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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ทีส่ อดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานการณ์โควิด-19 มีคาถามการวิจัย คือ 1) การบริหารจัดการ
หลักสูตร มีคุณภาพอยู่ในระดับใดและเหตุปัจจัยสาคัญใดที่ส่งผลต่อคุณภาพของการบริหารจัดการหลักสูตร 2)
ภาพอนาคตที่พึ่งประสงค์และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานะการณ์โควิด -19 ควรเป็นอย่างไร ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่ ว ม (Participatory Action Research) โดยใช้ ก ารวิ จ ั ย แบบผสมผสาน (Mixed Method Research)
ประเภทการวิจัยสองเฟส (Two-Phase Research)
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ลดลงใน
ทุกปี กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรอยู่ในระดับดีมากและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญอยู่ในระดับดีมาก มีเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สนับสนุนและฉุ ดรั้งท าให้ได้ยุทธศาสตร์การ
บริหารจาก การวิเคราะห์สภาวการณ์ภายนอก และสภาวการณ์ภายในของการบริ หารจัดการหลักสูตร การ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และ
นโยบายการศึกษาไทย 4.0 ในสถานการณ์โ คหวิด -19 ภายใต้แนวคิดการบริห ารแบบสมดุล Balanced
corecard ทั้ง 4 ด้านได้ เป็น ประเด็น ยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ได้ แก่ ประสิทธิผ ล คุณภาพการให้บริ ก าร
ประสิทธิภาพกระบวนการภายในและการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
คาสาคัญ: ในสถานการณ์โควิด-19,กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,การบริหารจัดการหลักสูตร,การพัฒนา
ยุทธศาสตร์
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ABSTRACT
This research The objective is to develop a strategy for the management of the
curriculum for mathematics learning subject groups. that is consistent with study 4 . 0 in the
situation of COVID-19 There were research questions: 1) Curriculum management. What is the
quality level and what are the major factors affecting the quality of curriculum management?
2 ) Dependent future prospects and management strategies for mathematics curriculum
curriculum That is consistent with Study 4 . 0 in the Covid-1 9 Situation should be Use
participatory action research (Participatory Action Research) using mixed research (Mixed
Method Research) type of research (Two-Phase Research)
The results showed that The quality of learners in terms of learning achievement and
desirable characteristics declined every year. The course management process was at a very
good level and the student-centered teaching and learning management was at a very good
level. There are internal and external factors that support and hold back the management
strategy from external situation analysis and internal circumstances of course management
Determining vision, mission, objectives, strategic issues project plan To be consistent with the
situation and policy of Thai education 4.0 in the situation of COVID-19 Under the concept of
balanced management, all 4 areas of Balanced Scorecard can be formed into 4 strategic
issues, namely effectiveness, service quality, and efficiency. internal process efficiency and
organizational and personnel development
Keyword: Development of Strategic, Administration of School Curriculum,Mathematics
Learning Area, Thailand Education 4.0, Teaching with a student-centered focus Ban Khua Khae
School
บทนา
การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 เป็นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม การศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาคน และสังคม กล่าวคือ
การศึกษาจะพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามที่สังคมต้องการการศึกษาในยุ คใหม่จึงเริ่มด้วยการฝึกให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มี
ความรู้ สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาด มีความสามารถในการทางาน ใช้ชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ มีศีลธรรมมีความซื่อสัตย์ เป็ นประชากรที่ดีของสังคม และประเทศชาติในอนาคต การจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการการจัดการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์

จะต้องคานึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ต้องสอดคล้องกับวุฒิภาวะ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเหมาะสมให้ แก่ผู้เรียน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของคนไทยเพื่อให้สถานศึกษา
ทุกแห่งยึดเป็นกรอบในการสร้างคนไทย 4.0 จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ
ครูโ ดยการบริห ารจัดการหลักสูตรเพื่อให้การน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID19)
