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บทคัดย่ อ
การวิจ ัยเรื่ อ งนี้ ใช้ การวิจัยปฏิ บตั ิ ก ารแบบมีส่ ว นร่ ว ม (PAR) ผูว้ ิจ ัยได้อ อกแบบการวิจยั และก าหนด
วิธีการวิจยั เพื่อตอบคาถามการวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของโรงเรี ยนบ้านแซววิทยาคม ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ใน
สถานการณ์ก ารโควิด -19 มีเ ครื่ อ งมือ การวิจ ัย การประชุ มปฏิ บ ัติก ารอย่างมีส่ ว นร่ ว มและสร้ างสรรค์ (A-I-C)
ผูร้ ่ วมวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาครู ผสู้ อนวิทยาศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร รวมทั้งหมด 9 คน
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการบริ ห ารจัดการหลัก สู ตรกลุ่ มสาระวิทยาสาสตร์ และเทคโนโลยี ของ
โรงเรี ยนบ้านแซววิทยาคม ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์การโควิด -19 ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย แนวทางยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ หลังจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ร่ วมกันกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ แล้วได้พิจารณาโครงการที่รองรับประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิ
โดยกาหนดองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ตามแนวทาง บาลานซ์ สกอร์ การ์ด (Balanced Scorecard) สามารถกาหนด
ได้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ประสิ ทธิ ผล 2) คุณภาพการให้บริ การ 3) ประสิ ทธิ ภาพกระบวนการภายในและ
4) การพัฒนาองค์กรและบุคลากร ซึ่งเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการหลักสูตรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 3 ด้านได้แก่ 1)
ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน 2) ด้านกระบวนการบริ หารจัดการหลักสูตร 3) ด้านกระบวนการการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
คาสาคัญ : แนวทางการบริ ห ารจัดการหลัก สู ตร ,หลัก สู ตรกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ,
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ,สถานการณ์โควิด-19
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ABSTRACT
This research uses Participant Action Research (PAR) the researcher designed the research. and
formulate research methods to answer research questions with purpose To study the management guidelines for the
science and technology learning curriculum of Ban Saeo Wittayakhom School consistent with 2 1 st century
educationIn the situation of COVID-19 have research tools Participatory and Creative Workshop (AIC) Research
participants were school administrators. Science teacher Head of Science and Technology Learning Group Head of
Academic Affairs Program administration committee 9 people
The results showed that Guidelines for Curriculum Management in Science and Technology Group of
Ban Saeo Wittayakhom School Consistent with education in the 21st century in the COVID-19 situation, consisting
of vision, mission, objectives, strategic guidelines plans and projects after the participants in the workshop jointly
formulate strategic issues then consider projects that support strategic issues. To put into practice by defining the
elements of the strategy according to the Balanced Scorecard guidelines can be set. 4 strategic issues: 1) effectiveness
2) service quality 3) internal process efficiency and 4) Organization and personnel development This is a guideline
for curricular management to achieve 3 objectives:1) Learner quality 2) Curriculum management process 3) Learnerfocused teaching and learning process
Keyword: Course Management Guidelines, Science and Technology Learning Subject Group Courses,
21st century education, Covid-19 situation

