จักรวาล เจริญทอง. 2564. การบริหารจัดการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ เพื่อสงเสริมทักษะแหงศตวรรษ
ที่ 21 ของผู'เรียน ผานกระบวนการ CBAE Process
ผูอํานวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ! อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด.

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค!การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพป6จจุบันของการบริหารจัดการโรงเรียน ดาน
บริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป ที่ส:งเสริมทักษะ
แห:งศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน 2) ศึกษาสภาพป6จจุบันของทักษะแห:งศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน 3) การพัฒนา
กระบวนการ CBAE Process เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ และ 4) ผลการใชกระบวนการ CBAE Process
ในการส:งเสริมทักษะแห:งศตวรรษที่ 21 ของผูเรียนทั้ง 3 ทักษะไดแก: ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวิต
และการทํางาน และทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งงานวิจัยนี้ประกอบดวย 4 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1
การศึกษาสภาพป6จจุบันของการบริหารจัดการโรงเรียน ประกอบด'วยดานบริหารงานวิชาการไดแก:งานหลักสูตร
สถานศึกษา งานการเรียนการสอน และอื่นๆ ดานบริหารงานบุคคลไดแก:การพัฒนาครูผูสอน ดานบริหารงาน
งบประมาณ และดานบริหารงานทั่วไป ที่ช:วยส:งเสริมทักษะแห:งศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน ระยะที่ 2 การศึกษา
สภาพป6จจุบันของทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของผู'เรียน ระยะที่ 3 การพัฒนากระบวนการ CBAE Process
เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ ระยะที่ 4 ผลการใช'กระบวนการ CBAE Process ในการสงเสริมทักษะ
แหงศตวรรษที่ 21 ของผู'เรียน ประกอบดวย 4.1) ผลการใชกระบวนการ CBAE Process ในการส:งเสริมทักษะ
แห:งศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน (ระยะแรก) 4.2) ผลการใชกระบวนการ CBAE Process ในการส:งเสริมทักษะแห:ง
ศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน (ระยะที่สอง) 4.3) การรายงานและนําเสนอผลการพัฒนา โดยการวิจัยในครั้งนี้เปKนวิจัย
และพัฒนาที่ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานซึ่งประกอบดวยวิธีการเชิงปริมาณทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบ
สํารวจความคิดเห็นและแบบประเมินทักษะ แลวนําไปวิเคราะห!ขอมูลโดยใชค:ารอยละ (%) ค:าเฉลี่ย (μ) ส:วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) แลวนําขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสังเกต แบบสัมภาษณ! แบบสอบถาม แบบบันทึกการ
เรียนรู และชิ้นงานต:างๆ มาช:วยในการแปลความหมายและตีความหมายขอมูล ทําการเลือกกลุ:มเปOาหมายแบบ
เจาะจงกับครู บุคลากร และผูเรียนในโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ! ซึ่งเปKนโรงเรียนประจําอําเภอที่อยู:ห:างจาก
ตัวเมืองรอยเอ็ดประมาณ 52 กิโลเมตร ผลการวิจัยพบวาระยะที่ 1 การศึกษาสภาพป6จจุบันของการบริหาร
จัดการโรงเรียน ดานบริหารงานวิชาการไดแก:งานหลักสูตรสถานศึกษา งานการเรียนการสอน และอื่นๆ ดาน
บริหารงานบุคคลไดแก:การพัฒนาครูผูสอน ดานบริหารงานงบประมาณ และดานบริหารงานทั่วไป ที่ช:วยส:งเสริม
ทักษะแห:งศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน “ไมเพียงพอ” ที่จะส:งเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพทักษะแห:งศตวรรษที่ 21
สูงขึ้น จึงควรมีการปรับปรุง พัฒนา ส:งเสริม และสนับสนุนอย:างเร:งด:วน ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพป6จจุบันของ
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของผู'เรียน นั้นแยกออกเปKน 3 ทักษะไดแก: ทักษะการเรียนรู'และนวัตกรรม
ผลการวิจัยระยะที่ 2 พบว:า การศึกษาสภาพป6จจุบันของทักษะแห:งศตวรรษที่ 21 ของผูเรียนนั้นแยกออกเปKน

3 ทักษะไดแก: ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม พบว:ายัง “ไมเพียงพอ” ส:วนทักษะชีวิตและการทํางาน พบว:า
อยู:ในระดับที่ “ไมเพียงพอ” ถึงแมจะมีบางดานที่ระดับคุณภาพสูงกว:า 3 ก็ตาม เช:น ความยืดหยุ:นและ
ความสามารถในการปรับตัว และทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม แต:ยังมีบางดานที่ระดับคุณภาพต่ํากว:า 3
