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การศึกษาเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ในสถานการณ์โควิด-19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 มี
วัต ถุ ประสงค์ เ พื่อ พั ฒนายุท ธศาสตร์ก ารบริ ห ารการจั ด การเรี ย นรู้ ก ลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ วิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ในสถานการณ์โควิด -19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย แผนงาน โครงการ และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนการบริหาร
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ใน
สถานการณ์โควิด-19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 2) ด้าน
กระบวนการบริ ห ารและการจั ด การ 3) ด้ า นกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ
ประกอบด้ ว ย 7 ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ 1) พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มีผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุค 4.0 2) พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางเทคโนโลยี ทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพึ่ง พาตนตนเองได้ 3) สร้าง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 4) พัฒนา
ระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 5) พัฒนาศักยภาพของ
ครูตามแนวทางของการการศึกษา 4.0 ให้ทันกับโลกปัจจุบันและอนาคต 6) พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานการณ์โควิด -19
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (2564)
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7) พัฒนากระบวนการคิ ดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญ หาทางวิทยาศาสตร์ และการจัดการ
ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้เทคโนโลยี
คาสาคัญ : การพัฒนายุทธศาสตร์ การบริหารการจัดการเรียนรู้ สถานการณ์โควิด-19 การศึกษา 4.0
Abstract
The Study of the Development of a strategy for learning management in science and
technology learning subject groups of Rajaprajanugroh 3 0 th School in the situation of COVID19 that corresponds to Education 4.0. Its objectives are to study the development of a strategy
for learning management in science and technology learning subject groups of Rajaprajanugroh
30th School in the situation of COVID-19 that corresponds to Education 4.0.
The results of the study found that the research participants participated in a focus
group discussion together define visions, missions, goals, plans, projects and strategic issues
for learning management. To drive the management of learning management in science and
technology learning subject groups of Rajaprajanugroh 3 0 th School in the situation of COVID19 that corresponds to Education 4.0 for 3 issues:
1. Student quality issues
2. Administrative processes and management
3. Issues of Child Center Learning
It consists of 9 strategies which are
1 . Develop learners to have achievements in science and technology subjects
according to the goals set by educational institutions in accordance with educational
management in the 4.0 era.
2. Develop the quality of learners to be competent in modern technology and ready
to accept changes. and self-reliant
3. Create a science and technology learning management model to suit the needs of
the learners.
4 . Develop a management system and promote participation in educational
management in a concrete manner.
5 . Develop the potential of teachers according to the guidelines of Education 4 . 0 to
keep up with the present and future world.
6 . Develop instructional management techniques that focus on learners so that
learners have learning skills that are consistent with their education. 4.0 Covid-19 situation.
7 . Develop thinking processes and imagination the ability to solve scientific problems
and managing communication skills and the ability to make decisions using technology
Keyword : Strategy development, learning management, Covid-19 situation, Education 4.0

บทนา
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจาวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และ
ผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชีวิตและการทางาน เหล่ านี้ล้วนเป็นผลของความรู้
วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้ง
ความคิดเป็นเหตุเป็นผลคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู้ ใช้ความรู้
และทัก ษะเพื่อ แก้ปั ญหาหรือพั ฒนางานด้ วยกระบวนการออกแบบเชิ ง วิศ วกรรม มี ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ ประยุกต์ใช้ทักษะ
การคิดเชิงคานวณและความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