บทนา
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ปั จจุบนั สังคมโลกมีความแตกต่างจากอดีต มีการเปิ ดกว้าง ยอมรับ และให้
ความสาคัญกับข้อมูลความรู้และข่าวสารที่หลากหลาย ในการจัดการศึกษาในยุคนี้ การเรี ยนรู้ในรู ปแบบเดิมนั้นใช้
ไม่ได้แล้ว ในปัจจุบนั ครู เปลี่ยนบทบาทเป็ นผูช้ ้ ีแนะ ผูเ้ รี ยนต้องมีศกั ยภาพที่จะเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเอง จึงเรี ยกได้ว่าเป็ น
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึก ษาในยุคนี้ จ าเป็ นต้องพัฒนาเพิ่มเติ มในเรื่ องของทักษะการเรี ยนรู้และ
นวัต กรรม คื อ 3R4C ซึ่ ง 3R ได้แ ก่ Reading , Writing และ Arithmetic และ 4C ได้แ ก่ Critical Thinking,
Communication , Collaboration และ Creativity รวมไปถึงทักษะชีวิตและทักษะอาชี พ ด้านสารสนเทศสื่ อ และ
เทคโนโลยี ซึ่งการบริ หารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ ต้องคานึกถึงการสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก 4
สถานการณ์โควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่ อประชากรโลกเป็ นวงกว้าง โดยมีจ านวนผูป้ ่ วยติ ดเชื้อและ
ผูเ้ สี ยชีวิตเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ ว องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เป็ นโรคระบาดใหญ่ ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 (WHO, 2020, ย่อหน้า 17) อีกทั้งการแพร่ ระบาดของโค
วิด-19 ทาให้พฤติกรรมมนุ ษย์ คือการบริ โภคและการบริ การเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลายด้าน ส่ งผลให้ใน
หลายภาคส่ วนได้รับผลกระทบ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว เทคโนโลยี และการศึกษา จากสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นอยากให้ทุกคนลองมองว่า “ในทุกเหตุการณ์ที่เรามองว่าเป็ นวิกฤติ ย่อมมีโอกาสซ่ อนอยูเ่ สมอ” เพื่อให้เราได้
"การจัดการศึกษาในศตวรรษที่21* - ThaiJO." https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/download/246719/166655/.
Accessed 13 Feb. 2022.
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เข้าใจโลกปั จจุบนั มากขึ้น รวมถึงเพื่อเตรี ยมตัวตั้งรับเมื่อสถานการณ์เช่นนี้ กลับมาใหม่อีกครั้ง 5 และเหตุการณ์น้ ีทา
ให้เกิดความวิตกกังวลไปทัว่ โลก มีการปิ ดประเทศ เพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของโรค6
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และสถานการณ์ที่มีการแพร่ ระบาดของโค
วิด-19 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรี ยนบ้านแซววิทยาคม ได้รับผลกระทบ ต่อการจัด
การศึกษาในหลายด้านรวมถึงปั ญหาด้านการบริ หารจัดการหลักสูตรซึ่ งถือเป็ นหัวใจสาคัญในการจัดการเรี ยนการ
สอนแก่ผเู้ รี ยน ซึ่ งในการบริ หารจัดการหลักสู ตรให้ประสิ ทธิภาพนั้นต้องเป็ นไปมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รี ยน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ และ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
แนวทางการบริ หารจัดการหลักสูตร มีบทบาทสาคัญในการจัดทาหลักสู ตรและดาเนิ นการนาหลัก สู ตรสู่
การปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตามคุณภาพมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี้วดั
ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดงั กล่าวสถานศึกษาจึง
ต้องออกแบบหลักสูตรให้ครอบคลุมส่ วนที่เป็ นหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิ การ
ได้ประกาศใช้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานอันเป็ นความคาดหวังที่กาหนดไว้ร่วมกันในการ
พัฒนา นอกจากนั้นหลักสู ตรยังต้องสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
ให้ผเู้ รี ยนเป็ นสมาชิกที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในการจัดการศึกษาให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
จึงเป็ นโจทย์สาคัญของสถานศึกษาที่จะหาแนวทางอย่างไรให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ ได้ จากความเป็ นมาและความสาคัญ
ของปั ญหาดังกล่าว จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่ตอ้ งมีการศึกษาด้วยกระบวนการวิจยั เพื่อหาแนวทางการบริ หารจัด
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรี ยนบ้านแซววิทยาคม ที่สอดคล้องกับการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์โควิด -19 ซึ่ งเป็ นอีกหลักสู ตรที่มีความสาคัญต่อผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพและมี
ประสิ ทธิ ผล สอดคล้อ งกับสภาพการบริ หารจัดการหลัก สู ตรและเหตุ ปัจจัยที่สาคัญ ที่มีผลต่ อการบริ หารจัดการ
หลักสูตรส่ งผลต่อการมองภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการบริ หารจัดการหลักสูตร มาสู่แนวทางการบริ หารจัดการ
หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนาผลการวิจยั ที่ได้ ไปเป็ นแนวทางในการเสนอแนะการกาหนด
นโยบายและวางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนบ้านแซววิทยาคม ให้บรรลุเป้ าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภายใต้สถานการณ์แพร่ ระบาดโควิด-19 ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาภาพอนาคตและแนวทางการบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ของโรงเรี ยนบ้านแซววิทยาคม ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์โควิด- 19

