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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ อง การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติ
คีรีวิทยาคมในสถานการณ์โควิด -19ที่สอดคล้องกับการศึ กษา 4.0มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริ หาร
จัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติคีรีวิทยาคมในสถานการณ์โควิด-19ที่สอดคล้องกับ
การศึ กษา 4.0 ผลการศึ กษาพบว่า ผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องได้ประชุมเชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม กาหนดแผนงาน โครงการ
กิจกรรม ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ และกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนการบริ หาร
จัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติคีรีวิทยาคมในสถานการณ์โควิด-19ที่สอดคล้องกับ
การศึ กษา 4.0 ทั้งหมด 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นคุณภาพผูเ้ รี ยน 2) ประเด็นด้านกระบวนการบริ หารและการจัดการ
หลักสู ตร และ 3) ประเด็นด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1)
พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ 2) เสริ มสร้างความมัน่ ใจให้แก่นกั เรี ยน
และเครื อข่ายโดยยึดหลักการหลักการบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ 3) พัฒนากลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ 4) ส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติคีรีวทิ ยาคมในสถานการณ์โควิด-19ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
คาสาคัญ: การพัฒนากลยุทธ์ การบริ หารจัดการหลักสูตร สถานการณ์โควิด-19 การศึกษา 4.0

ABSTRACT
The Study of the development of management strategies and curriculum management of Foreign languages
Department of Santikhiri Witthayakhom School learning in line with the Education 4.0 under the Covid-19 situation. Its
objectives are to study the development of management strategies and course management of Foreign languages
Department of Santikhiri Witthayakhom School learning in line with the Education 4.0 under the Covid-19 situation. Its
objectives are to study the development of management strategies and course management
The study found that those people who are involved have participated workshops, establish work plans, projects,
vision, mission, goals and strategies to drive management strategies and course management of Foreign languages
Department of Santikhiri Witthayakhom School learning in line with the Education 4.0 under the Covid-19 situation for 3
issues: 1) Student quality issues 2) Issues of administrative process and curriculum management, and 3) Issues of Child
Center Learning It consists of 4 strategies which are
1) Modify the quality of curriculum management for Foreign languages Department that support quality.
2) Improve administrations to strengthen by adhering to principles of administration and management curriculum
of Foreign languages Department.
3) Develop of Foreign languages Department of Santikhiri Witthayakhom School to be a learning organization
that support internal processes.
4) Promote Child Center Learning of Foreign languages Department of Santikhiri Witthayakhom School to be a
learning organization that support a learning and development perspective learning in line with the Education 4.0 under the
Covid-19 situation.
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บทนา
การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 มาพร้อมกับคาว่า Thailand 4.0 การศึกษาจึงต้องเร่ งดาเนินการปฏิรูปการเรี ยนรู ้
ให้กบั เด็กไทยให้กา้ วเข้าสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็ นรู ปธรรมในหลายด้าน เช่นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็ นหัวใจสาคัญ
ในการสื่ อสารกับนานาชาติ ทั้งเพื่อการติดต่อสื่ อสาร การแลกเปลี่ยนความรู ้ การประสานความร่ วมมือ และการค้าขาย ข้าม
พรมแดนเศรษฐกิ จ และข้า มขอบเขตทางวัฒ นธรรมได้ อ ย่ า งประสบความส าเร็ จ นั้ นล้ว นมาจากทั ก ษะความรู ้
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งที่ผา่ นมากระทรวงศึกษาธิ การได้ดาเนิ นการยกระดับภาษาอังกฤษของประเทศผ่านโครงการสาคัญต่าง
ๆ
รอบปี ที่ผ่านมาการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ส่ งผลกระทบวงกว้างในหลายมิติทวั่ โลก รวมทั้งผลกระทบต่อ
แวดวงการศึ กษาในหลายแง่ มุม ตั้งแต่การปิ ดเรี ยน ปรั บมาใช้การสอนผ่านกลไกต่าง ๆ ตลอดจนปั ญหาทางเศรษฐกิ จ
ถึ งแม้ว่าจะอยู่ในวิกฤตการณ์ โควิด-19 แต่ทางกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่ างประเทศนั้นต้องจัดการเรี ยนการสอนให้
สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายของภาครัฐเพื่อการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั สังคม ชุมชน และผูม้ ีส่วน
เกี่ ย วข้อ ง โดยน าหลัก การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ ง ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐาน ได้จัด ท าแนว
ปฏิ บัติ ก ารด าเนิ นงานการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาขึ้ นเพื่อ ให้หน่ ว ยงานต้นสัง กัด ส านัก งานบริ ห ารการศึ ก ษาพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิในการดาเนิ นการเพื่อการพัฒนา ส่ งเสริ ม
กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ไว้มีจานวน 3 มาตรฐาน
ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รี ยน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ รวมถึง มีความสามารถ มีทกั ษะในการเรี ยนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชี วิตที่ ดี
ปรับตัวได้ทุกครั้งเมื่อพบอุปสรรค ยืดหยุ่นตัวเองได้ทุกรู ปแบบเมื่อพบปั ญหาชี วิต มี ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ประเสริ ฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2554)
การบริ หารจัดการศึ กษา ควรมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เป็ นหลักในการบริ หารและการจัดการ โดยนาเอา การ
บริ หารแบบบาลานซ์ สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard) กาหนดไว้ 4 มุมมองตามลาดับความสาคัญ คือ ด้านการเงิน มุมมอง
ด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา โดยกาหนดวัตถุประสงค์ที่สาคัญ
ภายใต้แต่ละมุมมอง โดยพิจารณาว่าในการที่องค์กรจะสามารถดาเนินงานและบรรลุวสิ ยั ทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กรได้น้ นั
ต้องบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นใดบ้างมีกระบวนการจัดทาประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1.การวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ 2.
กาหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กร 3. วิเคราะห์ มุมมองตามลาดับความสาคัญ คือ ด้านการเงิ น มุมมองด้านลูกค้า
มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา 4. จัดทาแผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategy Map) ระดับ
องค์กรโดยกาหนดวัตถุประสงค์ที่สาคัญภายใต้แต่ละมุมมอง 5. ภายใต้วตั ถุประสงค์แต่ละประการ ต้องกาหนด เป้ าหมายที่
ต้องบรรลุ รวมทั้งโครงการ แผนงาน กิจกรรม
จากการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้วา่ การบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติ
คีรีวิทยาคมมีความน่ าสนใจ ทาให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะพัฒนากลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติคีรีวิทยาคม เพื่อหาคาตอบของกลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสู ตรเป็ นอย่างไรบ้าง และ มี
เหตุปัจจัยสาคัญใดที่ ส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการ โดยกาหนดความน่ าจะเป็ นในอนาคตและแนวทางการพัฒนา
คุณภาพควรเป็ นอย่างไร จึ งจะเหมาะสมในสถานะการณ์โควิด-19 ให้สอดคล้องกับการศึ กษา 4.0 โดยใช้แนวทางตาม