โรงเรียนบ้านขัวแคร่ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ผู้บริหารโรงเรียนดาเนินการบริหารโดยใช้นวัตกรรมการ
บริหารเชิงระบบ ที่เรียกว่า “ระบบการบริหารเชิงซ้อนแบบมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และการเปิดโอกาส
ทางการศึกษา” โดยมีพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงระบบ (System Approach) บรูณาการร่ว มกับ
ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation management) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ พัฒนา
ผู้เรียนสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการบริหารแบบการมีส่วนร่วม ในภาวะวิกฤตโรคระบาดของโค
โรนาไวรัส 2019 (COVID-19) เพื่อนาสถานศึกษาสู่ความสาเร็จในการบริหารจัดการหลักสูตรและยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสมในการขับเคลื่อนการศึกษาให้ดาเนินต่อไปและสามารถพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีการศึกษา
ด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
โรงเรี ย นบ้ านขั ว แคร่ ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา 4.0 ในสถานการณ์ โ ควิ ด -19 ที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผล สอดคล้อง กับสภาพการจัดการสถานศึกษาและเหตุปัจจัยที่สาคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0ในสถานการณ์โควิด 19 และภาพ
อนาคตที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ในสถานการณ์โควิด -19
ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 มาเป็นยุทธศาสตร์การบริหารงานและการจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และเพื่อนาผลการวิจัยที่ได้ ไปเป็นแนวทางในการเสนอแนะการกาหนดนโยบายและวางแผนการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านขัว
แคร่ ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานะการณ์โควิด-19

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ด้านความรู้ ผลจากการวิจัยทาให้ได้องค์ความรู้ใหม่ ที่เกี่ยวกับสภาพการบริหารและเหตุปัจจัย
สาคัญที่มีผลต่อคุณภาพของการบริหารและการจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นอกจากนี้ยัง
ทาให้เห็นภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการบริหาร รวมถึงยุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการหลักสู ตร
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ โ รงเรี ย นบ้ า นขั ว แคร่ ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา 4.0
ในสถานะการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในปัจจุบันและในอนาคต
2. ด้านนาไปใช้ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ ครู ผู้บริหาร
และบุ ค ลากรที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งของโรงเรี ย นบ้ า นขั ว แคร่ เพื ่ อ น าไปใช้ ใ นการวางแผนงานขององค์ ก าร
วางโครงสร้างการบริหารและการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อองค์การ
ตลอดจนสามารถควบคุมการบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 คุณภาพการบริหารและการจัดการหลักสูตรของโรงเรียนบ้านขัวแคร่ ปีการศึกษา 2561 2563 โดยศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่
1.1.1 ด้านผู้เรียน
1.1.2 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
1.1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป็นสาคัญ
1.2 เหตุปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อยุ ทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนบ้านขัวแคร่ ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานการณ์โควิด-19
1.2.1. เหตุปัจจัยสนับสนุน
1.2.2 เหตุปัจจัยฉุดรั้ง
1.3 ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ ท ี ่ ของโรงเรี ย นบ้ า นขั ว แคร่ สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา 4.0 ในสถานการณ์ โ ควิ ด -19
ปีการศึกษา 2564 – 2566
1.4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนบ้าน
ขัวแคร่ ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 – 2566
2. ขอบเขตแหล่งข้อมูล
2.1 คุณภาพการบริหารและการจัดการหลักสูตรของโรงเรียนบ้านขัวแคร่ ปีการศึกษา 2563 –
2564 โดยศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่

2.1.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ เอกสารแบบประเมินตนเอง (SAR)
และ แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนบ้านขัวแคร่
2.2 เหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่ ของโรงเรียนบ้านขัวแคร่ สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานการณ์โควิด-19
2.2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา
2.2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ เอกสารแบบประเมินตนเอง (SAR)
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หนังสือ ตารา บทความและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริห ารการจัดการเรีย นรู้ ที่ส อดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใน
