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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรี ยนอนุบาลเวียงป่ าเป้าในสถานการณ์โควิด-19 ใช้วิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่ วม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ การประชุมเชิ งปฏิบตั ิการแบบมี ส่วนร่ วม โดยผูร้ ่ วมการประชุมและผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่
ผูบ้ ริ หาร รองผูบ้ ริ หาร หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ หัวหน้าหลักสู ตรสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการ ครู ผสู ้ อน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาสาคัญ และสรุ ปเนื้อหาเชิงบรรยายเป็ นความเรี ยง
ผลการศึกษา พบว่าแนวทางการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณ ซึ่ งจากการประเมินสภาวการณ์ การ
ทบทวนและการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และการกาหนดแผนงานโครงการ และได้กาหนด
ประเด็นยุกลยุทธ์ ไว้ 3 ด้าน คือ 1)ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน 2)ด้านกระบวนการบริ หารและการจัดการหลักสู ตรสถานศึก ษา
3)ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ นาไปสู่ การกาหนดแผนงานโครงการ ภายใต้แนวคิดการ
บริ หารแบบสมดุล Balanced corecard ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1)ประสิ ทธิผล 2)คุณภาพการให้บริ การ 3)ประสิ ทธิภาพกระบวนการ
ภายในและการพัฒนาองค์กรและ 4)บุคลากร ผลปรากฏว่าได้ท้ งั หมด 10 กลยุทธ์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการบริ หารจัดการ
หลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรเงรี ยนอนุบาลเวียงป่ าเป้าในสถานการณ์
โควิด-19 ต่อไป

คาสาคัญ : แนวทางการบริ หารจัดการ , หลักสูตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี , โรงเรี ยน
อนุบาลเวียงป่ าเป้าในสถานการณ์โควิด-19
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Abstract
The purpose of this research was to find a guideline for the management of the computational science curricula
of the science and technology learning group of Anuban Wiang Pa Pao School in the situation of COVID-19. Use
participatory action research methods. The research tool was a participatory workshop. The meeting participants and
informants were executives, deputy executives, heads of academic affairs. Head of educational institutions Academic heads,
teachers, and teachers analyzed data by analyzing key content. and summarize the descriptive content in an essay
The results of the study revealed that the management approach of the Computational Science Curriculum which
from the assessment of the situation Reviewing and setting visions, missions, goals, strategic issues. and project planning
and has set out three strategic issues, namely 1) the quality of learners 2) In terms of administrative processes and curriculum
management of educational institutions 3) the process of teaching and learning that focuses on learners leading to the
formulation of project plans Under the concept of balanced management, Balanced corecard in all 4 areas: 1) Effectiveness
2) Service Quality 3) Efficiency of internal processes and organizational development and 4) Personnel. The results showed
that a total of 10 strategies were obtained to be used as guidelines for the management of science and technology curricula
of the Anuban Wiang Pa Pao School in the situation of COVID-19. -19 next

Keyword: Management approach , Computing science course for science and technology learning subjects Science and
Technology , AnubanWiang Pa Pao in School in the situation of covid-19

บทนา
ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกเป็ นวงกว้าง โดยมี
จานวนผูป้ วยติดเชื้อและผูเ้ สี ยชีวิตเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ ว องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้โรค
ติดเชื้ อโควิด-19 เป็ นโรคระบาดใหญ่ ในวันที่ 11 มีนาคมพุทธศักราช 2563 (WHO, 2020, ย่อหน้า 17) 4 อีกทั้งการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังทาให้พฤติกรรมมนุษย์พฤติกรรมการบริ โภคและการบริ การเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ในหลายๆ ด้าน ส่ งผลให้ในหลายภาคส่ วนเกิดผลกระทบ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว เทคโนโลยี และการศึกษา
นอกจากนี้ยงั ส่งผลให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ตามปกติ ส่งผลให้นกั เรี ยนส่วนใหญ่เสี ยโอกาสในการ
เรี ยนรู ้ ที่ร้ายแรงที่สุดนักเรี ยนกลุ่มนี้เสี่ ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่ งจะก่อให้เกิดผลเสี ยต่อชีวิตเด็กในระยะยาว5
และพบว่ายังมีเด็กนักเรี ยนในหลายครัวเรื อนที่ได้รับผลกระทบซ้ าเติมจากการเรี ยนออนไลน์ และปั ญหาที่ใหญ่สาหรับพวก
4
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เขาคือค่าใช้จ่ายที่ มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งค่าอุปกรณ์ ในการเรี ยนออนไลน์ ค่าบริ การอินเตอร์ เน็ตรายเดื อน ค่าไฟที่ สูงขึ้น ยิ่ง
ครอบครัวที่มีลูกในวัยเรี ยนมากกว่า 1 คน ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก (ศิริพรรณ รัตนะอาพร.2563:บทความออนไลน์) 6
โรงเรี ยนอนุบาลเวียงป่ าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็ นโรงเรี ยนขนาด
กลาง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอาเภอเวียงป่ าเป้า เปิ ดการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นอีกโรงเรี ยนหนึ่งที่
ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19 และเกิดผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในหลายด้านรวมถึงปัญหาด้านการบริ หาร
จัด การหลักสู ต รซึ่ ง ถื อ เป็ นหัวใจสาคัญ ในการจัด การเรี ย นกานสอนแก่ ผูเ้ รี ย น ซึ่ ง ในการบริ ห ารจัด การหลักสู ต รให้
ประสิ ท ธิ ภาพนั้น ต้อ งเป็ นไปมาตรฐานการศึ กษาครบทั้ง 3 ด้าน คื อ มาตรฐานที่ 1 คุ ณภาพของผูเ้ รี ย น มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริ หารและการจัดการ และ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
การที่จะบรรลุมาตรฐานทั้ง 3 ด้านของโรงเรี ยนอนุบาลเวียงป่ าเป้า ในภาวะวิกฤตโรคระบาดของโควิด-19 จึงเป็ น
โจทย์สาคัญของสถานศึกษาที่ จะหาแนวทางอย่างไรให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ ได้ จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ดังกล่าว จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่ตอ้ งมีการศึกษาด้วยกระบวนการวิจยั เพื่อหาแนวทางการบริ หารจัดหลักสู ตรวิทยาการ
ค านวณกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นอี ก หลัก สู ต รหนึ่ งที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ ผู ้เ รี ย นให้ มี
ประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผล สอดคล้องกับสภาพการบริ หารจัดการหลักสู ตรและเหตุปัจจัยที่สาคัญที่มีผลต่อการบริ หาร
จัดการหลักสู ตรและภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการบริ หารจัดการหลักสู ตร มาเป็ นแนวทางการบริ หารจัดการหลักสู ตร
วิทยาการคานวณกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการเสนอแนะการกาหนดนโยบายและวางแผนการจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการของสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อหาแนวทางการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของโรงเรี ยนอนุบาลเวียงป่ าเป้าในสถานการณ์โควิด-19

