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บทคัดย่อ
การศึกษาอิสระครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาบาลี
ของโรงเรี ยนฝางธรรมศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานการณ์โควิด-19 ใช้วิธีการวิจยั แบบผสมผสานเครื่ องมือที่
ใช้ใ นการวิจัย คื อ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ การแบบมี ส่ว นร่ วมโดยผูร้ ่ วมประชุ มและให้ขอ้ มู ล ได้แก่ ผูอ้ านวยการ กลุ่ ม
บริ หารงาน 4 ฝ่ าย หัวหน้ากลุ่มสาระ และครู วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้ อหาสาคัญและสรุ ปเนื้ อหาเชิงบรรยายเป็ น
ความเรี ยง ผลการศึ กษา พบว่า กลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาบาลี จาเป็ นต้องมีการประเมิน
สภาวการณ์ การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ จุ ดมุ่งหมาย ประเด็นกลยุทธ์ และการกาหนดแผนงานโครงการ ซึ่ งได้กาหนด
ประเด็นกลยุทธ์ไว้ 3 ด้าน คือ 1.ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน 2.ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร 3.ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ นาไปสู่ การกาหนดแผนงานโครงการทั้ง 5 กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาภาษาบาลีตามเป้ าหมายที่สถานศึกษากาหนด สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานการณ์โควิด-19 กลยุทธ์ที่
2 พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพครู และระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรม

คาสาคัญ : กลยุทธ์, การบริ หารจัดการ, หลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาบาลี, การศึกษา 4.0,สถานการณ์โควิด-19
Abstract
This independent study aims to develop a strategy for managing the Pali language learning curriculum of Fang
Thammasuksa School in accordance with Education 4.0 in the situation of COVID-19. The integrated research method was
used. The research tools were participatory workshops by participants and information providers, including the 4
administrative group director, the subject group leader, and the teacher. The data were analyzed by analyzing the key
content and The descriptive content was summarized as an essay. The results of the study revealed that the management
strategy of the curriculum for the Pali learning subject group An assessment of the situation is required. Setting vision,
mission, objectives, strategic issues and project planning which has set the strategic issues in 3 areas: 1. The quality of
learners. 2. Curriculum management 3. The process of teaching and learning that focuses on learners is important. This
leads to the formulation of project plans for all 5 strategies as follows: Strategy 1 Develop learners to have achievements in
learning Pali according to the goals set by educational institutions. Consistent with Education 4.0 in the COVID-19
situation Strategy 2: Developing desirable characteristics of learners Strategy 3: Developing educational technology
systems and learning resources for learners Strategic 4: Developing quality within educational institutions Strategic 5:
Developing quality teachers and educational technology systems and innovations.

Keywords : strategy, management, Pali language group course, Education 4.0, Covid-19 situation