กระบวนการบาลานซ์ สกอร์ การ์ ด (Balance Scorecard) มากาหนดกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ เพื่อนาผลการศึ กษาในครั้งนี้ ไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการบริ หารจัดการหลักสู ตรเพื่อ
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการ์ โควิด-19ที่
สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติคีรีวิทยาคมใน
สถานการณ์โควิดที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผลจากการวิจยั ทาให้ได้องค์ความรู ้ใหม่ ที่เกี่ยวกับสภาพการบริ หารและเหตุปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อคุณภาพ
ของการบริ หารและการจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศนอกจากนี้ ยงั ทาให้เห็ นภาพอนาคตที่ พึง
ประสงค์ของการบริ หาร รวมถึงแนวทางในการบริ หารและการจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรี ย นสั น ติ คี รี วิ ท ยาคมในสถานการณ์ โ ควิ ด ที่ ส อดคล้อ งกับ การศึ ก ษา 4.0 เพื่ อ เป็ นแนวทางในการพัฒ นาสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่ดีในปั จจุบนั และในอนาคต
2. ผลการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องในการบริ หารจัดการ
หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ในการนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็ นกลยุทธ์ในการปรับปรุ ง พัฒนา และส่ งเสริ ม
การบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์โควิด-19ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
1.

ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 สภาพการบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติคีรีวิทยาคมใน
สถานการณ์โควิดที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ได้แก่
1.1.1 ด้านผูเ้ รี ยน
1.1.2 ด้านการบริ หารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
1.1.3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผุเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
1.2 เหตุปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อกลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรี ยนสันติคีรีวทิ ยาคมในสถานการณ์โควิดที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
1.2.1. เหตุปัจจัยสนับสนุน
1.2.2 เหตุปัจจัยฉุดรั้ง
1.3 ภาพอนาคตอั น พึ ง ประสงค์ ข องกลยุ ท ธ์ ก ารบริ หารจั ด การหลัก สู ต รกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติคีรีวทิ ยาคมในสถานการณ์โควิดที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
1.4 กลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติคีรีวิทยาคมใน
สถานการณ์โควิดที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
2. ขอบเขตแหล่งข้อมูล

2.1 สภาพการบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติคีรีวิทยาคมใน
สถานการณ์โควิดที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ได้แก่
2.1.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน
2.1.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ เอกสารแบบประเมินตนเอง (SAR) และ แบบสรุ ป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรี ยนสันติคีรีวทิ ยาคม
2.2 เหตุปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อกลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรี ยนสันติคีรีวทิ ยาคมในสถานการณ์โควิดที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
2.2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา
2.2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ เอกสารแบบประเมินตนเอง (SAR) แบบสรุ ป
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ หนังสื อ ตารา บทความและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์โควิด-19 ที่สอดคล้องกับ
การศึกษา 4.0 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 4.0
2.3 ภาพอนาคตอั น พึ ง ประสงค์ ข องกลยุ ท ธ์ ก ารบริ หารจั ด การหลัก สู ต รกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติคีรีวทิ ยาคมในสถานการณ์โควิดที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
2.3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา
2.3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) ได้แก่ เอกสารแบบประเมินตนเอง (SAR)แบบสรุ ป
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ หนังสื อ ตารา บทความและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์โควิด-19 ที่สอดคล้องกับ
การศึกษา 4.0 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 4.0
2.4 กลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติคีรีวิทยาคมใน
สถานการณ์โควิดที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
2.4.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู
2.4.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ เอกสาร แบบประเมินตนเอง (SAR) แบบสรุ ป
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ หนังสื อ ตารา บทความและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์โควิด-19 ที่สอดคล้องกับ
การศึกษา 4.0 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 4.0

วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึ กษาสภาพการบริ หารและเหตุปัจจัยที่ มีผลต่อการบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติคีรีวทิ ยาคมในสถานะการณ์โควิด-19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 วิธีการวิจยั ในขั้นตอนนี้
ใช้วิธีการด าเนิ น โดยใช้วิธี ก ารวิจัย แบบผสมประเภทออกแบบตามล าดับต่ อเนื่ อ งเชิ ง อธิ บ าย (Explanatory Sequential
Design) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบบบันทึกผลการวิเคราะห์คุณภาพผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนสันติคีรีวทิ ยาคม แบบวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน ( O-Net) วิชาภาษาอังกฤษโรงเรี ยนสันติคีรีวิทยาคม แบบสอบถามการวาง
แผนการใช้หลักสู ตร การนาหลักสู ตรไปใช้ การสนับสนุ นการใช้ หลักสู ตรการนิ เทศกากับติดตามการใช้หลักสู ตร การ
ประเมินผลการใช้หลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เหตุปัจจัยสาคัญใดที่ส่งผลต่อคุณภาพของการ
บริ หารจัดการหลักสูตรใช้การเลือกแบบเจาะจง ในการการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 3 คน

