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หนา 1  
 

การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยในชวงระยะเวลาตอไป 

1. เรื่องเดิม 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ข้ึน 12 แหง  
กระจายอยูในภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี  ในวโรกาสท่ีมีพระชนมายุครบ 3 รอบ และ ในป พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ไดพระราชทานชื่อโรงเรียน วา “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” 
ตามดวยชื่อจังหวัด ตอมาในป พ.ศ. 2561 ไดพระราชทานชื่อโรงเรียนใหมวา “โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย” ตามดวยชื่อจังหวัด ซ่ึงแตละโรงเรียน มีจังหวัดพ้ืนท่ีบริการตามรายละเอียดในตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 ช่ือโรงเรียนและจังหวัดพ้ืนท่ีบริการ 

ช่ือโรงเรียน จังหวัดพ้ืนท่ีบริการ 
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เชียงราย 
เชียงราย เชียงใหม นาน พะเยา แพร  
แมฮองสอน ลําปางลําพูน 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก 

พิษณุโลก กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค  
พิจิตร เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ลพบุรี 

ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี  
สิงหบุรี อางทอง อุทัยธานี 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เลย 

เลย อุดรธานี ขอนแกน สกลนคร หนองคาย  
หนองบัวลําภู บึงกาฬ 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร 

มุกดาหาร อุบลราชธานี กาฬสินธุ นครพนม  
ยโสธร รอยเอ็ด อํานาจเจริญ 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
บุรีรัมย 

บุรีรัมย นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ 
 สุรินทร มหาสารคาม 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ชลบุร ี

ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด  
นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแกว 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ  
สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร  
พัทลุง สุราษฎรธาน ี

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ตรัง 

ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล 

สตูล ยะลา นราธิวาส ปตตานี 

หมายเหตุ :  จังหวัดพ้ืนท่ีบริการ คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
                 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาจรวมกันพิจารณาเปลี่ยนแปลงได 



หนา 2  
 

 การดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตั้งแตเริ่มกอตั้ง ในป 2536  
จนถึงปจจุบัน ป พ.ศ. 2561 อาจแบงไดเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2536 – 2550) เปนการดําเนินงานภายใตกรมสามัญศึกษา/สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเริ่มเขามาสนับสนุน 
ทางวิชาการในป พ.ศ. 2548  

 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2553) กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยไดมีขอตกลง 
ความรวมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดใหการสนับสนุน 
ทางวิชาการและสนับสนุนงบประมาณเพื่อทดลองจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระดับช้ันละ 1 หองเรียน นักเรียนหองน้ีใชระบบและเกณฑในการคัดเลือกและหลักสูตรเดียวกันกับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ซึ่งพบวาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดผลอยางดีมาก 
จึงไดมีการนําโครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค  
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในการดําเนินโครงการดังกลาว  

 ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2561) คณะรัฐมนตรีไดมีมติในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 
เห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเปน 
โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค มีระยะเวลาดําเนินการในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2561 มีเปาหมาย 
เพื่อพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 แหง ซึ่งกระจายอยูท่ัวประเทศ ใหเปนโรงเรียน
วิทยาศาสตรภูมิภาค ท่ีมีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและโรงเรียนวิทยาศาสตรช้ันนํา 
ของนานาชาติ เพื่อเพิ่มจํานวนผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษา  
ท่ีไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีจิตวิญญาณท่ีจะพัฒนาตนเองใหกาวไปสูความเปนนักวิจัย นักประดิษฐ  
นักคิดคนในอนาคต สรางองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหประเทศชาติ เพื่อใหประเทศชาติสามารถ
พึ่งตนเองไดมากขึ้น ลดการพึ่งพาองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากตางชาติ เปนไปตามนโยบาย
การพัฒนากําลังคนดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของรัฐบาล และเพื่อเปนการกระจายโอกาสใหกับ
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งมีกระจายอยูในทุกภูมิภาคของประเทศให
ไดรับโอกาสมากขึ้น  

 การดําเนินงานของกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร จุฬาภรณราชวิทยาลัยในชวงเวลาท่ีผานมา  
(พ.ศ. 2554 - 2561) พบวา ไดผลดีเปนอยางย่ิง มีวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดเจนและสอดคลองกับ 
นโยบายของรัฐบาลในปจจุบันเปนอยางมาก โดยเฉพาะดานการเตรียมความพรอมกําลังคนระดับสูง 
ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (STEM) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป และนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงเปนการเตรียม 
กําลังคนระดับสูงทางดาน STEM เพื่อสรางความมั่นใจใหกับกลุมผูลงทุนจากประเทศตาง ๆ ท่ีจะเขามาลงทุน 
ในอุตสาหกรรม 4.0 ในโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) และโครงการอื่น ๆ ของประเทศ  

 กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดใหการดําเนินงานของกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยในชวงระยะเวลาตอไป เปนงานประจําของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนวิธีการดําเนินงานเชนเดียวกันกับการดําเนินงานในระยะท่ี 3  
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2. เหตุผลความจําเปนท่ีตองเสนอคณะรัฐมนตรี 

 ดวยการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยในชวงเวลาท่ีผานมา  
เปนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีเยี่ยม และเปนการดําเนินงาน 
ท่ีสอดคลอง สงเสริม สนับสนุนกับนโยบายของรัฐบาลเปนอยางมาก โดยเฉพาะดานการเตรียมกําลังคนระดับสูง
ทางด านวิ ทยาศาสตร  เทคโน โลยี  วิ ศวกรรมศาสตร  และคณิตศาสตร  (STEM)  เ พ่ื อการ เ พ่ิ ม 
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป และนโยบาย Thailand 4.0  
เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับกลุมผูลงทุนจากประเทศตาง ๆ ท่ีจะเขามาลงทุนในอุตสาหกรรม 4.0 ในโครงการ 
Eastern Economic Corridor (EEC) และโครงการอ่ืน ๆ ของประเทศ  

 เพ่ือใหการเตรียมกําลังคนระดับสูงดังกลาว เปนไปอยางตอเนื่อง กระทรวงศึกษาจึงไดกําหนดให
การดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยในชวงระยะเวลาตอไป เปนงานประจํา  
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจัดตั้งหนวยงานเทียบเทาสํานัก ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปนผูกํากับดูแลการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยและการขับเคลื่อนงานดานวิทยาศาสตรศึกษา ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึนตอไป  

 กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความประสงคเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบการดําเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี กําหนดใหการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ในชวงระยะเวลาตอไป เปนงานประจําของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจัดต้ังหนวยงาน
เทียบเทาสํานัก ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปนผูกํากับดูแลการดําเนินงานของ
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยและการขับเคลื่อนงานดานวิทยาศาสตรศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมมากยิ่งข้ึนตอไป เพ่ือเปนการสงเสริม สนับสนุน นโยบายของรัฐบาลดังกลาว  
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3. การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในชวงระยะเวลาตอไป  

 การดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2554 – 2561 ท่ีผานมา แมวาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยจะดําเนินการไดผลในระดับดีมาก (ดูผลการดําเนินงานในหนา 13-16) แตก็ยังมีอุปสรรคปญหา 
และลูทางท่ีจะดําเนินงานใหไดผลดียิ่ง ๆ มากข้ึนตอไปอีก  

 ขอจํากัดท่ีสําคัญมากในการดําเนินงานท่ีผานมาคือ เรื่องบุคลากรและความคลองตัว 
ในการดําเนินงาน โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยเปนโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค พิ เศษ 
ตางจากโรงเรียนท่ัวไป มีจังหวัดพ้ืนท่ีบริการครอบคลุมหลายจังหวัด แตยังตองสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ซ่ึงทําใหตองใชกฎระเบียบเดียวกันกับโรงเรียนท่ัวไป ในการสรรหา แตงตั้ง โยกยาย  
และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการบริหารงานดานอ่ืน ๆ ทําใหการบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ขาดความคลองตัวและไมเปนเอกภาพ  

 การจัดตั้งหนวยงานเทียบเทาสํานัก ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ีทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบการบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยและการขับเคลื่อนงาน
ดานวิทยาศาสตรศึกษาเปนการเฉพาะ จะทําใหการบริหารงานมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
นอกจากนั้น จะชวยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถรวบรวมมวลประสบการณของ
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาทางดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปขยายผลในโรงเรียนตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถชวยยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ ทําใหคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตาง ๆ สูงข้ึน เนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลัยกระจายตัวอยูท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศและมีพ้ืนท่ีจังหวัดบริการครอบคลุมทุกจังหวัด 

 ดังนั้น เพ่ือใหการเตรียมกําลังคนระดับสูงทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตร (STEM) สําหรับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
และนโยบาย Thailand 4.0 และสรางความม่ันใจใหกับกลุมผูลงทุนจากประเทศตาง ๆ ท่ีจะเขามาลงทุน 
ในอุตสาหกรรม 4.0 ในโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) และโครงการอ่ืน ๆ ของประเทศ  
เปนไปอยางตอเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดใหการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยในชวงระยะเวลาตอไป เปนงานประจํา โดยจัดตั้งหนวยงานเทียบเทาสํานัก ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนผูกํากับดูแลการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยและการขับเคลื่อนงานดานวิทยาศาสตรศึกษา การขอรับงบประมาณในระยะเวลาตอไป  
จึงเปนการขอรับงบประมาณประจําปตามปกติ   

 สําหรับอุดมการณและเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยในชวงระยะเวลาตอไป จะยังคงยึดวัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนวิธีการดําเนินงาน 
และกรอบวงเงินงบประมาณ ทํานองเดียวกับท่ีผานมา แตจะนําประสบการณและผลการประเมิน 
การดําเนินงานท่ีผานมา มาใชพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
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4. แผนช้ันเรียน และเหตุผลของการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจํา 

 ในปจจุบันโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มีอาคารสถานท่ี ซ่ึงประกอบดวย  
อาคารเรียน หอพัก อาคารประกอบ หองปฏิบัติการ หองสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ท่ีสามารถ 
จัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียนประจําไดอยางเหมาะสมใหกับนักเรียนโรงเรียนละ 720 คน  

 ในการดําเนินการของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในชวงระยะเวลาตอไป  
ก็จะยังคงจัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจํา และยังคงใหจํากัดจํานวนนักเรียนไวเพียงโรงเรียนละ 720 คน  
ซ่ึงเปนจํานวนท่ีเหมาะสมกับขนาดหองเรียนคุณภาพ และขนาดโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ท่ีเนนคุณภาพเชนเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําท้ังในและตางประเทศ โดยมีแผนการชั้นเรียนของ 
แตละโรงเรียน ดังนี้ 

ตาราง 2 แผนช้ันเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยแตละโรงเรียน 

