
คู่มือส ำหรับข้ำรำชกำรครูแหน่งครูผู้สอนประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 

ประกอบด้วย 
  

บทที่ รำยกำร/เนื้อหำ ผู้รับผิดชอบ 

1 บทน ำ  
 รูปแบบปก/สารบัญ (ตามมติที่ประชุมกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ)  
 ความเป็นมา/ความส าคัญ/ความจ าเป็น (ประวัติโครงการพัฒนาโรงเรียนวิทย์ฯ/

เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าคู่มือผู้อ านวยการโรงเรียน/ความส าคัญของ
การจัดท าคู่มือ) 

 

 วัตถปุระสงค ์(วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นคู่มือในการบริหารจัดการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์) 

 

 ขอบเขตของคู่มือ (ใช้เฉพาะผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ)  
 ค าจ ากัดความ/นิยามศัพท์ (1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ หมายความ

ถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 12 แห่ง  2. โรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ 
หมายถึง โรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ที่จัดตั้งขึ้นตามมติ ครม. 25 พ.ย. 2553) 

 

 ข้อตกลงเบื้องต้น (เป็นคู่มือส าหรับการเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ 
และใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ตามอุดมการณ์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้) 

 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (จะได้วิธีการบริหารจัดการการบริหารโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้บรรลุตามอุดมการณ์ เป้าหมาย พันธกิจ ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเท่าเทียมหรือใกล้เคียง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ) 

 

2 บทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ฯ  
 ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  

 ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
 การพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์  
 พัฒนาการปฏิบัติงาน  

3 หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนและเงื่อนไขกำรด ำเนินงำนของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
วิทยำศำสตร์ฯ 

 

 ศึกษา เข้าอบรมพัฒนาเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศมติรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

 

 ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
 การพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์  
 แนวคิด/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 
 

 



 
บทที่ รำยกำร/เนื้อหำ ผู้รับผิดชอบ 

4 วิธีกำร ขั้นตอนและเทคนิคในกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
วิทยำศำสตร์ฯ 

 

 แผนกลยุทธ์ในการปฎิบัติงาน  
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

5 ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงในกำรแก้ไขและกำรพัฒนำงำนตำมบทบำท
หน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ฯ 

 

 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 แนวทางแก้ไขและพัฒนา  
 ข้อเสนอแนะ  
 บรรณำนุกรม  
 ภำคผนวก(ถ้ำมี)  
 คณะผู้จัดท ำคู่มือ  
   
 
  



บทที่ 1  
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคัญ/ควำมจ ำเป็น  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้รับประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๒กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๓๖ โดยใช้ชื่อว่า 
“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดเชียงราย” 
ต่อมามีประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนจุฬำภรณรำช
วิทยำลัย” 

อนึ่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มีจ านวน ๑๒ โรงเรียนที่กรมสามัญศึกษา กรมสามัญศึกษาจัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ-วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
เพ่ือสนับสนุนและผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสนองตามพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านความ
เป็นอยู่ และการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกลโดยให้โอกาส แก่เยาวชนที่มีความสนใจ และ
มีความสามารถด้านนี้ตั้งแต่เยาว์วัย ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอน
ปลาย โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งดังนี้ 

 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๓ รอบ 

 เพ่ือเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม ตั้ งแต่วัยเยาว์ซึ่ ง เป็นการเตรียมบุคลากร  
ไว้รองรับโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ได้มีโอกาสเพ่ิมมากขึ้น ในการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและได้พัฒนาความรู้พื้นฐานใน
ด้านนี้อย่างเข้มข้นน าไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง 

 เพ่ือเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมตัวอย่าง ในด้านการฝึกอบรมนักเรียนให้เป็น กุลบุตร 
กุลสตรีที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมสามารถพ่ึงพาตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในรูปแบบพักประจ า มีการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ ถึง ๖ 

ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๕๐ กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ โรงทั่วประเทศได้ร่วมมือกับ
ส านักคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ต้นแบบของรัฐแห่งแรกท่ีมุ่งเน้นการผลิตนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
มีคุณภาพเทียบเคียงกับนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้นชั้นน าของนานาประเทศ แต่เนื่องด้วยโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ สามารถผลิตนักเรียนได้เพียงปีละ ๒๔๐ คน ซึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอ จึงได้เปิดห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง นักเรียนจ านวน ๒40 คนโดยนอกเหนือจาก



นักเรียนที่ร่วมโครงการในห้องเรียนวิทยาศาสตร์แล้ว นักเรียนทุกคนก็ได้รับการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลเฉกเช่นเดียวกัน 

กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยให้เป็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาคนั้น ๆ นอกจากนี้เพ่ือเป็นฐานในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ที่สามารถท าการ
วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างความรู้และนวัตกรรมได้ ตลอดจนเพ่ือเป็นต้นแบบและกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 

ปัจจุบัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 เงื่อนไขความส าเร็จ
ของโครงการประกอบด้วยนักเรียน หลักสูตร งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ครูและบุคลากร 
 การขับเคลื่อนโรงเรียนให้บรรลุวิสัยทัศน์ อุดมการณ์และเป้าหมายของโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์
การจัดท าคู่มือการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นภารกิจที่ส าคัญที่มุ่ง
ส่งเสริมให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารบุคคลให้เกิดความคล่องตัวอิสระ 
ภายใต้กฎระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา มี
ความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

วัตถุประสงค์  
 

1. เพ่ือให้กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง มีคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละงาน เพ่ือสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท างาน
เป็นมืออาชีพ 

3. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้องรวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ขอบเขตของคู่มือ (ใช้เฉพำะต ำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนวิทยำศำสตร์ฯ) 

 ข้าราชการต าแหน่งครูผู้สอน ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง 

 

 

 



ค ำจ ำกัดควำม/นิยำมศัพท์ 

ครู หมายความถึง ข้าราชการครูแหน่งครูผู้สอนประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ  
                       ทั้ง 12 แห่ง   
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ หมายความถึง   โรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ที่จัดตั้งขึ้นตามมติ ครม. 25 พฤศจิกายน  
                       พ.ศ. 2553 
 

ข้อตกลงเบื้องต้น  

  เป็นคู่มือส าหรับการเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ และใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ตามอุดมการณ์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

  จะได้วิธีการบริหารจัดการการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้บรรลุตามอุดมการณ์ เป้าหมาย 
พันธกิจ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเท่าเทียมหรือใกล้เคียงโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ 

  



บทที่ 2  
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรครูแหน่งครูผู้สอนประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

โรงเรียนวิทยำศำสตร์ฯ 
 

 2.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มตคิณะรัฐมนตรี และระเบียบ ต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
    2.1.1 มาตรฐานต าแหน่งครูผู้สอนตามท่ี กคศ.ก าหนด (ให้น าบทบาทหน้าที่ที่ กคศ.ก าหนดมาใส่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  



 
 
 
  



 
 
  



  



  



  



  



  



  



  



  



ภำระและหน้ำที่ในโรงเรียนวิทยำศำสตร์ 
 
ภารกิจและหน้าที่ครูผู้สอนประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ครูผู้สอนประจ ากลุ่มการเรียนรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่เฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่าสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง เป็นการสอนตามตารางสอนปรกติเฉลี่ย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และปฏิบัติ
ภารกิจอ่ืนอีก 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมเป็นเวลาปฏิบัติงานปรกติสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ตามรายละเอียดใน
ตาราง 
ตาราง 1 ภารกิจและหน้าที่ของครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคต่อสัปดาห์ 

ภารกิจหน้าที่ของครูผู้สอนประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
1. การสอนนักเรียนตามตารางสอนปรกติ 
          รายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ภูมิภาค พ.ศ. 
2554 ประกอบด้วยรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่มบังคับ และรายวิชาเพ่ิมเติม
กลุ่ม เลือกเสรี  
         ครูของโรงเรียนเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่ม ปตท. มีภารกิจหน้าที่ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนรายวิชากลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าวเฉลี่ย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