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ด้านความรู ้ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ทาได้องค์ความรู ้ใหม่เกี่ยวกับสภาพการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการ
คานวณรวมถึงเหตุปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อคุณภาพของการบริ หารหลักสู ตรวิทยาการคานวณโรงเรี ยนอนุบาลเวียงป่ าเป้าที่ผา่ น
มา และภาพอนาคตของการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ตลอด จนแนวทางการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์โรงเรี ยนอนุบาลเวียงป่ าเป้า ในสถานการณ์โควิด–19
2. ด้านนาไปใช้องค์ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ ครู ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องของโรงเรี ยนอนุ บาลเวียงป่ าเป้า เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนงานขององค์การ วางโครงสร้างการบริ หารจัดการ
เรี ยนรู ้ในหลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อองค์การ
ตลอดจนสามารถควบคุมการบริ หารและการจัดการ และพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
สภาพและเหตุปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อคุณภาพการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ของโรงเรี ยนอนุบาลเวียงป่ าเป้า ปี การศึกษา 2561 – 2563
1.1 สภาพการการบริ หารจัดการหลักสู ตร
1.1.1 ด้านผูเ้ รี ยน
1.1.2 ด้านกระบวนการบริ หารและการจัดการหลักสู ตร
1.1.3 ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
1.2 เหตุปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อคุณภาพบริ หารจัดการหลักสู ตร
1.2.1 เหตุปัจจัยสนับสนุน
1.2.1 เหตุปัจจัยฉุดรั้ง
ภาพอนาคตที่ พึ ง ประสงค์แ ละแนวทางการบริ ห ารหลัก สู ต รวิ ท ยาการค านวณกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ของโรงเรี ยนอนุบาลเวียงป่ าเป้า ในสถานการโควิด-19 ปี การศึกษา 2564 – 2566
2.1 ภาพอนาคตที่พึงประสงค์การบริ หารการจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณ
2.1.1 ด้านผูเ้ รี ยน
2.1.2 ด้านกระบวนการบริ หารและการจัดการหลักสู ตร
2.1.3 ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.2 แนวทางการบริ หารการจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณ
2.2.1 วิสัยทัศน์
2.2.2 พันธกิจ
2.2.3 จุดหมาย
2.2.4 ประเด็นกลยุทธ์ตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม
2. ขอบเขตแหล่งข้อมูล
สภาพและเหตุปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อคุณภาพการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ของโรงเรี ยนอนุบาลเวียงป่ าเป้า ปี การศึกษา 2561 – 2563
2.1 สภาพการบริ หารและการจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณ
2.1.1 แหล่ ง ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (secondary source ) ได้แ ก่ ห ลัก สู ต รสถานศึ ก ษา แผนการ
ปฏิบตั ิงานประจาปี รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคานวณและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.2 เหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณ
2.2.1 แหล่ ง ข้อ มู ล ปฐมภู มิ (primary source) ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห าร รองผูบ้ ริ ห าร หัว หน้า ฝ่ าย
วิชาการ หัวหน้าหลักสู ตรสถานศึกษา ครู
ภาพอนาคตที่พึงประสงค์และแนวทางการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ของโรงเรี ยนอนุบาลเวียงป่ าเป้า ในสถานการณ์โควิด-19 ปี การศึกษา 2564 – 2566
2.1 ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณ
2.1.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary source) ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร รองผูบ้ ริ หาร หัวหน้าฝ่ าย
วิชาการ หัวหน้าหลักสู ตรสถานศึกษา ครู

2.2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ เอกสาร แบบประเมินตนเอง (SAR)
แบบสรุ ปผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคานวณ บทความและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารการจัดการ
เรี ยนรู ้ ในสถานการณ์โควิด-19
2.2 แนวทางการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณ
2.2.1 แหล่ ง ข้อมู ลปฐมภู มิ (primary source) ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห าร รองผูบ้ ริ หาร หัว หน้าฝ่ าย
วิชาการ หัวหน้าหลักสู ตรสถานศึกษา ครู
2.2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ เอกสาร แบบประเมินตนเอง (SAR)
แบบสรุ ปผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคานวณ บทความและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารการจัดการ
เรี ยนรู ้ ในสถานการณ์โควิด-19
3. ด้านพื้นที่ ห้องประชุมโรงเรี ยนอนุบาลเวียงป่ าเป้า สพป.เชียงรายเขต 2
4. ด้านระยะเวลา ปี การศึกษา 2564 – 2565

วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณโรงเรี ยนอนุบาลเวียงป่ าเป้าในสถานะการณ์โควิด-19
มีคุณภาพอยู่ในระดับใดและมีเหตุปัจจัยสาคัญใดส่ งผลต่อคุณภาพของการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณ วิธีการ
วิจยั ในขั้นตอนนี้ใช้วิธีการดาเนินโดยใช้วิธีการวิจยั แบบผสมประเภทออกแบบตามลาดับต่อเนื่องเชิงอธิ บายเครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคานวณและคุณลักษณะอันพึง แบบสอบถามการวางแผนการ
ใช้หลักสู ตร การนาหลักสู ตรไปใช้ การสนับสนุนการใช้ หลักสู ตรการนิเทศกากับติดตามการใช้หลักสู ตร การประเมินผล
การใช้หลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เหตุปัจจัยสาคัญใดที่ส่งผลต่อการบริ ห ารจัดการหลักสู ตร
ใช้การเลื อ กแบบเจาะจง ในการการสั ม ภาษณ์ กลุ่ ม เป้ าหมายประกอบด้วย ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา 2 คน รองผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา 1 คน หัวหน้าหลักสู ตร 1 คน หัวหน้าวิชาการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ 1 คน ครู ผตู ้ วั แทนสายชั้น จานวน 6 คน
นาผลการสัมภาษณ์ มาสังเคราะห์ เพื่อสรุ ปหาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรี ยนอนุบาลเวียงป่ าเป้า โดยนามาสรุ ปเป็ นแผนภูมิกา้ งปลา
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการบริ หารจัดการและแนวบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการ
คานวณขอโรงเรี ยนอนุบาลเวียงป่ าเป้า ในสถานการณ์โควิด-19 ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการศึกษาโดยใช้การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ
แบบมี ส่ ว นร่ ว ม ใช้ก ารประชุ ม ปฏิ บัติ ก ารอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มและสร้ า งสรรค์ AIC (Appreciation - Influence - Control)
ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 1 คน รองผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 1 คน หัวหน้าหลักสู ตร 1 คน หัวหน้าวิชาการ 1 คน
หัวหน้ากลุ่มสาระ 1 คน ครู ผตู ้ วั แทนสายชั้น จานวน 6 คน นาผลการสัมภาษณ์ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ตามแผน
กิจกรรมที่วางไว้ เพื่อร่ วมกันสรุ ปเป็ นกลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณของโรงเรี ยนอนุบาลเวียงป่ าเป้า
ในสถานการณ์ โควิด -19 และนาผลการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการมาสังเคราะห์ เพื่อสรุ ปหาแนวทางของการบริ หารจัดการ
หลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรี ยนอนุบาลเวียงป่ าเป้าในสถานการณ์
โควิด-19 โดยนามาสรุ ปเป็ นความเรี ยง

สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 สภาพการบริ หารจัดการหลักสู ตรและเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่ อคุณภาพของการบริหารจัดการหลักสู ตร
วิทยาการคานวณของโรงเรียนอนุบาลเวียงป่ าเป้าในสถานะการณ์ โควิด-19
1. สภาพการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณ แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านผูเ้ รี ยน ด้านหลักสู ตรและการ
เรี ยนการสอน กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผุเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีผลการวิเคราะห์ดงั นี้
1.1 ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคานวณระดับ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6
พบว่ามี ผลคะแนนผลสัมฤทธิ์และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยภาพรวมได้เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องทุกปี
1.2 ด้านกระบวนการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณของโรงเรี ยนอนุ บาลเวียงป่ าเป้ าโดยแบ่ง
ออกเป็ น 5 ด้าน พบว่า มีแนวโน้มอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
1.3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ พบว่าระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
2. เหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพณภาพการบริ หารจัดการหลักสู ตรแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ
ด้านผูเ้ รี ยน ด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีผลการวิเคราะห์
ดังนี้
2.1 เหตุ ปั จจัย สาคัญ ที่ ส่ง ผลต่ อ คุณภาพผูเ้ รี ย น พบว่ า เหตุ ปั จจัย สนับสนุ น ภายนอกและภายใน ได้แก่
ครู ผสู ้ อนมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยูส่ ม่าเสมอ มีการจัดสรรด้านงบประมาณและงบประมาณห้องเรี ยน จัดสื่ ออุปกรณ์
ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในสถานการณ์โควิด-19เป็ นตามนโยบาย สพฐ.โดยเลือกรู ปแบบบที่เหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยน
ได้รับการบริ จาคงบประมาณจากผูป้ กครองและชุมชนในการสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนและหน่วยงานต่างๆ มีการ
จัดการเรี ยนการสอนที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนจากสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนท้องถิ่นและเหตุปัจจัย ฉุ ดรั้ ง
ภายนอกและภายใน ได้แก่ นักเรี ยนมีความหลากหลายชาติพนั ธุ์ทาให้ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ที่ต่างกัน ขาดอุปกรณ์ในการเขา
ถึงการเรี ยนรู ้อินเทอร์ เน็ต และอุกปกรณ์ต่างๆ ครู ขาดประสบการณ์และครู ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอนในราบ
วิชาวิทยาการคานวณ ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศไทย และเศรฐกิจตกต่าขาดรายได้ส่งผลต่อการสนับสนุ น
ส่งเสริ มนักเรี ยนในทุกด้าน
2.2 เหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ หารและการจัดการหลักสู ตร พบว่าเหตุปัจจัยสนับสนุนภายนอกและ
ภายใน ได้แก่ โรงเรี ยนได้รับการช่วยเหลือและความร่ วมมือจาก บ้าน วัด ชุมชน ในการจัดทาหลักสู ตรกลุ่มสาระ โรงเรี ยน
พร้อมปรับโครงสร้างหลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามนโยบายของส พฐ.
และให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการออกแบบหลักสู ตร สร้างองค์ความรู ้ให้มีความเข้าใจ ตรงกันของจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
วิทยาการคานวณ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอโรงเรี ยนมีการจัดสรรงบประมาณ
ในการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ มีการบริ หารและการจัดการหลักสู ตรกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ตามความต้องการและเป็ นไปตามบริ บทของชุมชนเหตุปัจจัยฉุ ดรั้งภายนอกและภายใน ได้แก่ บุคลากรยัง
ขาดความเข้าใจในหลักสู ตรรวมถึ งการนาไปใช้ที่ชัดเจนซึ่ งหลักวิทยาการคานวณเป็ นหลักสู ตรใหม่ ขาดแขนสื่ อ และ
อุปกรณ์ที่สนับสนุ นในการจัดการเรี ยนการสอนและคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอและไม่ทนั สมัยในสภาวการณ์โควิด -19 มี
ผลกระทบต่อการจัดการเรี ยนการสอน ขาดการวิจยั เกี่ยวกับหลักสู ตร ขาดการนิเทศกากับติดตามกระบวนการใช้หลักสู ตร
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ต่อเนื่อง ความชัดเจนในการบริ หารและกระบวนการบริ หารยังมีความล่าช้า