รายการ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

จํานวนหองเรียน (หอง) 4 4 4 6 6 6 30 

จํานวนนักเรียนตอหอง (คน) 24 24 24 24 24 24 144 

จํานวนนักเรียนทั้งหมด (คน)/
โรงเรียน 

96 96 96 144 144 144 720 

จํานวนรวมทั้ง 12 โรงเรียน 1,152 1,152 1,152 1,728 1,728 1,728 8,640 
 

 ท้ังนี้ การปรับเปลี่ยนแกไขแผนชั้นเรียนและจํานวนนักเรียนตอหองในอนาคตสามารถทําได 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 สําหรับการกําหนดให โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาแบบ 
โรงเรียนประจํามีเหตุผลสําคัญ 2 ประการคือ (1) การจัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจํา นักเรียนกิน อยู  
หลับนอน ดวยกันในหอพักของโรงเรียน ทําใหสามารถจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายไดจํานวนมาก สงผลให 
การพัฒนาอุดมการณ การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ การพัฒนาทักษะและความสามารถ ตลอดจน 
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนดานตาง ๆ ทําไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ดังเปน 
ท่ีปรากฏมาแลวในโรงเรียนประจําชั้นนําของนานาชาติ และ (2) โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
รับนักเรียนจากพ้ืนท่ีบริการซ่ึงครอบคลุมหลายจังหวัด นักเรียนจํานวนมากหรือเกือบท้ังหมดไมสามารถเดินทาง
มาเรียนแบบ ไป - กลับ ได 
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 การดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2554 - 2561) 
และท่ีจะดําเนินการตอไปในอนาคต โรงเรียนไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนานักเรียนไว ดังนี้   

 มุงสงเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนให 
1) เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 

ท่ีตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีความเปนผูนํา 

2) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางลึกซ้ึง 
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของนานาชาต ิ

3) มีความคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตวิญญาณของความเปนนักวิจัย  
นักประดิษฐ นักคิดคนและนักพัฒนานวัตกรรมดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของนานาชาต ิ

4) รักการเรียนรู การอาน การเขียน การคนควา อยางเปนระบบ มีความรอบรู และบูรณาการ
ความรูได 

5) มีความรูและทักษะการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของนานาชาต ิ

6) มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเปนไทย มีความเขาใจและภูมิใจในประวัติศาสตรของชาติ  
มีความรักและความภูมิใจในชาติบานเมืองและทองถ่ิน เปนพลเมืองดียึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

7) มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปญญาไทย ตลอดจน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีเจตคติท่ีดีตอเพ่ือนรวมโลกและธรรมชาติ 

8) มีจิตมุงท่ีจะทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามใหกับสังคม มีความรับผิดชอบตอสังคมตองการ
ตอบแทนบานเมืองตามความสามารถของตนอยางตอเนื่อง 

9) มีสุขภาพอนามัยท่ีดี รักการออกกําลังกาย รูจักดูแลตนเองใหเขมแข็งท้ังกายและใจ  

 ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาและปลูกฝงนักเรียนใหมีความพรอมไปศึกษาตอระดับอุดมศึกษาและมุงสู 
การเปนนักวิจัย นักประดิษฐ  นักคิดคนนวัตกรรม ดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลย ี
ท่ีมีความสามารถระดับสูงเยี่ยมในระดับเดียวกันกับนักวิจัยชั้นนําของนานาชาติ และมีจิตวิญญาณมุงม่ัน 
พัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติท่ีดีตอเพ่ือนรวมโลกและธรรมชาติ สามารถสรางองคความรูดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีใหกับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ชวยพัฒนาประเทศใหสามารถดํารงอยูและแขงขันได
ในประชาคมโลก ใหเปนสังคมผูผลิตท่ีมีมูลคาเพ่ิมมากข้ึน สรางสังคมแหงการเรียนรู สังคมแหงคุณภาพ 
และแขงขันได และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียงมีความสมานฉันทเอ้ืออาทรตอกัน 

 

 

 

 

 

6. ภารกิจของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 



หนา 7  
 

 6.1  เปนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาดวยหลักสูตรเฉพาะ สําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 ในลักษณะโรงเรยีนประจํา 
 6.2  เปนโรงเรียนท่ีรับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษในพ้ืนท่ีบริการ โดยเนนการใหโอกาส
นักเรียนผูมีศักยภาพสูงดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีกระจายอยูในทุกภูมิภาคของประเทศ 
 6.3  เปนโรงเรียนท่ีเนนคุณภาพ ไมเนนปริมาณ  
 6.4  เปนโรงเรียนตนแบบของภูมิภาค  
 6.5  เปนโรงเรียนท่ีตองพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนํา 
ของนานาชาติ 
  6.6  เปนโรงเรียนท่ีเปนศูนยการพัฒนาวิทยาศาสตรศึกษาในสวนภูมิภาค (Regional Science 
Education Hub) เพ่ือใหบริการวิชาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีบริการ 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน 