15 

2. การเป็นที่ปรึกษาการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน 
         หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พ.ศ. 2554 ก าหนดให้นักเรียนต้อง เข้า
ร่วมกิจกรรมชุมนุมตามเกณฑ์ข้ันต่ าจึงจะถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนจึงได้
ก าหนดให้ครูทุกคนต้องจัดเวลาเพ่ือท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา กิจกรรมชุมนุมเฉลี่ยไม่น้อย
กว่าสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 

1 

3. การให้ปรึกษาการท างานวิจัยของนักเรียน 
        หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พ.ศ. 2554 ก าหนดให้นักเรียนทุกคนต้อง
ท างานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง และต้องจัดท ารายงาน น าเสนอผลงานทั้งภาคโปสเตอร์และ
ภาคบรรยาย และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการของโรงเรียน หรือ
วารสารวิชาการอ่ืน ๆ จึงจะถือว่าจบการศึกษาโดยสมบูรณ์โรงเรียนจึงก าหนดให้ครูทุกคน
ต้องจัดเวลาเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาการท างาน วิจัยของนักเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 

2 

4. การท าหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น 
        โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีห้องเรียนจ านวน 30 ห้องเรียน โรงเรียนก าหนดให้
ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นห้องเรียนละ 2 คน จึงจ าเป็นต้องมีครูที่ท าหน้าที่ครู ที่ปรึกษา
ประจ าชั้นทั้งสิ้น 60 คน  
        โรงเรียนได้ก าหนดให้ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นจัดเวลาส าหรับการปฏิบัติงานในฐานะ
เป็นครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 
 
 
 
 

1 



ภารกิจหน้าที่ของครูผู้สอนประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
5. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของโรงเรียน 
       หลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ก าหนดให้นักเรียนต้องเข้าร่วม กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่ าตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงจะถือว่ าส าเร็จการศึกษา โรงเรียนจึง
ก าหนดให้ครูต้องจัดเวลาส าหรับจัดและร่วมจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ของโรงเรียน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

1 

6. การเตรียมการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาเครื่องมือประเมิน ผล
การเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และการท างานวิจัยของครู 
        นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ สามารถ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วลึกซึ้ง มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน มากกว่านักเรียน
ทั่วไปในวันเดียวกัน ครูของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จ าเป็นต้องใช้เวลามากใน
การศึกษาค้นคว้าเพ่ือเตรียมการสอน เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเพ่ือพัฒนา
เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ จึงจะสามารถจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่ท้าทายและ
ตอบสนองต่อศักยภาพและความสามารถของนักเรียนได้ 
        นอกจากนั้นครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ต้องใช้เวลาจ านวนหนึ่งในการ พัฒนา
ตนเอง ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และต้องท างานวิจัยทั้งการวิจัยในชั้นเรียนและ
การวิจัยในสาขาที่สอน เพ่ือน าผลมาใช้ช่วยในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ของตนเองมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
        โดยเฉลี่ยครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอน ในการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ ในการพัฒนา
ตนเอง และในการท างานวิจัยประมาณสองในสามของเวลาที่สอนในแต่ละสัปดาห์ 

10 

7. การตรวจงาน การตรวจการบ้าน และการให้ค าปรึกษา 
        งานและการบ้านที่ครูต้องคิดค้นเพ่ือมอบให้นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ไป
ศึกษาค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง ปรกติจะมีปริมาณ มีความยาก ละมีความท้าทาย
มากกว่างานและการบ้านที่ให้กับนักเรียนทั่วๆไป บางครั้งครูต้องให้งานหรือการบ้านที่
แตกต่างกันเป็นรายบุคคล เพ่ือท้าทายศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของนักเรียนที่แตกต่างกันไป 
        ในการท างานหรือท าการบ้าน นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษแต่ละคน จะมีวิธีคิด 
มีวิธีท า และมีวิธีแก้ปัญหาเฉพาะเป็นของตนเองที่แตกต่างกันไป ครุต้องใช้ เวลาในการ
เตรียมงานและเตรียมการบ้านที่จะมอบหมายให้นักเรียนท า และต้องใช้เวลาในการตรวจ
งานและตรวจการบ้านมากกว่าปรกติทั่วไป นอกจากนั้นครูยังจ าเป็นต้องให้ค าอธิบายกับ
นักเรียนเป็นรายบุคคล เพราะแต่ละคนคิดและท างานหรือท าการบ้านที่แตกต่างกันไป 
        นอกจากนั้นนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเหล่านี้มักสนใจศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม
ด้วยตนเองแล้วน าปัญหาข้อสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นมาขอค าปรึกษา จากครูเป็น
รายบุคคลเสมอๆ 
        ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ต้องใช้เวลาในการท าภารกิจนี้ ประมาณ สองใน
สามของเวลาที่สอนในแต่ละสัปดาห์ 