2.3 เหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ พบว่า เหตุ
ปั จจัยสนับสนุนภายนอกและภายใน ได้แก่ โรงเรี ยนยังขาดทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการเรี ยนรู ้ งบประมาณไม่เพียงพอ
การใช้งบประมาณไม่ยืดหยุ่น หลักสู ตรใหม่ขาดกระบวนการติดตามอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์โควิด -19 ส่ งผลต่อรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ การวัดผลประเมิ นผล ครู ขาดทาสื่ อช่ วยสอนพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของหลักสู ตรวิทยาการคานวณ ครู ยงั ขาดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันกับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน ครู ขาดการกระบวนการติดตามและประเมินผล
ที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญเหตุปัจจัยฉุ ดรั้งภายนอกและภายใน ได้แก่ โรงเรี ยนยัง
ขาดทรั พยากรที่ สนับ สนุ นการจัดการเรี ยนรู ้ งบประมาณไม่เพียงพอการใช้งบประมาณไม่ยืดหยุ่น หลักสู ตรใหม่ขาด
กระบวนการติดตามอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้ การวัดผลประเมินผล ครู ขาดทาสื่ อช่วย
สอนพัฒนาการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรวิทยาการคานวณ ครู ยงั ขาดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันและกระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน ครู ขาดการกระบวนการติดตามและประเมินผลที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ตอนที่ 2 ศึกษาภาพอนาคตที่พึงประสงค์ ของการบริหารจัดการและแนวการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการ
คานวณของโรงเรียนอนุบาลเวียงป่ าเป้าในสถานะการณ์ โควิด-19
1. ภาพอนาคตที่พึงประสงค์การบริ หารจัดการหลักสู ตรหลักสู ตรวิทยาการคานวณ แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้าน
ผูเ้ รี ยน ด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผุเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีผลการวิเคราะห์ดงั นี้
1.1 ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา ให้ผเู ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ข้ นั ตอนการ
แก้ปัญหา มี ทักษะในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสื่ อสารเบื้ องต้น รั กษาข้อมูลส่ วนตัว ค้นหาข้อมูลอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและประเมิ นความน่ าเชื่ อ ถื อ ตัดสิ นใจเลื อ กข้อมูล ใช้เหตุผลเชิ งตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารในการทางาน ร่ วมกัน เข้าใจสิ ทธิ และหน้าที่ของตน เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคานวณสู งขึ้นทุกปี
1.2 ด้านกระบวนการบริ หารและจัดการหลักสู ตรของหลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ข องโรงเรี ย นอนุ บ าลเวี ย งป่ าเป้ า โดยประกอบด้ว ย 1) การวางแผนการใช้ห ลัก สู ต ร วางแผนวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อม ความต้องการของผูเ้ รี ยน วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน มีการวางแผนในการนาหลักสู ตรวิทยาการคานวณไปใช้ใน
การพัฒ นาการเรี ยนการสอนให้มี ประสิ ทธิ ภ าพ ควรมี ก ารจัดทาแผนพัฒนาตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ แ ละตัว ชี้ วดั ของ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) การนาหลักสู ตรสถานศึกษาไปใช้ โดยประชุมชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสู ตรวิทยาการคานวณโครงสร้างรายวิชา คาอธิบายรายวิชา กาหนดชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ สร้างเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั โดยเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบตั ิ ควรประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามตัวชี้วดั ช่วง
ชั้น 3)การสนับสนุ นการใช้หลัก สู ตรของสถานศึ ก ษา ควรมี ก ารพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ความเข้า ใจในการพัฒนา
หลักสู ตรวิทยาการคานวณส่งเสริ มและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรี ยนรู ้ท้งั ภายในและภายนอกเพื่อให้สามารถใช้
หลักสู ตรวิทยาการคานวณได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ควรมีการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ สื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อม
ควรมีการสนับสนุนงบประมาณทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ 4)การนิเทศ กากับ ติดตามการใช้
หลักสู ตรสถานศึกษา ควรกาหนดนโยบาย กรอบแนวคิด และเกณฑ์การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ให้
สามารถนาไปสู่ การปฏิบตั ิในระดับสถานศึกษา และลงสู่ ห้องเรี ยนได้อย่างมีคุณภาพ ควรมีการนิเทศ กากับ ติดตามการใช้
หลักสู ตรวิทยาการคานวณอย่างเป็ นระบบตามแผนที่วางไว้ สร้างบรรยากาศการนิเทศอย่างกัลยาณมิตรในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ มีการกากับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล การจัดการเรี ยนการสอน พัฒนาสื่ อ นวัตกรรม การ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน 5)การประเมินการใช้หลักสู ตร ครู มีการวัดและประมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการที่
หลากหลายต่อเนื่ องและสม่าเสมอ ควรนาผลการประเมินไปเป็ นข้อมูลในการพัฒนาหลักสู ตรวิทยาการคานวณปรับปรุ ง
หลักสู ตรสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ ควรมีการติดตามผล
1.3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ควรให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ จากรู ปธรรมไปหา
นามธรรม ฝึ กทักษะต่างๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากสิ่ งที่ง่ายไปหาสิ่ งที่ยาก ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กฝนทากิจกรรมนั้นซ้ า ๆ เพื่อให้เกิดความชานาญและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ จัดเนื้อหาในกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยนโดยคานึ งถึง
ความแตกต่างระหว่ างบุคคล ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการกับสถานการณ์ จ ริ งและประยุกต์ใ ช้ค วามรู ้ ใ นการ
แก้ปัญหา จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ประเมินตนเองให้ได้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ
เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. แนวทางในการบริ หารและการจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของโรงเรี ยนอนุบาลเวียงป่ าเป้าในสถานการณ์โควิด -19 จาเป็ นต้องมีการประเมินสภาวการณ์ การทบทวนและ
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และการกาหนดแผนงานโครงการดังนี้
2.1 การประเมินสภาวการณ์จะแบ่งเป็ น 2 สภาวการณ์ ได้แก่ การประเมินสภาวการณ์ภายนอก และการ
ประเมินสภาวการณ์ภายใน ทาให้ทราบถึงสภาวการณ์เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั
2.2 วิสัยทัศน์ วิทยาการคานวณกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มุ่งให้ผูเ้ รี ยน มีความรู ้
ความสามารถและทักษะ ใช้แนวคิดเชิ งคานวณในการแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนรู ้ การท างาน
แก้ปัญหา ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รู ้เท่าทัน และ มีจริ ยธรรม
2.3 พันธกิจ
1.) ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาการคานวณของผูเ้ รี ยน
2.) ส่ งเสริ มครู ผูส้ อนให้มีความรู ้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะในยุค4.0 3.) ส่ งเสริ มให้
ครู ผสู ้ อนใช้ระบบ ICT จัดการเรี ยนรู ้ ในชั้นเรี ยนและบนระบบเครื อข่าย 4.) ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทาง
วิทยาการคานวณโดยใช้กระบวนการที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 5.) ส่งเสริ มให้ครู จดั แผนการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่ผเู ้ รี ยน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้วิชาวิทยาการคานวณตามความถนัดและความสนใจ 6.) ส่ งเสริ มให้บุคลากรของกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาความรู ้และทักษะในการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ 7.) ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อน
วัด ผลและประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ด้ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายให้ ค รอบคลุ ม ทั้ง ทางด้า นความรู ้ ทัก ษะ/กระบวนการ
สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.4 จุดหมาย
1.) ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาการคานวณสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่ม
สู งขึ้น 2.) ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะทางวิทยาการคานวณตามมาตรฐานของหลักสู ตร 3.) ครู ผสู ้ อนมีความรู ้ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะในยุค 4.0 4.) ครู ผสู ้ อนสามารถใช้ระบบ ICT จัดการเรี ยนรู ้ ในชั้นเรี ยนและผ่านระบบ
เครื อข่าย 5.) ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทางวิทยาการคานวณโดยใช้กระบวนการที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 6.) บุคลากร
ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความรู ้และทักษะในการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ 7.) ครู ผสู ้ อนมี
การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งทางด้านความรู ้ทกั ษะ/กระบวนการ
สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ 1. ด้าน
คุณภาพผูเ้ รี ยน 2. ด้านกระบวนการบริ หารและการจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา 3. ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่

เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ นาไปสู่ การกาหนดแผนงานโครงการที่รองรับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยกาหนดองค์ประกอบของ
ยุ ท ธศาสตร์ ต ามแนวทาง Balance Scorecard (BSC) ทั้ ง 4 ด้ า น ได้ แ ก่ 1. ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ล (Financial Perspective)
2. ด้า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ การ (Customer Perspective) 3. ด้า นประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการภายใน (Internal Process
Perspective) 4. ด้า นการพัฒ นาองค์ก ร และบุ ค ลากร (Learning and Growth Perspective) ได้ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน
โครงการต่าง ๆ ดังนี้
1.) ประเด็นด้านประสิ ทธิ ผล (Financial Perspective) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
วิ ท ยาการคานวณตามเป้ า หมายที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดโดยมี 2 โครงการ ได้แ ก่ โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ งและโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาการคานวณกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ และค่านิ ยมที่ ดีงามตามที่ สถานศึ กษากาหนด มี 2
โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนยุค 4.0 และ โครงการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมในสถานศึกษา
2.) ประเด็นด้านคุณภาพการให้บริ การ (Customer Perspective) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อม การบริ การ
และสังคมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน มี 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรี ยนรู ้ และปรับปรุ งภูมิ
ทัศน์ โครงการห้องเรี ยนคุณภาพวิทยาการคานวณ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญให้ผูเ้ รี ยนมี ทักษะการเรี ยนรู ้ ในยุค 4.0 มี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในยุค 4.0
โครงการส่ งเสริ มทักษะที่สาคัญในยุค 4.0 ของผูเ้ รี ยน กลยุทธ์ที่ 5 ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน มี
การตรวจสอบ และประเมินความรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการ
จัดการเรี ยนการสอน โครงการส่งเสริ มการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน
3.) ประเด็น ด้านประสิ ทธิ ภาพกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริ หารจัดการและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา มี 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริ หาร
โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร โครงการส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษา กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มี 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน กลยุทธ์
ที่ 8 ส่ งเสริ มและปรับปรุ งหลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาตร์ และเทคโนโลยี ให้มีประสิ ท ธิ ภาพ
สอดคล้อ งกับการจัดการศึ กษาในยุค 4.0 มี 1 โครงการ ได้แ ก่ โ ครงการพัฒนาวิ ทยาการคานวณกลุ่ม สาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.) ประเด็นด้านการพัฒนาองค์กร และบุคลากร (Learning and Growth Perspective) กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาคุณภาพ
ครู ให้มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานของหลักสู ตรวิ ทยาการคานวณ มี 3 โครงการ ได้แก่ 1.
โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนหลักสู ตรวิทยาการคานวณสู่ครู มืออาชีพ 2. โครงการนิเทศการสอน 3. โครงการชุมชนแห่ ง
การเรี ยนรู ้ กลยุทธ์ที่ 10 ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึ กษาที่ เกี่ ยวข้องได้รับการอบรมพัฒนาเกี่ ยวกับหลักสู ตร
สถานศึกษา มี 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาครู สู่การพัฒนาหลักสู ตร
อภิปลายผล
จากผลการศึกษาเรื่ อง แนวทางการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของโรงเรี ยนอนุบาลเวียงป่ าเป้าในสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้
1. การศึกษาสภาพและเหตุปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อคุณภาพการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้หลักสู ตรวิทยาการคานวณ
1.1 สภาพการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณ

1.1.1 ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคานวณตั้งแต่เกรด 3 ขึ้นไปของ
นักเรี ยนมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นทุกปี ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพและผลสัมฤทธิ์ ที่ดีข้ ึนนั้นพบว่ายังพบปัญหา
ในหลายๆด้านกล่าวคือ การวางแผน การจัดกิจกรรมของครู ครู ใหม่ขาดประสบการณ์ในการสอน การออกแบบหลักสู ตร
สถานศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รี ยนยังไม่ทวั่ ถึง ขาดความรู ้ความเข้าใจ ขาดการนิเทศ กากับ ติดตามผูเ้ รี ยน
รายบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับ พัชรี หอมรื่ น และยุภาดี ปณะราช (2560, บทคัดย่อ)ได้ทาการวิจยั เรื่ อง แนวทางการบริ หารเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในกลุ่มโรงเรี ยนลานกระบือ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกาแพงเพชร เขต 1 พบว่า สภาพ
การบริ หารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการ ปฏิบตั ิตามแผนมีค่าเฉลี่ยสู งกว่า
ข้อขึ้น แนวทางการบริ หารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ด้านการวางแผน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วมใน การเสนอความ
คิ ด เห็ น ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ และหาแนวทางแก้ปั ญ หาร่ ว มกัน ในการก าหนดกิ จ กรรมการจัด การเรี ย นการ สอนจะตั้ง
งบประมาณ การจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านการปฏิบตั ิตาม
1.1.2 ด้านกระบวนการบริ หารและการจัดการหลักสู ตรพบว่า การบริ หารและการจัดการหลักสู ตร
วิทยาการคานวณ ในภาพรวม มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดีมาก แต่พบว่าในการบริ หารจัดการหลักสู ตรนั้นยังคงมีปัญหาเช่น การ
ใช้จ่ายงบประมาณในด้านหลักสู ตร ครู บางส่ วนยังมีความรู ้ไม่เพียงพอในการจัดทาหลักสู ตร หลักสู ตรมีการเปลี่ยนแปลง
หลักสู ตรอยูบ่ ่อยครั้ง ทาให้หลักสู ตรที่ทายังไม่ผา่ นการปรับปรุ งพัฒนาเท่าที่ควร การนาหลักสู ตรไปใช้ การวางแผนติดตาม
การประเมินผลการใช้หลักสู ตรยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร ซึ่ งสอดคล้องกับ กุลจิรา คามูล (2561 ,น. บทคัดย่อ) ได้ทา
การวิจัยเรื่ อง การพัฒนาแนวทางการบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา สาหรั บสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬแนวทางการบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึง พบว่าการพัฒนาแนวทางตามองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ 1) แนวทางการส่งเสริ มสนับสนุน
และ เตรี ยมความพร้อมของสถานศึกษา 2) แนวทางการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา 3) แนวทางการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา
4) แนวทางการกากับดูแลคุณภาพหลักสู ตรสถานศึกษา ใช้ในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาต่อไป
1.1.3 ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ในภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก แต่ละด้านต่างส่ งผลเนื่องจาก ผูป้ กครองและชุมชนให้การ
สนับสนุน ครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนการสอนที่สนองต่อความต้องการของผูเ้ รี ยน ครู มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
เทคนิคที่หลากหลาย ครู ผสู ้ อนมีภาระงานอื่นๆ นอกเหนือจากการสอนมากเกินไป ส่ งผลให้ครู มีเวลาจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนน้อย ลงและยังขาดการจัดการเรี ยนการสอนจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรี ยน ซึ่ ง
สอดคล้องกับ สลิตา ริ นสิ ริ(2558,น.บทคัดย่อ) การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของโรงเรี ยนในอาเภอเกาะ
จันทร์ สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลพบว่า แนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นการประเมินผล
ด้านการเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านการใช้สื่อการเรี ยนรู ้ ผูเ้ ชี ยวชาญได้เสนอแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ดังนี่ ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญกับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญอย่างจริ งจัง ส่ งเสริ ม
ให้ครู บุคลากร ได้รับการอบรมการวัดผลประเมินผล ให้ครู มีวิธีการวัดผลประเมินผลทีหลากหลาย นิเทศกากับติดตามการ
เตรี ยมการสอนของครู นิเทศติดตามการใช้สื่อการของครู
1.2 เหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณ
1.2.1 ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน เหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิท ยาการ
คานวณ เหตุปัจจัยสาคัญเกิดจาก ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ และด้านกระบวนการบริ หาร
จัดการ ทาให้มีปัจจัยสาคัญที่สนับสนุนคุณภาพของผูเ้ รี ยน ส่วนปัจจัยที่ฉุดรั้งคุณภาพผูเ้ รี ยนได้แก่ ครู ขาดประสบการณ์และ
ครู ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอนในราบวิชาวิทยาการคานวณ ความเหลื่ อมล้ าทางการศึกษาของประเทศไทย