5

"ชีวติ คิดบวก สู ้โควิด | กองทุนการออมแห่งชาติ." https://www.nsf.or.th/node/798. Accessed 13 Feb. 2022.
"เมื่อ COVID-19 ทาให้เราได้ “เรี ยนรู ้” และ “ปรับเปลีย่ น”." https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/tips-for-you/coronamake-change.html. Accessed 13 Feb. 2022.
6

ประโยชน์ ของการศึกษา
1. ด้านความรู้ ผลจากการวิจยั ทาให้ได้องค์ความรู้ใหม่ ที่เกี่ยวกับสภาพการบริ หารและเหตุปัจจัยสาคัญ
ที่มีผลต่อคุณภาพของการบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากนี้ยงั ทาให้
เห็นภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการบริ หาร รวมถึงแนวทางยุทธศาสตร์ในการบริ หารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของโรงเรี ยนบ้านแซววิทยาคม ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์โควิด – 19
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในปัจจุบนั และในอนาคต
2. ด้านการนาความรู้ไปใช้ ผลจากการวิจยั ในครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารสถานศึกษาในภาวะ
วิก ฤตการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรน่ า 2019 (Covid-19) ในการนาไปใช้ว างแผนบริ หารงานวิชาการ การ
บริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดโครงสร้างองค์กร ของโรงเรี ยนบ้าน
แซววิทยาคมให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตลอดจนสามารถควบคุมการบริ หารจัดการ และ
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน ให้บรรลุเป้ าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 แนวทางการบริ ห ารการจัด การหลัก สู ต ร คื อ วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ จุ ด มุ่ ง หมาย ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการและแผนที่ยทุ ธศาสตร์ ตามแนวทางของ บาลานสกอการ์ด (Balanced Scorecard)
1.2 กระบวนการพัฒนาแนวทางการบริ ห ารการจัดการหลัก สู ตร ได้แก่ ประเมินสภาวการณ์
กาหนดวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิจ กาหนดจุดมุ่งหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อกาหนดแผนงานและโครงการ
2. ขอบเขตแหล่งข้อมูล
2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู ผสู้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) ได้แก่ เอกสารแบบประเมินตนเอง (SAR) บทความและ
งานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และสถานการณ์โควิด-19
3. ด้านพื้นที่ โรงเรี ยนบ้านแซววิทยาคม อาเอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
4. ด้านระยะเวลา 1 สิ งหาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาภาพอนาคตที่พึงประสงค์และแนวทางการบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ของโรงเรี ย นบ้า นแซววิท ยาคม ที่ ส อดคล้อ งกับ การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ใน
สถานการณ์โควิด-19 ควรเป็ นอย่างไร ผูว้ ิจ ัยได้อ อกแบบการวิจ ัย โดยใช้ก ารวิจ ัยเชิ งปฏิบตั ิ ก ารแบบมีส่ วนร่ วม
(Participatory Action Research ) โดยมีผรู้ ่ ว มวิจ ัย ประกอบด้ว ย ผูบ้ ริ ห ารผูบ้ ริ ห ารสถานศึก ษา หัว หน้าวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครู ผูส้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตร
ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิ คการประชุ มปฏิ บตั ิการอย่างมีส่ว นร่ ว มและสร้างสรรค์ (AIC) ใช้การวิเคราะห์ภาพอนาคตร่ ว มกัน
(Scenario Planning) ซึ่งได้มองภาพอนาคตอันพึงประสงค์ 3 ด้าน 1) ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน 2) ด้านกระบวนการบริ หาร
จัดการหลักสูตร 3) ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จากนั้นร่ วมกันหาแนวทางในการ

บริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรี ยนบ้านแซววิทยาคม ที่สอดคล้อง
กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์โควิด-19 เริ่ มจากการ ประเมินสภาวการณ์ภายนอก (PESTEL Analysis)
ประเมินสภาวการณ์ภายใน (7s Mckinsey) เพื่อใช้ในการ กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ และแผนที่ยทุ ธศาสตร์ (Strategy Map) ตามแนวทางของ บาลานสกอการ์ด (Balance Scorecard)
การวิเคราะห์การประชุมเชิงปฏิบตั ิการจะใช้การแปลความหมายที่เหมาะสมจาก ข้อมูล การวิเคราะห์จากบันทึกย่อ
การวิเคราะห์จากการบันทึกเสี ยง และนาผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการมาสังเคราะห์ เพื่อสรุ ปหาแนวทางการบริ หาร
จัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของโรงเรี ยนบ้านแซววิทยาคม ที่สอดคล้องกับ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์โควิด-19 โดยนามาสรุ ปเป็ นความเรี ยง