หนา 8  
 

 กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จะดําเนินการสรรหาและคัดเลือกนักเรียน 
เขาเรียน ท้ังระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4 ดวยระบบคุณธรรม ตามหลักวิชาการท่ีเก่ียวกับการสรรนักเรียน
ผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางแทจริง  
 แตละป คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จะจัดทําประกาศ 
แสดงรายละเอียดท่ีเก่ียวกับการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ท้ังระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4  เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณา 
ลงนามในประกาศ รวมกับประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 การดําเนินการสรรหาและคัดเลือกจะดําเนินการตามข้ันตอนของประกาศนั้นทุกประการ  
โดยไมมีการรับนักเรียนเปนกรณีพิเศษใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากประกาศนั้น และโดยท่ัว ๆ ไป ในการสรรหา 
และคัดเลือกนักเรียนดังกลาว จะขอความอนุเคราะหและความรวมมือจากสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน 
ทางวิชาการตาง ๆ มารวมในการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนดังกลาวดวย 

 เฉพาะการรับนักเรียนเขาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย อาจพิจารณากําหนดใหมีโควตานักเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จากโรงเรียน
ในชนบทหางไกล ท่ีนักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวท่ีฐานะยกจนและขาดแคลนทุนทรัพยดวยก็ได  
โดยใหนักเรียนกลุมนี้แขงขันกันเอง การใหโควตานักเรียนดังกลาวตองไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนท้ังหมด 
ท่ีรับได และตองมีผลการประเมินผานเกณฑข้ันต่ําตามท่ีกําหนดในประกาศรับนักเรียน   

 เหตุผลของการใหโควตานักเรียนดังกลาวเปนดังนี้ นักเรียนท่ีจบจากโรงเรียนเหลานี้สวนใหญมา
จากครอบครัวท่ียากจน ขาดโอกาสในการเรียนรูและการพัฒนาตนเองมาโดยตลอด ตั้งแตแรกเกิดจนจบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท้ังนี้ เพราะพอแม ผูปกครองของนักเรียนกลุมนี้เกือบท้ังหมด มีระดับ
การศึกษาไมสูงนักและมีฐานะยากจน ไมสามารถใหคําแนะนําทางวิชาการหรือจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก
เก่ียวกับการเรียนรูใหกับลูกของตนเองได ไมสามารถสงเสริมใหลูกของตนเองไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวย
ตนเองนอกเวลาเรียนได หากใหนักเรียนเหลานี้สอบแขงขันกับนักเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีความพรอมสูง  
ก็จะเสียเปรียบอยางมาก ไมสามารถแขงขันได จึงควรมีแตมตอใหกับนักเรียนท่ีมาจากครอบครัวยากจนเหลานี้  

 นักเรียนกลุมนี้หากสอบผานเกณฑข้ันตํ่าในการคัดเลือก แสดงวาเปนผูมีความสามารถพิเศษ 
อยางแทจริง เพราะแมมีโอกาสการเรียนรู (Opportunity to Learn) ตั้งแตแรกเกิดจนเรียนจบชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 6 ต่ํากวานักเรียนท่ัว ๆ ไป เปนอยางมาก แตยังสามารถผานเกณฑคัดเลือกข้ันตํ่าได จึงเชื่อไดวา หากไดมี
โอกาสเขามาเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาคตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ในลักษณะของนักเรียนประจําท่ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐตอเนื่องเปนเวลา 3 ป ก็นาจะมีโอกาสสอบแขงขัน
คัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยได  

 นอกจากนั้นนักเรียนเหลานี้สวนใหญจะเปนผูท่ีมีความมุงม่ันในการเรียนรู (หรือมี AQ: Adversity 
Quotient) สูงมาก และสวนใหญพรอมท่ีจะรับทุนการศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรในระดับ อุดมศึกษา  
ในสาขาท่ีเปนความตองการของประเทศชาติ และพรอมท่ีจะกลับมาปฏิบัติงานเพ่ือตอบแทนแผนดินเกิด  
 นักเรียนเหลานี้ถาไมไดรับการสนับสนุนจากรัฐตั้งแตในระดับนี้ จะมีโอกาสศึกษาตอในสถาบัน 
อุดมศึกษาชั้นนําท้ังในและตางประเทศนอยมากหรือไมมีเลย หากไดรับโอกาสนี้ นอกจากจะชวยพัฒนาและ
ยกระดับชีวิตความเปนอยูของตัวนักเรียนในอนาคตแลว ความสําเร็จของนักเรียนยังมีผลกระทบในวงกวาง 
สามารถชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของพอแม พ่ีนองและครอบครัวของนักเรียนไดอีกดวย อีกท้ังยังเปนการ
กระตุนใหโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนไดพัฒนาคุณภาพนักเรียนของตนเองอีกทางหนึ่งดวย 
8. การสนับสนุนการดําเนินงานจากสถาบันอุดมศึกษา 



หนา 9  
 

 ในการดําเนินงานในชวงเวลาท่ีผานมา (พ.ศ. 2554 - 2561) กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยท่ีตั้งอยูในทองท่ีบริเวณใกลเคียงกับโรงเรียนวิทยาศาสตร 
จุฬาภรณราชวิทยาลัยอยางดีมาก ท้ังดานการใหการแนะนําทางวิชาการ การพัฒนาครู การเปนวิทยากร
บรรยายพิเศษใหกับนักเรียน การเปนท่ีปรึกษาโครงงานของนักเรียน การอนุญาตใหนักเรียนไปใช
หองปฏิบัติการและสิ่งอํานวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย ฯลฯ ในการดําเนินงานของกลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยในชวงระยะเวลาตอไป โรงเรียนจะขอความอนุเคราะหการสนับสนุน 
จากมหาวิทยาลัย สถาบันการอุดมศึกษา และหนวยงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ใหมากยิ่งข้ึน รวมถึงจะขอให 
ทางสถาบันการศึกษาพิจารณาใหทุนและรับเขาศึกษาตอเปนกรณีพิเศษดวย ท้ังนี้ จะเสนอใหคณะกรรมการ
พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิจารณาจัดตั้งอนุกรรมการความรวมมือทางวิชาการ 
กับสถาบันอุดมศึกษา เชนเดียวกับในระยะท่ีผานมา  