จึงถือว:ายังไม:เพียงพอ และทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี พบว:าทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีอยู:ในระดับที่ “ไมเพียงพอ” ระยะที่ 3 การพัฒนากระบวนการ CBAE Process เพื่อบริหารจัดการ
โรงเรียนทั้งระบบและการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน พบว:าทําใหไดองค!ประกอบที่สําคัญของกระบวนการ
และช:วยขับเคลื่อนการทํางานทั้งระบบของโรงเรียนและเหมาะสมกับบริบทอีกดวย โดยมีความหมายดังนี้
Criticizing หมายถึง การวิเคราะห! วิพากษ!วิจารณ!, Brainstorming & Planning หมายถึง การแลกเปลี่ยนแนวคิด
การระดมสมอง การวางแผน, Acting หมายถึง การลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว, และ Evaluating หมายถึง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระยะที่ 4 ผลการใช'กระบวนการ CBAE Process ในการสงเสริมทักษะแหง
ศตวรรษที่ 21 ของผู'เรียน ประกอบดวย 4.1) ผลการใช'กระบวนการ CBAE Process ในการสงเสริมทักษะ
แหงศตวรรษที่ 21 (ระยะแรก) พบว:า ทั้งกลุ:มบริหารงานวิชาการดานงานหลักสูตรสถานศึกษายัง “ไมเพียงพอ”
กลุ:มบริหารงานบุคคลในส:วนครูผูสอนอยู:ในระดับ “เพียงพอ” และดานการส:งเสริมทักษะแห:งศตวรรษที่ 21 ของ
ผูเรียน ซึ่งประกอบดวย 3 ทักษะนั้น ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน และทักษะดาน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี พบว:าทักษะย:อยส:วนใหญ:อยู:ในระดับที่ “ไมเพียงพอ” ซึ่งไดนําเขาสู:ที่ประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแกไขและส:งเสริมต:อไป 4.2) ผลการใช'กระบวนการ CBAE Process ในการ
สงเสริมทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (ระยะที่สอง) พบว:าไดมีการนํากระบวนการ CBAE Process มาบริหารจัดการ
โรงเรียนทุกดาน เช:น การพัฒนาครูผูสอน การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย:างจริงจังเปKนระบบ การ
ส:งเสริมโครงการพิเศษต:างๆ และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาผูเรียนในทุกดานเพิ่มขึ้น มีการกําหนด
จุดเนนสําคัญของโรงเรียนใหเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนโดยมุ:งเนนส:งเสริมใน “ดานทักษะชีวิตและการทํางาน”
ทําใหการบริหารจัดการโรงเรียน “เพียงพอ” และการนํากระบวนการ CBAE Process ไปใชส:งเสริมทักษะแห:ง
ศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน พบว:าทุกทักษะอยู:ในระดับที่ “เพียงพอ” และอยู:ใน “ระดับสูง” และโดยเฉพาะทักษะ
ชีวิตและการทํางานอยู:ใน “ระดับสูงมาก” และ 4.3) การรายงานและนําเสนอผลการพัฒนา โดยการนําผลลัพธ!
ที่ไดจากการพัฒนาทําเปKนรายงานผลการพัฒนา และนําบทคัดย:อไปเผยแพร:ต:อสาธารณชนจนเกิดความภาคภูมิใจ
และมีเครือข:ายในการพัฒนาผูเรียนอย:างมาก ตลอดจนนําเสนอในที่ประชุมระดับชาติดานการบริหารการศึกษา
จากผลการวิจัยและพัฒนาดังกล:าวโดยมีทั้งการพัฒนาระบบการบริหาร การพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และการส:งเสริมทักษะแห:งศตวรรษที่ 21 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตั้งแต:ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 1 - 6 จํานวน 1,891 คน รวมจํานวน 52 หองเรียน ครูผูสอน และบุคลากรทางการ
ศึกษาจํานวน 124 คน ประจําป_การศึกษา 2562 และ 2563 ส:งผลใหเกิดเครือข:ายในการพัฒนาผูเรียนเปKนอย:าง
มาก โครงการวิจัยนี้จึงเปKนแบบอย:างสําหรับโรงเรียนอื่น ๆ ที่ตองการพัฒนาทักษะของผูเรียนอย:างลุ:มลึกและไดผล
อย:างแทจริง นอกจากนั้นยังส:งเสริมใหเกิดชุมชนการเรียนรูของครูในโรงเรียน (Professional Learning
Community) อย:างละมุนค:อยเปKนค:อยไป และซึมซับเขาไปในจิต ในชีวิตประจําวันของครูและผูเรียนอีกดวย
ช:วยใหนักเรียนเกิดทักษะและสามารถการตัดสินใจแกป6ญหาต:างๆ ในชีวิตประจําวันไดอย:างสมเหตุสมผล ดังนั้น

กระบวนการ CBAE Process ที่สังเคราะห!ขึ้นในงานวิจัยนี้จึงมีศักยภาพในการยกระดับทักษะแห:งศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนไทยใหสูงขึ้น และจะส:งผลไปในทางที่ดีต:อกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตของพวกเขาอีกดวย
คําสําคัญ: การบริหารจัดการโรงเรียน, ทักษะแห:งศตวรรษที่ 21, CBAE Process, โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ!
