัย การควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรของสถานศึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนาทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของภาครัฐ 
เอกชนหรือหน่วยงานทาการศึกษาอื่นเพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่พิเศษ ให้ของขวัญวันเกิดเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างความสัมพันธ์ภายใน
สถานศึกษาโดยการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ส่งผลให้บุคลากรของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีความรู้  
ทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีขวัญและก าลังใจที่ดี 
เกิดความทุ่มเท เอาใจใส่และปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีแรงจูงใจ
และทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 งบประมาณ (Budget) 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
UDOMSIT UDS MODEL ในด้านงบประมาณโดยการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท 
สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาเพ่ือวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ จัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณท่ีมีอยู่ตามล าดับความส าคัญและความจ าเป็น ด าเนินการระดมทุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
หน่วยงานทางศาสนา มูลนิธิ ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือน ามาใช้ในการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือ
ติดตามงบประมาณที่ส่งคืนเนื่องจากเกิดปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔/ล./๕๕-ข 
(ในเขตแผ่นดินไหว) เพ่ือน ากลับมาด าเนินงานให้แล้วเสร็จ ส่งผลให้สถานศึกษามีงบประมาณและแหล่งเงินทุน
สนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงาน การบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาเป็นระบบ มีความชัดเจน 
ถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ถูกน าไปใช้อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน สถานศึกษา ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
ของสถานศึกษา 
 สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
UDOMSIT UDS MODEL ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
น าข้อมูลที่ได้รับมาด าเนินการตามล าดับความส าคัญและความจ าเป็น ซึ่งสถานศึกษาได้ด าเนินการสร้างอาคาร
เรียนชั่วคราวเพ่ือแก้ปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน สร้างหอพักนักเรียนประจ าพักนอกรองรับ
นักเรียนบ้านไกลที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น สร้างห้องเรียนสืบค้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักเรียนประจ าพักนอน
ได้ใช้ในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม สร้างที่พักผ่อนส าหรับนักเรียนใช้ประโยชน์ในเวลาว่างจากกิจกรรมการเรียน
การสอน ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี และ
ระบบสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้สิ่งอ านวยความสะดวก อาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น และมีความปลอดภัยใช้งานได้อย่าง



เต็มประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามาใช้บริการของสถานศึกษาได้อย่างเพียงพอ  

ความร่วมมือ (Cooperation) 
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

UDOMSIT UDS MODEL ในด้านความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีเพ่ือร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอ าเภอสังขละบุรี สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสังขละบุรี โรง
พยาบาลสังขละบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายนอกสถานศึกษา 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโครงการกองทุนการศึกษา หน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มูลนิธิ One Sky 
มูลนิธิศุภนิมิต มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนวชิราลงกรณ์เพ่ือร่วมกัน
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานเอกชน หน่วยงานทางศาสนา ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือร่วมกันระดมทุน
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้นผ่านความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ สถานศึกษามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลระหว่างองค์กรก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ สามารถแบ่งปันการใช้ทรัพยากรระหว่าง
องค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
UDOMSIT UDS MODEL ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดเก็บรวมข้อมูล
แทนการใช้เอกสารแบบดั้งเดิม ซึ่งสถานศึกษาได้ด าเนินการให้ทุกกลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดท าเว็บไซต์เพ่ือจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและผลการด าเนินงาน เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเป็นเครือข่ายผ่านทาง
เว็บไซต์ของสถานศึกษา ส่งผลให้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความถูกต้อง แม่นย า ครบถ้วน น่าเชื่อถือ
และเป็นปัจจุบัน สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีปริมาณมากได้โดยง่าย การติดต่อสื่อสารและ
เข้าถึงข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและลดต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูล
โดยใช้เอกสาร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นได้โดยไม่ต้องติดต่อ
กับสถานศึกษา นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ยังสามารถใช้ในการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของสถานศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
 
 
 
