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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ ในสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่
สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ใช้วิธีการวางแผนเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 2 คน
ครู ผูส้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ 2 คน คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร 3 คน คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐาน 1 คน จากการศึ กษา พบว่า กลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสู ตรจาเป็ นต้องมีการประเมินสภาวการณ์ การกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ประเด็นกลยุทธ์ และการกาหนดแผนงานโครงการ ซึ่ งได้กาหนดประเด็นกลยุทธ์ไว้ 3 ด้าน
คือ 1. ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน 2. ด้านกระบวนการบริ หารและการจัดการหลักสู ต ร 3. ด้านการจัดการเรี ยนการสอน 4.0 นาไปสู่
การก าหนดแผนงานโครงการทั้ง 4 กลยุท ธ์ ดัง นี้ 1. ส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพของผูเ้ รี ย นให้มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หวงแหนความเป็ นชาติพนั ธุ์ของตนมีค่านิ ยมที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันแบบหมู่คณะ 2. พัฒนา
ระบบการบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม บน
เครื อข่ายออนไลน์อย่างมีประสิ ทธิภาพ 3. พัฒนาการมีส่วนร่ วมกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เป็ นไป
ตามบริ บทของชุมชน 4. พัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีจดั การเรี ยนการสอน ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารที่
สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
คาสาคัญ: การพัฒนากลยุทธ์ การบริ หารจัดการหลักสูตร สถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การศึกษา 4.0

ABSTRACT
The purpose of this study was to develop a management strategy for the science and technology curriculum of
Rajaprajanukroh 30 School, Chiang Mai Province. In the coronavirus disease 2019 epidemic situation consistent with Study
4.0, participatory action planning methods were used. The informants were 2 school administrators, 2 science subject
teachers, 3 curriculum committees, and 1 basic education committee. From the study, it was found that curriculum
management strategies needed to be assessed. situation Setting vision, mission, objectives, strategic issues and project
planning Three strategic issues have been identified, which are 1. Learner Quality 2. Management Process and Curriculum
Management 3. Instructional Management 4.0 this leads to the formulation of the project plans of the four strategies as
follows: 1. Promote the potential of learners to have achievements in learning and have desirable characteristics. cherish
their ethnicity, have good values for coexistence as a group. 2. Develop a management system for science and technology
curricula. and has an effective supervision, supervision, and monitoring system on the online network 3. Develop
participation in science and technology learning subject groups To be in accordance with the context of the community 4.
Develop personnel in the use of technology for teaching and learning. Use foreign languages for communication in line
with Education 4.0
Keyword: the development of management strategies the coronavirus disease 2019 situation Education 4.0

บทนา
หลักสูตรสถานศึกษาเป็ นหลักสูตรที่โรงเรี ยนจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมี
ความรู ้ ความสามารถ โดยส่งเสริ มให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศกั ยภาพสูงสุดของตน รวมถึงลาดับชั้นของมวลประสบการณ์
ที่ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู ้สะสมซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ ไปสู่ การปฏิบตั ิได้ ประสบความสาเร็ จในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
รู ้ จัก ตนเอง มี ชี วิต อยู่ใ นโรงเรี ย น ชุ ม ชนและสัง คมอย่า งมี ค วามสุ ข โดยยึด หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนดเป็ นหลักสู ตรแกนกลางและเพิ่มเติมในส่ วนที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น โดยสถานศึกษาต้องมีการประสานสัมพันธ์และร่ วมมือกับผู ้ ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่นให้การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