หัวหน้าฝ่ ายงานวิชาการ 1 คน หัวหน้าฝ่ ายงานหลักสู ตร 1 คนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ 1 คน ครู กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ 6 คน นาผลการสัมภาษณ์ มาสังเคราะห์ เพื่อสรุ ปหาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการบริ หารจัดการ
หลักสู ตรสถานศึ กษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ของโรงเรี ยนสันติคีรีวิทยาคม โดยนามาสรุ ปเป็ นแผนภูมิ
ก้างปลา(Casual Factor Tree Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 ศึ กษาภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการบริ หารจัดการและกลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติคีรีวทิ ยาคมในสถานะการณ์โควิด-19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ผูว้ จิ ยั ได้
ออกแบบการศึกษาสภาพและเหตุปัจจัยโดยใช้การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research ) ใช้
การประชุมปฏิ บตั ิการอย่างมี ส่วนร่ วมและสร้ างสรรค์ AIC (Appreciation - Influence - Control) ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษา 3 คน หั ว หน้ า ฝ่ ายงานวิ ช าการ 1 คน หั ว หน้ า ฝ่ ายงานหลัก สู ต ร 1 คนหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ 1 คน ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ 6 คน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ตามแผนกิจกรรม
ที่ วางไว้ เพื่อร่ วมกันสรุ ปเป็ นกลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติคีรี
วิทยาคมในสถานะการณ์โควิด-19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 และนาผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการมาสังเคราะห์ เพื่อสรุ ป
หาแนวทางของการบริ หารกลยุทธ์ การบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติคีรี
วิทยาคมในสถานะการณ์โควิด-19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 โดยนามาสรุ ปเป็ นความเรี ยง

สรุ ปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 สภาพการบริ หารจัดการหลักสู ตรและเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่ อคุณภาพของการบริหารจัดการหลักสู ตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศโรงเรียนสันติครี ีวทิ ยาคมในสถานการณ์ โควิดทีส่ อดคล้ องกับการศึกษา 4.0
1. สภาพการบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศของโรงเรี ยนสันติคีรีวิทยาคมแบ่ง
ออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านผูเ้ รี ยน ด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผุเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ มีผลการวิเคราะห์ดงั นี้
1.1 ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 พบว่ามี ผลคะแนนผลสัมฤทธิ์และผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์โดย
ภาพรวมได้เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่ องทุกปี ด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 พบว่า ต่ากว่าระดับโรงเรี ยนในทุกปี
1.2 ด้านกระบวนการบริ หารและจัดการหลักสู ตร การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ของโรงเรี ยนแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน พบว่า มีแนวโน้มอยูใ่ นระดับคุณภาพ
ดีมาก
1.3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ พบว่า ระดับคุ ณภาพของกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
2. เหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพณภาพการบริ หารจัดการหลักสู ตรแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน
คือ ด้านผูเ้ รี ยน ด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีผลการ
วิเคราะห์ดงั นี้
2.1 เหตุปัจจัยสาคัญที่ ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้ รี ยน จากการศึ กษาเหตุปัจจัยสนับสนุ นภายนอกและภายใน
ได้แก่ หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน อธิ เช่น ด้านเทคโนโลยีนอกจากนี้ ยงั ได้รับการ
สนับสนุนงบประมานจากทางชุมชน ในการจัดทาผ้าป่ าสามัคคีในทุกปี , มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่งเรี ยนรู ้นอกสถานที่ที่หลากหลาย เนื่ องด้วยโรงเรี ยนอยูใ่ นพื้นที่ท่องเที่ยวบนดอยแม่สลอง, จึงได้รับการ