สรุปผลการวิจัย
การศึก ษาภาพอนาคตที่ พึ ง ประสงค์และแนวทางการบริ ห ารจัดการหลัก สู ต รกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ของโรงเรี ย นบ้า นแซววิท ยาคม ที่ ส อดคล้อ งกับ การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ใน
สถานการณ์โควิด-19 สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ข องการบริ หารจัดการหลัก สู ตรกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ของโรงเรี ยนบ้านแซววิทยาคม ที่ส อดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์โควิด -19
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านคุ ณภาพผูเ้ รี ยน พบว่าผูร้ ่ ว มการวิจ ัย ต้อ งการให้ผเู้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สู งขึ้ นทุก ปี ผูเ้ รี ยนนาความรู้ ไปปรั บใช้ในชี วิตประจาวัน มีทกั ษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด มีความใฝ่ เรี ยนรู้ มี
ความรับผิดชอบมุ่งมัน่ ในการทางาน ส่ งเสริ มทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผเู้ รี ยน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างมีความสุ ข
1.2 ด้านกระบวนการบริ หารจัดการหลักสูตร พบว่าผูร้ ่ วมการวิจยั ต้องการ ดังนี้
1.2.1 ด้านการวางแผนการใช้หลักสู ตร สถานศึกษาควรกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร มีการ
วางแผนในการนาหลักสูตรไปใช้ มีการจัดทาแผนพัฒนาหลักสูตรที่ชดั เจน มีการวางแผนการจัดโครงสร้างหลักสู ตร
อย่างถูกต้อง มีการวางแผนในการสนับสนุ น พัฒนาครู มีการวางแผนการนิเทศ กากับ ติดตามการใช้หลักสูตร และมี
การวางแผนในการประเมินการใช้หลักสูตร
1.2.2 ด้านการนาหลัก สู ตรไปใช้ สถานศึก ษาจัดประชุ มชี้ แจงและทาความเข้าใจเกี่ ยวกับ
หลักสู ตร มีการจัดทาโครงสร้างรายวิชาตามหลักสูตรที่ถูกต้อง จัดการเรี ยนการสอนตามหน่ วยและแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ และควรประเมินผลการเรี ยนรู้ตามตัวชี้วดั
1.2.3 ด้านการสนับสนุ นการใช้หลักสู ตร สถานศึกษาควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร มีการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ สื่ อเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการทันสมัย และ
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา มีการสร้างเครื อข่ายการพัฒนาหลักสู ตรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้มีการนาเสนอ เผยแพร่ ผลงานที่ได้จากการจัดการเรี ยนการสอน
1.2.4 ด้านการนิ เทศกากับติดตามการใช้หลักสู ตร สถานศึกษาควรกาหนดนโยบาย กรอบ
แนวคิด และเกณฑ์การนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้ มีการนิ เทศ กากับ ติดตามการใช้หลักสู ตร