บทนา
การจัดการศึกษา 4.0 เป็ นแนวคิดของรัฐบาลที่มีความมุ่งมัน่ ในการนา “โมเดล ประเทศไทย 4.0” มาใช้เพื่อผลักดัน
ประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สูง การพัฒนาประเทศให้ยงั่ ยืนตามแนวทาง
Thailand 4.0 นั้นต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 ซึ่ งเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่สอนเน้นให้ผเู ้ รี ยน
สามารถนาองค์ความรู ้ที่มีอยูม่ าบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นและตอบสนองความ
ต้องการของสังคม แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบนั เกิดการแพร่ ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่ งผลกระทบให้รูปแบบการเรี ยนการ
สอนในแต่ละภูมิภาคต้องมีความแตกต่างตามความเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิ การได้กาหนดรู ปแบบการเรี ยนการสอนไว้
5 รู ปแบบ คือ 1.On-site การจัดการเรี ยนที่โรงเรี ยนโดยมีมาตรการเฝ้ าระวังตามประกาศของศูนย์บริ หารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สโควิด-19 2.On-air การจัดการเรี ยนผ่านมูลนิ ธิการศึ กษาทางไกลผ่านดาวเที ยมในพระบรม
ราชูปถัมภ์หรื อ DLTV 3.On-demand การจัดการเรี ยนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ 4.On-line การจัดการเรี ยนผ่านอินเตอร์ เน็ต
5.On-hand การจัดการเรี ยนที่บา้ นด้วยเอกสาร เช่น หนังสื อ แบบฝึ กหัดใบงาน ในรู ปแบบผสมผสาน หรื ออาจใช้วิธีอื่นๆ
เมื่อมองการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาภาษาบาลีของสถานศึกษาทุกระดับต้องมีหลักสู ตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนในลักษณะ
องค์รวม มีความสมดุลทางด้านร่ างกายจิตใจ มีพฒั นาการในต้านความรู ้คุณธรรมจริ ยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อตนเองและผูอ้ ื่น
และมีทกั ษะที่จาเป็ นในการดารงชีวติ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะมีการบริ หารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้อง
การของผูเ้ รี ยน เพราะสิ่ งสาคัญคือการยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุดพระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม พ.ศ.
2562 มาตรา 16 วรรค 2 ว่า สถานศึ กษาพระปริ ยตั ิธรรมที่ วดั จัดตั้งขึ้ นต้องคานึ งถึ ง คื อ 1.การให้การศึ กษาวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อความเป็ นเลิศที่เปี่ ยมด้วยปั ญญาพุทธธรรม2.การส่งเสริ มความรู ้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา3.การผลิตผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรมนาความรู ้เป็ นศาสนทายาทที่ดีขอพระพุทธศาสนาสานึกในความเป็ นคน
ไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น4.มาตรฐานการศึกษาของชาติและวิธีการดาเนิ นงานของการจัดการศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึ กษาแห่ งชาติ เพื่อให้การบริ หารจัดการหลักสู ตรที่ ดีมีประสิ ทธิ ภาพจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องมี กลยุทธ์ในการ
บริ หารจัดการสภาพปั ญหาต่างๆเพราะถือว่าเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญของผูบ้ ริ หารในการปรับเปลี่ยนองค์การให้สอดรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเพื่อช่ วยให้องค์การสามารถอยู่รอดและเจริ ญเติ บโตต่อไปเป็ นกลวิธีแนวทางหรื อการ
กาหนดทิศทางสาคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ จากการศึ กษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการนากลยุทธ์ไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับการนามาเป็ นหลักในการบริ หารจัดการ คือ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (AIC) และ
การบริ หารแบบ Balanced Scorecard เป็ นระบบการบริ หารงานที่ เป็ นกลไกสาคัญสามารถนามาใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนากลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสูตรให้มีประสิ ทธิภาพได้ ปั ญหาการเรี ยนรู ้หลักสูตรภาษาบาลีของโรงเรี ยนฝางธรรม
ศึกษาในปั จจุบนั จากการศึกษาข้อมูล พบว่า 1.ด้านครู ผสู ้ อน ขาดความเข้าใจในหลักสูตรวิชาภาษาบาลี และขาดการสร้างสื่ อ
นวัตกรรมใหม่ๆที่มาจูงใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยนการสอน2.ด้านนักเรี ยนขาดความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
วิชาภาษาบาลีเพราะคิดว่าเป็ นวิชาที่ ยาก ไม่ส่งงานตามเวลาที่ กาหนด และขาดอุปกรณ์ในการเรี ยนออนไลน์ เช่น มือถือ
โน้ตบุ๊ก และคอมพิวเตอร์เป็ นต้น3.ด้านหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตรเน้นความจาเป็ นหลักและขาดความยืดหยุน่ 4.ด้านการ
วัดและประเมินผลไม่หลากหลายและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ที่มีการระบาดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ซึ่ งสภาพปั ฐหาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนายเทพไท เสนพงศ์ (2563,ฐานเศรษฐกิ จออนไลน์) กล่าวถึงกรณี การเปิ ด