10 

รวม 40 



คุณสมบัติและสมรรถนะ 
ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ไม่ได้มีภาระหน้าที่ เพียงเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและทักษะความสามารถของนักเรียนทางด้านเนื้อหาวิชาเพียงอย่างเดียว แต่ยังมี ภารหน้าที่ในการ
พัฒนานักเรียนให้มีอุดมการณ์ ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน มีจิตวิญญาณของการ
เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และนักนวัตกรรม เป็นนักปราชญ์นักคิดของ สังคมไทย เป็นคนดีมีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละท างานเพ่ือสังคม รู้จักตนเอง สามารถดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม อีกด้วย 

ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค นอกจากต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะเช่นเดียวกับครูผู้สอนโรงเรียนทั่วๆ ไป
แล้ว ครูดังกล่าวยังต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะเหล่านี้อีกด้วย 
          1) มีความรู้ มีความเข้าใจ มีความเชื่อม่ัน และมีความศรัทธาในอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนา 
นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 2) มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีบุคลิกภาพของการเป็นครู มีสุขภาพจิตที่ดีเยี่ยม 
 3) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจิตวิทยาศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาให้มีอุดมการณ์และทักษะ
ความสามารถตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนได้ 
 4) มีศักยภาพในการสร้างเครือข่าย สามารถประสานความร่วมมือและการสนับสนุนจาก 
สถาบันอุดมศึกษา ศูนย์วิจัย และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศได้ 
 5) มีความเป็นนักวิชาการ รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและองค์ความรู้ 
ต่าง ๆ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลการวิจัยด้านการจั ดการศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่เผยแพร่ในสื่อต่างทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 6) มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างดีสามารถใช้เพื่อ 
การสื่อสาร เพ่ือการเจรจาความร่วมมือ และเพ่ือใช้ในการเสนอผลงานตลอดจนสามารถน านักเรียน ไปร่วม
กิจกรรมหรือเสนอผลงานในเวทีนานาชาติได้ 
 7) มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสาสนเทศท้ังเพ่ือการค้นหาข้อมูลและการจัดการเรียนการสอนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 8) มีพื้นฐานองค์ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายวิชาที่สอนเป็นอย่างดี มีผลการเรียนอยู่ใน 

ระดับดี ควรมีวุฒิอย่างต่ าปริญญาโทในสาขาวิชาที่สอนและมีประสบการณ์ในการวิจัยหรือเคยท าวิทยานิพนธ์
ในศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สามารถเป็นที่ปรึกษาการท างานวิจัยของนักเรียนได้ 

 9) สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันปฏิบัติงานปรกติหรือในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือในวันหยุดเนื่องใน 
วันส าคัญต่าง ๆ เป็นครั้งคราวตามความจ าเป็นเพ่ือการพัฒนาตนเองและเพ่ือการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน 
 10) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,กลุ่มศิลป,ดนตรี, และนาฎศิลป,และกลุ่มการงาน 
อาชีพและเทคโนโลยี สามารถปฏิบัติงาน ในช่วงเวลา 12.00 ถึง 20.30 ของทุกวันท างานได้ 



2.1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ (ให้น ามาจากพรบ. สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2553) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  