 



  

  

  

  
ภาพที่ ๓ แสดงการบริหารและการจัดการสถานศึกษาในด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 

 การด าเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา โดยใช้นวัตกรรมการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษา UDOMSIT UDS MODEL ส่งผลให้การด าเนินงานขององค์ประกอบด้านที่ ๒ กระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพ (D : Development) เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 



 หลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum) 
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

UDOMSIT UDS MODEL ในด้านหลักสูตรสถานศึกษาโดยการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนตามสภาพบริบทของสถานศึกษา พบว่า อ าเภอสังขละบุรีตั้งอยู่ห่างไกลจาก
อ าเภอเมืองกาญจนบุรีประมาณ 200 กิโลเมตร ฐานะส่วนใหญ่ของประชากรในพื้นที่ค่อนข้างยากจน ท าให้
ผู้ปกครองไม่สามารถส่งบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนขนาดใหญ่ภายในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีความพร้อมและ
มีหลักสูตรให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเองได้เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ สูง เมื่อต้องเข้ามาเรียน
ในโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาที่มีหลักสูตรให้เลือกเรียนเพียงแค่ ๒ แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์และแผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
บางส่วน ส่งผลให้ผู ้เรียนออกกลางคันหรือตัดสินใจไม่ศึกษาต่อที ่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นอกจากนี้
ผู้เรียนส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่ออกไป
ประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงตนเอง ซึ่งผู้เรียนที่จบการศึกษาออกไปประกอบอาชีพไม่มีความรู้และความช านาญมากพอ
ท าให้เกิดความยากล าบากในการท างาน เนื่องจากผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจบในหลักสูตร
สายสามัญของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับในพ้ืนที่อ าเภอสังขละบุรีไม่มีสถานศึกษาที่สอนหลักสูตร
ทางด้านวิชาชีพ เป็นผลท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าและขาดโอกาสทางการศึกษาของประชากรในวัยเรียนภายใน
พ้ืนที่อ าเภอสังขละบุรี  

จากสภาพปัญหาและความต้องการดังกล่าวโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ด าเนินการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรทวิศึกษา โดยหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบ่งเป็น ๖ แผนการเรียน คือ 
๑) แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ๒) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ๓) แผนการเรียน
คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ๔) แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา ๕) แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ – 
ธุรกิจ ๖) แผนการเรียนห้องเรียนกีฬา หลักสูตรทวิศึกษาแบ่งเป็น ๓ หลักสูตร คือ ๑) หลักสูตรทวิศึกษา
สาขาช่างก่อสร้าง ๒) หลักสูตรทวิศึกษาสาขาการบัญชี ๓) หลักสูตรทวิศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ – ธุรกิจ 
ส่งผลให้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นมีความหลากหลายและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรในพ้ืนที่
อย่างเท่าเทียม เปิดกว้างให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 
จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคันระหว่างเรียนลดน้อยลง ผู้เรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีแนวโน้ม
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเชื่อมั่น
ให้การยอมรับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น  
 กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Learning) 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
UDOMSIT UDS MODEL ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ร่วมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและความแตกต่างของผู้เรียน เช่น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับการจัดการเรียนรู้



แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และ Project based Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับ Problem based Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พลศึกษา การงานอาชีพ ศิลปะและภาษาต่างประเทศใช้รูปแบบการจัด  
การเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning) เป็นต้น 
นอกจากนี้ครูผู้สอนทุกคนของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษายังมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่คิดค้นขึ้นเองเพ่ือน ามา
ทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา หรือ
กิจกรรมที่เรียนรู้ เกิดทักษะหรือมีความช านาญในเนื้อหาวิชา มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เรียน สามารถน าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพตามธรรมชาติของวิชาที่เรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผล (Assessment) 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
UDOMSIT UDS MODEL ในด้านการวัดและประเมินผลโดยการประชุมกลุ่มย่อยตามสาระการเรียนรู้ร่วมกัน
ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ร่วมกันก าหนดกรอบแนวทางการวัด
และประเมินผลผู้เรียนจากตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินผลร่วมกันภายในกลุ่มย่อย น าเครื่องมือ
ทีส่ร้างขึ้นไปวัดและประเมินผลผู้เรียน เก็บรวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลการวัดและประเมินผล น าข้อมูล
ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือปรับปรุงพัฒนากระบวนการวัดและ
ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ครูผู้สอนทราบพฤติกรรมของผู้เรียน สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน สามารถน าข้อมูลที่ได้รับปรับปรุงพัฒนาวิธีการสอนและน าไปใช้ใน
กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน นักเรียนได้ทราบถึงระดับความรู้ความสามารถ
และความถนัดของตนเอง สามารถน าข้อมูลที่ได้รับย้อนกลับไปเพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
ผู้ปกครองทราบถึงความสามารถและสมรรถภาพของบุตรหลาน สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การท างานหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สถานศึกษาได้รับข้อมูลในการน าไปก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
UDOMSIT UDS MODEL ในด้านกระบวนการวิจัยและพัฒนาโดยการประชุมกลุ่มย่อยตามสาระการเรียนรู้
น าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลมาศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหาสาเหตุ
และก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูผู้สอนก าหนดวิธีการและสร้างเครื่องมือส าหรับวิจัย
และพัฒนาจากแนวคิดหรือทฤษฎีทางการศึกษา น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปใช้ในกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน น าข้อมูลที่ได้มาเรียนเปลี่ยนเรียนรู้
และสะท้อนผลการปฏิบัติงานร่วมกันในกลุ่มย่อยเพ่ือปรับปรุงพัฒนากระบวนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
ส่งผลให้ครูผู้สอนค้นพบนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนตามสภาพจริง ได้รับองค์ความรู้ใหม่ส าหรับ
น าไปต่อยอดในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนต่อไป ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบจากนวัตกรรมที่มี
ความหลากหลาย ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 



 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (Innovation & Technology) 
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

UDOMSIT UDS MODEL ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยการสร้างสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และ 
นวัตกรรมโดยใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เพียงพอต่อความต้อง สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้
นอกห้องเรียน สร้างห้องเรียนออนไลน์ในทุกรายวิชาที่สอนเพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ส่งผล
ให้ครูผู้สอนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
สามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะกระบวนการไปสู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
และสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่สถานศึกษาสร้างขึ้นโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้ตลอดเวลา 

  

  

  
ภาพที่ ๔ แสดงการบริหารและการจัดการสถานศึกษาในด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 



 การด าเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา โดยใช้นวัตกรรมการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษา UDOMSIT UDS MODEL ส่งผลให้การด าเนินงานขององค์ประกอบด้านที่ ๓ คุณภาพของ
ผู้เรียน (S : Student) เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 
 ทักษะวิชาชีพ (Career Skills)  

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
UDOMSIT UDS MODEL ในด้านทักษะวิชาชีพโดยการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีและวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีเพื่อจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร ทวิศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความถนัดและสนใจเรียนรู้ในด้านทักษะทางวิชาชีพ 
เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
แต่ออกไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจึงได้เปิดสอนหลักสูตรทวิศึ กษาขึ ้น
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเข้าสู ่ตลาดอาชีพที ่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ ่นตามความถนัดและ
ความสนใจของผู ้เร ียน เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในทักษะ
กระบวนการทางวิชาชีพ เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาแล้วมีงานท าสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีจ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 
  ๑) หลักสูตรทวิศึกษาสาขาช่างก่อสร้าง 
  ๒) หลักสูตรทวิศึกษาสาขาการบัญชี 
  ๓) หลักสูตรทวิศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์-ธุรกิจ 
  ส าหรับนักเรียนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าศึกษาในหลักสูตรทวิศึกษาแต่มีความสนใจในด้านทักษะทาง
วิชาชีพเพื่อน าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีเปิดอบรมหลักสูตรอาชีพ
ระยะสั้นขึ้น โดยโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักเรียนดังนี้ 
  ๑) หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานฝีมือแรงงานและทักษะทางวิชาชีพ  