แก้ปัญ หาในชีวิ ตจริ ง อย่ างสร้างสรรค์ สามารถตั ดสินใจโดยใช้ ข้อมู ลที่ห ลากหลายและมีป ระจั กษ์พ ยานที่
ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสัง คมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based
society) ดังนั้นทุกคนจึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ
และเทคโนโลยีที่ มนุ ษย์ สร้ างสรรค์ขึ้ น สามารถน าความรู้ ไ ปใช้อ ย่า งมี เหตุผล สร้า งสรรค์ และมีคุ ณธรรม
(มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560),
2560, น.30)
การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 30 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยอิงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
(ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งได้มีการปรับปรุงมาทุกปี โดยมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.11 จาก 72.47 เป็น 74.58 และมีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ของรายวิชาวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา
2563 พบว่า ในระดับชั้น ป.6 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.46 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลดลง 3.91 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของปีการศึกษา 2563 พบว่าทั้งระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธ ยมศึ กษาปีที่ 3 มีค ะแนนเฉลี่ ยน้ อ ยกว่ าระดั บ ประเทศทั้ง สองระดั บ (รายงานการประเมิน ตนเองของ
สถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2563) จาก
ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดโดยลงถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ใ นห้ อ งเรี ยนของโรงเรี ยนราชประชานุ เ คราะห์ 30 ยัง ไม่เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ ข อง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และในปัจจุบันเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยังไม่มีทีท่าว่า
จะกลับมาดาเนินชีวิตตามปกติได้ ทาให้การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียัง
มีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมตามที่หลักสูตรกาหนด ซึ่งเป็นผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ซึ่ง
อาจส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนลดลงอีกด้วย
สถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นเป็นผลทาให้การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรในรูปแบบปกติได้เป็นผล
ทาให้การจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 เนื่องจากมี
ข้อจากัดในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 เช่น การต้องยึดแนวปฏิบัติตามคาสั่งของสาธารณะสุข
ความจาเป็นในการปฏิบัติตามคาสั่งของจังหวัด เป็นต้น
การจัดการศึกษา 4.0 เป็นแนวคิดตามความพยายามของรัฐบาลที่มีความมุ่ง มั่นในการนา “โมเดล
ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศที่ มีรายได้ปาน

กลางไปสู่ ป ระเทศที่ มี ร ายได้ สู ง การพั ฒ นาประเทศให้ ยั่ ง ยื น ตามแนวทาง Thailand 4.0 ได้ นั้ น ต้ อ งจั ด
การศึกษาให้สอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งการศึกษาไทยยุค 4.0 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอน ให้
ผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, 2560 : ออนไลน์)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าหากการจัดการเรียนการสอนยังเป็นไปในรูปแบบเดิมก็จะไม่สามารถ
ตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในยุค 4.0 ได้อีกต่อไป จึงทาให้การเรียนการสอนต้องมีการใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระบบการศึกษา (ออนไลน์ , 2564) ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นผลทา
ให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้ดังเช่นสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
ในปัจ จุ บัน การบริห ารการจั ดการเรี ยนรู้ ในสถานการณ์ โ ควิ ด -19 ที่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพจะช่ วยส่ ง เสริม ให้ก าร
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุเป้าหมายสูง สุด โดยปัจจุบันเราทราบกันดีว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทสาคัญในชีวิตของมนุษย์ดังนั้นการบริหารการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่มีกรอบสาระการเรียนรู้ เนื้อหา และกระบวนการเรียนรู้
เกี่ยวกับพื้นฐานการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 นั่นเอง
การบริหารการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 30 ให้สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานการณ์โควิด-19 ที่เผชิญ อยู่นี้เป็นเรื่องที่ท้าทาย
เนื่องจากเป็นสถานการณ์ใหม่ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงจาเป็นจะต้องมีแนวทางใหม่ในการพัฒนาการเรียนรู้ และ
แนวทางใหม่ที่ สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 คือการบริหารการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบริหารเชิงยุทธศาสตร์ โดยจาก