ในการบริ หารจัดการหลักสู ตรนั้นสิ่ งสาคัญคือการยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถ
เรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผู ้ เรี ยนพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ประเวศ เวชชะ ( 2563, น. 446 ) กล่าวว่า การบริ หารจัดการหลักสู ตร เป็ นกระบวนการ
ดาเนิ นงานเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรเริ่ ม
ตั้งแต่การวางแผนการใช้หลักสู ตร การนิ เทศกากับติดตามและการประเมินการใช้หลักสู ตร โดยใช้ทรัพยากรการบริ หารให้
เกิดประโยชน์และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คณะครู และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต้องอาศัยแนวทางหรื อ
กลยุทธ์เป็ นหลักในการบริ หารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาให้ประสิ ทธิภาพ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ หนึ่ งที่ มีความสาคัญในสังคมโลก
ปั จ จุ บัน และอนาคตเนื่ อ งจากวิท ยาศาสตร์ เ กี่ ย วข้อ งกับ ทุ ก คน ทั้ง ในชี วิต ประจ าวัน และการงานอาชี พ ต่ า ง ๆ อี ก ทั้ง
วิทยาศาสตร์ ยงั เป็ นศาสตร์ สากลที่ ทุกประเทศทัว่ โลกให้ความสาคัญและมี การพัฒนาความรู ้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ การนาสื่ อ
เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ใ ห้เ ป็ นประโยชน์ ต่อ การศึ ก ษาในด้า นหลัก สู ต รและการเรี ย นการสอนให้ส อดคล้องกับ
พัฒนาการและกระบวนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับองค์ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัยและเกิด
มุมมองจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่กว้างขึ้น (กุณฑลี บริ รักษ์สนั ติกลุ , 2558, น. 11)
การระบาดของเชื้ อโควิด-19 ส่ งผลต่อระบบการศึ กษาเป็ นอย่างมาก ตั้งแต่เชื้ อไวรัสเริ่ มระบาดในประเทศจี น
ปลายปี ที่แล้วจนถึงปั จจุบนั UNESCO รายงานว่า รัฐบาล 191 ประเทศทัว่ โลก ประกาศปิ ดสถานศึกษาทั้งประเทศ มีผเู ้ รี ยน
ได้รับผลกระทบกว่า 1.5 พันล้านคน (มากกว่าร้อยละ 90 ของผูเ้ รี ยนทั้งหมด) สาหรับประเทศไทยสถานการณ์การระบาด
เกิดขึ้นในช่วงสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปิ ดภาคเรี ยน โดยในช่วงต้นเดือนเมษายน คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันเปิ ด
เทอมภาคเรี ยนที่ 1 ไปเป็ นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประเทศไทยจึงมีโอกาสทบทวนบทเรี ยนจากต่างประเทศเพื่อเตรี ยมตัวให้
พร้อมในการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบใหม่ที่สอดรับกับมาตรการป้ องกันการระบาด พร้อมกับเตรี ยมมาตรการต่าง ๆ
เพื่อป้ องกันไม่ให้ผูเ้ รี ยนได้รับผลกระทบจากรู ปแบบการเรี ยนที่ เปลี่ยนไป ส่ งผลให้นักเรี ยนส่ วนใหญ่เสี ยโอกาสในการ
เรี ยนรู ้ โดยเฉพาะนักเรี ยนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน เนื่ องจากไม่มีรายได้มากพอที่จะนามาใช้สนับสนุนการเรี ยนของ
บุตรหลานเพิ่มเติม ที่ร้ายแรงที่สุดการปิ ดโรงเรี ยนอาจผลักให้นกั เรี ยนกลุ่มนี้หลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่ งจะก่อให้เกิด
ผลเสี ยต่อชีวติ เด็กในระยะยาว สาหรับประเทศไทย ความท้าทายในการเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าใน
สถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 เท่านั้น แต่ควรเป็ นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้เป็ นโอกาส” ในการพัฒนา
คุณภาพการเรี ยนการสอนให้ดีกว่าเดิม ดังนั้นมาตรการการเรี ยนรู ้ของไทยจึงไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน
แต่ตอ้ งปรับใหญ่ท้ งั ระบบการเรี ยนรู ้มีการบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึ กษาที่ ตอ้ งสอดคล้องกันและเชื่ อมโยงกับการ
เรี ยนรู ้ของเด็ก (เฉลิมชัย เลี้ยงสกุล, 2563 น. 2)

การเตรี ยมการศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0 มีปัจจัยหลายอย่างที่ตอ้ งคานึ งถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังมีบุคลากร
ทางการศึกษาอีกจานวนมากที่อยูใ่ นระบบ 1.0, 2.0, 3.0 ซึ่ งการพัฒนาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ได้เริ่ มปฏิรูป
การศึ กษา โดยได้กาหนดนโยบาย 2 ภาษา (Bilingual Policy) และสร้างทักษะด้านวิชาชี พเพื่อเศรษฐกิ จเชิ งอุตสาหกรรม
และมีการพัฒนาความสามารถด้านการศึกษาจัดให้มีโรงเรี ยนการคิดวิเคราะห์ (Thinking School) โดยหลักการสาคัญ คือ
การใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาของการศึกษา การใช้วิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ การใช้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ความสามารถทางสติปัญญา/ด้านการคิด การใช้เหตุผล และหลักสู ตรวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์