สนับสนุนของชุมชนโดยรอบอย่างเต็มกาลัง ครู จดั การเรี ยนการสอนโดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพของผูเ้ รี ยน และพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ เหตุปัจจัยฉุ ดรั้งภายนอกและภายในได้แก่การจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาล ไม่เพียงพอต่อการ
บริ หารจัดการในโรงเรี ยน ครู ส่วนใหญ่เป็ นครู ที่บรรจุใหม่จึงทาให้ขาดประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนการสอน เนื่ องจาก
อายุงานน้อย
2.2 เหตุ ปั จ จัย ส าคัญที่ ส่ งผลต่อ การบริ หารและการจัดการหลัก สู ต ร จากการศึ กษา พบว่า เหตุ ปัจจัย
สนับสนุนภายนอกและภายใน ได้แก่ ผูบ้ ริ หารให้ชุมชนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง อธิ เช่น คณะกรรมการโรงเรี ยน ภาคี 4 ฝ่ าย
ผูป้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วมในการออกแบบหลักสู ตรสถานศึกษา, มีการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ช่วยในการบริ หารจัดการ
สถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ, มีการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประเมินผลของการใช้
หลักสู ตรในทุกปี เพื่อนาผลมาปรับปรุ งในปี ถัดไปครู มีรปแบบการสอนที ชดั เจนตามรู ปแบบของการบริ หารจัดการตาม
หลักสู ตรเหตุปัจจัยฉุ ดรั้งภายนอกและภายใน ได้แก่ เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารนาเอาบุคคลภายนอกเข้ามามี ส่วนร่ วมในการ
กาหนดหลักสู ตรสถานศึกษาและร่ วมกันออกแบบ จึงทาให้หลักสู ตรไม่มีความชัดเจนไปในทางเดียวกันเนื่ องจากมีความ
ต้องการที่หลากหลายจนไม่เป็ นทางเดียวกัน ได้แก่ ครู ยึดติดกับนโยบายการบริ หารแบบเดิมไม่ยอมพัฒนาและปรับตัวกับ
แนวทางใหม่, ทางโรงเรี ยนยังขาดเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนและขาดแคลนงบประมานในส่วน
นี้
2.3 เหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญจากการศึกษา
พบว่า เหตุปัจจัยสนับสนุนภายนอกและภายใน ได้แก่ มีการสนับสนุนเทคโนโลยีและงบประมานในส่ วนนี้ จากหน่วยงาน
ต้นสังกัด ผูบ้ ริ หารสนับครู ให้มีจดั กิจกรรมในชั้นเรี ยน จัดการเรี ยนการสอนแบบ Active learning เน้นกิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญให้เด็กได้เรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิ บตั ิจริ งโดยเน้นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Learning by doing) เหตุปัจจัยฉุ ดรั้ง
ภายนอกและภายใน ได้แก่ งบประมานที่จดั สรรมาไม่เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอนจึงทาให้นกั เรี ยนไม่สามารถทา
กิ จกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ครู บางท่านยังติดกับการสอนในรู ปแบบเดิ มไม่ปรับเปลี่ยนรู ปแบบเพื่อเน้นให้เด็กเป็ น
สาคัญและยังขาดการประเมินนักเรี ยนให้หลากหลายยิง่ ขึ้นนอกจากนี้ยงั ขาดแคลนสื่ อที่เหมาะสมต่อการเรี ยนการสอน
ตอนที่ 2 ศึกษาภาพอนาคตทีพ่ งึ ประสงค์ ของการบริหารจัดการและกลยุทธ์ การบริหารจัดการหลักสู ตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศโรงเรียนสันติครี ีวทิ ยาคมในสถานะการณ์ โควิด-19 ทีส่ อดคล้ องกับการศึกษา 4.0
1. ภาพอนาคตที่พึงประสงค์การบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติ
คีรีวทิ ยาคมในสถานการณ์โควิดที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1.1 คุ ณภาพของผูเ้ รี ย น ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ให้ผูเ้ รี ย นมี ผูเ้ รี ย นมี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิชา
ภาษาต่างประเทศที่สูงขึ้น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ ดี ขึ้นไปและผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี
1.2 กระบวนการบริ ห ารจัด การหลัก สู ต ร ของโรงเรี ย นสั น ติ คี รี วิ ท ยาคมในสถานการณ์ โ ควิ ด -19
ประกอบด้วย 1. การวางแผนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีดงั นี้ วางแผนงบประมาณ การจัดเตรี ยมสื่ ออุปกรณ์การเรี ยนการ
สอน การวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การพัฒนาครู ในการนาหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ไปใช้ วางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ให้แก่ ครู ผูเ้ รี ยน
ผูป้ กครอง ชุมชน และ ท้องถิ่น 2. การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ มีดงั นี้ ครู ผสู ้ อนจัดทาโครงสร้างรายวิชาโดยกาหนดชื่อ
หน่ วยการเรี ยนรู ้ ระบบมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั และกาหนดสาระการเรี ยนรู ้ และหน่ วยการเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนจัดทา
โครงสร้างหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยกาหนดจานวนชัว่ โมงสาหรับ แต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ตาม โครงสร้าง
หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานพุทธศัก ราช 2551 3. การสนับ สนุ นการใช้หลัก สู ต รของสถานศึ ก ษา มี ดังนี้