สถานการณ์โควิด-19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 4.0 หรือในช่วงศตวรรษที่
21
2.3 ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ ของโรงเรี ย นบ้ า นขั ว แคร่ ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา 4.0 ในสถานการณ์ โ ควิ ด -19
ปีการศึกษา 2564 – 2566
2.3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา
2.3.2 แหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ต ิ ย ภู มิ ( Secondary Data) ได้ แ ก่ เอกสารแบบประเมิ น ตนเอง
(SAR)แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หนังสือ ตารา บทความและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใน
สถานการณ์โควิด-19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 4.0 หรือในช่วงศตวรรษที่
21
2.4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนบ้าน
ขัวแคร่ ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 – 2566
2.4.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ผู้บริหาร ครู
2.4.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ เอกสาร แบบประเมินตนเอง (SAR)
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ บทความและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการ
จัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในสถานการณ์โควิด-19
ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 4.0
วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านขัวแคร่ ที่
สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานะการณ์โควิด-19 มีคุณภาพอยู่ในระดับใดและมีเหตุปัจจัยสาคัญใดส่งผล
ต่อคุณภาพของการบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านขัวแคร่ วิธีการวิจัยใน
ขั้น ตอนนี้ ใช้ว ิธ ี การด าเนิน โดยใช้ว ิธ ี การวิจ ัย แบบผสมประเภทออกแบบตามล าดับ ต่ อเนื ่อ งเชิง อธิ บ าย

(Explanatory Sequential Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทางการเรียนของนักเรียนเรียนโรงเรียนบ้านขัวแคร่ แบบสอบถามการวางแผนการใช้หลักสูตร การนา
หลักสูตรไปใช้ การสนับสนุนการใช้ หลักสูตรการนิเทศกากับติดตามการใช้หลักสูตร การประเมินผลการใช้
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็นส าคัญ เหตุปัจจัยส าคัญใดที่ส่งผลต่อคุณภาพของการ
บริหารจัดการหลักสูตรใช้การเลือกแบบเจาะจง ในการการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา 1 คน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จานวน 6 คน ครูวิชาการ จานวน 1 คน คณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรจานวน 1 คน นาผลการสัมภาษณ์ มาสังเคราะห์ เพื่อสรุปหาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนบ้านขัวแคร่ โดยนามาสรุปเป็นแผนภูมิ
ก้างปลา(Casual Factor Tree Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการบริหารจั ดการและยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
หลั ก สู ต รกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ ท ี ่ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา 4.0 ของโรงเรี ย นบ้ า นขั ว แคร่
ในสถานการณ์โควิด-19 ผู้วิจัยได้ออกแบบการศึกษาสภาพและเหตุปัจจัยโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research ) ใช้การประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ AIC
(Appreciation - Influence - Control) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หัวหน้าฝ่าย วิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ตามแผนกิจกรรมที่วางไว้ เพื่อร่วมกันสรุปเป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ของโรงเรียนบ้านขัวแคร่ ในสถานการณ์โควิด-19 และนาผล
การประชุมเชิงปฏิบัติการมาสังเคราะห์ เพื่อสรุ ปหาแนวทางของการบริหารยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
หลั ก สู ต รกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ ท ี ่ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา 4.0 ของโรงเรี ย นบ้ า นขั ว แคร่
ในสถานการณ์โควิด-19 โดยนามาสรุปเป็นความเรียง
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 สภาพการบริหารจัดการหลักสู ตรและเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการบริหาร
จัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. สภาพการบริหารจัดการหลักสูตร สภาพของการบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ ข องโรงเรี ย นแบ่ ง ออกเป็ น 3 ด้ า น คื อ ด้ า นผู ้ เ รี ย น ด้ า นหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป็นสาคัญ มีผลการวิเคราะห์ดังนี้
1.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที ่ 4 ถึ ง ชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 6 พบว่ า มี ผลคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ ของนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมได้ลดลง อย่างต่อเนื่องทุกปี

1.2 ด้านกระบวนการบริหารและจัดการหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรีย นรู้ คณิต ศาสตร์ ของโรงเรีย นแบ่ ง ออกเป็ น 5 ด้ า น พบว่า มีแนวโน้มอยู่ในระดับ คุ ณ ภาพ
ดีมาก