อย่างเป็ นระบบตามแผนที่วางไว้ มีการกากับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล มีระบบการปรับปรุ ง
พัฒนาผลการใช้หลักสูตร หลังจากที่มีการนิเทศติดตาม อย่างเป็ นระบบ
1.2.5 ด้านการประเมินการใช้ห ลัก สู ตร มีก ารวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ว ยวิธี ก ารที่
หลากหลาย มีการประเมินการบริ หารจัดการหลักสูตรนาผลการประเมินไปเป็ นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรมีการ
ประเมินการใช้หลักสู ตรโดยการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร มีการติดตามผลการใช้หลักสู ตรจากผลงานของนักเรี ยน
อย่างต่อเนื่อง
1.3 ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ พบว่าผูร้ ่ วมการวิจยั ต้องการ ให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้จากรู ปธรรมไปหานามธรรม จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ให้ผเู้ รี ยน
ได้มีโอกาสฝึ กฝนทากิจกรรมนั้นซ้ า ๆ เพื่อให้เกิดความชานาญและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ จัด
เนื้ อหาในกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยนโดยคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ฝึ กทักษะกระบวนการคิ ด สามารถประยุกต์ใช้ค วามรู้ ในการแก้ปัญหา ส่ งเสริ มให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้โดยการ
ทางานเป็ นกลุ่มเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็ นซึ่ งกันและกัน มีการจัดบรรยากาศในชั้น
เรี ยนให้เอื้อต่อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนมากที่สุด จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยในการ
จัดการเรี ยนรู้ เพื่อ กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน และมีก ารจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประเมินตนเองให้ได้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู้ให้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. แนวทางการบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของโรงเรี ยน
บ้านแซววิทยาคม ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์โควิด-19
จากการด าเนิ น การวิ จัย พบว่ า แนวทางในการบริ ห ารจัด การหลัก สู ต รกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ของโรงเรี ย นบ้า นแซววิท ยาคม ที่ ส อดคล้อ งกับ การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ใน
สถานการณ์โควิด -19 จ าเป็ นต้อ งมี การก าหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิ จ การก าหนดจุ ดมุ่งหมาย การก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ และแผนที่ยทุ ธศาสตร์ (Strategy Map)
2.1 วิสัยทัศน์
“กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มุ่ ง เน้ น ให้ ผูเ้ รี ย นเป็ นคนดี มี ท ัก ษะ
กระบวนการคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ และสร้างองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ โดยเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ สามารถประยุก ต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีในการสร้ างนวัตกรรมสู่ นวัตกร มีเ จตคติ ที่เ หมาะสมต่ อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในศตวรรษที่ 21”
2.2 พันธกิจ
1) พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน สามารถ
นาไปเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้สิ่งต่าง ๆ และเป็ นพื้นฐานสาหรับการศึกษาต่อ 2) จัดกิจกรรมกระบวนการเรี ยนรู้
อย่างหลากหลายต่อเนื่อง ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้อย่างมีความสุ ข 3) จัดแผนการเรี ยนการสอน
ให้แก่ ผเู้ รี ยน เพื่อ ให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสเรี ยนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตามความถนัดและความสนใจ 4)
พัฒนาบุคลากรของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้และทักษะตลอดจนนาประสบการณ์
มาใช้ในการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 5) มีการนิ เทศและติดตามอย่างเป็ นระบบในด้านการเรี ยนการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6) จัดการเรี ยนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม ในทุกรายวิชาอย่าง
เป็ นรู ปธรรม จัดกิจกรรมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นักเรี ยนกล้าแสดงออก และได้ปฏิบตั ิกิจกรรม

ต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจ 7) จัดกิจกรรมนาเสนอผลงานนักเรี ยน – ครู ในงานนิ ทรรศการทางวิชาการ
ภายในโรงเรี ยน 8) สนับสนุน ส่ งเสริ มให้ครู ผลิตสื่ อและนวัตกรรมประกอบการเรี ยนการสอนตามเนื้อหาการเรี ยนรู้
9) จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม พัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถ และช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีปัญหาด้านการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 10) วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งทางด้านความรู้ทกั ษะ/
กระบวนการ สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.3. จุดมุ่งหมาย
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีมุ่ ง พัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ เ ป็ นคนดี มีปัญ ญา
มีความสุ ขมีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ และผูเ้ รี ยนมีคุณภาพตามเกณฑ์ของคุ ณภาพผูเ้ รี ยนกลุ่ ม
สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเมื่อจบการศึกษา 1) มีคุณภาพตามเกณฑ์ของคุณภาพผูเ้ รี ยนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ เห็ นคุณค่าของตนเอง มี
วินยั และปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) มีความรู้ ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทกั ษะชีวิต 4) มีสุขภาพกาย
และสุ ขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย 5) มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพล
โลก ยึดมัน่ ในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข 6) มีจิตสานึก
ในการอนุ รักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์
และสร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านประสิ ทธิผล มี 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามจุดมุ่งหมาย ที่สถานศึกษากาหนด สอดคล้องกับการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มี 2 โครงการ ได้แก่ 1)โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ผา่ นกระบวนการคิ ดและปฏิบตั ิ
จริ ง (Active Learning) 2)โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิ ยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษา
ก าหนด มี 2 โครงการ ได้แก่ 1)โครงการพัฒนาศัก ยภาพผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 2)โครงการส่ งเสริ มคุ ณธรรม
จริ ยธรรมในสถานศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านคุ ณภาพการให้บริ การ มี 3 ยุทธศาสตร์ คื อ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนา
สภาพแวดล้อม การบริ การ และสังคมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน มี 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ แหล่งเรี ยนรู้ และปรับปรุ งภูมิทศั น์ 2)โครงการห้องเรี ยนคุณภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 มี 2
โครงการ ได้แก่ 1)โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 2)โครงการส่ งเสริ มทักษะที่สาคัญใน
ศตวรรษที่ 21 ของผูเ้ รี ยน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน มีการตรวจสอบ และ
ประเมินความรู้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มี 2 โครงการ 1) โครงการอบรมการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการ
สอน 2)โครงการส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านประสิ ทธิ ภาพกระบวนการภายใน มี 3 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ที่ 6
พัฒนาระบบบริ หารจัดการและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา มี 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนา
คุณภาพระบบการบริ หาร 2) โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร 3) โครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 พัฒนาระบบประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง มี 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ส่ งเสริ มและปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการ

เรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิ ทธิภาพสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มี 1 โครงการ
ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร และบุคลากร มี 2ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ ที่ 9
พัฒนาคุณภาพครู ให้มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มี
2 โครงการ ได้แ ก่ 1)โครงการส่ ง เสริ ม การจัด การเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
2)โครงการนิ เทศการสอน ยุทธศาสตร์ ที่ 10 ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรม
พัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา มี 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาครู สู่การพัฒนาหลักสูตร

อภิปรายผล
จากการศึกษาภาพอนาคตที่พึงประสงค์และแนวทางการบริ หารจัดการหลัก สู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ของโรงเรี ยนบ้า นแซววิ ท ยาคม ที่ ส อดคล้อ งกับ การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21
ในสถานการณ์โควิด-19 สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ข องการบริ หารจัดการหลัก สู ตรกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ของโรงเรี ยนบ้านแซววิทยาคม ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์โควิด-19
1.1 ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน

1) ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน พบว่า ต้อ งการให้ผเู้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องทุกปี ให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 1) ทักษะการ
เรี ยนรู้และสร้างนวัตกรรม ได้แก่ คิดสร้างสรรค์ ใส่ ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็ น สื่ อสารดี เต็มใจร่ วมมือ
2) ทักษะสารสนเทศ สื่ อ เทคโนโลยี ได้แก่ อัพเดตข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่ อ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉลาด
สื่ อสาร 3) ทักษะชีวิตและอาชี พ ได้แก่ มีความยืดหยุ่น รู้จกั ปรับตัว ริ เริ่ มสิ่ งใหม่ ใส่ ใจดูแลตัวเอง รู้จกั เข้าสังคม
เรี ยนรู้นวัตกรรม มีความเป็ นผูน้ า รับผิดชอบต่อหน้าที่ พัฒนาอาชีพ หมัน่ หาความรู้รอบด้าน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด

2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความรู้ เข้าใจในสภาพสังคมเศรษฐกิจ การ
เปลี่ ยนแปลงของโลกในปั จจุบนั สามารถปรั บ ตัว ใช้ชีวิต ในสั งคมได้อย่างมีค วามสุ ข มีภูมิต้านทาน เข้าใจหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงปฏิบตั ิตนตามหน้าที่ของการเป็ นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามเข้าใจวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ง
ควรเน้นการปลูกฝังจิตสานึกที่ดีให้กบั ผูเ้ รี ยน ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบตั ิ มีความรู้
ความเข้าใจ มีทกั ษะพื้ นฐานที่จ าเป็ นต่ อการดารงชี วิต รู้ เ ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสั งคม ควรเน้นให้ผเู้ รี ยนนา
ความรู้มาใช้กบั กระบวนการเทคโนโลยี ในการสื บค้นหาข้อมูล การใช้ขอ้ มูล มาปรับใช้กบั ชีวิตประจาวัน
1.2 ด้านกระบวนการบริ หารจัดการหลักสู ตร ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการบริ หารจัดการ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของโรงเรี ยนบ้านแซววิทยาคม ที่สอดคล้องกับการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์โควิด-19 มี 5 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนการใช้หลักสู ตร 2) การนาหลักสูตรไปใช้
3) การสนับสนุ นการใช้หลักสู ตร 4) การนิ เทศกากับติดตามการใช้หลักสูตร 5) การประเมินการใช้หลักสู ตร ให้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น คลอบคลุมทุกๆมิติ