สนับสนุ นการบริ หารงานวิชาการ สร้ างความสาเร็ จในการพัฒนาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และการจัดการเรี ยนรู ้
โรงเรี ยนจะต้องส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิ ดขึ้นโดยดาเนิ นการ ดังนี้ ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มีการนาเสนอหรื อเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนครู ได้เรี ยนรู ้นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งที่เป็ นการส่งเสริ มความเป็ นวิชาการ
ในการพัฒนาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และการจัดการเรี ยนรู ้ให้ข้ ึนอยูก่ บั บรรยากาศทางวิชาการ ซึ่ งโรงเรี ยนจะต้อง
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดขึ้นโดยทันท่วงที 4. การนิเทศ กากับ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีดงั นี้ โรงเรี ยนนิเทศ
กากับติ ดตามการดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนตามกลุ่ม สาระการเรี ยนรู ้ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่ าน คิ ด
วิเคราะห์ และเขียน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน นิเทศกากับติดตามการวัดและ
ประเมินผล การตัดสิ นผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. การประเมินการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา มี
ดังนี้ การประเมินการบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนดาเนิ นการวิจยั ที่มุ่งเน้นการศึ กษา การบริ หาร
จัดการหลักสูตร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครู เช่น การวิจยั เชิงสารวจข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผูน้ าทางการสอนของครู
ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนดาเนิ นการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และ
กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ติดตามผลการใช้หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การติดตามผลผลิตของหลักสู ตร คือผูเ้ รี ยนที่ จบ
การศึกษาตามหลักสู ตรมีคุณภาพประสบความสาเร็ จ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ รวมทั้งสร้างเครื อข่ายการวิจยั
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
1.3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ คานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ของ
ผูเ้ รี ยนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ส่ งเสริ มให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนทากิจกรรมด้วยตนเองและการ
ทางานเป็ นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูล ปรับปรุ ง พัฒนาความรู ้และข้อคิดเห็นซึ่ งกันและกัน เน้นจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่ ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนโดยใช้วิธีการเชิ งบวก ให้ผูเ้ รี ยนได้มี ส่วนร่ วมในการออกแบบการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ โดยผูส้ อนคอยส่ งเสริ มและแนะนาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญควรสอดคล้องตาม
สภาพสังคมปั จจุบนั โดยที่ผูส้ อนอาจจะสอดแทรกเข้าไปในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน จัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่ วยในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน จัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ประเมินตนเองให้ได้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ เพื่อนาข้อมูลมา
พัฒนาและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. กลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสู ตรการบริ หารจัดการหลักสู ตร ต้องมี การประเมิ นสภาวการณ์ ทบทวน
วิสัยทัศน์เดิม การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจการบริ หารจัดการหลักสู ตร เป้ าหมาย ประเด็นกลยุทธ์ในการกาหนดแผนงาน
โครงการ แผนภาพกลยุทธ์ (Strategy) มีสาระดังนี้
2.1 การกาหนดวิสยั ทัศน์ การกาหนดวิสยั ทัศน์ การบริ หารและการจัดการหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนของการกาหนดวิสยั ทัศน์ ดังนี้
2.1.1
ประเมินสภาวการณ์
2.1.1.1 การประเมิ น สภาวการณ์ ภ ายนอก จากการศึ ก ษา พบว่า พบว่า การประเมิ น
สภาวการณ์ภายนอก ซึ่ งประกอบด้วย 1. P – Politic (การเมือง) 2. E - Economic (เศรษฐกิจ) 3. S - Social (สังคม) 4. T Technology (เทคโนโลยี) นโยบาย สพฐ และสพม.เชียงราย ให้การสนับสนุนโรงเรี ยนในด้านการการบริ หาร ส่งเสริ มให้
โรงเรี ยนเป็ นนิ ติบุคคล องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นให้ความสนใจและสนับสนุ นด้านการศึ กษา และงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง ผูป้ กครองไม่สามารถสื่ อสารภาษาไทยได้ทุกครอบครัว ส่งผลให้มีอุปสรรคในการสื่ อสารระหว่างผูป้ กครองและ
โรงเรี ยน นักเรี ยนที่มีเลขบัตรประชาชนเป็ นหัว G หัว 0 (ต่างด้าว) ทางหน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้จดั สรรเงินงบประมาณราย
หัวได้อย่างเพียงพอต่อการจัดการศึกษา โรงเรี ยนมีปัญหาด้านสัญญาณเครื อข่ายไม่ครอบคลุมต่อการให้บริ การแก่นกั เรี ยน

และบุคลากร มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรี ยนรู ้นอกสถานที่ที่หลากหลาย เนื่องด้วยโรงเรี ยนอยูใ่ นพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยว
2.1.1.2 การประเมิ นสภาวการณ์ ภายใน จากการประเมิ นการประเมิ นสภาวการณ์ ภายใน
ประกอบไปด้วย 1. Strategy (กลยุทธ์) 2.Structure (โครงสร้าง) 3. Style (รู ปแบบ) 4.System (ระบบ) 5. Staff (บุคคล) 6.
Skill (ทักษะ) 7.shared Value (ค่านิ ยม) พบว่า โรงเรี ยนมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย ดาเนิ นงานชัดเจน
ส่ งผลให้ สามารถนาเป็ นทิศทางในการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง แต่ไม่สามารถดาเนิ นงานตามนโยบายได้ครบทุกด้าน
โครงสร้ างองค์กร การบริ หาร และการปฏิ บัติงานที่ ชัดเจนมี ระเบี ยบ แนวทางปฏิ บัติ และกฎเกณฑ์ของโรงเรี ยนและ
หน่ วยงานต้นสังกัดชัดเจน ในการส่ งเสริ มสนับสนุ นการดาเนิ นงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึ กษา แต่การติดตามและ
ประเมินบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างยังไม่ครอบคลุม บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานแผนงานครอบคลุมทุกสายงาน ของ
บุคลากรทุกฝ่ ายส่ งผลทาให้ ได้รับความร่ วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ ายเป็ นอย่างดีบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
ระบบบริ หารมีการมอบอานาจให้หน่วยงาน ปฏิ บตั ิและมอบหมายความรับผิดชอบส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานสาเร็ จอย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น แต่ระบบสารสนเทศมีหลายระบบและไม่เชื่อมโยงทาให้เกิดภาระงานในการจัดทาที่ซ้ าซ้อนภาระงาน
มาก
2.1.2 ทบทวนวิสัยทัศน์เดิ ม พบว่า ไม่สอดคล้องกับการศึ กษา 4.0 ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและผูเ้ รี ยนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างหลากหลาย
2.1.3 วิสัย ทัศ น์ ใ หม่ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาต่ า งประเทศมุ่ ง เน้นให้ผูเ้ รี ย นจะมี เจตคติ ที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆแสวงหาความรู ้ ประกอบอาชีพโดยตระหนักถึง
ศักยภาพของผูเ้ รี ยนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จัดกิ จกรรมให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถใช้
เทคโนโลยีในการสื บค้นและเป็ นผูส้ ร้างนวัตกรรม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนอย่างมีความสุข ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
2.2 ทบทวนพันธกิจเดิม พบว่า พันธกิจเดิมของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยน
สันติ คีรีวิทยาคม ไม่สามารถขับเคลื่ อนให้เกิ ดวิสัยทัศน์ของการบริ หารจัดการหลักสู ตรหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ได้
2.3 พันธกิจใหม่ 1.พัฒนาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้โดย
มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 2.พัฒนาการจัดการศึกษาและการบริ หารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ให้เป็ นไปตามการศึกษา 4.0
3.พัฒนาครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศให้มีความรู ้ในการจัดทาหลักสู ตรตลอดจนกระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.4 การกาหนดเป้ าหมาย
2.4.1 ทบทวนเป้ าหมายเดิมจากการดาเนินการวิจยั พบว่า เป้ าประสงค์เดิมไม่สอดคล้องกับการศึกษา
4.0ทาให้ไม่บรรลุวสิ ยั ทัศน์ที่กาหนดไว้
2.4.2 เป้ า หมายใหม่ 1.ผูเ้ รี ย นที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษามี ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและคุ ณ ลัก ษณะที่ พึง
ประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้นฐาน 2.โรงเรี ยนมีกระบวนการบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ ที่ สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 3.ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศมีความรู ้ความสามารถและมี
ทักษะในการบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ 4.โรงเรี ยนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดี
เยีย่ ม
2.5 การกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ หลังจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการร่ วมกันกาหนด
ประเด็นกลยุทธ์แล้วได้พิจารณาโครงการที่ รองรับประเด็นกลยุทธ์ เพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยกาหนดองค์ประกอบของกล