เรี ยนออนไลน์ของนักเรี ยนในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า จากการติดตามข้อมูลและได้รับ
ข้อร้องเรี ยนจากผูป้ กครองของนักเรี ยนในหลายพื้นที่พบว่า เกิดปั ญหาและอุปสรรคมากมายที่กระทรวงศึกษาธิ การต้อง
ตระหนักและนาปั ญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศที่เกิดขึ้นมาช้านาน
เด็กนักเรี ยนในชนบทจะเสี ยเปรี ยบนักเรี ยนในสังคมเมือง ทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร ตาราเรี ยน ครู อาจารย์ที่มีความชานาญ
ในการสอน และโอกาสในการเรี ยนพิเศษ หรื อสถาบันกวดวิชา ฯลฯ เมื่อเกิดการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 จน
โรงเรี ยนไม่สามารถจะเปิ ดเรี ยนได้ตามปกติ ทาให้กระทรวงศึกษาธิ การต้องมีนโยบายให้เปิ ดเรี ยนออนไลน์และระบบ
ดาวเทียม พบว่า ปั ญหาอุปสรรคที่สามารถรวบรวมได้ คือ 1.นักเรี ยนบางส่ วน ขาดแคลนอุปกรณ์การเรี ยนการสอน เช่น
โทรศัพท์มือถือ แท็บเลต โทรทัศน์ 2.พื้นที่ชนบทบางแห่ ง ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่สามารถเรี ยนทางออนไลน์ได้และ
ไม่มีจานดาวเทียมหรื อจานดาวเทียมรับสัญญาณไม่ได้ 3.พื้นที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์ เน็ต เกิดสัญญาณล่ม และสัญญาณ
อินเตอร์ เน็ตไม่เสถียรต้องจ้างช่างมาปรับสัญญาณใหม่ 4.นักเรี ยนขาดความพร้อมในการเรี ยนออนไลน์ไม่มีสมาธิ ในการ
เรี ยนไม่สามารถเรี ยนด้วยตนเองได้ขาดแรงจูงใจเพราะไม่มีครู คอยกระตุน้ เตือนเหมือนในห้องเรี ยน 5.ครอบครัวที่มีพี่
น้องกาลังเรี ยนหนังสื อหลายคนมีโทรทัศน์เ ครื่ อ งเดีย วทาให้ไม่สามารถเรี ยนได้ครบทุกคน 6.เกิดปั ญหาปมด้อ ยของ
นักเรี ยน มีการเปรี ยบกับเพื่อนๆที่มีอุปกรณ์ในการเรี ยนที่ดีกว่าทันสมัยกว่ามีความพร้อมมากกว่า 7.ภาระการสิ้ นเปลือง
ค่าใช้จ่ายของผูป้ กครองในการซื้ ออุปกรณ์การเรี ยนออนไลน์และการเรี ยนผ่านดาวเทียมเพิ่มขึ้ นในยามที่กาลังประสบ
ปั ญหาทางเศรษฐกิจเช่นนี้ 8.ผูป้ กครองต้องทาหน้าที่เป็ นพี่เลี้ ยงคอยควบคุมให้ลูกเรี ยนผ่านออนไลน์ทาให้เสี ยเวลาใน
การทางานหรื อประกอบอาชีพในการทามาหากินแต่ละวันได้ การวัดและประเมินผลนักเรี ยนก็เป็ นไปด้วยความลาบาก
เพราะประสบปั ญหาการเรี ยนไม่ครบหน่วยการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนไม่ส่งงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่ องทาให้ครู ตอ้ งหากลยุทธ์
มาปรับใช้ให้ทนั กับสถานการณ์ปัจจุบนั
จากความเป็ นมาและความสาคัญดังกล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสู ตร
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาบาลีของโรงเรี ยนฝางธรรมศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานการณ์โควิด-19 นาไปสู่
การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาบาลีของโรงเรี ยนฝางธรรมศึกษาและนาผลการวิจยั
ไปเป็ นกลยุทธ์ในการกาหนดแผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนากลุ่มสาระให้มีความเป็ นเลิศทางวิชาการต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาบาลีของโรงเรี ยนฝางธรรมศึกษาที่
สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานการณ์โควิด-19