  



  



  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

  



  2.1.3 กฎระเบียบ กคศ.(การบรรจุแต่งตั้ง การสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือน การด าเนินการ
ทางวินัย ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูและบุคลาการ) 
 
                     2.1.4 พรบ. ระเบียบบริหารราชกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
  2.1.5 พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2545 
  2.1.6 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.1.7 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ 2547 

หากฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมฯลฯ 

2.2 ปฏิบัติหน้ำที่ตำมนโยบำยโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย (ตำมมติ ครม.และ
คณะคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ฯ) 
      2.2.1 ศึกษาประวัติความเป็นมา อุดมการณ์ เป้าหมาย พันธกิจโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 
       2.2.2 ศึกษาคู่มือการบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย(คู่บริหารงาน
วิชาการ คู่มือการบริหารงานหอพักนักเรียน คู่มือการบริหารงานงบประมาณ คู่มือการบริหารทั่วไป คู่มือการ
บริหารงานบุคคล) 
       2.2.3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
อย่างต่อเนื่องและน ามติที่ประชุมและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากท่ีประชุมไปด ำเนินกำรให้บรรลุผลในระดับ
โรงเรียน 
   2.2.4 พัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภายในประเทศและต่างประเทศ 
  2.2.5 พัฒนา ท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและเครือข่ายทางด้านการศึกษา 
  2.2.6 ด าเนินงานตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ก าหนด (ถ้ามี) 
  2.6.7 ด าเนินงานตามอ่ืน ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพม. และ
หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน ๆ 

2.3 กำรพัฒนำตนเองของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 
              2.3.1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
    2.3.2 พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น 
   2.3.3 พัฒนาทักษะด้านการใช้ICT 
   2.3.4 พัฒนาทักษะการบริหารจัดการแนวใหม่ 
    2.3.5 พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้สมบูรณ์ และรักการออก
ก าลังกาย ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ 
    2.3.6 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครู บุคลากร และนักเรียน 
    2.3.7 ต้องพักอาศัยอยู่ในบ้านพักของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
  2.3.8 พัฒนาตนเองเพ่ือให้การบริหารจัดการประสบผลส าเร็จจนสามารถน าไปเป็นต้นแบบ 
(Best Practice) แก่ผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนอื่นๆ ได้ 
  



 2.4 พัฒนำกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 
      2.4.1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล หล่อหลอม นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ให้มีคุณลักษณะตามอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 
     2.4.2 ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
     2.4.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีมาตรฐานเทียบเท่าครูและบุคลากรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ 
     2.4.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพเทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ 
      2.4.6 พัฒนางานวิจัยการบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
  2.4.7 พัฒนาความร่วมมือกับโรงเรียนคู่พัฒนาในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 
หน่วยงานทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
  2.4.8 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามนโยบายของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
  2.4.9 ยกระดับคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

 
  



บทที่ 3  
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนและเงื่อนไขกำรด ำเนินงำน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 

 
 3.1 ศึกษา เข้าอบรมพัฒนาเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศมติรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง 
   3.1.1 ศึกษาดูงานรูปแบบการบริหารของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 
12 แห่ง  
  3.1.2 ศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน (รธน. กฎหมายที่เก่ียวข้อง
ในการปฏิบัติราชการ) 
  3.1.3 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ 
  
 3.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและนโยบายคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
      3.2.1 ศึกษาประวัติความเป็นมา อุดมการณ์ เป้าหมาย พันธกิจโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 
       3.2.2 ศึกษาคู่มือการบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
       3.2.3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและน ามติที่ประชุมไปด าเนินการให้บรรลุผลในระดับโรงเรียน 
     3.2.4 พัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภายในประเทศและต่างประเทศ 
     3.2.5 พัฒนา ท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและเครือข่ายทางด้านการศึกษา 
  3.2.6 พัฒนางานตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย  