และการเตรี ยมการศึ กษาจะต้องมี ก ารวางแผนอย่างเป็ นขั้น เป็ นตอน จัดหลักสู ตรให้ครอบคลุมคนทุ กกลุ่ม พร้ อมทัง
ปรับปรุ งตาราให้สอดคล้องกับหลักสู ตรที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทังยังมีครู ผสู ้ อนเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น ที่มีความรู ้และเข้าใจ
เกี่ ยวกับหลักสู ตรว่าเป็ นอย่างไร ดังนั้น สิ่ งที่ ควรจะต้องดาเนิ นการ คือ การปรับปรุ งตาราเรี ยนให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
ต้องเปลี่ยนระบบการประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรโดยเฉพาะการคิดเป็ น วิเคราะห์เป็ น ตามทักษะในศตวรรษที่ 21
และการปรับวิธีการทางานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ประเทศไทยเผชิญอยูซ่ ่ ึงได้แก่ สถานการณ์แพร่ ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (พรชัย เจดามาน, 2563, น. 3)
การบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 30
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเกิดปั ญหาการบริ หารและการจัดการหลักสูตรยังไม่มีความชัดเจน กลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับการศึกษา
4.0 อีกทั้งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ส่ งผลให้ดา้ นคุณภาพของ
ผูเ้ รี ยนด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษาได้ลดลงจากค่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ 3.29 (รายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2563, น.48) ทาให้แนวทาง
ของการจัดการศึกษาที่จะสามารถนามาบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนขาดความชัดเจน เพื่อให้ทราบถึง
สภาพการปฏิบตั ิในการดาเนิ นงานการบริ หารหลักสู ตรว่ามีส่วนบกพร่ องที่ควรแก่การปรับปรุ งหรื อไม่ และเพื่อให้การใช้
หลักสู ตรสถานศึกษามีประสิ ทธิ ภาพและสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้ จึงมีการติดตามการบริ หารหลักสู ตรสถานศึกษา โดยได้
นาแนวคิดด้านการบริ หารหลักสู ตรมาเป็ นกรอบในการศึ กษาครั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานจะได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเชื่ อถือได้
เพื่อนามาปรับปรุ งหลักสูตรในประเด็นที่สาคัญต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรี ยนราช
ประชานุเคราะห์30 จังหวัดเชียงใหม่ ในสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ด้านความรู ้
ทราบถึงกลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรี ยนราช
ประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ ในสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
2. ด้านนาไปใช้
2.1 ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนาผลการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการบริ หาร
จัดการหลักสูตรในสถานศึกษา
2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต้นสังกัดสามารถนาผลการวิจยั ในการวางแผนการพัฒนากลยุทธ์
การบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมในช่วงสถานการณ์แพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนสามารถกาหนด เป้ าหมายในการพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 แนวทางการบริ หารการจัดการหลักสู ตร คือ วิสัยทัศน์ พันธกิ จ จุดมุ่งหมาย และประเด็นกลยุทธ์ตาม
แผนงานโครงการ
1.2 กระบวนการพัฒ นาแนวทางการบริ หารการจัดการหลักสู ต ร ได้แ ก่ ประเมิ น สภาวการณ์ ก าหนด
วิสยั ทัศน์ กาหนดพันธกิจ กาหนดจุดมุ่งหมายและประเด็นกลยุทธ์เพื่อกาหนดแผนงานและโครงการ
2. ขอบเขตแหล่งข้อมูล
2.1 แหล่ ง ข้อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผูส้ อนวิช าวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
3. ด้านพื้นที่ ห้องประชุมโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่
4. ด้านระยะเวลา ปี การศึกษา 2564

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษากลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรี ยนราช
ประชานุเคราะห์30 จังหวัดเชียงใหม่ ในสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการศึกษาโดยใช้การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research ) ใช้การประชุม
ปฏิ บตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู ผูส้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตร คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน โดยร่ วมกันประเมิ นสภาวการณ์ ภายนอก (PESTEL Analysis)
ประเมินสภาวการณ์ภายใน(7s Mckinsey) ได้เป็ นวิสัยทัศน์ พันธกิ จและจุดมุ่งหมายใหม่ในการดาเนิ นการวิจยั ดังกล่ าว
หลัง จากนั้นจึ งร่ ว มกันพิ จารณาในมุ มมองของ Balanced Scorecard ร่ ว มกัน ก าหนดประเด็น กลยุทธ์ที่จะนามาซึ่ งแนว
ทางการบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์30
จังหวัดเชียงใหม่ ในสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) ประเด็นการสนทนา แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
2) ประเด็ น ค าถามการสนทนาการด าเนิ น กิ จกรรมการประชุ ม เชิ งปฏิ บัติก าร เรื่ อ ง การประเมิ น สภาวการณ์ ภ ายนอก
(PESTEL Analysis) และการประเมินสภาวการณ์ภายใน (7s Mckinsey) เกี่ยวกับแนวทางการบริ การจัดการหลักสู ตรกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์30 จังหวัดเชี ยงใหม่ ในสถานการณ์ แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 แหล่งข้อมูลและการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ผูม้ ีส่วน
ร่ วมในการวิจยั ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจานวน 2 คน ครู ผูส้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 2 คน
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร จานวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 1 คน รวมทั้งหมด 8 คน ใช้การ
เลือกแบบเจาะจง เพื่อทาการศึกษากลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์30 จังหวัดเชียงใหม่ ในสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สอดคล้องกับ
การศึ กษา 4.0 รวบรวมข้อมูล ตามประเด็น “ท่ านคิ ดว่าประเด็นกลยุทธ์ในการกาหนดแผนงานโครงการตาม วิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้ าหมาย ของการบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรี ยนราช
ประชานุเคราะห์30 จังหวัดเชียงใหม่ ในสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0

ควรเป็ นอย่างไร โดยผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ( AIC ) มาสรุ ปผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์
เนื้อหาสาคัญ และสรุ ปเนื้อหาเชิงบรรยาย (Content Analysis) แล้วนาเสนอเป็ นแผนงานโครงการกลยุทธ์ Strategy Map

สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษากลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรี ยนราช
ประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ ในสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 มี
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ การกาหนดจุดมุ่งหมาย การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนที่ ยุทธศาสตร์ (Strategy
Map) ได้ดงั นี้
1. วิสยั ทัศน์
“กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มุ่งให้ผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพตามหลักสู ตร มีจิตวิทยาศาสตร์ มี
คุณธรรมนาความรู ้ สามารถสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานแห่งการศึกษา 4.0”
2. พันธกิจ
1) พัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ผเู ้ รี ยนอย่างเต็มศักยภาพ 2) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน 3) พัฒนาครู และบุคลากรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรี ยนรู ้ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต 4) สร้ างผูเ้ รี ยนให้เป็ น นักประดิ ษฐ์ นักนวัตกร เพื่อเพิ่มความสามารถสู่ เวที การ
แข่งขัน 5) ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ประสงค์
3. จุดมุ่งหมาย
1) ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เต็มตามศักยภาพ 2) ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น 3) ครู และบุคลากรสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนรู ้บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต 4) ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการเป็ นนักประดิ ษฐ์ นักนวัตกร และมีค วามสามารถสู่ เวทีการแข่งขัน
5) ผูเ้ รี ยนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ประสงค์
4. ประเด็นกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริ มศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หวงแหน
ความเป็ นชาติพนั ธุ์ของตน มีค่านิยมที่ดีงามในการอยูร่ ่ วมกันแบบหมู่คณะมี 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการส่งเสริ มศักยภาพ
ผูเ้ รี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.โครงการส่งเสริ มคุณธรรมนาพาชีวติ สดใส 3. โครงการค่ายอาสา
ปั นรอยยิม้ 4. โครงการสื บสานประเพณี วฒั นธรรมชาติพนั ธุ์ชนเผ่า
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมี
ระบบการนิ เทศ กากับ ติดตาม บนเครื อข่ายออนไลน์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมี 5 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการห้องปฏิบตั ิการ
คุณภาพวิทยาศาสตร์ 2. โครงการแหล่งเรี ยนรู ้สวนชาติพนั ธุ์ชนเผ่า 3. โครงการสรรค์สร้างแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา 4.
โครงการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. โครงการพัฒนาระบบ
การนิเทศกากับ ติดตามการใช้หลักสูตรภายในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการมีส่วนร่ วมกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เป็ นไปตามบริ บทของ
ชุมชน มี 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการสานสัมพันธ์องค์กรมุ่งสู่ การบริ หารจัดการหลักสู ตรที่มีประสิ ทธิ ภาพ 2.โครงการ
ส่งเสริ มบุคลากรการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจในการเรี ยนการสอน 3. โครงการบริ หารความคิดพิชิตเป้ าหมาย

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุ คลากรในการใช้เทคโนโลยีจัดการเรี ยนการสอน ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารที่
สอดคล้องกับการศึ กษา 4.0 มี 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการค่ายภาษาอังกฤษฟุต ฟิ ต ฟอร์ ฟั น 2.โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน 4.0

อภิปรายผล
กลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรี ยนราชประชา นุเคราะห์ 30
จังหวัดเชียงใหม่ ในสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
พบว่า แนวทางในการบริ หารและการจัดการหลักสู ตรสถานศึ กษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์30 จังหวัดเชียงใหม่ ในสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่
สอดคล้องกับการศึ กษา 4.0 จาเป็ นต้องมี การประเมินสภาวการณ์ การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ จุ ดมุ่งหมาย ประเด็น
กลยุทธ์ และการกาหนดแผนงานโครงการ ซึ่ งการประเมิ นสภาวการณ์ จะแบ่ งเป็ น 2 สภาวการณ์ ได้แก่ การประเมิ น
สภาวการณ์ภายนอก และการประเมินสภาวการณ์ภายใน ทาให้ทราบถึงสภาวการณ์เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั นาไปสู่ การกาหนด
วิ สั ย ทัศ น์ ใ หม่ ไ ด้ว่า “กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มุ่ ง ให้ ผู ้เ รี ย นมี ศัก ยภาพตามหลัก สู ต ร มี จิ ต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมนาความรู ้ สามารถสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานแห่ งการศึกษา 4.0”
การกาหนดพันธกิ จ 1. พัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่ผเู ้ รี ยนอย่างเต็มศักยภาพ 2. พัฒนาการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน 3. พัฒนาครู และบุคลากรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต 4. สร้างผูเ้ รี ยนให้เป็ น นักประดิษฐ์ นักนวัตกร เพื่อเพิ่มความสามารถสู่เวทีการ
แข่งขัน 5. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่ประสงค์ กาหนดจุดมุ่งหมาย 1. ผูเ้ รี ยนมี
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เต็มตามศักยภาพ 2. ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสูงขึ้น 3. ครู และบุคลากรสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
4. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการเป็ นนักประดิษฐ์ นักนวัตกร และมีความสามารถสู่เวทีการแข่งขัน 5. ผูเ้ รี ยนมีจิตวิทยาศาสตร์
มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่ประสงค์ โดยกาหนดองค์ประกอบของกลยุทธ์ตามแนวทาง Balance Scorecard (BSC)
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านประสิ ทธิ ผล (Financial Perspective) 2. ด้านคุณภาพการให้บริ การ (Customer Perspective) 3. ด้าน
ประสิ ทธิ ภาพกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 4. ด้านการพัฒนาองค์กร และบุ คลากร (Learning and
Growth Perspective) ได้ยุท ธศาสตร์ แ ละแผนงานโครงการต่ า ง ๆ ดัง นี้ กลยุท ธ์ ที่ 1 ส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพของผูเ้ รี ย นให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หวงแหนความเป็ นชาติพนั ธุ์ของตน มีค่านิ ยมที่ดีงามในการอยู่
ร่ ว มกัน แบบหมู่คณะมี 4 โครงการ ได้แ ก่ 1. โครงการส่ ง เสริ ม ศักยภาพผูเ้ รี ย นกลุ่ม สาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 2.โครงการส่ งเสริ มคุณธรรมนาพาชี วิตสดใส 3. โครงการค่ายอาสาปั นรอยยิม้ 4. โครงการสื บสานประเพณี
วัฒนธรรมชาติ พนั ธุ์ชนเผ่า กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และมีระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม บนเครื อข่ายออนไลน์อย่างมีประสิ ทธิภาพมี 5 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการ
ห้องปฏิ บตั ิการคุณภาพวิทยาศาสตร์ 2. โครงการแหล่งเรี ยนรู ้สวนชาติ พนั ธุ์ชนเผ่า 3. โครงการสรรค์สร้างแหล่งเรี ยนรู ้
ภายในสถานศึกษา 4. โครงการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
5. โครงการพัฒนาระบบการนิ เทศกากับ ติดตามการใช้หลักสู ตรภายในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการมีส่วนร่ วมกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็ นไปตามบริ บทของชุมชน มี 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการสานสัมพันธ์