1.3 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ พบว่า ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนมีส่วน
ร่ วมในการวางแผนการดาเนิ นกิ จกรรมการเรี ยนรู้ มีการประเมินผลการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ ง คานึ งถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ตามความถนัดและสนใจของผูเ้ รี ยน ใช้วิธีการเสริ มแรงทางบวก เช่น การให้
รางวัล การยกย่องชมเชย มุ่งส่ งเสริ มให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยผูเ้ รี ยนทากิจกรรมด้วยตนเองให้มากที่สุด ส่ งเสริ ม
ให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้โดยการทางานเป็ นกลุ่มเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ขอ้ คิดเห็ นซึ่ งกันและ
กัน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ใช้ความคิด ในการหาเหตุผล
คิดแก้ปัญหา อย่างมีระบบ โดยจัดกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบลงมือปฏิบตั ิเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง
สามารถนาความรู้ไประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู้ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ มีการ
บริ หารจัดการชั้นเรี ยนแบบนวัตกรรม ห้องเรี ยนมีความสะอาด ปลอดภัย มี การตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนด้วย
วิธีการที่หลากหลายและเป็ นระบบ

2. แนวทางการบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของโรงเรี ยน
บ้านแซววิทยาคม ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์โควิด-19 จาเป็ นต้องมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ
จุดมุ่งหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) จากการวิเคราะห์สภาวการณ์ภายนอก
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบจากปั จจัยภายนอก ( PESTEL Analysis) และวิเคราะห์สภาวการณ์ภายใน
โดยใช้ กระบวนการบริ หารจัดการองค์กรของ ( McKinney 7-S Framework) ได้มาซึ่ งวิสัยทัศน์ในการบริ ห าร
จัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 วิสัยทัศน์ ภายในปี การศึกษา 2565-2567 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนเป็ นคนดี มีทกั ษะกระบวนการคิ ด การแก้ปัญ หาอย่างเป็ นระบบ และสร้ างองค์ค วามรู้ ได้อย่าง
เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ สามารถประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมสู่
นวัตกร มีเจตคติที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในศตวรรษที่ 21
2.2 กาหนดพันธกิจ 1) พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตามศัก ยภาพ
ของผูเ้ รี ยน และสามารถนาไปเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้ สิ่งต่ าง ๆ และเป็ นพื้นฐานส าหรั บการศึกษาต่ อ 2) จัด
กิจกรรมกระบวนการเรี ยนรู้อย่างหลากหลายต่อเนื่อง ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้อย่างมีความสุ ข
3) จัดแผนการเรี ยนการสอนให้แก่ผเู้ รี ยน เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตามความ
ถนัดและความสนใจ 4) พัฒนาบุคลากรของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้และทักษะ
ตลอดจนนาประสบการณ์มาใช้ในการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 5) มีการนิ เทศและติดตามอย่างเป็ น
ระบบในด้านการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6) จัดการเรี ยนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรม
จริ ยธรรม ในทุกรายวิชาอย่างเป็ นรู ปธรรม จัดกิจกรรมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้นั กเรี ย นกล้า
แสดงออก และได้ปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจ 7) จัดกิจกรรมนาเสนอผลงานนักเรี ยน – ครู
ในงานนิทรรศการทางวิชาการภายในโรงเรี ยน 8) สนับสนุน ส่ งเสริ มให้ครู ผลิตสื่ อและนวัตกรรมประกอบการเรี ยน
การสอนตามเนื้อหาการเรี ยนรู้ 9) จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม พัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถ และช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีปัญหา
ด้านการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 10) วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริ ง ด้ว ยวิธี การที่หลากหลายให้
ครอบคลุมทั้งทางด้านความรู้ทกั ษะ/กระบวนการ สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.3 กาหนดจุดมุ่งหมาย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ น
คนดีมีปัญญา มีความสุ ขมีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ และผูเ้ รี ยนมีคุณภาพตามเกณฑ์ของคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อจบการศึกษา 1) มีคุณภาพตามเกณฑ์ของคุณภาพผูเ้ รี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ เห็ นคุณค่าของ
ตนเอง มีวินัยและปฏิ บตั ิ ตนตามหลัก ธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อ ศาสนาที่ตนนับถื อ ยึดหลัก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 3) มีความรู้ ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทกั ษะชีวิต
4) มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี มีสุขนิ สัย และรักการออกกาลังกาย 5) มีความรักชาติ มีจิตสานึ กในความเป็ น
พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข 6) มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ
ที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ในการเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ของโรงเรี ย นบ้า นแซววิท ยาคม ที่ ส อดคล้อ งกับ การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ใน