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.ด้านความรู ้
โรงเรี ยนฝางธรรมศึกษา สังกัดสานักงานเขตการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 ได้รับทราบ
สภาพ ปัจจัยสาคัญและแนวทางพัฒนากลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาบาลี
2.ด้านการนาไปใช้
2.1 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน และครู วชิ าการ โรงเรี ยนฝางธรรม
ศึกษาสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการดาเนินงานวิชาการของโรงเรี ยนได้

2.2 หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการส่งเสริ มการ
ดาเนินงานของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และวิชาการของโรงเรี ยน

ขอบเขตการวิจัย
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 กระบวนการพัฒนากลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาบาลี ประกอบด้วย 1.
ประเมินสภาพการณ์ 2. การกาหนดวิสยั ทัศน์3 การกาหนดพันธกิจ 4 การกาหนดจุกมุ่งหมาย 5 ประเด็นกลยุทธ์/แผนงาน
และโครงการ
1..2 องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการหลักสูตร ประกอบด้วย 1.วิสยั ทัศน์ 2. พันธกิจ
3.จุดมุ่งหมาย 4. ประเด็นกลยุทธ์ 5. แผนงาน/โครงการ
2.ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Resource) ได้แก่ ผูอ้ านวยการ บริ หารงาน 4 ฝ่ าย
หัวหน้ากลุ่มสาระและครู

วิธีดาเนินการวิจัย
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาบาลีของโรงเรี ยนฝางธรรม
ศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานการณ์โควิด-19 ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบโดยใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
(Participatory Action Research ) ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการ 1 คน กลุ่มบริ หารงาน 4 ฝ่ าย 4 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ1 คน
และครู 4 คนรวมทั้งหมด 10 คน โดยร่ วมกันประเมินสภาวการณ์ภายนอก (PESTEL Analysis) ประเมินสภาวการณ์ภายใน
(7sMckinsey)เพื่อให้ได้มาซึ่งวิสยั ทัศน์พนั ธกิจและจุดมุ่งหมายจากนั้นร่ วมกันระดมสมองโดยใช้กระบวนการของ Balanced
Scorecard แล้วกาหนดประเด็นกลยุทธ์ที่จะนามาซึ่งการพัฒนาการบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาบาลี
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1. แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม 2.ประเด็นคาถามการ
สนทนาการดาเนินการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง “มุ่งพัฒนา นาพากลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาบาลีที่
สอดคล้องกับการศึกษา4.0ในสถานการณ์โควิด-19” โดยผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้จากประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (AIC ) มา
สรุ ปผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์เนื้อหาสาคัญ และสรุ ปเนื้อหาเชิงบรรยาย (Content Analysis) แล้วนาเสนอเป็ นแผนงานโครงการ

สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์สภาวการณ์สภาพขององค์การ เพื่อนาไปสังเคราะห์หาวิธีพฒั นาสามารถแบ่งการวิเคราะห์ เป็ นสภาวการณ์
ภายนอกองค์กร (PESTEL Analysis) และสภาวการณ์ภายในองค์กร (7s Mckinsey) ได้กาหนดวิสยั ทัศน์ในการบริ หาร
จัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาบาลีของโรงโรงเรี ยนฝางธรรมศึกษา ดังนี้
1.วิสยั ทัศน์ ว่า “กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วชิ าภาษาบาลีมุ่งสร้างคนเก่ง ดี มีความสุขตามแบบพระธรรมวินยั บริ หาร
จัดการหลักสูตรภาษาบาลีตามความต้องการของผูเ้ รี ยนมีความยืดหยุน่ และประเมินผลหลากหลาย นาเอาสื่ อและเทคโนโลยี
ที่ทนั สมัยมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญภายใต้สถานการณ์โควิด-19”