๒) หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร  
๓) หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
นอกจากนี้โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษายังได้จัดท าโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนด้านทักษะทางวิชาชีพ เช่น โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน
ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้ารับการอบรมการท ากาแฟและเครื่องดื่มเพ่ือจ าหน่ายให้กับประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือ
สร้างรายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมตลาดนัดอาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและเจตคติทางด้านอาชีพ
ให้กับผู้เรียน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการท าเบเกอรี่และขนมอบให้กับผู้เรียนและประชาชนในพ้ืนที่  

ส่งผลให้ผู ้เรียนน าความรู ้และทักษะทางวิชาชีพที ่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ประจ าวันได้ เช่น การซ่อมแซมถนน อาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างที่ช ารุดภายในสถานศึกษา การซ่อมแซมอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในโรงเรียนที่ช ารุด การเดินสายไฟฟ้าและสายอินเทอร์เน็ตภายในอาคารเรียน การเปิดรับซ่อม



อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดส าหรับบริการประชาชนในพื้นที่ สามารถท าเบเกอรี่และขนมอบเพื่อสร้างอาชีพและ
น าไปจ าหน่ายในพ้ืนที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดกาญจนบุรีได้ เป็นต้น  

  

  

  
ภาพที่ ๕ แสดงการบริหารและการจัดการสถานศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพ 

 ทักษะวิชาการ (Academic Skills)  
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

UDOMSIT UDS MODEL ในด้านทักษะวิชาการโดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ ทักษะทางภาษา โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
หาความรู้ (5E) และ Project based Learning บูรณาการเข้ากับหลักการของ STEM ศึกษาและ Coding 
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
มีเหตุมีผลและด าเนินงานเป็นขั้นตอนเพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านต่าง  ๆ การจัดท า



โครงการกิจกรรมเพื่อสร้างเวทีให้ผู ้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงออกซึ่งศักยภาพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในสถานศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง ซึ่งการด าเนินการพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ โรงเรียน
อุดมสิทธิศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ สถานศึกษาก าหนดไว้ ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ เช่น การได้รับ รางวัล
เหรียญทองการแข่งขัน Web Editor และการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองในการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ ๖๙ มีโครงงานและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการ
คัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ เช่น โครงงานฉนวนกันความร้อนจากเศษขยะ ซึ่งได้รับรางวัล
ชมเชยอันดับ ๒ จากการแข่งขันโครงงานเพื่อชุมชน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ของธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น 

  

  
ภาพที่ ๖ แสดงการบริหารและการจัดการสถานศึกษาในด้านทักษะวิชาการ 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านทักษะทางภาษาโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ( Integrated 
Learning) ตามบริบทของท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางภาษาสามารถน าไปใช้ได้จริงในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การจัดท าโครงการกิจกรรมเพ่ือสร้างเวทีให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และแสดงออกซึ่งศักยภาพทางด้านภาษาภายในสถานศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้เรียนเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา



ตนเอง ซึ่งการด าเนินการพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านภาษาของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาส่งผลให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ เช่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดการเขียน
เรื่องสั้น หัวข้อ มารยาทไทยและมารยาทในสังคมจากกระทรวงวัฒนธรรม ชนะเลิศการเขียนเรียงความโครงการ 
เทิดพระคุณแม่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศการเขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่ โครงการบอกรักแม่
ของ D New Media Thailand Award ชนะเลิศการประกวดเรื่องสั้นหักมุม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รางวัลชมเชยการเขียนเรียงความ สืบสรรค์อักษรา รู้คุณค่า
ภาษาไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 

  