1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า ระดับคุณภาพของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากทุกข้อ
2. เหตุปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผลการวิเคราะห์ดังนี้
2.1 เหตุปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เ รียน จากการศึกษาพบว่า เหตุปัจจัยที่มีผ ลต่ อ
คุณภาพผู้เรียนทั้งเหตุปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนต่อคุณภาพผู้เรียนคือครูดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดในเรื่อง การ
สอนเสริม ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผู้เรียน มีเหตุปัจจัยภายนอกที่ฉุดรั้งคือ
ผู้เรียนและผู้ปกครองส่วนมากเป็นชาวพม่า สถานการณ์โคหวิด-19 ที่ทาให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้ตามปกติ
เด็กไม่มีอินเทอร์เน็ตครบทุกคน มีเหตุปัจจัยภายในที่สนับสนุนต่อคุณภาพผู้เรียนนั้นคือครูวุฒิการศึกษาตรง
หรือประสบการณ์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณในการบริการชั้ นเรียน มีวัสดุในการจัด
กิจกรรม ผู้บริหารให้ความสาคัญในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนและมีเหตุปัจจัยภายในที่ฉุดรั้งต่อคุณภาพ
ผู้เรียนคือ บุคลากรครูมีภาระงานอื่น ๆ เข้ามา บุคคลากรขาดการพัฒนาทักษะที่จะเป็นในสถานการณ์
โคหวิด-19 การเรียนการสอนออนไลน์เป็นเรื่องใหม่สาหรับครูงบประมาณที่ได้รับมีจากัด
2.2 เหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริหารและการจัดการหลักสูตร จากการศึกษา พบว่า เหตุ
ปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนต่อการบริหารและการจัดการหลักสูตรประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาให้
การสนับสนุนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ช่วยในการสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรซึ่งมีเหตุปัจจัยภายนอกที่
ฉุดรั้งต่อการบริหารและการจัดการหลักสูตรคือเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงสถานการณ์โคหวิด -19
และผู้ปกครองมีฐานะยากจนนอกจากนั้นเหตุปัจจัยภายในที่สนับสนุนการบริหารและการจัดการหลักสูตร คือ
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ครูใช้หลักสูตรได้เหมาะสมและมีการนิเทศติดตาม ครูทาแผนการ
ประเมินการใช้หลักสูตร มีวัสดุ อุปกรณ์ในการใช้งาน มีคณะทางานจากบุคคลหลายฝ่ายและผู้บริหารส่งเสริม
ครูเข้ารับการพัฒนาตนเอง จัดทารายงานการประเมินหลักสูตรและมีการประเมินติดตามเป็นระยะ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณพัฒนาหลั กสูตรอย่างสม่าเสมอและมีเหตุปัจจัยภายในที่ฉุดรั้งต่อการบริหารและการ
จัดการหลักสูตรได้แก่ครูขาดความเชี่ยวชาญในการทาหลักสูตร วัสดุอุปกรณ์บางส่วนชารุดใช้งานไม่ได้ เอกสาร
หลักฐานไม่มีความสม่าเสมอ การนิเทศหลักสูตรไม่ต่อเนื่อง งบประมาณไม่เพียงพอการเรียนการสอนออนไลน์
2.3 เหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จากการศึกษา พบว่า มีเหตุปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนและฉุดรั้งต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญคือ ผู้ปกครองสร้างการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน ได้รับอิสรภาพในการเรียนรู้มากขึ้น
สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและมีเหตุปัจจัยภายนอกที่ฉุดรั้งต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ คือผู้เรียนใช้ Social Media ในการเล่นเกมมากเกินไปและสถานการณ์ โคหวิด -19 ที่ท าให้ไม่
สามารถเรียนรู้ได้ตามวิธีปกติโดยเหตุปัจจัยภายใน มีเหตุปัจจัยภายในที่สนับสนุนต่อกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ครูใช้ ICT และจัดการเรียน
ได้ มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรีย น จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือทา มีการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้เรียนและกิจกรรมให้สอดคล้องกับชีวิตประจาวัน มีการจัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์บางส่วน
ชารุดใช้งานไม่ได้และมีเหตุปัจจัยภายในที่ฉุดรั้งต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดย
ครูจัดกิจกรรมไม่คลอบคลุมขาดการประเมินนักเรียนอย่างหลากหลาย งบประมาณไม่เพียงพอ การเรียนการ
สอนออนไลน์ที่มีปัจจัยสนับสนุนไม่เพียงพอ
ตอนที่ 2 ภาพอนาคตที่พึ่งประสงค์และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรการบริหาร
จัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. ภาพอนาคตที่พึ่งประสงค์ ของการบริห ารและการจัด การหลั กสูตรกลุ่มสาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ของโรงเรียนบ้านขัวแคร่ในสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1.1 คุณภาพของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้เรียนมีผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ ดี ขึ้นไป
1.2 กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ของโรงเรียนบ้านขัวแคร่ในสถานการณ์โควิด -19
ประกอบด้วยการวางแผนการใช้หลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การสนับสนุนการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา
การนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรและการประเมินการใช้หลักสูตรหลักสูตร มี การวางแผนการใช้
หลักสูตร สถานศึกษาต้องมีการวางแผนจัดทาข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และสถานศึกษาต้องมีการวาง
แผนการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ นาหลักสูตรไปใช้
สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา ให้กับครูผู้สอนและ
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การสนับสนุนการใช้
หลักสูตรของสถานศึกษา สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรทางการศึกษาสถานศึกษา เพื่อให้นาหลักสูตรไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกาหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ หรือทิศทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และสถานศึกษาควรมีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดทาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการประเมิน
กากับติดตามการใช้หลักสูตร และนาข้อมูลมาจัดกระทาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน หรือข้อมูลที่เป็นอยู่ในสภาพ
ปัจจุบัน เพื่อที่จะได้นาไปใช้ปรับปรุงในอนาคตต่อไป
1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร ต้ อ งมี ก ารประเมิ น
สภาวการณ์ ทบทวนวิสัยทัศน์เดิม การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจการบริหารจัดการหลักสูตร จุดหมาย ประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการกาหนดแผนงานโครงการ แผนภาพยุทธศาสตร์ (Strategy) มีสาระดังนี้
2.1 การก าหนดวิ ส ั ย ทั ศ น์ การก าหนดวิ ส ั ย ทั ศ น์ การบริ ห ารและการจั ด การหลั ก สู ต ร
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนของการกาหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้
2.1.1 ประเมินสภาวการณ์
2.1.1.1 การประเมิ น สภาวการณ์ ภ ายนอก จากการศึ ก ษา พบว่ า พบว่ า การ
ประเมินสภาวการณ์ภายนอก ซึ่งประกอบด้วย 1. P – Politic (การเมือง) 2. E - Economic (เศรษฐกิจ) 3. S
- Social (สังคม) 4. T - Technology (เทคโนโลยี) การเปลี่ยนผู้บริหาร ทาให้นโยบายเป็นไปไม่ต่อเนื่องและ
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การจัดสรรงบประมาณนั้นยังไม่ทั่วถึงสถานศึกษาได้รับงบประมาณที่ล่าช้า สภาพ
สังคมนั้นในพื้นที่เขตบริหารของสถานศึกษา เป็นชุ มชนที่สงบสุขผู้นาชุมชนเห็นความสาคัญของการศึกษา ทา
ให้นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับญาติ ปู่ ย่า ตา ยาย ทาให้ไม่มีเวลาดูแลเท่าที่ควรได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์สื่อ
เทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อ DLTV แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ตลอดจนถึง
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
2.1.1.2 การประเมินสภาวการณ์ภายใน จากการประเมินการประเมินสภาวการณ์
ภายใน ประกอบไปด้วย 1. Strategy (กลยุทธ์) 2.Structure (โครงสร้าง) 3. Style (รูปแบบ) 4.System
(ระบบ) 5. Staff (บุคคล) 6. Skill (ทักษะ) 7.shared Value (ค่านิยม) พบว่า สถานศึกษามีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักสูตรพัฒนาต่อเนื่องตามสถานการณ์และนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขาดการ
นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง แบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายยังไม่ชัดเจนบางคนภาระงานมากบางคนภาระงาน
น้อย บุคลากรบางส่วนไม่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีการนิเทศ กากับติดตามการปฏิบัติงานอย่าง
สม่าเสมอ ไม่มีการติดตามงานหรือความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง ครูบุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีมีการสร้างเครือข่ายร่ว มกับ กลุ่มโรงเรียน แต่ยังขาดการปฏิบัติงานตามระเบียบ การใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีซึ่งไม่คุ้มค่าไม่เต็มตามศักยภาพและไม่เพียงพอต่อจานวนบุคลากร และส่วนหนึ่งขาดประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนการสอนเนื่องจากอายุงานน้อยและการกระจายงานไม่เท่ากัน ความชานาญด้านเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน และครูบางส่วนปฏิบัติหน้าที่ยังไม่เต็มตามศักยภาพอัน เนื่องจาก
ขาดความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
2.1.2 ทบทวนวิส ัย ทัศน์เดิม พบว่า การทบทวนวิส ัยทัศน์ท าให้ทราบถึงผลของการ
ทบทวนว่าสอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0 สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0 กับสถานการณ์
โควิด-19 ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศัก ยภาพและหลากหลายในสถานการณ์โควิด -19
2.1.3 วิสัยทัศน์การบริหารจัดการหลักสูตรคณิตศาสตร์ พบว่า ต้องให้สอดคล้ องกับ
สถานการณ์โคหวิด 19 การกาหนดวิสัยทัศน์ใหม่ ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ภายนอก สภาวการณ์

ภายในและบริบทของสถานศึกษาตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ
2.2 การกาหนดพันธกิจ ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ประกอบด้วย 1) ผู้อานวยการโรงเรียน 2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 4)
คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตามขั้นตอนของการกาหนดพันธกิจเพื่อให้ซึ่งบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ พบว่า
ทาให้ทราบถึงผลของการทบทวนว่าสอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0 ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โคหวิด และ
ขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์การบริหารและการจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อย่าง
หลากหลายสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาไทย 4.0 ในสถานการณ์โควิด-19
2.3 พันธกิจการบริหารจัดการหลักสูตร จากการดาเนินการวิจัย พบว่า การกาหนดพันธกิจใน
การบริหารและการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
การบริหารและการจัดการหลักสูตร สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์นาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2.4 การกาหนดจุดมุ่งหมาย
2.4.1 ทบทวนจุดประสงค์เดิมจากการดาเนินการวิจัย พบว่า การทบทวนจุดประสงค์เดิม
พบว่า จุดประสงค์ของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ในการบริหารและการจัดการหลักสูตร และไม่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา 4.0 ในสถานการณ์
โคหวิด
2.4.2 จุดประสงค์การบริหารและการจัดการหลักสูตรคณิตศาสตร์จากการดาเนินการวิจัย
การกาหนดจุดประสงค์การบริหารและการจัดการหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทาให้การดาเนินงานการบริหารและการจัดการหลักสูตรสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามนโยบายของรัฐบาลและจุดหมายของหลักสูตร
2.5 การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถสรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ตาม
ขั้นตอนการศึกษาสภาพ เหตุปัจจัยและสภาพที่พึงประสงค์ หลังจากผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มร่ว มกัน
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์แล้วได้พิจารณาโครงการที่รองรับประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อนาสู่การปฏิบัติมากาหนด
องค์ป ระกอบของยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบของยุทธศาสตร์ตามแนวทาง
(Balance Scorecard : BSC) ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัด (Measurement) เป้าหมาย
(Target) โครงการ (Initiative) พบว่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิผล ประกอบด้วย 3โครงการ ได้แก่ 1)
โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2)โครงการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ 3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพการให้บริการประกอบด้วย 9โครงการ
ได้ แ ก่ 1) โครงการ DLTV 2) โครงการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ แ บบ Active learning 3) โครงการพั ฒ นา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ 4) โครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 5) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 6) โครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง 7) โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 8)โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 9)โครงการ
พัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพกระบวนการภายในประกอบด้วย
7 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ที่
โรงเรียนบ้านขัวให้รองรับกับสถานการณ์โควิด -19 2) โครงการศึกษาดูงาน 3) โครงการห้องเรียน4) มวลชน
สัมพันธ์บริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรประกอบด้วย 6
โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาครู2) โครงการพัฒนาวิชาการ3) โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้4) โครงการ
พัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนการสอน5) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการสอนครู 6) โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ยั่งยืน
อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาเรื ่ อ ง แนวทางการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษากลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0 ของโรงเรียนบ้านขัวแคร่ ในสถานการณ์โคหวิด –19 ดังนี้
1. สภาพของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 -6 ซึ่งมีแนวโน้มค่าเฉลี่ยร้อยละลดลงทุกปีการศึกษาเนื่องมาจาก ความรู้พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน
กระบวนการบริห ารและการจัดการหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ที่
สอดคล้องกับ ประเวศ เวชชะ (2561 : 400 –402) กล่าวว่า หลักการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพควรมี
หลักการบริหารจัดการหลักสูตร ควรมีหลักความพร้อม การวิเคราะห์ผู้เรียนว่ามีความพร้อมเกี่ยวกับหลั ก
ความรู้ทักษะพื้นฐานพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องไหนในหลักสูตร โดยมีข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้เรียน