สถานการณ์โควิด-19 หลังจากผูร้ ่ วมวิจยั ประชุมปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมและสร้างสรรค์ (A-I-C) ร่ วมกันกาหนด
ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ แ ล้ว ได้พิ จารณาโครงการที่ รองรั บ ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ เ พื่ อ น าไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ม าก าหนด
องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ ) ตามแนวทางของ บาลานสกอการ์ ด (Balance Scorecard) ได้มาซึ่ งประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ในการกาหนดแผนงานโครงการ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านประสิ ทธิ ผล มี 3 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามจุ ดมุ่งหมาย ที่
สถานศึกษากาหนด สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มี 2 โครงการ ได้แก่ 1)โครงการพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง ( Active Learning) 2)โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ค่านิ ยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษากาหนด มี 2 โครงการ ได้แก่ 1)โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 2)
โครงการส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรมในสถานศึก ษา ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านคุ ณภาพการให้บริ ก าร มี 3
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อ ม การบริ การ และสังคมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยน มี 2
โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรี ยนรู้ และปรับปรุ งภูมิทศั น์ 2)โครงการห้องเรี ยนคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ให้
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี 2 โครงการ ได้แก่ 1)โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 2)โครงการส่ งเสริ มทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 ของผูเ้ รี ยน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรี ยนการสอน มีการตรวจสอบ และประเมินความรู้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มี 2 โครงการ 1) โครงการอบรมการ
ใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน 2)โครงการส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านประสิ ทธิ ภาพกระบวนการภายใน มี 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริ หารจัดการและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา มี 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ
การบริ หาร 2) โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร 3) โครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง มี 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่ งเสริ มและปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้มีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มี 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนา
องค์กร และบุคลากร มี 2ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาคุณภาพครู ให้มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการ
สอนให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มี 2 โครงการ ได้แก่ 1)โครงการส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2)โครงการนิ เทศการสอน ยุทธศาสตร์ ที่ 10 ส่ งเสริ มให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา มี 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ
พัฒนาครู สู่ การพัฒนาหลักสู ตร ซึ่ งสอดคล้องกับ ศุภวิชญ์ ไชยมงคล (2562 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั ในเรื่ อง การ
พัฒนายุทธศาสตร์การบริ หารและการจัดการหลักสู ตร กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0 ของโรงเรี ยนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 กล่าวว่าการพัฒนายุทธศาสตร์ การบริ หารและ
การจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระ ควรจะมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และแผนงานโครงการ

ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้ (ภายในสถานศึกษา)
1. ควรสร้างความตระหนักให้บุคคลากรในการพัฒนาความรู้ ทักษะและกระบวนการพัฒนาหลัก สู ตร
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์โควิด-19,สถานการณ์เปลียนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
2. ควรใช้งบประมาณและปั จจัยอื่น ๆ ที่จาเป็ นสนับสนุ นให้โป่ งใส คุม้ ค่า สามารถตรวจสอบได้ และ
เหมาะสมกับกลุ่มกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของโรงเรี ยนบ้านแซววิทยาคม
3. ควรจัดประชุ ม อบรมสัมมนา พัฒนาบุค ลากรและครู ผสู้ อนให้มีค วามรู้ ค วามเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริ หารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยนบ้านแซววิทยาคม

ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษารู ปแบบการนิ เทศ กากับ ติดตามประเมินผลการดาเนิ นงาน การบริ หารจัดการหลักสู ตร
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการจัดทาหลักสูตรสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของโรงเรี ยนบ้านแซววิทยาคม
2. ควรมีการศึกษาการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่ งเสริ มให้นาเทคโนโลยีมาพัฒนาสร้างสื่ อและนวัตกรรมการเรี ยนรู้
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