2.พันธกิ จ มีดงั นี้ 1.พัฒนาผูเ้ รี ยนวิชาภาษาบาลีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2.พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี
และมีความสุขตามหลักธรรมวินยั 3.ส่ งเสริ มและพัฒนาหลักสู ตรวิชาภาษาบาลีโดยใช้หลักการบริ หารจัดการหลักสู ตรที่มี
มาตรฐานยืดหยุน่ และการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายตามสถานการณ์ 4.ยกระดับการจัดการเรี ยนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากลและส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กและการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการใช้สื่อและเทคโนโลยที่ทนั สมัย
และสอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโควิด -19 5.ส่ งเสริ มและพัฒนาครู และบุ คลากรในการนา
นวัตกรรม/ผลวิจยั ไปใช้เพื่อความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบนั และมีความ
สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
3.จุดหมาย ประกอบด้วย 1.ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาบาลีมี
กระบวนการบริ หารจัดการหลักสู ตรที่ มีมาตรฐานสู่ การพัฒนาอย่างครบวงจร 3.กลุ่มสาระสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาบาลี มี
ศักยภาพ สนับสนุนส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19
4.กลยุทธ์จากการศึ กษาสภาพ เหตุปัจจัย และภาพอนาคตที่ พึงประสงค์ ได้กาหนดประเด็นกลยุทธ์การบริ หาร
จัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาบาลีของโรงเรี ยนฝางธรรมศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานการณ์โค
วิด-19 ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน 2.ด้านกระบวนการบริ หารจัดการหลักสู ตร 3.ด้านกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
5.แผนงานโครงการ ประกอบด้วย ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 มิติดา้ นประสิ ทธิผล (Financial Perspective) มี 2 กลยุทธ์ คือ กล
ยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาบาลีตามเป้ าหมายที่สถานศึกษากาหนดสอดคล้องกับการศึกษา
4.0 ในสถานการณ์โควิด-19 มี 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้วิชาภาษาบาลี กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน มี 1 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 มิติดา้ น
คุณภาพการให้บริ การ (Customer Perspective) มี 1 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน มี 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น ประเด็น
กลยุทธ์ที่ 3 มิติดา้ นประสิ ทธิ ภาพกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) มี 1 กลยุทธ์ คือกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
คุณภาพภายในสถานศึกษา มี 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสู ตรภาษาบาลีให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
สถานการณ์โควิด-19 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 มิติดา้ นการพัฒนาองค์กร และบุคลากร (Learning and Growth Perspective) มี 1
กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพครู และระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรม มี 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้สถานการณ์โควิด-19

อภิปรายผล
กลยุทธ์ในการพัฒนาการบริ หารจัดการหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาบาลีของโรงเรี ยนฝางธรรมศึ กษาที่
สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานการณ์โควิด-19 พบว่า จากการวิเคราะห์การประเมินสภาวการณ์ภายนอกโดยใช้ทฤษฎี
PESTEL Analysis และสภาวการณ์ภายในโดยใช้ทฤษฎี 7s Mckinsey เพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดด้อย โอกาสและอุปสรรค ที่
เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรแล้วกาหนดวิสยั ทัศน์วา่ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วชิ าภาษาบาลีมุ่งสร้างคนเก่ง ดี มีความสุ ข
ตามแบบพระธรรมวินัย บริ หารจัดการหลักสู ตรภาษาบาลีตามความต้องการของผูเ้ รี ยนมีความยืดหยุ่นและประเมิ นผล
หลากหลาย นาเอาสื่ อและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญภายใต้สถานการณ์