การศึกษาสภาพข้อมูลที่เก็บได้ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นพัฒนา (Total Quality Control : TQC) แต่เนื่องจากสภาวะ
วิกฤติในสถานการณ์โควิด-19 นั้นส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และยังมี
แนวโน้มเป็นไปในทางที่ถดถอย ผู้วิจัยได้เลือกใช้ทฤษฎีกระบวนการบริ หารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร
(Balanced Scorecard : BSC) ทฤษฎี ดั ง กล่ า วเป็ น การบริ ห ารองค์ ก ารที่ เ หมาะสมในการน ามาใช้ ใ น
สถานการณ์ ดังนั้นพอสรุปได้ว่าแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสถานการณ์โควิด -19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ของโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 30 ต้องมียุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการเรียนรู้ให้ดาเนินต่อไป
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
จากที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น ยุทธศาสตร์ในการบริหารการจัดการเรียนรู้จึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในสภาวการณ์ที่โลกต้องเผชิญ กับสถานการณ์โรคระบาดขณะเดียวกันการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาสู่การศึกษา 4.0 ทาให้สถานศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ กระบวนการในการ
บริหารการจัดการเรียนรู้ใหม่ให้สามารถดาเนินไปให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสาคัญที่สุดก็คือตัว
ผู้เรียน ดังนั้นยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงต้องได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อให้ได้
ยุทธศาสตร์ในการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสอดคล้องกับสภาพการบริหาร
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 และเหตุปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริหารการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสถานการณ์โควิด -19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
และภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการบริหารการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในสถานการณ์โควิด -19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 มาเป็นยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 และเพื่อนาผลการวิจัยที่ได้
ไปเป็น แนวทางในการเสนอแนะการกาหนดนโยบายและวางแผนการจัดการศึก ษาของโรงเรียนให้ บรรลุ
เป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ในสถานการณ์โควิด-19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ด้านความรู้
ผลจากการวิ จั ย นี้ ท าให้ ไ ด้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารการจั ด การเรี ย นรู้ ของกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรีย นราชประชานุ เ คราะห์ 30 ในสถานการณ์โ ควิด -19 ที่ ส อดคล้อ งกั บ
การศึกษา 4.0 เพื่อการบริหารการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ด้านการนาไปใช้
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ งต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 30 เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนงานของสถานศึกษา วางโครงสร้างการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา ตลอดจนสามารถควบคุมการบริหาร
และการจัดการ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้ บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
ดังนี้
2.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถนายุทธศาสตร์การ
บริหารการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์โควิด -19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนายุทธศาสตร์การบริหารการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์
โควิด-19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบในสถานศึกษาซึ่งจะทาให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์โควิด -19 ที่สอดคล้อง
กับการศึกษา 4.0 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คาถามการวิจัย
1. สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ในสถานการณ์โควิด-19 มีคุณภาพอยู่ในระดับใด และมีเหตุปัจจัยสาคัญ
ใดบ้างที่มีผลต่อคุณภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ในสถานการณ์โควิด-19
2. ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการบริหารการจัดการเรียนรู้และยุทธศาสตร์ของการบริหารการ
จัด การเรีย นรู้ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีข องโรงเรีย นราชประชานุ เคราะห์ 30 ใน
สถานการณ์โควิด-19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ปีการศึกษา 2564 - 2566 ควรเป็นอย่างไร

ขอบเขตการวิจัย
1. ด้านเนื้อหา
1.1 แนวทางในการบริหารการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ในการกาหนดแผนงานโครงการ
1.2 กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการบริหารการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่การประเมินสภาวการณ์ การกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดพันธกิจ การ
กาหนดเป้าหมาย และการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการกาหนดแผนงานโครงการ
2. ด้านแหล่งข้อมูล
2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าและครูผู้สอนกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง
3. ด้านเวลา ปีการศึกษา 2564
4. ด้านพื้นที่วิจัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
วิธีดาเนินการวิจัย
การพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ข องการบริ ห ารการจั ด การเรี ย นรู้ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ในสถานการณ์โควิด -19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ผู้วิจัย
ได้ อ อกแบบการวิ จั ย ใช้ วิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Educational Research) โดยใช้
กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู ผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียน โดย
ร่วมกันประเมินสภาวการณ์ภายนอกและภายใน และร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของการ
บริ ห ารการจั ด การเรี ยนรู้ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ วิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี และร่ ว มกัน ก าหนดประเด็ น
ยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาในมุมมองของ Balanced Scorecard เพื่อขับเคลื่อนการบริหารการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ในสถานการณ์โควิด-19
ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ประเด็น คาถามการสนทนากลุ่ม แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
เรื่อง การประเมินสภาวการณ์ภายนอกและภายใน เกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ในสถานการณ์โควิด-19 ที่สอดคล้องกับ
การศึกษา 4.0 และนาผลการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์เนื้อหาสาคัญ และสังเคราะห์เพื่อสรุปหาแนวทางของ
การบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ในสถานการณ์โควิด -19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 โดยสรุปเนื้อหาเชิง
บรรยายและนาเสนอเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ในสถานการณ์โควิด-19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 กาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ได้ดังนี้
1. การกาหนดวิสัยทัศน์การบริหารการจัดการเรียนรู้
ดังนี้ การจัดการเรียนรู้โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศบนพื้น ฐานการจัด การเรี ยนรู้ ใ นยุ ค 4.0 บ่ ม เพาะจิ ตวิ ญ ญาณของนั ก ประดิ ษฐ์ นั ก

นวัตกรรม สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เชื่อมโยงกับชีวิตตลอดจนมีเจตคติคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมต่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. การกาหนดพันธกิจ
พันธกิจการบริหารการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 1) พัฒนา
ผู้เรีย นให้เ กิดองค์ความรู้ผ่า นกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มีจิตวิ ทยาศาสตร์ มีคุณ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 2) พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบน
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 3) พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ ส ามารถเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง 4) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยง
กับชีวิตเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 5) สร้างผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์ นักนวัตกร เพื่อเพิ่ม
ความสามารถสู่เวทีการแข่งขัน
3. การกาหนดเป้าหมาย
การกาหนดเป้าหมายการบริหารการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดังนี้ 1) ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 2) ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง 4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับชีวิตของผู้เรียนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 5) ผู้เรียนมีความสามารถประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมสู่เวทีการ
แข่งขัน
4. ยุทธศาสตร์ในการกาหนดแผนงานโครงการ
ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
กาหนดแผนงานโครงการที่รองรับประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดองค์ประกอบของ
ยุทธศาสตร์ตามแนวทาง Balance Scorecard ได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านประสิทธิผล (Financial Perspective) มี 2 ยุทธศาสตร์ คือ
1. พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ต ามเป้ า หมายที่
สถานศึก ษาก าหนดสอดคล้องกับการจัดการศึ กษาในยุ ค 4.0 ประกอบด้ วย โครงการ 1 โครงการ ได้ แก่
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางเทคโนโลยี ทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพึ่งพา
ตนตนเองได้ ประกอบด้วย โครงการ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสาหรับการเรียนรู้ใน
สถานการณ์โควิด-19
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (Customer Perspective) มี 2 ยุทธศาสตร์
คือ
1. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย โครงการ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนตาม
ความจาเป็นพิเศษ
2. มุ่งพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการ
จัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย โครงการ 1
โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้สาหรับครู
และนักเรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
มี 2 ยุทธศาสตร์ คือ
1. พัฒ นาเทคนิ คการจัดการเรี ยนการสอนที่เ น้นผู้ เรี ยนเป็ นส าคั ญ ให้ผู้ เรีย นมี ทัก ษะการเรีย นรู้ ที่
สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย โครงการ 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสาหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 2) โครงการส่งเสริมครูผู้สอน
สาหรับการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์โควิด-19
2. พั ฒนาระบบบริ หารจั ด การและส่ ง เสริ มการมี ส่ว นร่ วมในการจัด การศึก ษาอย่ างเป็น รูป ธรรม
ประกอบด้วย โครงการ 1 โครงการ ได้แ ก่ โครงการพัฒ นาระบบการบริ หารอย่ างมี ส่วนร่ว มภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 มิ ติ ด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก รและบุ ค ลากร ( Learning and Growth
Perspective) มี 1 ยุทธศาสตร์ คือ
1. พัฒ นาศักยภาพของครูต ามแนวทางของการการศึก ษา 4.0 ให้ทั นกับโลกปัจจุ บันและอนาคต
ประกอบด้วย โครงการ 1 โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับ
การศึกษา 4.0 โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้สาหรับครูผู้สอน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึ กษาเรื่ อ งการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ การบริ ห ารการจั ด การเรี ย นรู้ ก ลุ่ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ในสถานการณ์โควิด -19 ที่สอดคล้องกับ
การศึกษา 4.0 ดังนี้
การวิเคราะห์สภาวการณ์ภายนอกและภายในโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร
การจัด การเรี ยนรู้ ก าหนดวิ สัย ทั ศ น์ก ารบริ หารการจั ดการเรี ย นรู้ ก ลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ วิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ในสถานการณ์โควิด -19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 คือ
ภายในปี การศึกษา 2564-2566 การจัดการเรียนรู้โดยมุ่ง ให้ผู้ เรีย นเกิ ดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานการจัดการเรียนรู้ใ นยุค 4.0 บ่มเพาะจิ ต
วิญญาณของนักประดิษฐ์ นักนวัตกรรม สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เชื่อมโยงกับชีวิตตลอดจนมีเจตคติคุณธรรม
จริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกาหนดพันธกิจการบริหารการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ พัฒนาผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ ส ามารถเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศบนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เ น็ต อย่ างทั่วถึ ง พัฒ นาการจั ดกิ จกรรมการเรีย นรู้ ที่หลากหลายและเชื่อ มโยงกั บชี วิต เพื่ อพั ฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน สร้างผู้เรียนให้เป็น นักประดิษฐ์ นักนวัตกร เพื่อเพิ่มความสามารถสู่เวทีการ
แข่ง ขั น ส่ ง เสริ มให้ ผู้เรีย นมีจิ ตวิทยาศาสตร์ มีคุณ ธรรม จริ ยธรรม และค่า นิยมที่พึง ประสงค์ การก าหนด
เป้าหมายการบริหารการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ ผู้เรียนให้เกิดองค์
ความรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับชีวิตของ
ผู้เรี ยนเพื่ อพั ฒนาผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนของผู้เ รีย น ผู้เ รียนมีค วามสามารถประดิ ษฐ์ คิดค้ น และพั ฒนา
นวัตกรรมสู่เวทีการแข่งขัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

สอดคล้องกับ ดารา วิมลอักษร (2558, บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์ การจัดการการ
เรียนรู้ ตามแนวการคิ ดเชิง ระบบและการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่ อเสริม สร้างความสามารถในการคิดเชิ ง
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย พบว่า ยุทธศาสตร์การจัดการ
การเรียนรู้ตามแนวการคิดเชิงระบบและการเรียนรู้แบบโครงงาน มีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) ชื่อยุทธศาสตร์ 2)
ความเป็นมาและความสาคัญ 3) แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์ 4) หลักการของยุทธศาสตร์ 5)
จุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์ 6) กระบวนการของยุทธศาสตร์ และ อรุณรัสมิ์ บารุงจิตร (2558, บทคัดย่อ) ได้ทา
การวิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์ก ารจัดการการเรียนรู้ โดยบูรณาการทฤษฎีการสร้างความรู้และแนวคิด
การเชื่อมโยงนิยมเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ยุทธศาสตร์
การจัดการการเรียนรู้ โดยบูรณาการสร้างความรู้และแนวคิดการเชื่อมโยงนิยม มีองค์ประกอบ ได้แก่ 1)
หลักการและเหตุผล 2) ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 3) หลักการของยุทธศาสตร์ 4) จุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์
5) การจัดการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
กาหนดแผนงานโครงการ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านประสิทธิผล (Financial Perspective) มี 2 ยุทธศาสตร์ คือ
1. พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ต ามเป้ า หมายที่
สถานศึก ษาก าหนดสอดคล้องกับการจัดการศึ กษาในยุ ค 4.0 ประกอบด้ วย โครงการ 1 โครงการ ได้ แก่
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางเทคโนโลยี ทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพึ่งพา
ตนตนเองได้ ประกอบด้วย โครงการ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสาหรับการเรียนรู้ใน
สถานการณ์โควิด-19
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (Customer Perspective) มี 2 ยุทธศาสตร์
คือ
1. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย โครงการ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนตาม
ความจาเป็นพิเศษ
2. มุ่งพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการ
จัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย โครงการ 1
โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้สาหรับครู
และนักเรียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
มี 2 ยุทธศาสตร์ คือ
1. พัฒ นาเทคนิ คการจัดการเรี ยนการสอนที่เ น้นผู้ เรี ยนเป็ นส าคั ญ ให้ผู้ เรีย นมี ทัก ษะการเรีย นรู้ ที่
สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย โครงการ 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสาหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 2) โครงการส่งเสริมครูผู้สอน
สาหรับการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์โควิด-19
2. พั ฒนาระบบบริ หารจั ด การและส่ ง เสริ มการมี ส่ว นร่ วมในการจัด การศึก ษาอย่ างเป็น รูป ธรรม
ประกอบด้วย โครงการ 1 โครงการ ได้แ ก่ โครงการพัฒ นาระบบการบริ หารอย่ างมี ส่วนร่ว มภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 มิ ติ ด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก รและบุ ค ลากร ( Learning and Growth
Perspective) มี 1 ยุทธศาสตร์ คือ
1. พัฒ นาศักยภาพของครูต ามแนวทางของการการศึก ษา 4.0 ให้ทั นกับโลกปัจจุ บันและอนาคต
ประกอบด้วย โครงการ 1 โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับ
การศึกษา 4.0 โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้สาหรับครูผู้สอน
สอดคล้ อ งกั บ กฤษณี มหาวิ รุ ฬ ห์
(2550, ไม่ปรากฏเลขหน้า) ได้กล่าวว่า การบริหารแบบบาลานซ์ สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard) คือ
ระบบหรือกระบวนในการบริหารงานชนิดหนึ่งที่อาศัยการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) เป็นกลไกสาคัญ Kaplan และ
Norton ได้ให้นิยามล่าสุดของ Balanced Scorecard ไว้ว่า “เป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการที่ช่วยในการนา
กลยุทธ์ไ ปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดยอาศัยการวัดหรือประเมิน (Measurement) ที่จะ
ช่วยทาให้องค์การเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จ
ขององค์ ก ร (Alignment and focused) แนวคิ ดแบบ Balanced Scorecard เกิ ด จาก Professor Robert
Kaplan อาจารย์ ประจามหาวิ ทยาลัย Harvard และ Dr. David Norton ได้เสนอแนวคิดในเรื่ อง ของการ
ประเมินผลองค์กร โดยพิจารณาตัวชี้วัดในสี่มุมมอง (Perspectives) ประกอบด้วย 1) มุมมองด้านการเงิน
(Financial Perspective) 2) มุ ม มองด้ า นลู ก ค้ า (Customer Perspective) 3) มุ ม มองด้ า นกระบวนการ
ภายใน (Internal Process Perspective) และ 4) มุม มองด้ านการเรีย นรู้ และการพัฒ นา (Learning and
Growth Perspective) มุมมองทุกด้านจะมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรเป็นศูนย์กลางในแต่ละด้าน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรน ายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารการจั ด การเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสถานการณ์โควิด -19 ไปวางแผนในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โดยมีการ
ประชุมชี้แจงครูผู้สอนให้มีความรู้และเข้าใจแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน
2. ผู้บริหารควรนาผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ส่ง เสริม และสนับสนุน ครูผู้สอนให้มี
ทักษะในการบริหารการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
3. ครูผู้ส อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรท าความเข้ าใจยุทธศาสตร์การ
บริหารการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาการบริหารการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 ในสถานการณ์โควิด-19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรของกลุ่มสาระให้มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป
2. ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 ที่สอดคล้องกับการศึกษา
4.0 ในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนางานวิชาการให้มีคุณภาพมากขึ้นในสถานการณ์โรคระบาด
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