ยุทธ์ ตามแนวทาง Balance Scorecard (BSC) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านประสิ ทธิ ผล (Financial Perspective) 2. ด้านคุณภาพ
การให้บริ การ (Customer Perspective) 3. ด้านประสิ ทธิ ภาพกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 4. ด้านการ
พัฒนาองค์กร และบุคลากร (Learning and Growth Perspective) ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการบริ หารจัดการ
หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติคีรีวิทยาคมในสถานการณ์โควิด-19ที่สอดคล้องกับการศึกษา
4.0 ซึ่ ง มี องค์ประกอบ ได้แก่ 1. วัตถุประสงค์ (Objective) 2. ตัวชี้ วดั (Measurement) 3. เป้ าหมาย (Target) 4. โครงการ
(Initiative) ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติ
คีรีวิทยาคมในสถานการณ์โควิด -19ที่สอดคล้องกับการศึ กษา 4.0 สนับสนุนด้านคุณภาพ โครงการกิจกรรม 1. โครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ 2. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระดับชาติ
ONET 3. โครงการพัฒนาทักษะของผูเ้ รี ยนในยุค 4.0 4. โครงการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมในสถานศึ กษา ผูเ้ รี ยนมี
คุณภาพ ด้าน 1)คุณภาพผูเ้ รี ยน2)กระบวนการบริ หารและการจัดการหลักสู ตร3)กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 2 เสริ มสร้างความมัน่ ใจให้แก่นกั เรี ยนและเครื อข่ายโดยยึดหลักการหลักการบริ หารจัดการ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ด้านความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โครงการกิจกรรม 1.โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่ แหล่งเรี ยนรู ้ และปรับปรุ งภูมิทศั น์ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 3.
โครงการห้องเรี ยนคุณภาพมี บรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน ด้าน 1)คุณภาพผูเ้ รี ยน2)กระบวนการบริ หารและการจัดการหลักสู ตร3)
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ของโรงเรี ยนสันติคีรีวิทยาคม ให้เป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ สนับสนุนด้านกระบวนการภายในโครงการกิจกรรม 1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริ หาร 2. โครงการสาน
สัมพันธ์บุคลากร 3. โครงการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา 4. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
5. โครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ การบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ ด้าน 1)
คุณภาพผูเ้ รี ยน2)กระบวนการบริ หารและการจัดการหลักสูตร3)กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติคีรีวทิ ยาคมในสถานการณ์โควิด-19ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 สนับสนุนมุมมองด้านการ
เรี ยนเรี ยนรู ้และพัฒนา 1. โครงการส่ งเสริ มทักษะการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 2. โครงการพัฒนาทักษะการสอนในยุค
4.0 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรจากครู มืออาชีพ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ด้าน 1)คุณภาพผูเ้ รี ยน 2)กระบวนการบริ หารและการ
จัดการหลักสูตร 3)กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

อภิปรายผล
จากผลการศึ กษาเรื่ อ ง การพัฒนากลยุทธ์ ก ารบริ ห ารจัด การหลัก สู ตรกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่ างประเทศ
โรงเรี ยนสันติคีรีวทิ ยาคมในสถานการณ์โควิด-19ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ดังนี้
1.สภาพการบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติคีรีวทิ ยาคมในสถานการณ์
โควิดที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
1.1 ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 พบว่ามี ผลคะแนนผลสัมฤทธิ์และผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์โดย
ภาพรวมได้เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่ องทุกปี ด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ

ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 พบว่า ต่ากว่าระดับโรงเรี ยนในทุกปี สอดคล้องกับดวงใจ กัญญ์ภคั พิมพ์ นามเงิน
(2558 : บทคัด ย่อ ) ได้ท าการวิจัย เรื่ อ ง ยุท ธศาสตร์ ก ารบริ หารจัดการโครงการห้อ งเรี ย นพิเ ศษด้า นวิช าการหลัก สู ตร
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Course : IEC)ของโรงเรี ยนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์ )ในศตวรรษที่ 21 โดย
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนิ นงานวิชาการโครงการห้องเรี ยนพิเศษด้านวิชาการหลักสูตร
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Course : IEC) 2. เพื่อหาเหตุและปั จจัยสาคัญที่ มีผลต่อคุณภาพการดาเนิ นงาน
วิชาการโครงการห้องเรี ยน IEC 3. เพื่อเสนอยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการงานวิชาการโครงการห้องเรี ยนพิเศษด้านวิชาการ
หลักสู ตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Course : IEC) ของโรงเรี ยนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์ )ในศตวรรษ
ที่ 21
1.2 ด้านกระบวนการบริ หารและการจัดการหลักสู ตร สภาพของหลักการบริ หารหลักสู ตรกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ภาพรวม มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การ
ประเมินหลักสูตร มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก รองลงมาคือ การนาหลักสูตรไปใช้ มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก การสนับสนุน
การใช้หลักสู ตร มี คุณภาพอยู่ในระดับดี มาก การนิ เทศกากับติ ดตามการใช้หลักสู ตร มี คุณภาพอยู่ในระดับดี มาก ส่ วน
รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ การวางแผนการใช้หลักสู ตรมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก สอดคล้องกับ กุลจิรา คามูล (2559 :
บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่ อง การพัฒนาแนวทางการบริ หารจัด การหลัก สู ตรสถานศึ กษา สาหรั บสถานศึ กษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ กล่าวว่า ต้องมีการวางแผนและจัดทาปฏิทินการดาเนิ นงาน สร้างความ
ตระหนักให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึ กษา และมีการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็ นระบบ ต้องมีการกาหนดสื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และกิ จกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนอย่างชัดเจน
1.3 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ ในภาพรวม มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดีมาก โดยพิจารณาตามระดับคุณภาพ พบว่า ข้อที่มีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับ
ดี คือ ข้อที่ 10 ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์โดยให้เห็นตัวอย่างที่หลากหลายสอดคล้องกับ สุ จิตน์ ใจกระจ่าง
(2553 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง สภาพการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคาแหง กล่าวว่า ด้านสนับสนุน 5 ด้าน 1) ด้านความพร้อมของสถานศึกษา 2) ด้านการพัฒนาครู ในสถานศึกษา 3) ด้าน
การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 4) ด้านการวิจยั เพื่อการเรี ยนรู ้ 5) ด้านการประเมินผลในการจัดการเรี ยนการ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. เหตุปัจจัยสาคัญใดบ้างที่ มีผลต่อการบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยน
สันติคีรีวทิ ยาคมในสถานการณ์โควิดที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
1.1 ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน หน่ วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน มีการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู จดั การเรี ยนการสอนโดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพของผูเ้ รี ยน และพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอครู ส่วนใหญ่เป็ นครู ที่บรรจุใหม่จึงทาให้ขาดประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนการสอน เนื่ องจากอายุงานน้อย
สอดคล้องกับ วัชริ นทร์ ยศรุ่ งโรจน์ และ ณรงค์ศกั ดิ์ จันทร์ นวล (2560:บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อ
คุณภาพนักเรี ยนของโรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 กล่าวว่า ปั จจัย
สนับสนุ นคุณภาพผูเ้ รี ยน 1.คุ ณภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา 2.คุ ณภาพของครู ผูส้ อน 3.การมี ส่วนร่ วมของชุ มชนและ
ผูป้ กครอง 4.การนิเทศการศึกษา 5.การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา
1.2 ด้า นกระบวนการบริ ห ารและการจั ด การหลัก สู ต ร ผู ้บ ริ ห ารให้ ชุ ม ชนและผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง อธิ เ ช่ น
คณะกรรมการโรงเรี ยน ภาคี 4 ฝ่ าย ผูป้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วมในการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา, จึงทาให้หลักสูตรไม่มี

ความชัดเจนไปในทางเดียวกันเนื่องจากมีความต้องการที่หลากหลายจนไม่เป็ นทางเดียวกัน ได้แก่ ครู ยดึ ติดกับนโยบายการ
บริ หารแบบเดิมไม่ยอมพัฒนาและปรับตัวกับแนวทางใหม่, ทางโรงเรี ยนยังขาดเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารจัดการ
ในโรงเรี ยน สอดคล้องกับ นฏกร ปั้ นพุ่มโพธิ์ (2561, น. บทคัดย่อ ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ งผลต่อความสาเร็ จในการ
บริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนสังกัด สานักงานเขตพื่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความสาเร็ จในการบริ หารสถานศึกษาได้แก่ดา้ นคุณภาพการ สอนของครู ดา้ นความพึงพอใจในการทางานของครู และ
ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาตาม ลาดับ 2) ระดับความสาเร็ จในการบริ หารสถานศึกษาได้แก่ดา้ นการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนด้าน
1.3 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการสนับสนุนเทคโนโลยีและงบประมานในส่วนนี้จาก
หน่วยงานต้นสังกัด ผูบ้ ริ หารสนับครู ให้มีจดั กิจกรรมในชั้นเรี ยน จัดการเรี ยนการสอนแบบ Active learning เน้นกิจกรรมที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญให้เด็กได้เรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิจริ งโดยเน้นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Learning by doing) เหตุปัจจัย
ฉุดรั้งภายนอกและภายใน ได้แก่ งบประมานที่จดั สรรมาไม่เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอนจึงทาให้นกั เรี ยนไม่สามารถ
ทากิจกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ครู บางท่านยังติดกับการสอนในรู ปแบบเดิมไม่ปรับเปลี่ยนรู ปแบบเพื่อเน้นให้เด็กเป็ น
ส าคัญ สอดคล้อ งกับ ปราณี อนุ อ ัน (2559, น. บทคัด ย่อ ) ได้ท าวิจัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารหลักสู ต รของ
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน สัง กดส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาภู เ ก็ ต ผลการวิจัย พบว่า การวิจัย เรื่ อ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึ กษาสภาพการบริ หารหลักสู ตรของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภู เ ก็ ต (2)ศึ ก ษาปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห ารจัด การหลัก สู ต รของสถานศึ ก ษา สัง กดส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาภูเก็ต และ (3) ศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารหลักสูตรของสถานศึกษา
3. สภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารจัดการหลักสู ตร กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ที่
สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0 ของโรงเรี ยนบ้านขัวแคร่ ในสถานการณ์โควิด-19
3.1 ด้านคุ ณภาพผูเ้ รี ย น ให้ผูเ้ รี ย นมี ผูเ้ รี ย นมี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช าภาษาต่ า งประเทศที่ สูงขึ้ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ ดี ขึ้นไปและผลการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องในทุกปี สอดคล้องกับ ดวงใจ ไชยลังการ(2558 : บทคัดย่อ)ได้ทาการ
วิจยั เรื่ อง แนวทางการบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : กรณี ศึกษาโรงเรี ยน
บ้านโป่ งน้ าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เสนอแนวทางการบริ หารจัดการหลักสูตร
สถานศึ กษา ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพครู และผูบ้ ริ หารสู่ ความเป็ นมืออาชี พกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสื่ อนวัตกรรมการ
เรี ยนรู ้ และกลยุทธ์ที่ 3 การประกันคุณภาพหลักสูตรส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 ด้านกระบวนการบริ หารและการจัดการหลักสู ตร ประกอบด้วย 1. การวางแผนการใช้หลักสู ตร
สถานศึกษา วางแผนงบประมาณ การจัดเตรี ยมสื่ ออุปกรณ์การเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน การ
ประชาสัมพันธ์หลักสู ตร การพัฒนาครู 2. การนาหลักสู ตรสถานศึกษาไปใช้ มีดงั นี้ ครู ผสู ้ อนจัดทาโครงสร้างรายวิชาโดย
กาหนดชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้ ระบบมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั และกาหนดสาระการเรี ยนรู ้ และหน่วยการเรี ยนรู ้ โรงเรี ยน
จัดทาโครงสร้างหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 3. การสนับสนุ นการใช้หลักสู ตรของสถานศึ กษา มีดงั นี้ สนับสนุ นการ
บริ หารงานวิชาการ สร้างความสาเร็ จในการพัฒนาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สนับสนุนให้มีการนาเสนอหรื อเผยแพร่
ผลงานทางวิช าการ 4. การนิ เ ทศ ก ากับ ติ ด ตามการใช้หลัก สู ตรสถานศึ กษา มี ดัง นี้ โรงเรี ย นนิ เทศก ากับติ ดตามการ
ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 5. การประเมินการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา มีดงั นี้ การประเมิน
การบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ รวมทั้งสร้างเครื อข่ายการวิจยั พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรี ยนการสอน การ
วัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับ ศุภวิชญ์ ไชยมงคล (2561, น. 174 - 176) ได้ทาวิจยั เรื่ อง การพัฒนายุทธศาสตร์