1.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการหลักสูตร ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร และ
การสนับสนุนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหารครูและ
บุคลากรเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากขาดการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ทั้งผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
รัง
สันต์ โยศรีคุณ (2556 : 86) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารหลักสูตร ในด้านการจัดทาและ
การใช้หลักสูตรของสถานศึกษา จากข้อค้นพบจากงานวิจัย มีข้อเสนอแนะ การใช้หลักสูตรมีการพั ฒ นา
บุคลากรของสถานศึกษาในระดับจังหวัด เพื่อดาเนินการตามความต้องการเป็นการประหยัดงบประมาณ เกิด
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรม สถานศึกษาควรมีการร่ วมกันจัดทาหลักสูตร โดยเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มสาระให้คาแนะนา และนาหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับดีมาก สามารถนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ระดับ
คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
ทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2551) กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ทาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนั้นจะต้องให้มีความสมดุลระหว่างสาระด้านความรู้ทักษะและกระบวนการควบคู่
ไปกับคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์และความถนัดของผู้เรียนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและวุฒิภาวะของผู้เรียน
2. เหตุปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จากการศึ ก ษาเหตุ ป ั จ จั ย ส าคั ญ ที ่ม ีผ ลต่ อ การบริห ารจัด การหลั กสูต รสถานศึ ก ษากลุ่ มสาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ โดยนาเสนอในรูปแบบแผนภูมิก้างปลา และสังเคราะห์เป็นความเรียงตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ครู บุคลากรส่วนใหญ่ในสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีในการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เต็มตามศักยภาพ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและ
สถานการณ์โคหวิด -19 ยังท าให้ต้องมีการปรับหลักสูตรให้ส อดคล้องกับ สถานการณ์โคหวิด -19 ด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับ นายกันตพัฒน์ มณฑา (2561 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจากตัวแปรด้ านครู รองลงมา
คือ ด้านการบริหารการศึกษา ด้านผู้บริหาร ด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัยด้านความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือของชุมชน โดยมีอิทธิพลทางบวก และโมเดลมีความสอดคล้องกบข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถ
อธิบายคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้
ผลการวิจัยได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความเหมาะสมที่ระดับมากที่สุด ด้านความเป็นไปได้และ
ด้านความเป็นประโยชน์ที่ระดับมากทั้งสองด้าน
3. สภาพที ่ พ ึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์
ที่สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0 ของโรงเรียนบ้านขัวแคร่ในสถานการณ์โควิด-19
3.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนผู้เรียนมีผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นคณิตศาสตร์ที่
สูงขึ้น ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีเหตุผล สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น และสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ มีความสามารถคิดค้นนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ ได้
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับ ดี ขึ้นไปตามที่สถานศึกษากาหนดตลอดจน สามารถนาความรู้ในทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจาวันได้ สอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) ที่ได้ กล่าวว่าลักษณะของ
กิจกรรมการเรียนรู้นั้นมีลักษณะสาคัญ 7 ประการคือ 1) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่วนร่วม 2) เป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ที่จะทาให้นักเรียนได้รับทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 คือทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา
การคิดสร้างสรรค์การสร้างนวัตกรรมการเรียนและการทางานร่วมกันเป็นทีมการมีภาวะผู้นาการสื่อสารการใช้
ข้อมูลสารสนเทศการติดต่อสื่อสารทางไกลการใช้คอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์การคิดค านวณ 3) เป็น
กิจกรรมที่เน้นกระบวนการของการเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐานเพื่อการนาไปปฏิบัติส่งเสริมการวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมการทาโครงงานและแก้ปัญหาโจทย์ในรูปแบบต่างๆ 4) ส่งเสริมให้ได้แสวงหาโอกาส
