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ชื่อเรื่อง  รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

แนวทางยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยึดหลัก
ส าคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน เพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง และให้จัดการศึกษายึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม การจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยเฉพาะกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542) ซึ่งศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนมีอยู่อย่างหลากหลาย 
และแต่ละคนมีความสามารถแต่ละด้านไม่เท่าเทียมกัน ความสามารถที่ผสมผสานกันออกมานั้นท าให้เด็กแต่ละคนมี
เอกลักษณ์เฉพาะหรือความสามารถพิเศษ (Talented) ซึ่งหากเด็กมีความสามารถพิเศษตั้งแต่ 2 ด้านขึ้นไป จะจัด
อยู่ในเด็กปัญญาเลิศหรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ คือเด็กที่มีความสามารถโดดเด่น
เมื่อเทียบกับเด็กที่มีอายุ ประสบการณ์หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน (U.S Office of Education, 1972 as 
cited in Maarland, 1972) หากได้รับการส่งเสริมที่เหมาะสมกับความสามารถก็สามารถพัฒนาความสามารถที่
ตนเองมีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ (วิชัย วงษ์ใหญ่, ออนไลน์) ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงควรให้ความส าคัญกับเด็กใน
ทุกกลุ่มและจัดการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของเด็ก เพ่ือให้พวกเขาสามารถ
ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศได้อย่างแท้จริง 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาตามมาตรา 10 วรรค 4 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมี
ความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น  โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  27 กรกฎาคม 2536 
ก าหนดให้เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียน เพ่ือเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ รวมทั้งอบรมนักเรียนให้เป็นกุลบุตรและกุลสตรี ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม สามารถพ่ึงตนเอง 
และมีประโยชน์ต่อสั งคม และต่อมาเมื่ อวันที่  25 พฤศจิกายน 2553 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติ ให้ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดภารกิจให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ  
ราชวิทยาลัย เชียงราย จัดการศึกษาด้วยหลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในลักษณะโรงเรียนประจ า มีเขตพ้ืนที่บริการจัดการศึกษา ได้แก่ กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน  และเป็นโรงเรียนที่ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า
ของนานาชาติ 

ปัจจุบันกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับความสนใจจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่างมาก เนื่องจากเป็นกลุ่มของเด็กที่มีความสามารถพิเศษอันโดดเด่น ลักษณะเด็กที่มีความสามารถพิเศษมี
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หลากหลายด้าน (Gardner, 1999) เช่น ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านดนตรี ด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว ด้านมิติ ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคลและมนุษยสัมพันธ์ ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาติ ด้าน
จิตนิยมและการด ารงอยู่ของชีวิต และพบว่าเป็นประชากรกลุ่มนี้มีอยู่ถึงร้อยละ  3 ในแต่ละสาขา หรือพบได้ 
1:10,000 คน ส่วนเด็กที่มีความสามารถพิเศษสูงมาก (Hight Giffted) มีประมาณ 0.06 % (อุษณีย์ โพธิสุข, 2554) 
ประเทศไทยเองก็ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพเด็กในกลุ่มนี้เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษนี้ได้รับการพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เป็นผู้มีความสามารถเป็นเลิศที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถน าพาประเทศไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนได้ในอนาคต  

สถานศึกษาจ านวนหนึ่งในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ลักษณะพิเศษ คือเป็นโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้นักเรียน (Boarding Schools) กล่าวคือกลางวันจัดการเรียนการ
สอนปกติและภาคกลางคืนจัดการเรียนรู้ และท่ีพักส าหรับนักเรียน โรงเรียนที่จัดพักนอนให้ผู้เรียนอาจแบ่งได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ 1) โรงเรียนที่จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2) โรงเรียนที่จัดการศึกษาเพ่ือการจัดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียน เช่น โรงเรียนการศึกษา
พิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เป็นต้น 
 ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาบรรลุผลส าเร็จ การมีกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ถูกออกแบบขึ้นเป็น
การเฉพาะ การมีสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม การมีครูที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือจัดการเรียนการสอน
นักเรียนกลุ่มนี้เป็นการเฉพาะ การมีการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจ า และการมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนที่
ชัดเจน ปัจจุบันโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน พบว่ายังต้องพัฒนาให้มีความยึดหยุ่น หลากหลาย สนองตอบต่อความสนใจ ความถนัด และความ
ต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนมีคุณภาพและเพียงพอในระดับหนึ่ง 

ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้บริหารโรงเรียนจึงมีหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน จึงได้ท าการศึกษาและวิจัยเพ่ือ
สร้างรูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย เพ่ือให้สามารถพัฒนานักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและอุดมการณ์ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้เป็นมติ 

ค าถามการวิจัย 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีสภาพการบริหารจัดการเรียนรู้อย่างไร 

2. รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย ควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง และมีความสอดคล้องเหมาะสมเป็นไปได้เพียงใด 
  3. รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย น าไปทดลองใช้ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นอย่างไร 
  4. การประเมินความพึงพอใจผลการใช้รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นอย่างไร 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐานสภาพการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
  2. เพ่ือสร้างและหาคุณภาพรูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

3. เพ่ือทดลองการใช้รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงรายน าไปทดลองใช้ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
  4. เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และนักเรียน ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ปีการศึกษา 2564  
กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยในครั้งนี้ผู้รายงานก าหนดวิธีการเก็บข้อมูลซึ่งแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 4 ขั้นตอน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย แล้วน าข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาด าเนินการจัดประชุม กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 4 คน ครูผู้สอน จ านวน 59 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 63 คน และเก็บ
ข้อมูลจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 248 คน ศึกษานิเทศก์ 
จ านวน 1 คน นักเรียน จ านวน 714 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 976 คน 