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ABSTRACT
The objectives of this study are (1) to investigate the current situation of the enhancing
students’ 21st Century skills of school educational managements including academic
administration, budget management, personnel management, and general administration., (2) to
investigate the current situation of students’ 21st Century skills., (3) to develop a new
innovation of school management which is CBAE Process., and (4) to enhancing students’ 21st
Century skills including the learning and innovation skill, the life and work skill, and the
information media and technology skill. The process consisted of 4 phases including Phase 1)
The investigate of the current situation of school management to supporting students’ 21st
Century skills, for the example are school curriculum, professional development, budget
management, and other supporting., Phase 2) The investigate the current situation of students’
21st Century skills., Phase 3) The development of a new innovation of school management
which is CBAE Process to manage the entire school system., and Phase 4) The enhancing
students’ 21st Century skills for 2 steps Including of 4.1) The result of the CBAE Process
enhancing students’ 21st Century skills (First Step)., 4.2) The result of the CBAE Process
enhancing students’ 21st Century skills (Second Step)., and 4.3) The report and presentation.
This research adopts a research and development as a mixed research methodology with an
emphasis on quantitative and qualitative methods to interpretative discourse for a high school
in local district of Roi-Ed province as Chandrubeksa Anusorn School, Thailand. There school far
from Roi-Ed downtown 52 kilometers. The results of the Phase 1: reveals that the current
situation of school managements is indequately to supporting students’ 21st Century skills. It
should be urgently improving, develope, promote and support. Phase 2: reveals that the
current situation of students’ 21st Century skills is divided into three skills as follows: the
learning and innovation skills is inadequately, the life and career skills is adequately but in
almost all areas except initiative and self-direction is inadequately, and the last is the
information, media and technology skills that adequately. However, for these are a number of
interesting observations, which are describ in the report. Phase 3: reveals that the development
of a new innovation of school management to entire school system as CBAE Process. The

components of the process to drive the entire system of the school management and fit for
the school context. The meaning as follows: C=Criticizing B= Brainstorming & Planning,
A= Acting, and E=Evaluating performance. Phase 4: The results of the CBAE Process to enhance
students’ 21st Century skills including of 4.1) The results of the CBAE process to enhance
students’ 21st Century skills (Step 1) reveals that the school curriculum of the academic
administration is inadequately. The professional development of the personnel management is
adequately, and students’ 21st Century skills is inadequately which is into the discussion
meeting to find solutions and for the further., 4.2) The results of the CBAE process to enhance
students’ 21st Century skills (Step 2) reveals that the school management is adequately
because the whole of school are improvement which consist of the budget increasing,
professional development, supervising and monitoring of teaching and learning in classrooms,
and enhancing the other academic school projects. Moreover, to determine of the school
important point which is the life and career skills that suitable for students in the local school
context. Moreover, the CBAE Process competent to enhance students’ 21st Century skills is
adequately of overall skill and in "high level", especially of the life and work skill., The last
phase of the study is 4.3) The Research Product and Presentations. The result of the last phase
reveals that researcher is proud to present research to public. He was promoted and presented
to all of 60 school members of Roi-Ed, Roi-Ed Secondary Education Service Area Office. Then,
he went to attend the national conference of school management for share the research ideas.
From the research results, including the development of school management, school
management innovation and the enhancing students’ 21st Century skills for all of 1,891
secondary education students, totaling 52 classrooms, 124 teachers and colleagues creating
a strong network for learner development. This research project is therefore a model for other
schools which want to develop in depth and truly effective students' skills. Then, to support
the professional learning community in school is gradually. The CBAE Process is a thinking
process to be absorbed into the mind of teachers and learners as well. This is the first goal of
education that will help students learning skills and be able to make decisions and solve the
problems in everyday life. Therefore, the CBAE Process of this research has the potential to
enhance the 21st century skills of Thai students. And it will have a positive effect on their
lifelong learning process.
Keywords: school management, 21st Century skills, CBAE Process, Chandrubeksa Anusorn
School

