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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารจดัการหลักสูตร
สถานศกึษาเพื่อส่งเสรมิคุณลกัษณะในศตวรรษที ่21 ดา้นความเป็นนักนวตักร ของนักเรยีนโรงเรยีน             
ในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 วิธีด าเนินการวิจยั แบ่ง
ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการหลกัสูตรสถานศกึษาเพือ่
ส่งเสรมิคุณลกัษณะในศตวรรษที่ 21 ด้านความเป็นนักนวตักร ของนักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั แบ่ง
ออกเป็น 3 ขัน้ย่อย ประกอบดว้ย ขัน้ที ่1.1 การศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา
เพื่อส่งเสรมิ คุณลกัษณะในศตวรรษที่ 21 ด้านความเป็นนักนวตักร ของนักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั 
โดยสงัเคราะห์เอกสาร ขัน้ที่ 1.2 การศึกษาแนวทางการบริหารจดัการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อ
ส่งเสรมิคุณลกัษณะในศตวรรษที่ 21 ด้านความเป็นนักนวตักร ของนักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั โดย
ศกึษาจากโรงเรยีนที่มวีธิปีฏบิตัิที่ด ี(Best Practice) ขัน้ที่ 1.3 การศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการ
หลกัสูตรสถานศกึษาเพื่อส่งเสรมิคุณลกัษณะในศตวรรษที ่21 ดา้นความเป็นนักนวตักรของนักเรยีน
โรงเรยีนในสงักดัโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ทรงคุณวุฒิ ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบความ
เหมาะสมของรปูแบบการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษาเพือ่ส่งเสรมิคุณลกัษณะในศตวรรษที ่21 
ดา้นความเป็นนักนวตักร ของนักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั ประกอบดว้ย 2 ขัน้ย่อย ประกอบดว้ย ขัน้ที่ 
2.1 การยกร่างรูปแบบการบรหิารจดัการหลกัสูตรสถานศกึษา เพื่อส่งเสรมิคุณลกัษณะในศตวรรษที่ 
21 ด้านความเป็นนักนวตักรของนักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั ขัน้ที่ 2.2 การตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบการบรหิารจดัการหลกัสูตรสถานศกึษา เพื่อส่งเสรมิคุณลกัษณะในศตวรรษที่ 21 ด้าน
ความเป็นนักนวตักร ของนักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั โดยศกึษาความคดิเหน็ดว้ยการสมัภาษณ์เชงิลกึ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ขัน้ตอนที่ 3 การประเมนิความเป็นไปได้ของรูปแบบการบรหิารจดัการหลักสูตร
สถานศกึษา เพือ่สง่เสรมิคุณลกัษณะในศตวรรษที ่21 ดา้นความเป็นนกันวตักร ของนกัเรยีนโรงเรยีน
ในสงักดัโดยผูบ้รหิาร ครูของโรงเรยีนในสงักดั ผลการวจิยั พบว่า รูปแบบการบรหิารจดัการหลกัสูตร
สถานศกึษา เพือ่สง่เสรมิคุณลกัษณะในศตวรรษที ่21 ดา้นความเป็นนกันวตักร ของนกัเรยีนโรงเรยีน
ในสงักัด ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบที่ 1 ปัจจยัการบรหิารจดัการหลกัสูตร 



ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบรหิารจดัการหลกัสูตร 2) ผู้บรหิารและครูผู้สอน 3) ขอบข่ายงาน
บรหิารจดัการหลกัสตูร องคป์ระกอบที ่2 กระบวนการบรหิารจดัการหลกัสตูร ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน 
ดงันี้ข ัน้ตอนที่ 1 การศึกษาบรบิทของสถานศกึษา และก าหนดวตัถุประสงค์ของการบรหิารจดัการ
หลกัสูตร ขัน้ตอนที่ 2 การวางแผนการบรหิารจดัการหลกัสูตร ขัน้ตอน ที่ 3 การน าหลกัสูตรไปใช้ 
ขัน้ตอนที ่4 การนิเทศการใชห้ลกัสตูร ขัน้ตอนที ่5 การประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร และองคป์ระกอบที ่
3 ผลลพัธ์โดยนักเรยีนมคีุณลกัษณะในศตวรรษที ่21 ดา้นความเป็นนักนวตักร ของนักเรยีนโรงเรยีน
ในสงักดั ประกอบด้วย 1) ออกแบบผลงานได้ 2) มคีวามคดิสร้างสรรค์ 3) ประยุกต์ใช้เป็น ผลการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบรหิารจดัการหลกัสูตรสถานศกึษาเพื่อส่งเสรมิคุณลกัษณะ
ในศตวรรษที ่21 ดา้นความเป็นนักนวตักร ของนักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามเหน็ว่า 
มีความเหมาะสม ส่วนผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศกึษาเพื่อส่งเสรมิคุณลกัษณะในศตวรรษที ่21 ดา้นความเป็นนักนวตักร ของนักเรยีนโรงเรยีน                  
ในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต 5 โดยผู้บรหิาร และครูผู้สอน                       
มคีวามเหน็ว่า มคีวามเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
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Abstract 
 The purpose of this research was to develop a curriculum management model 
educational institutions to promote the characteristics of the 21st century as an innovator. of 
students in schools under the Nakhon Ratchasima primary educational service area office 5. 
The research methodology was divided into 3 steps as follows: Step 1: study of educational 
curricula management guidelines to promote 21st century characteristics of innovators of 
students in schools under. It is divided into 3 sub-stages as follows: Step 1.1 study of 
educational curricula management guidelines to promote characteristics of the 21st century 
innovators of students in schools under by synthesizing documents. Step 1.2 study of the 
school curriculum management guidelines to promote the 21st century attributes of being an 
innovator. of students in schools under by studying from a school that has a good practice 
(Best Practice). Step 1.3 Study the guidelines for school curriculum management to promote 
the 21st century attributes as innovators of students in schools under in-depth interviews with 
experts. Step 2: creating and reviewing the appropriateness of the educational institution 
curricula management model to promote the 21st century characteristics of innovators in 
schools under which it consists of2 sub-stages, comprising, step 2.1 drafting a model for 
institutional curricula management. Promote the character of the 21st century as an innovator 
of students of schools under the affiliation, step 2.2 checking the suitability of the educational 
curriculum management model To promote 21st century attributes of innovators of students in 
schools under By studying opinions through in-depth interviews with a group of experts. Step 
3: Assessing the feasibility of the school curriculum management model to promote 21st century 
attributes of innovators of students in schools under the management and teachers of the 
schools under. 
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 The results of the research revealed that the curriculum management model of the 
educational institutes to promote 2 1 st century attributes of innovators of students in schools 
under which it consists of 3  components: Component 1 , Curriculum Management Factors: 
1)curriculum management committee 2)administrators and teachers 3)curriculum management 
framework. component 2 curriculum management process consists of 5 steps as follows: Step 
1 study the context of the educational institution and setting the objectives of the curriculum; 
Step 2: Planning for the curriculum; Step 3: Implementing the course; Step 4: Supervising the 
use of the curriculum and step 5 evaluation of course use. Component 3 :  student outcomes 
feature 21st century innovators of students in schools under the affiliation consisted of 1) being 
able to design their work 2) having creativity 3) applying as. Form suitability check results the 
experts found that it was appropriate. The results of the feasibility assessment of the model by 
administrators and teachers were of the opinion that the probability is at the highest level. 
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