องค์กรมุ่งสู่การบริ หารจัดการหลักสู ตรที่มีประสิ ทธิ ภาพ 2.โครงการส่ งเสริ มบุคลากรการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจในการ
เรี ยนการสอน 3. โครงการบริ หารความคิดพิ ชิตเป้ าหมาย กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีจดั การเรี ยนการ
สอน ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 มี 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการค่ายภาษาอังกฤษฟุต
ฟิ ต ฟอร์ ฟัน 2.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน 4.0 สอดคล้องกับ พิมพ์พธู
สุ ตานันต์ (2561, บทคัดย่อ) กลยุทธ์การบริ หารหลักสู ตรแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มทักษะการดารงชี วิตในศตวรรษที่ 21
สาหรั บสถานศึ กษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและศึ กษาผลการใช้กลยุทธ์การบริ หาร
หลักสู ตรแบบบูรณาการ เพื่อส่ งเสริ มทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ประชากรที่ใช้ในการ พัฒนากลยุทธ์ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ ครู คณะกรรมการ
สถานศึ กษาขั้นพื้นฐานและ นักเรี ยนของสถานศึ กษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นทั่วประเทศกลุ่มตัวอย่า งแบ่ ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการ พัฒนากลยุทธ์ คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ ของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน 10 แห่ งทัว่ ประเทศ ซึ่ งได้มาโดยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน 2) กลุ่มทดลองใช้
กลยุทธ์ คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรี ยน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จานวน 1 แห่ง ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จากสถานศึกษาที่มีความ
พร้อม ความสนใจ และตระหนักถึง ความสาคัญในการพัฒนานักเรี ยนเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์คู่มือ
การขับเคลื่อนกลยุทธ์แบบประเมิน ความสาเร็ จของการบริ หารหลักสู ตรแบบประเมินทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
ของนักเรี ยน วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้ ความถี่ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ร้ อยละ การทดสอบค่าที และการหาค่า
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ผลการวิจยั พบว่า 1) กลยุทธ์การบริ หารหลักสู ตรแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มทักษะการดารงชีวติ
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1
วิสัยทัศน์องค์ป ระกอบที่ 2 พันธกิ จ องค์ประกอบที่ 3 เป้ าประสงค์องค์ประกอบที่ 4 กลยุทธ์ องค์ประกอบที่ 5 โครงการ
องค์ประกอบที่ 6 แนวทาง / วิธีดาเนิ นการ องค์ประกอบที่ 7 กิจกรรมเสนอแนะ องค์ประกอบที่ 8 ตัวชี้วดั ตามกลยุทธ์ และ
องค์ประกอบที่ 9 เครื่ องมือประเมิน โดยผลการประเมินคุณภาพของกลยุทธ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลการใช้
กลยุทธ์ พบว่าความสาเร็ จของกลยุทธ์โดยประเมินตามตัวชี้วดั กลยุทธ์ส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดีเยีย่ มทักษะการ
ดารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรี ยน จากการประเมินตนเองและจากการประเมินของครู สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ (ร้อยละ60)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจยั ไปใช้ (ภายในสถานศึกษา)
1. สร้างความรู ้ ความเข้าใจในการนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปใช้ในการบริ หารและจัดการเรี ยนการสอนให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด
2. ผูบ้ ริ หารควรนากลยุทธ์ที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารและการจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาและบูรณาการเข้ากับหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา
3. ควรสร้ างความตระหนักรู ้ ถึงความสาคัญ ในการพัฒนาบุ คลากรให้มี การพัฒ นาความรู ้ ทักษะและ
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึ กษาในภาวะวิกฤตเพื่อเป็ นการพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. มีการต่อยอดวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานในการบริ หารและการจัดการ
หลักสู ตรสถานศึ กษาที่ สอดคล้องกับการศึ กษาในปั จจุ บัน เพื่อนาผลไปปรั บปรุ งการบริ หารและการจัดการหลักสู ต ร
สถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. นาข้อมูลที่ ได้จากการวิจัยไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง พัฒนา และส่ งเสริ มการบริ หารและการ
จัดการหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับการศึกษา4.0 ในสถานการณ์
แพร่ ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริ หารและการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนราชประชา
นุเคราะห์ 30 ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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