 3.3 การพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
              3.3.1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับ B1ตามมาตรฐาน CEFR 
    3.3.2 พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นให้อยู่ในระดับ N5 ตามมาตรฐานภาษาญี่ปุ่น 
    3.3.3 พัฒนาทักษะด้านการใช้ ICTเพ่ือการบริหารจัดการในระดับผู้ใช้โปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน
(Word Excel Powerpoint) และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
     3.3.4 พัฒนาทักษะการบริหารจัดการแนวใหม่ให้สอดรับกับมาตรฐานในศตวรรษที่ 21 (3R 
7C/Solf Skill/STEM Education) 
  3.3.5 พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 
  3.3.6 พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้สมบูรณ์ และรักการออก
ก าลังกาย ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ 
 
 
 



 
 

 3.4 พัฒนาการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
      3.4.1 ยกระดับคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้มี
มาตรฐานเทียบเท่าหรือใกล้เคียงโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ(Onet/GAT/PAT/PISA/สอ
วน.โครงงาน/KOSEN/ทุนศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ) 
      3.4.2 ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้
มีมาตรฐาน(มาตรฐานหอ/มาตรฐานโรงอาหาร/มาตรฐานสุขอนามัย/มาตรฐานความปลอดภัย) 
     3.4.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีมาตรฐานเทียบเท่าครูและบุคลากรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ(มาตรฐานภาษาอังกฤษCEFR/การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ/การจัดการเรียนการสอนแบบActive Learning/การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน/
ปฏิบัติงานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โรงเรียนคู่พัฒนาทั้งในและต่างประเทศ/แนะแนวสร้างแรง
บรรดาลใจในการศึกษา) 
     3.4.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพเทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ(มาตรฐานห้องเรียน/มาตรฐาน
ห้องสมุด/มาตรฐานห้องปฏิบัติการต่างๆ/มาตรฐานศูนย์กีฬา/มาตรฐานความปลอดภัย/มาตรฐานสิ่งแวดล้อม) 
      3.4.6 พัฒนาวิจัยการบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย(หลักสูตร/การ
รับนกเรียน/การจัดการเรียนการสอน/การบริหารจัดการด้านต่างๆ)อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
 
  



บทที่ 4  
วิธีกำร ขั้นตอน และเทคนิคในกำรปฏิบัติงำน 

 
(ให้น ำข้อมูลจำกบทที3่มำก ำหนดเป็นรำยละเอียดในกำรปฏิบตัิงำนให้สำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ) 

 
 4.1 ศึกษา เข้าอบรมพัฒนาเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศมติรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องให้ด าเนินการดังนี้ 
    4.1.1. ศึกษา พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
มาตรา……. 
    4.1.2. ศึกษากฎ กคศ.ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย………… 
    4.1.3. ศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา……. 
     4.1.4. ศึกษากฎหมาย หน่วยงานอื่นๆ เช่น ปปช. สตง. การควบคุมภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง 
ระเบียบพัสดุ 
     4.1.5. เข้าอบรมพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (1.การด าเนินการ
ทางวินัย 2.) 
   4.2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับ B1ตามมาตรฐาน CEFR  
    4.2.1. สมัครเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาทางภาษาอังกฤษ 
     4.2.2. ฝึกปฏิบัติในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกโรงเรียน 
     4.2.3. เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 
  4.2.4 ปรับปรุง พัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 
  



บทที่ 5 
ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงในกำรแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 

 
 ปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 
 
 5.1 ขาดแคลนบุคลากรสายสนับการสอน ตามมาตรา 38 ค (2) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2553 
 5.2 การคัดเลือกครูและผู้บริหาร 
 5.3 การย้ายครูและผู้บริหาร 
 5.4 ความยั่งยืนในการปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลาที่กฏหมายก าหนด 
 5.5 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 
  แนวทำงกำรแก้ไขกำรบริหำรจัดกำรของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 
 5.6 อกคศ.วิสามัญส าหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 5.7 มาตรการ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 5.7 38 ค (2) ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนด 
  5.8 ปรับปรุงพัฒนาคู่มือเพ่ือการปฏิบัติงาน 
  5.9 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณสมบัติและสมรรถนะที่ก าหนด 