 รายชื่อมหาวิทยาลัยท่ีใหการสนับสนุนและใหความรวมมือทางวิชาการเปนมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง
ของแตละโรงเรียน มีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3  รายช่ือมหาวิทยาลัยท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินงานทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร
 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

โรงเรียนวิทยาศาสตร 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 

1 เชียงราย 
มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง (พี่เลี้ยงหลัก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลยัแมโจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลานนา 

2 พิษณุโลก มหาวิทยาลยันเรศวร (พี่เลี้ยงหลัก) 
3 ลพบุรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (พี่เลี้ยงหลัก)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต 

4 เลย 
มหาวิทยาลยัขอนแกน (พี่เลี้ยงหลัก) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

5 มุกดาหาร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (พี่เลีย้งหลัก) 

6 บุรีรัมย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (พี่เลี้ยงหลัก) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

7 ปทุมธาน ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร (พี่เลีย้งหลัก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สถาบนับัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี 

8 ชลบุรี 
มหาวิทยาลยับูรพา (พี่เลี้ยงหลัก)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

9 เพชรบุรี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (พี่เลี้ยงหลัก) มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

10 นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ (พี่เลี้ยงหลัก)  มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
11 ตรัง มหาวิทยาลยัทักษิณ (พี่เลี้ยงหลกั) มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
12 สตูล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร (พี่เลี้ยงหลัก) มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 ท้ังนี้  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล รับเปนมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงรวม  
ดานการเปนท่ีปรึกษาโครงงานและการฝกประสบการณของนักเรียนจากทุกโรงเรียน สําหรับการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติมรายชื่อและจํานวนมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง เปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

9. ความรวมมือกับ Super Science High School สถาบัน KOSEN และหนวยงานอ่ืน ๆ ของประเทศญ่ีปุน 



หนา 10  
 

 เปาหมายสําคัญอยางหนึ่งของการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย คือ ตองการใหนักเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ไดมีประสบการณในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกับนักเรียนในวัยเดียวกันจากโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนํา 
ของนานาชาติ เพ่ือสรางใหนักเรียนของโรงเรียนมีความม่ันใจ และไดศึกษาเรียนรูดานตาง ๆ ซ่ึงกันและกัน  

 การดําเนินงานในชวงเวลาท่ีผานมา โครงการไดรับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน
ประจําประเทศไทย แนะนําใหกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (MEXT)  
จากประเทศญ่ีปุน ไดรูจักกับโครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเปนโรงเรียน
วิทยาศาสตรภูมิภาค ทําใหมีเจาหนาท่ีจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ของประเทศญ่ีปุน และจากหนวยงานตาง ๆ 
เชน Japan International Cooperation Agency (JICA), Japan Foundation (JF), Japan Science and 
Technology Agency (JST), สถาบัน KOSEN ฯลฯ ไดมาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยจํานวนมาก นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ผูบริหาร
และครูของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ยังไดรับเชิญไปศึกษาดูงานท่ี Super Science High 
Schools สถาบัน KOSEN และหนวยงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ของประเทศญี่ปุน เปนจํานวนหลายครั้ง ทําให 
เกิดการลงนามความรวมมือทางวิชาการระหวางโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยกับ Super 
Science High Schools และสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุน และไดมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกัน 
ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนซ่ึงกันและกัน ผลงานท่ีสําคัญ ๆ ท่ีเกิดข้ึน สรุปไดดังนี้ 

1. มี Super Science High Schools ประเทศญ่ีปุน จํานวน 15 แหง National Institute of 
Technology of Japan (KOSEN) ไดลงนามความรวมมือกับโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ดังรายละเอียดในตาราง 4  

2. จากการลงนามความรวมมือตามขอ 1 ทําใหเกิดการจัดงาน Thailand-Japan Student 
Science Fair ข้ึนแลว 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 เม่ือป พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี และครั้งท่ี 2 เม่ือป พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มีนักเรียน
จาก Super Science High School มารวมงานจํานวนมาก และท่ีเปนพระมหากรุณาธิ คุณสูงสุด คือ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเดินเปนองคประธานในการเปดงานฯ  
ท้ัง 2 ครั้ง การจัดงานครั้งท่ี 3 กําหนดจัดข้ึนในป พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ตรัง นอกจากนั้นยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหคณะกรรมการบริหารโครงการ

พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค และผูบริหารโรงเรียน เขาเฝา 
ทูลละอองพระบาท เปนการสวนพระองค เพ่ือกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดําเนินงานของโครงการฯ 
และไดพระราชทานคําแนะนําการดําเนินงานใหกับคณะผูเขาเฝาทูลละอองพระบาทเพ่ือนําไปปฏิบัต ิ
ในการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยเปนประจําทุกปอีกดวย  

3. ไดรับการสนับสนุนครูอาสาสมัครผูชวยสอนดาน ICT จากประเทศญ่ีปุน มาชวยสอน 
วิชาคอมพิวเตอรและภาษาญี่ปุน ท่ีโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 7 คน และจะจัดใหครบ 
ท้ัง 12 โรงเรียน ในปการศึกษา 2562  