โควิด-19จากนั้นกาหนดพันธิกิจว่า 1.พัฒนาผูเ้ รี ยนวิชาภาษาบาลีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2.พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ น
คนดีและมีความสุขตามหลักธรรมวินยั 3.ส่งเสริ มและพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาบาลีโดยใช้หลักการบริ หารจัดการหลักสู ตร
ที่ มีมาตรฐาน ยืดหยุ่นและการวัดผลและประเมิ นผลที่ หลากหลายตามสถานการณ์ 4.ยกระดับการจัดการเรี ยนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐาน และส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กและการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการใช้สื่อและเทคโนโลยที่
ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 5.ส่ งเสริ มและพัฒนาครู และบุคลากรในการ
นานวัตกรรม/ผลวิจยั ไปใช้เพื่อความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบนั และมี
ความสอดคล้องกับการศึกษา 4.0 กาหนดจุดมุ่งหมายว่า 1.ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาบาลีมีกระบวนการบริ หารจัดการหลักสู ตรที่มีมาตรฐานสู่ การพัฒนาอย่างครบวงจร 3.กลุ่มสาระสาระการ
เรี ยนรู ้วชิ าภาษาบาลีมีศกั ยภาพ สนับสนุนส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19แล้วจึง
กาหนดประเด็นกลยุทธ์ 4 ด้าน ได้แก่ ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ด้านประสิ ทธิ ผล (Financial Perspective) ได้แก่ โครงการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้วิชาภาษาบาลี (DB) และโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ (CB) ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ด้าน
คุณภาพการให้บริ การ (Financial Perspective)ได้แก่ โครงการพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้ใน
ท้องถิ่น (IB) ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ด้านประสิ ทธิภาพกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) ได้แก่ โครงการพัฒนา
หลักสูตรวิชาภาษาบาลีให้มีความยืดหยุน่ และสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 (BB) ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 ด้านการพัฒนา
องค์กร และบุ คลากร (Learning and Growth Perspective) ได้แก่ โครงการพัฒนาครู และบุ คลากรทางการศึ กษาในการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้สถานการณ์โควิด -19 (IB) ซึ่ งสอดคล้องกับ (ชนัญธวีร์ ฐิ ตวัฒนานนท์, 2552) กล่าวว่า
กระบวนการ AIC Appreciation Influence Control เป็ นวิธีการที่พฒั นาขึ้นมาโดยสถาบัน Organization Development : An
International Institute (ODII) สหรัฐอเมริ กา โดย William E. Smith และ Turid Sato เป็ นกระบวนการที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุม
สัมมนาใช้ความรู ้เชิงบวกต่อกัน (A-Appreciation) ร่ วมกันสร้างปณิ ธาน สร้างอนาคตที่พึงปรารถนาของกลุ่ม แล้วใช้ปัญญา
ร่ วมกันด้วยการแลกเปลี่ ยน คิดค้นวิธีการสาคัญ (I-Influence) จากนั้นจึ งร่ วมกันวางแผนปฏิ บตั ิ การเพื่อควบคุ ม ให้เกิ ด
กระทา (C-Control) ซึ่งนับว่าเป็ นการประชุมเชิงปฏิบตั ิการที่เปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่ วม อย่างเท่าเทียม และคิดร่ วม
กันถึงคุณค่าที่อยากเห็นเป็ นเป้ าหมายใหญ่ แล้วนาสู่การปฏิบตั ิที่เป็ นไปได้จริ งคือการแก้ไขปั ญหาหรื อการสร้างองค์กร

ข้ อเสนอแนะการนาผลการศึกษาไปใช้
1. การนากลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาบาลีของโรงเรี ยนฝางธรรมศึกษาที่
สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานการณ์โควิด-19 ไปใช้ให้มีประสิ ทธิภาพ ผูบ้ ริ หารต้องสร้างเข้าใจและความตระหนักใน
การบริ หารจัดการเพื่อให้เกิดความร่ วมมือในการนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กลยุทธ์การบริ หารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาบาลีของโรงเรี ยนฝางธรรมศึกษาที่สอดคล้องกับ
การศึกษา 4.0 ในสถานการณ์โควิด-19 ควรนาไปปรับใช้ในบริ บทของโรงเรี ยน พระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้งเขต
5 (เชียงใหม่ ลาพูน แม่ฮ่องสอน)

ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1.ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริ หารจัดการหลักสูตรของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษา4.0ในสถานการณ์โควิด-19ในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา ทั้ง 14 เขต
2.ควรศึกษาด้านผลกระทบของการบริ หารหลักสูตรที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ในสถานการณ์โควิด-19 ของ
หน่วยงานการศึกษาอื่นๆเพือ่ นาข้อมูลมาใช้ในการจัดทาวิจยั ในโรงเรี ยนฝางธรรมศึกษาต่อไป
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