และเศรฐกิจตกต่าขาดรายได้ส่งผลต่อการสนับสนุนส่ งเสริ มนักเรี ยนในทุกด้าน นักเรี ยนมีความหลากหลายชาติพนั ธุ์ทาให้
ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ที่ต่างกัน ขาดอุปกรณ์ในการเขาถึงการเรี ยนรู ้อินเทอร์เน็ต และอุกปกรณ์ต่างๆ สอดคล้องกับ มะลิวรรณ
ชัยชนะ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาความรู ้และทักษะการทางานของบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการ
เรี ยนการสอนทางด้านการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่ อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พบว่า ผล
การศึกษาพบว่า ปั ญหาด้านการสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน เกิดจากบุคลากรส่ วน ใหญ่ขาดความรู ้ความเข้าใจ และ
ทักษะในการปฏิบตั ิงาน จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ต่างคนต่างเก็บ เอกสาร ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู ้ ส่งผลทาให้การ
ปฏิ บัติงานไม่เป็ นระบบ เกิ ดข้อผิดพลาดได้ ง่าย ดังนั้น การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ให้กับบุคลากร ช่ วยให้เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์จริ งจากงานประจาที่ปฏิบตั ิ มีการพูดคุยปั ญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
ร่ วมกัน ช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและนาความรู ้ในเรื่ องเฉพาะนัน่ ๆ ไปปฏิบตั ิอย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง มีประสิ ทธิภาพ และ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร
1.2.2 ด้านกระบวนการบริ หารและการจัดการหลักสู ตร เหตุปัจจัยสาคัญที่ ส่งผลต่อคุณภาพการ
บริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณ เหตุปัจจัยสาคัญเกิดจาก ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้
และด้านกระบวนการบริ หารจัดการ ทาให้มีปัจจัยสาคัญที่สนับสนุนด้านกระบวนการบริ หารและการจัดการหลักสู ตร ส่วน
ปั จจัยที่ฉุดรั้ง ได้แก่ บุคลากรยังขาดความเข้าใจในหลักสู ตรรวมถึ งการนาไปใช้ที่ชัดเจนซึ่ งหลักวิทยาการคานวณเป็ น
หลักสู ตรใหม่ ขาดแขนสื่ อและอุปกรณ์ที่สนับสนุนในการจัดการเรี ยนการสอนและคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอและไม่ทนั สมัย
สภาวการณ์โควิด -19 มีผลกระทบต่อการจัดการเรี ยนการสอน ขาดการวิจยั เกี่ยวกับหลักสู ตร ขาดการนิ เทศกากับติดตาม
กระบวนการใช้หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ต่อเนื่อง ความชัดเจนในการบริ หารและกระบวนการบริ หารยังมีความล่าช้า
สอดคล้องกับ ปฏิภาณ ตระการ (2561 , น. บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาอิสระเรื่ อง การบริ หารและการจัดการหลักสู ตรที่
สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0 ของโรงเรี ยนบ้ายม่วงชุม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ผลการวิจยั พบว่า เหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการบริ หารและการจัดการหลักสู ตร ปัจจัยสนับสนุน เช่น มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร
ที่เกี่ยวกับการใช้ หลักสู ตร สถานศึกษามีการจัดประชุมชี้แจงทาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา
1.2.3 ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เหตุปัจจัยสาคัญที่ ส่งผลต่อ
คุณภาพการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณ เหตุปัจจัยสาคัญเกิดจาก ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสื่ อและ
แหล่งเรี ยนรู ้ และด้านกระบวนการบริ หารจัดการ ทาให้มีปัจจัยสาคัญที่สนับสนุนด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ส่วนปัจจัยที่ฉุดรั้งด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ได้แก่ โรงเรี ยนยังขาด
ทรั พ ยากรที่ ส นับ สนุ น การจัด การเรี ย นรู ้ งบประมาณไม่ เ พี ย งพอการใช้ง บประมาณไม่ ยื ด หยุ่ น หลัก สู ต รใหม่ ข าด
กระบวนการติดตามอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้ การวัดผลประเมินผล ครู ขาดทาสื่ อช่วย
สอนพัฒนาการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรวิทยาการคานวณ ครู ยงั ขาดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันกับกระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน ครู ขาดการกระบวนการติดตามและประเมินผลที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ นฏกร ปั้ นพุ่มโพธิ์ (2561 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ
ในการบริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่
ส่ งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารสถานศึกษาเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพการสอนของครู ด้านความพึง
พอใจในการทางานของครู ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนด้านการพัฒนาบุคลากร ด้าน
การบริ หารและสนับสนุน และด้านการบริ หารสถานศึกษา

2.1 ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณ
2.1.1 ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา ผูเ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ข้ นั ตอน
การแก้ปัญหา มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่ วนตัว ค้นหาข้อมูลอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประเมิ นความน่ าเชื่ อ ถื อ ตัดสิ นใจเลื อกข้อมูล ใช้เหตุผลเชิ งตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารในการทางาน ร่ วมกัน เข้าใจสิ ทธิ และหน้าที่ของตน เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคานวณสู งขึ้นทุกปี 2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษากาหนด มีความใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ ในการทางานและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ความสุ ข ส่งเสริ มทักษะในยุค 4.0 แก่ผเู ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่งเสริ มให้ผเุ ้ รี ยนมีจิตสาธารณะและค่านิยมที่ดี ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีภาวะทางกาย อารมณ์และสังคมที่ดี ซึ่ ง สอดคล้องกับ อมรรัตน์ สารเถื่อนแก้ว (2564 , น. บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั
เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้วิทยาการคานวณของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบว่า การ
ดาเนินงานการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาการคานวณ ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาการคานวณมีค่าเฉลี่ยการดาเนินงานอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด ดังนั้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดให้ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ติดตามการจัด การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อช่วยส่ งเสริ มให้ครู สามารถจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน และพัฒนาทักษะของผูเ้ รี ยนให้ดารงชี วิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ครู ผูส้ อนมีการนาข้อมูลจากการประเมินมาวางแผน
พัฒนาผูเ้ รี ยน ฝ่ ายวิชาการควรส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ส่ ง เสริ ม การท าวิ จัย ในชั้น เรี ย นเพื่ อ พัฒ นาการเรี ยนการสอน และโรงเรี ย นควรส่ ง เสริ ม ให้ ครู มี การพัฒ นานวัต กรรม
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาการคานวณในรู ปแบบที่หลากหลาย
2.1.2 ด้านกระบวนการบริ หารและการจัดการหลักสู ตร1) การวางแผนการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา 2)
การนาหลักสู ตรสถานศึกษาไปใช้ 3) การสนับสนุนการใช้หลักสู ตรของสถานศึกษาสถานศึกษาควรมีการพัฒนาบุคลากร4)
การนิเทศ กากับ ติดตามการใช้หลักสู ตร5) การประเมินการใช้หลักสู ตรสถานศึกษาครู มีการวัดและประมินผลการเรี ยนรู ้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับ อลิษา สื บสิ งห์ (2558,น.บทคัดย่อ)การศึกษาการบริ หารหลักสู ตรสถานศึกษาของ
โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
ปั ญหา และแนวทางแก้ไขปั ญหาการบริ หารหลักสู ตรสถานศึ กษาของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต พบว่า 1. สภาพการบริ หารหลักสู ตรสถานศึ กษาของโรงเรี ยนที่ปฏิบตั ิมากที่ สุต ไต้แก่ การ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้ าหมาย ของการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษา การวางแผนส่ งเสริ มและสนับสนุ นการจัต
กิจกรรมกรเรี ยนรู ้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและสภาพแวดล้อมต่างๆ ปัญหาการบริ หารหลักสู ตรสถานศึ กษาของโรงเรี ยนที่
พบมากที่ สุ ด ได้แ ก่ ครู มี จ านวนไม่ ค รบตามเกณฑ์ของจานวนนัก เรี ย น จัด การเรี ย นรู ้ ไ ม่ ต รงวิ ชาเอกและมี ภาระงาน
นอกเหนือจากการจัดการเรี ยนรู ้มาก และ 3. แนวทางแก้ไขการบริ หารหลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนจากปั ญหาที่พบ
มากที่สุดคือช้าระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และจัตประชุมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยเน้นการ
วิเคราะห์หลักสู ตรให้กบั ครู ทุกคน
2.1.3 ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ควรให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากรู ปธรรม
ไปหานามธรรม ฝึ กทักษะต่างๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากสิ่ งที่ง่ายไปหาสิ่ งที่ยาก ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กฝนทากิจกรรมนั้นซ้ า ๆ เพื่อให้เกิดความชานาญและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ จัดเนื้อหาในกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยนโดยคานึ งถึง
ความแตกต่างระหว่ างบุคคล ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการกับสถานการณ์ จ ริ งและประยุกต์ใ ช้ค วามรู ้ ใ นการ
แก้ปัญหา ควรส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองโดยการลงมือปฏิบตั ิควรส่งเสริ มให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการ

ทางานเป็ นกลุ่มเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยนความรู ้และข้อคิดเห็นซึ่ งกันและกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ อมรรัตน์ สาร
เถื่อนแก้ว (2564 , น. บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้วิทยาการคานวณของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จากการสอบถามการดาเนินงานการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาการคานวณของโรงเรี ยน โดยสามารถ
เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยสู งสุ ดไปน้อยสุ ด คือ ด้านการจัดหลักสู ตร วิทยาการคานวณ ด้านการพัฒนาครู ด้านการวัดผลและ
ประเมินผลวิทยาการคานวณ และด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาการคานวณ ข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษา พบว่า การ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาการคานวณ ช่วยส่ งเสริ มให้ครู สามารถจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่จะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และพัฒนาทักษะของผูเ้ รี ยนให้ดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ด้านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาการคานวณ ครู ผสู ้ อนส่งเสริ มนักเรี ยนได้เขียนบันทึก เขียนบล็อก เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเข้าใจและ
พัฒนาการรู ้ดิจิทลั ครู ผสู ้ อนควรให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันซึ่งการแลกเปลี่ยนเป็ นสิ่ งจาเป็ น เพราะ
จะนาไปสู่การต่อยอดความรู ้ และครู ผสู ้ อนมีการนาข้อมูลจากการประเมินมาวางแผนพัฒนาผูเ้ รี ยน ฝ่ ายวิชาการควรส่งเสริ ม
ให้ครู ผูส้ อนจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ควิธีการที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนการสอน และด้านการพัฒนาครู ครู ผสู ้ อนมีการนาผลจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้มาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
โรงเรี ยนควรส่งเสริ มให้ครู มีการพัฒนานวัตกรรมประกอบการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาการคานวณในรู ปแบบที่หลากหลาย
2.2 แนวทางบริ ห ารจัด การหลักสู ต รวิ ท ยาการค านวณ พบว่ า แนวทางในการบริ ห ารและการจัด การ
หลักสู ตรวิทยาการคานวณ จาเป็ นต้องมีการประเมินสภาวการณ์ การทบทวนและการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ และการกาหนดแผนงานโครงการ ซึ่ งการประเมินสภาวการณ์จะแบ่งเป็ น 2 สภาวการณ์ ได้แก่ การ
ประเมินสภาวการณ์ภายนอก และการประเมินสภาวการณ์ภายใน ทาให้ทราบถึงสภาวการณ์เป็ นอยูใ่ นปัจจุ บนั นาไปสู่ การ
ทบทวนวิสัยทัศน์เดิมและกาหนดวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับ พิมพ์พธู สุ ตานันท์ (2550, บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การ
บริ หารหลักสู ตรแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผลการวิจยั พบว่า 1) กลยุทธ์การบริ หารหลักสู ตรแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่
21 สาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์
องค์ประกอบที่ 2 พันธกิจ องค์ประกอบที่ 3 เป้าประสงค์องค์ประกอบที่ 4 กลยุทธ์ องค์ประกอบที่ 5 โครงการ องค์ประกอบ
ที่ 6 แนวทาง / วิธีดาเนินการ องค์ประกอบที่ 7 กิจกรรมเสนอแนะ องค์ประกอบที่ 8 ตัวชี้วดั ตามกลยุทธ์ และองค์ประกอบที่
9 เครื่ องมือประเมิน

ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้ (ภายในสถานศึกษา)
1. ผูบ้ ริ หารควรมีการจัดประชุมวางแผนในการพัฒนาบุคลากรและครู ผูส้ อนให้มีความรู ้ความเข้าใจในการนา
หลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีก่อนนาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
2. ผูบ้ ริ หารควรนายุทธศาสตร์ ที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารและการจัดการหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลครบ
ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน ด้านกระบวนการบริ หารและการจัดการหลักสู ตร และด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. ผูบ้ ริ หารควรสร้างความตระหนักรู ้ถึงความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาความรู ้ ทักษะและ
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความของชุมชน และส่ งเสริ มทักษะยุค 4.0 เพื่อให้การบริ หารและการ
จัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดประสิ ทธิภาพ

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง พัฒนา และส่ งเสริ มการบริ หารและ
การจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริ หารและ
การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนอนุบาลเวียงป่ าเป้าให้มากขึ้น
2. ควรมีการวิจยั และพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการหลักสู ตรวิทยาการคานวณกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และเข้ากับบริ บทของสถานศึกษานั้น ๆ
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