 
 
 

4. จากการท่ีโครงการฯ ไดรับการสนับสนุนครูอาสาสมัครผูชวยสอนดาน ICT ตามขอ 3 ทําให 
เกิดกิจกรรมรวมกันหลายกิจกรรม เชน การจัด Thailand-Japan Student ICT Fair 2016 ณ โรงเรียน
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วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และครั้งท่ี 2 จะจัดท่ีโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร ในป พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ยังมีการจัดการแขงขัน Thailand-Japan Game Programing Hackathon 
ท้ังในประเทศไทยและประเทศญี่ปุน อีกดวย 

5. ไดรับการสนับสนุนจาก Japan Foundation สงครูอาสาสมัคร Nihongo Partner มาชวยสอน
วิชาภาษาญี่ปุนท่ีโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 6 คน 

6. ไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน KOSEN ประเทศญ่ีปุน ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไป
เขาคายวิชาการ ณ สถาบัน KOSEN ประเทศญ่ีปุน และปจจุบันมีนักเรียนจากกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยไดรับทุนไปศึกษาตอ ณ สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุน จํานวน 23 ทุน  

 จากคุณภาพนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย ทําใหนักวิชาการจากญี่ปุนมีความประทับใจมาก จึงทําใหเกิดโครงการตาง ๆ ข้ึนจํานวนมาก ดังท่ี
กลาวมาแลวขางตน  

 ในการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยในชวงระยะเวลาตอไป 
จะดําเนินการใหมีการรวมมือทางวิชาการกับทางประเทศญ่ีปุนมากยิ่งข้ึน โดยมีเปาหมายใหนักเรียนของ
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยไดมีประสบการณ จากการรวมทํางานกับนักเรียนญี่ปุนท่ีมีศักยภาพ
ดานวิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนาเปนนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศตอไปในอนาคต 

 

 
รูปท่ี 1 แสดงความรวมมือระหวางโรงเรียนวิทยาศาสตรจฬุาภรณราชวิทยาลัยกบั Super Science High Schools 
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ตารางท่ี 4  ขอมูลการเขารวมกิจกรรมแลกเปล่ียนทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ 
 ราชวิทยาลัยกับโรงเรียน Super Science High Schools ปการศึกษา 2558 - 2560 

โรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราช

วิทยาลัย 
Super Science High Schools/ KOSEN 

ไทยไปญ่ีปุน ญ่ีปุนมาไทย 

นักเรียน คร ู นักเรียน คร ู

เชียงราย Tokyo Gakugei University Senior High School 58 11 57 12 

พิษณุโลก 
Seishin Gakuen High School and Junior High School 12 6 12 5 

Hokkaido Sapporo Kaisei High School 11 7 4 2 

ลพบุร ี Oita Maizuru High School 26 14 33 10 

เลย Shizuoka Kita High School 15 5 19 5 

มุกดาหาร Hiroshima University Attached High School 53 14 12 4 

บุรีรัมย 
Odate Homei Senior High School of Akita Prefecture 33 8 22 8 

Tsuyama KOSEN 4 10 6 6 

ปทุมธานี 
Tennoji High School attached to Osaka Kyoiku University 

24 11 56 11 
Ritsumeikan Keisho Senior High School 

ชลบุร ี
Incorporated School Ichikawa Gakuen Ichikawa Junior & Senior High 
School 

44 19 47 11 

Hachinohe KOSEN - 3 - 5 

เพชรบุร ี Bunkyo Gakuin University Girls’ Junior & Senior High School 49 20 49 11 

นครศรีธรรมราช Nara Prefecture Seisho High School 54 14 28 11 

ตรัง 
Meijo University Senior High School 17 22 11 2 

Tokai University Takanawadai High School 9 12 16 4 

สตูล Furukawa Reimei Junior & Senior High School 17 20 24 6 

รวม 426 196 396 113 
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10. การสงเสริมการทํางานวิจัยของนักเรียน 

 วัตถุประสงคสําคัญท่ีสุดของการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย คือ  
การพัฒนาและปลูกฝงนักเรียนใหมีความพรอมท่ีจะพัฒนาไปสูการเปนนักวิจัย นักประดิษฐ นักคิดคนนวัตกรรม 
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีมีความสามารถระดับสูงเยี่ยมในระดับเดียวกันกับนักวิจัยชั้นนํา
ของนานาชาติ และมีจิตวิญญาณมุงม่ันพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติท่ีดีตอเพ่ือนรวมโลกและธรรมชาติ สามารถ
สรางองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ชวยพัฒนา
ประเทศใหสามารถดํารงอยูและแขงขันไดในประชาคมโลก ใหเปนสังคมผูผลิตท่ีมีมูลคาเพ่ิมมากข้ึน สรางสังคม
แหงการเรียนรู สังคมแหงคุณภาพและแขงขันได และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียงมีความสมานฉันทเอ้ืออาทรตอกัน  

 ดังนั้น ในการออกแบบหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงไดจัดใหมีรายวิชา 
และกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีจะปูทางใหนักเรียนมีประสบการณในการทํางานวิจัย เห็นคุณคาและความทาทาย 
รวมถึงเสนทางอาชีพของการเปนนักวิจัยในอนาคต กอนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 6 นักเรียนตองทํางานและเสนอผลงานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง คลาย ๆ กับการทํา Senior Project  
กอนจบปริญญาตรี หรือการทําวิทยานิพนธกอนจบปริญญาโทหรือปริญญาเอก  