ขั้นตอนที่ 2  การวิพากษ์รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 15 คน เพ่ือวิพากษ์รูปแบบ และน าผล
ที่ได้จากการวิพากษ์ไปสร้างรูปแบบโดยการประชุมร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 4 คน ครูผู้สอน จ านวน 59 
คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 63 คน 

ขั้นตอนที่ 3  ทดลองใช้รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพผลการใช้รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 306 คน โดยวิธีการเทียบตารางของเครจซี่และมอร์แกน  
จ านวนนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ และจ านวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้
น าเสนอระดับนานาชาติมากขึ้น 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  

1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 



4 

 

  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 1) สร้างการรับรู้และเข้าใจเป้าหมาย
และอุดมการณ ์2) การจัดองค์กร 3) การบริหารจัดการ 4) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5) การจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6) สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 7) การสนับสนุนจาก
สถาบันอุดมศึกษา 8) การมีความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ  9) การ
จัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจ า 

2. ขอบเขตระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ มีนาคม 2564 - มีนาคม 2565  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบได้แก่ 1) สร้างการรับรู้และเข้าใจเป้าหมายและอุดมการณ์ 2) การจัด
องค์กร 3) การบริหารจัดการ 4) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5) การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 6) สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 7) การสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา 8) การมีความร่วมมือ
ทางวิชาการกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ 9) การจัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจ า 

2. การบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย หมายถึง การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
เพ่ือใหน้ักเรียนมีศักยภาพเป็นไปตามเป้าหมายและอุดมการณ์ของโรงเรียน 

3. ความเหมาะสม หมายถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน เรียงล าดับขั้นตอนอย่าง
เป็นระบบขององค์ประกอบรูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ า ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ซึ่งประกอบด้วย (1) การเตรียมการ (2) การจัดการเรียนรู้ (3) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
(4) การวัดและประเมินผล 

 4. คุณภาพของรูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย หมายถึง คุณลักษณะที่เกิดจากการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ า ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สร้างข้ึนจาก 9 องคป์ระกอบ  

5. ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่มีต่อรูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ า ในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เกี่ยวกับผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1. ผู้บริหารโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท 

2. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สามารถบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 
21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อ่ืน ๆ สามารถศึกษาและน ารูปแบบการบริหารระบบเรียน
ประจ าในศตวรรษท่ี 21 ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยต่อไป 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) มีการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานสภาพการบริหารจัดการระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 น าข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด าเนินการจัดประชุม กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจ านวน 4 คน ครูผู้สอน จ านวน 59 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 63 คน และเก็บข้อมูลจาก คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 248 คน ศึกษานิเทศก์ จ านวน1 คน นักเรียน 
จ านวน 714 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 976 คน แล้วน าข้อมูลจากการประชุมและจากการสอบถามมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เนื้อหา (content analysis) การสร้างข้อสรุปและร่างรูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 
21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

ขั้นตอนที่ 2 การวิพากษ์รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย 

 ด าเนินการวิพากษ์ร่างรูปแบบ ในขั้นตอนที่ 1 กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 15 คน และน า
ผลที่ได้จากการวิพากษ์ไปสร้างรูปแบบโดยการประชุมร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 4 คน ครูผู้สอน จ านวน 
59 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 63 คน    

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองการใช้รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 1. ทดลองการใช้รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยด าเนินการสร้างความเข้าใจชัดเจนกับกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับปฏิทินการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือการใช้รูปแบบฯ ซึ่งการด าเนินการแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 1) การเตรียมการ 2) การจัดการเรียนรู้ 
3) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ 4) การวัดและประเมินผล 
 2. มอบหมายให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ได้รับรับผิดชอบการนิเทศ ก ากับ และติดตาม เพ่ือให้ค าปรึกษา 
แนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเอกสารรูปแบบฯ
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินคุณภาพผลการใช้รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 ผู้รายงานการวิจัยท าการประเมินคุณภาพท่ีเกิดจากการใช้รูปแบบ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การประเมินคุณภาพผลการใช้รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
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 2. การประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยใช้
แบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียน  
จ านวน 306 คน ได้มาโดยวิธีการเทียบตารางของเครจซี่และมอร์แกน 
 เครื่องมือที่ใช้วิจัย 
 1. แบบประเมินคุณภาพการใช้รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย แบบสอบถามชนิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดับ 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 4 
ฉบับ ฉบับที่ 1ใช้สอบถามผู้บริหารโรงเรียน และครู ฉบับที่ 2 ใช้สอบถามนักเรียน ฉบับที่ 3 ใช้สอบถามผู้ปกครอง
นักเรียน และฉบับที่ 4 ใช้สอบถามคณะกรรมการสถานศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณของเครื่องมือ 1 และ 2 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าผล
ทีไ่ด้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ ์
 2. การวิเคราะห์คุณภาพผลการใช้รูปแบบการบริหารระบบเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 ใช้เกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  จ านวน
โครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอในระดับนานาชาติ  ร้อยละของครูที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) 
ประกอบการจัดการเรียนการสอน ผลการผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ และค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการ
ทดสอบ CEFR ของนักเรียน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 มีนาคม 2564 – มีนาคม 2565 
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