  
ภาพที่ ๗ แสดงการบริหารและการจัดการสถานศึกษาในด้านทักษะวิชาการ 

 ทักษะชีวิต (Life Skills)  
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

UDOMSIT UDS MODEL ในด้านทักษะชีวิตโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning) 
ผ่าน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมจิตอาสา การจัดท าโครงการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ร่วมบูรณาการกับการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา การด าเนินงานด้านทักษะชีวิตส่งผลให้ผู้เรียน
มีความรู้ เจตคติและทักษะในการแก้ปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมในสังคม 



มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่มีความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติและความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา
ในระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา เช่น รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชายไพรมินิสเตอร์ คัพ 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๗ ปี จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชายกีฬาดาวรุ่งมุ่งสู่
กีฬาแห่งชาติ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชายกีฬา
ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาค รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชนะเลิศ
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาค รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ จังหวัดกาญจนบุรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้น ผู ้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายในพื้นที่ยังได้ประโยชน์จากการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาในด้านศิลปะและดนตรี โดยผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากวิชาศิลปะน าไป
สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวสร้างเป็นรายได้ระหว่างเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนอุดมสิทธิ
ศึกษายังมีวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลให้บริการกับชุมชนส าหรับงานมงคลและงานอวมงคลต่าง ๆ 

  

  
ภาพที่ ๘ แสดงการบริหารและการจัดการสถานศึกษาในด้านทักษะชีวิต 

 คุณธรรม จริยธรรม (Morals) 
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

UDOMSIT UDS MODEL ในคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning) 
ผ่าน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมจิตอาสา การจัดท าโครงการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทั้งภายในและภายนอก



สถานศึกษา เช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการโรงเรียนสุจริต เป็นต้น  ซึ่งการ
ด าเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตส านึกที่ดี 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมี
ความสุข ชุมชนและผู้ปกครองให้การยอมรับในตัวของผู้เรียนและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  

  
ภาพที่ ๙ แสดงการบริหารและการจัดการสถานศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  การขับเคลื่อนการด าเนินงานของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษา UDOMSIT UDS MODEL ส่งผลให้การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามที่
สถานศึกษาก าหนด กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ หลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีความหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
สร้างโอกาสทางการศึกษาและเปิดกว้างให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ ตามความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามที่
สถานศึกษาก าหนด สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข ผู ้เรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมีแนวโน้มในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพเพ่ิมมากขึ้น ชุมชน ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเชื่อมั่นให้การยอมรับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น 



 
กราฟที่ ๑ แสดงจ านวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

 ๕) สรุปสิ่งที่เรียนรู้และปรับปรุงให้ดีขึ้น 
  การขับเคลื่อนการด าเนินงานของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาโดยใช้ต้นแบบนวัตกรรมการบริหาร
และการจัดการสถานศึกษา พบว่า ต้นแบบนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษามีความซ้ าซ้อนของ
วงจรคุณภาพที่ใช้ในการด าเนินการขับเคลื่อน เนื่องจากต้นแบบนวัตกรรมใช้วงจรคุณภาพในการขับเคลื่อน
องค์ประกอบแต่ละด้านแตกต่างกัน ส่งผลท าให้เกิดความสับสนในการน าไปใช้ เกิดความซ้ าซ้อนของภาระงาน
ทีเ่กี่ยวเนื่องกันขององค์ประกอบแต่ละด้าน ซึ่งต้องใช้วงจรคุณภาพในการด าเนินการขับเคลื่อนมากกว่า ๑ วงจร 
จากสภาพปัญหาดังกล่าว โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจึงได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนานวัตกรรม โดยใช้
วงจรคุณภาพส าหรับขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์ประกอบแต่ละด้านเพียงวงจรเดียว ส่งผลให้นวัตกรรม
นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษาไม่มีความซ้ าซ้อนของภาระงาน มีความสะดวก คล่องตัว
ในการน าไปใช้งานและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 ๖) การขยายผลและการเผยแพร่พัฒนา 
  โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด าเนินการขยายผลและเผยแพร่ผลงานการใช้นวัตกรรมการบริหาร
และการจัดการสถานศึกษาต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนเครือข่ายในเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนที่เข้ามาศึกษาดูงานในสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคคลทั่วไปในรูปแบบของเอกสาร แผ่นพับ ระบบอินเทอร์เน็ต
ผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษา การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ รายละเอียด
ของการขยายผลและการเผยแพร่พัฒนาผลงานการใช้นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
UDOMSIT UDS MODEL แสดงดังตาราง 
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จ านวนนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓

ม.ต้น ม.ปลาย รวม



ตารางท่ี ๑ แสดงการขยายผลและการเผยแพร่ผลงานการใช้นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
ที ่ วัน / เดือน / ปี หน่วยงาน รูปแบบการเผยแพร่ 
๑ ตลอดปีการศึกษา โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เว็บไซต์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

www.uds.ac.th  
๒ ๕ ก.ค. ๒๕๖๒  โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
๓ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
๔ ๒๔-๒๕ ส.ค. ๖๒ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 
๕ ๒ ก.ย. ๒๕๖๒ กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
๖ ๖ ก.ย. ๒๕๖๒ โรงเรียนพระพุทธบาท พลานุกูล ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
๗ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๒ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
๘ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
๙ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๒ โรงเรียนอู่ทอง ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

๑๐ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
๑๑ ๘ ต.ค. ๒๕๖๒ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
๑๒ ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๒ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
๑๓ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารและครูสหวิทยาเขต

แควน้อย 
ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

๑๔ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 
๑๕ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
๑๖ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต ๘ 
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 

๑๗ ๒๗-๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 
นิทรรศการเผยแพร่ผลงาน 

๑๘ ๒๙-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 
นิทรรศการเผยแพร่ผลงาน 

๑๙ ๕ ต.ค. ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 
นิทรรศการเผยแพร่ผลงาน 

๒๐ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 
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ภาพที่ ๑๐ แสดงการขยายผลและการเผยแพร่ผลงานการใช้นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

๖. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 การด าเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา UDOMSIT UDS MODEL 
ท าให้สถานศึกษาค้นพบผลกระทบและข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

๑) นวัตกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาควรมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี   

๒) การน านวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จไปใช้บริหารจัดการ
ในสถานศึกษาอ่ืนต้องปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมนั้นสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่นจึงจะ
สามารถแก้ปัญหาและท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 



๗. จุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม 
 นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา UDOMSIT UDS MODEL มีจุดเด่นหรือลักษณะ
พิเศษของผลงานนวัตกรรม ดังนี้ 
 ๑) สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหาและความต้องการท้องถิ่น เนื่องจากนวัตกรรมการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษา UDOMSIT UDS MODEL สร้างขึ้นจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาและ
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามบริบทของท้องถิ่น โดยน าแนวคิดหรือ
ทฤษฏีด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างนวัตกรรม ส่งผลให้นวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นสามารถใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 ๒) ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายและตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู ้เรียน ท าให้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างหลักสูตรของสถานศึกษากับหลักสูตรของ
โรงเรียนขนาดใหญ่ภายในจังหวัดกาญจนบุรี สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถ เลือกเรียนได้ตาม
ความถนัดและความสนใจของตนเอง ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนและความไม่พร้อมของผู้ปกครอง
ที่ต้องส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในเมือง 
 ๓) คุณภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับตามต้องการของท้องถิ่น เนื่องจากการขับเคลื่อนนวัตกรรมการ
บริหารและการจัดการสถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่ออกไปประกอบอาชีพ
เพ่ือเลี้ยงตนเอง สถานศึกษาจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพควบคู่กับทักษะทางวิชาการเพ่ือให้ผู้เรียน
ที่จบไปสามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ส าหรับประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ในท้องถิ่นหรือน าไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้ 
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