นาไปสู่การออกแบบลงมือปฏิบัติค้นหาคาตอบจากห้องทดลองห้องปฏิบัติการจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนสถานประกอบการแปลงสาธิตโรงงานบริษัทธุรกิจของรัฐหรือของเอกชนเพื่อค้นหาค าตอบจาก
สถานที่และสถานประกอบการจริง 5) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และกระตือรือร้นในการเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ ทาให้นักเรียนหรือครูค้นพบความรู้ใหม่สร้างสรรค์ความรู้ใหม่และสร้างนวัตกรรมใหม่ 6) การเรียนรู้
ทั่วโลกและภูมิปัญญาหลักของไทยศึกษาทางเลือกของสังคมไทยและของโลกที่มีความหลากหลาย 7) เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย
3.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการหลักสูตร การศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของ
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนบ้านขัวแคร่ในสถานการณ์โค
วิด-19 ประกอบด้วยการวางแผนการใช้หลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การสนับสนุนการใช้หลักสูตรของ
สถานศึกษา การนิเทศ กากับ ติดตามการใช้หลักสูตรและการประเมินการใช้หลักสูตรหลักสูตร เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน มีการปรับปรุงพัฒนาผลการใช้หลักสูตร หลังจากที่มีการนิเทศติดตาม อย่าง
เป็นระบบ ตลอดจนสร้างเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้มีหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับปฏิภาณ ตระการ (2561) ที่ทาการวิจัย
เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรที่สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0 ของโรงเรียนบ้านม่วงชุม อาเภอฝางจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งพบว่า องค์ประกอบด้านหนึ่งของการบริหารจัดการหลักสูตร คือ สถานศึกษามีการวางแผน
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อน ามาใช้ในการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้ง
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีขอบข่ายงานบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งได้แก่
การวางแผนการจัดโครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างเวลาเรียน การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติจริง หน่วยการวัดประเมินผล ได้แก่ การวัดและประเมินผลเกณฑ์จบการศึกษา และการวางแผน
ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาหน่วยพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ใช้หลักสูตรสถานศึกษาและวิจัยติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร ซึ่งสถานศึกษาจะต้องมีความ
ตระหนักในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
3.3 ครูจ ัดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ ที ่ส อดคล้ องกั บการศึ กษาไทย 4.0ในสถานการณ์โ ควิ ด -19
การจั ด การเรี ย นรู้ เ ป็ น แบบผสมผสานส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลน าไปสู ่ ก ารลงมื อ ปฏิ บ ั ติ

ให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีสื่อการสอนการสอน ใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนรวมถึงจัดแหล่งเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นที่กาหนด
หลักเหตุผลจนได้คาตอบที่เหมาะสมหรือดีที่สุดเพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจประเมินหรือแก้ปัญหาต่างๆ การคิด
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) สอดคล้องกับ สโลน (Sloan Consortium Foundation ,2005) ที่กล่าวว่า
การเรียนแบบผสมผสานที่เหมาะสมนั้นจะต้องพิจารณาจากสัดส่วนการน่าเสนอเนื้อหาโดยผสมผสานวิธี
ออนไลน์และวิธีพบปะในชั้นเรียน การนาเสนอผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้การเรียนแบบผสมผสานนั้นจะเป็นการดึง
คุณสมบัติเด่นของการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนออนไลน์โดยคานึงถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับ
การศึกษาไทย 4.0 ของโรงเรียนบ้านขัวแคร่ในสถานการณ์โควิด-19
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้ (ภายในสถานศึกษา)
1. ควรสร้างความตระหนักให้บุคคลากรในการพัฒ นาความรู้ ทักษะและกระบวนการพัฒ นา
หลักสูตรคณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเช่น
สถานการณ์โควิด-19 เป็นต้น
2 . ควรใช้งบประมาณและปัจจัยอื่นๆ ที่จาเป็นสนับสนุนให้คุ้มค่าและเหมาะสมกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนบ้านขัวแคร่
3. ควรจัดประชุม อบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากรและครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารหลักสูตรคณิตศาสตร์ในยุคเทคโนโลยียุค4.0 ของโรงเรียนบ้านขัวแคร่
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษารูป แบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน การบริห ารจัดการ
หลักสูตรคณิตศาสตร์ และการจัดทาหลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนบ้านขัวแคร่
2 . ควรมีการศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร์และส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีมาพัฒนาสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
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