การบริ หารและการจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สอดคล้องกับการศึกษา
ไทย 4.0 ของโรงเรี ยนผ่านศึ กสงเคราะห์ 2 พบว่า การศึ กษาภาพอนาคตที่ พึงประสงค์ ของการบริ หารและการจัดการ
หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0 ของโรงเรี ยนผ่าน
ศึกสงเคราะห์ 2 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 2) ด้านการบริ หาร และการจัดการหลักสูตร
ประกอบด้วย การวางแผนการใช้หลักสูตร การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ การสนับสนุนการใช้หลักสูตร การนิเทศกากับ
ติดตามการใช้หลักสูตร การประเมินการใช้หลักสูตร 3) ด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
3.3 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ของผูเ้ รี ยนใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ส่ งเสริ มให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนทากิจกรรมด้วยตนเองและการทางานเป็ น
กลุ่ ม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ข ้อ มู ล ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาความรู ้ แ ละข้อ คิ ด เห็ น ซึ่ ง กัน และกัน เน้น จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนโดยใช้วิธีการเชิงบวก ให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยผูส้ อนคอยส่งเสริ มและแนะนาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญสอดคล้องกับ รุ่ งนภา แก้ว
กองมา (2559 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง แนวทางการบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยนบ้านสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรดาเนิ นการ
เตรี ยมความพร้อมในการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 มีการวางแผน และนาหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบตั ิ
4. การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสันติคีรีวิทยาคม
ในสถานการณ์โควิด-19ที่สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0

ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผูบ้ ริ หารควรมีการจัดประชุม วางแผนในการพัฒนาบุคลากรและครู ผสู ้ อนให้มีความรู ้ความเข้าใจในการนา
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
2 . ผูบ้ ริ หารควรนากลยุท ธ์ที่ได้จ ากการวิจัยในครั้ งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารและการจัด การหลัก สู ต ร
สถานศึ กษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลด้านคุ ณภาพผูเ้ รี ยน ด้าน
กระบวนการบริ หารและการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. ผูบ้ ริ หารควรสร้ างความตระหนักรู ้ ถึงความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาความรู ้ ทักษะและ
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม รวมทั้งต้องสอดคล้องกับ
การศึกษา 4.0 เพื่อให้การบริ หารและการจัดการหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศมีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างยัง่ ยืน
4. ผูบ้ ริ หาร ครู ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในการจัดการศึกษา ควรเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
กาหนดแนวทางการบริ หารและการจัดการ ร่ วมถึงการนิเทศ กากับ ติดตาม และการประเมินผลการใช้หลักสู ตรสถานศึ กษา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับการศึกษา4.0

ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง พัฒนา และส่ งเสริ มการบริ หารและการ
จัดการหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์โควิด19ที่สอดคล้องกับการศึกษา4.0 เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการบริ หารและการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนสันติคีรีวทิ ยาคมให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

2 . ควรมีการวิจยั และพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในการบริ หารและการจัดการหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และเข้ากับบริ บทของสถานศึกษานั้น ๆ
3 . ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานในการบริ หารและการจัดการหลักสู ตร
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับการศึกษา4.0 เพื่อนาผลไปปรับปรุ งการบริ หารและการ
จัดการหลักสูตรให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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