 ผลการทํางานวิจัยของนักเรียนกอนจบจากโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไดรับ 
การชื่นชมจากนักวิชาการจํานวนมาก บางคนถึงกับกลาววาคุณภาพงานวิจัยของนักเรียนเทียบเคียง 
ไดกับผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท  

 โครงการสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสไปเสนอผลงานวิจัยของตนเองในเวทีตาง ๆ จํานวนมาก 
ท้ังในประเทศและตางประเทศ การไปนําเสนอผลงานดังกลาวไดรับรางวัลจํานวนมาก  
 ในปการศึกษา 2560 นักเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย ไปรวมเสนอผลงานวิจัย
ในเวทีนานาชาติ จํานวน 12 รายการ มีจํานวนโครงงานสงเขารวมการแขงขัน จํานวน 71 โครงงาน นักเรียน
เขารวมการแขงขัน จํานวน 189 คน และมีครูท่ีปรึกษา จํานวน 50 คน เปนผูนํานักเรียนไปรวมกิจกรรม  
การเขารวมกิจกรรมดังกลาวไดรับรางวัล ดังนี้ (รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 5) 
  รางวัล Grand Award (จากเวที Intel ISEF) จํานวน   1 รางวัล 
  รางวัลเหรียญทอง หรือ รางวัลชนะเลิศ  จํานวน 28  รางวัล 
  รางวัลเหรียญเงินหรือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน    10  รางวัล 
  รางวัลเหรียญทองแดง หรือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน    11 รางวัล 

 รางวัลพิเศษจากหนวยงานตาง ๆ จํานวน    13   รางวัล 

 การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในชวงระยะเวลาตอไป จะยังให
ความสําคัญตอการทํางานวิจัยของนักเรียนโดยจะพยายามสงเสริมใหการทํางานวิจัยของนักเรียนมีคุณภาพสูง
ยิ่งข้ึนไปอีก ในระดับเดียวกับของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของนานาชาติ เพ่ือสรางความเชื่อถือ
ระดับนานาชาติของคุณภาพการศึกษาไทย 
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ตารางท่ี 5  ผลงานวิจัยของนักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกไปนําเสนอในเวทีนานาชาติ และรางวัลท่ีไดรับ
 ในชวงปการศึกษา 2560 

 No. Science Fair or Science Event/Country 
Number of 

Participating Countries 
Award or Prize 

1 Intel International Science and Engineering 
Fair (ISEF), USA 

132 4th Award 
(Chemistry) 

2 APEC Future Scientist Conference, 
South Korea 

21 1 Winner Award 

3 Taiwan International Science Fair, Taiwan 23 1 Third Award 

4 International Exhibition for Young Inventors 
(IEYI), Japan 

20 1 Gold Award 
1 Special Award 

5  Korea International Youth Olympiad 
(KIYO), South Korea 

10 1 Gold Award 
1 Bronze Award 

6 Young Inventor Challenge (YIC), Malaysia 5 1 Gold Award 
1 Silver Award 

7 Hong Kong International Invention 
Innovation and Entrepreneurship Exhibition 
(HKIE) , Hong Kong 

26 2 Gold Awards 
1 Silver Award 

8 Global Natural History Day (GNHD), China 10 1 Gold Award 
4 Bronze Awards 

9 Kaohsiung International Invention and 
Design EXPO (KIDE), Taiwan 

26 3 Gold Awards 
2 Silver Awards 

10 Seoul International Invention Fair (SIIF), 
South Korea 

30 9 Gold Awards 
1 Silver Award 
4 Bronze Awards 

11 International Young Inventor's Award (IYIA), 
Indonesia 

16 10 Gold Awards 
5 Silver Award 

12 Global Link Singapore 2017 7 1 First Prize 
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11. ผลการเรียน การศึกษาตอ และ ผลงานเดนอ่ืน ๆ 
 นับแตท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหมีโครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ในปการศึกษา 2554 ไดมีนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัย จบการศึกษาไปแลว 3 รุน ในปการศึกษา 2558 - 2560 พบวา นักเรียนรอยละ 100 ศึกษาตอ 

ในมหาวิทยาลัย ในจํานวนนี้ประมาณรอยละ 72 ศึกษาตอทางดาน STEM นอกจากนั้น นักเรียนยังไดรับทุน 

ไปศึกษาตอท้ังในและตางประเทศในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําท่ีอยูในลําดับตนๆ และไมเกินลําดับท่ี 100 ของโลก

เปนจํานวนมาก เชน Imperial College London, University of New South Wale, Perdue University, 

Tsinghua University, Hong Kong University of Science and Technology, City University of Hong 

Kong, Tokyo Institute of Technology, Boston University เปนตน โดยมีรายละเอียดนักเรียนท่ีไดรับทุน

ไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของนานาชาติ ดังตารางท่ี 6 

 นอกจากนั้น ในชวงปการศึกษา 2554 – 2560 นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยไดแสดงศักยภาพตาง ๆ เปนจํานวนมาก เชน ผลการสอบ PISA ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ป 2555 และ 2558 ไดคะแนนผลการสอบ PISA สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของประเทศ 
OECD มากและอยูในระดับเดียวกับประเทศท่ีไดคะแนนเปนลําดับท่ี 1 ของโลก  

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร 
จุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ังระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 อยูในระดับดีมากเชนกัน 
โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร อยูในตําแหนงเปอรเซ็นไทลสูงมาก ดังรายละเอียดในตารางท่ี 7 

 นอกจากผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาตาง ๆ แลวกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย ยังสงเสริมการจัดกิจกรรมใหนักเรียนรูจักเปนผูให เปนคนดีมีจิตสาธารณะ โดยหวังวาในอนาคต 
นักเรียนเหลานี้จะกลับมาชวยกันพัฒนาประเทศชาติของเราตอไปในอนาคต ในปการศึกษา 2560 มีนักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไดทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตาง ๆ จํานวนมากอีกดวย  

 การดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในชวงระยะเวลาตอไป  
ก็ยังจะใหความสําคัญตอการพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีจิตสาธารณะ เชนเดียวกับการดําเนินการท่ีผานมา 
โดยจะพยายามจัดกิจกรรมใหมีความเขมขนมากข้ึน 
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ตารางท่ี 6 นักเรียนท่ีไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ ตั้งแตปการศึกษา 2558 – 2560 

ช่ือทุน/มหาวิทยาลัยช้ันนําของนานาชาติ 
จํานวนผูไดรับทุน 

รวม 
2558 2559 2560 

1. ทุน 1 อําเภอ 1 ทุน ไปศึกษาตอตางประเทศ 4 หมดโครงการฯ 4 

2. ทุน พสวท. ไปศึกษาตอตางประเทศ 1 - - 1 

3. ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาตอตางประเทศ - 3 4 7 

4. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปศึกษาตอตางประเทศ 1 1 2 4 

5. ทุนรัฐบาลจีน - 1 - 1 

6. ทุน Belt & Road (Thailand)  - 1 3 4 

7. ทุน City University of Hong Kong  - 1 3 4 

8. ศูนยแนะแนวการศึกษาตอประเทศจีน  - - 1 1 

9. ทุน Chongqing Municipal Government Mayor Scholarship - 1 - 1 

10. ทุนรัฐบาลญ่ีปุน (ทุน Monbukagakusho: MEXT) 1 3 2 6 

11. ทุนมหาวิทยาลัย Tokyo International University  - - 1 1 

รวมท้ังส้ิน 7 11 16 34 

 

ตารางท่ี 7  แสดงตําแหนงเปอรเซ็นไทลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O–NET)  
  ปการศึกษา 2558 – 2560 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

วิชา 
กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนสังกัด สพฐ. ทัง้หมด 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

คณิตศาสตร 99.61 99.82 99.89 50.05 51.38 51.39 

วิทยาศาสตร 99.02 99.26 99.24 50.75 50.56 50.61 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

คณิตศาสตร 95.95 95.76 97.74 50.16 51.96 52.07 

วิทยาศาสตร 93.05 93.25 96.02 50.71 50.05 50.25 
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12. ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการดําเนินงาน 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ยังคงยึด
แนวเดิมท่ีไดปฏิบัติในชวงป พ.ศ. 2554-2561 แตจะเพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์ใหสูงข้ึน  

 ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ในระยะเวลาชวงตอไป กําหนดไว ดังนี ้

12.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 12.1.1  นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ข้ึนไป 
 12.1.2  ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ในวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

    ภาษาอังกฤษ อยูในตําแหนงไมต่ํากวาเปอรเซ็นไทลท่ี 99  
 12.1.3  นักเรียนมีศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR 

  12.1.4  นักเรียนมีผลการประเมินประดับนานาชาติของกลุมประเทศ OECD (PISA)  

              สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแลว          

12.2  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 12.2.1  นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ข้ึนไป 
 12.2.2  ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ในวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

    ภาษาอังกฤษ อยูในตําแหนงไมต่ํากวาเปอรเซ็นไทลท่ี 99  

 12.2.3  ผลการทดสอบความถนัดท่ัวไป (GAT) ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)  
    และความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) อยูในตําแหนงไมต่ํากวาเปอรเซ็นไทลท่ี 90  

 12.2.4  นักเรียนมีศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR  

 12.2.5  นักเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในแตละป จํานวนไมตํากวารอยละ 60  
    ศึกษาตอทางดาน STEM (ไมรวมแพทยศาสตร) ไดทุนไปศึกษาตอตางประเทศ  
    ไมต่ํากวาปละ 12 ทุน และไดทุนศึกษาตอภายในประเทศ ไมต่ํากวาปละ 60 ทุน  

    และในจํานวนท้ังหมดนี้ศึกษาตอ ปริญญาเอกดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
    เพ่ือเปนนักวิจัยอยางนอยรอยละ 10  

 12.2.6 โครงงานของนักเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนผูแทนประเทศไทยไปนําเสนอในเวที 

   นานาชาติ ไมต่ํากวา 70 โครงงาน ในจํานวนนี้ 50 โครงงานไดรางวลัในระดับตาง ๆ  
 12.2.7 นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยไมนอยกวา 150 คน 

    ไดรับคัดเลือกเขาแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับประเทศ ไดรับเหรียญรางวัล 

    ไมนอยกวา 50 เหรียญ และไดรับการคัดเลือกเขาคายเพ่ือคัดเลือกผูแทน 
    ไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ คาย 1 จํานวนไมนอยกวา 30 คน  
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 13. ผลดีท่ีจะเกิดข้ึน 

 การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค 
ในชวงระยะเวลาตอไป โดยกําหนดใหการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
เปนงานประจําตอเนื่องตอไปจะมีผลดีเกิดข้ึนหลายประการ ดังนี้ 

 13.1 มีโรงเรียนวิทยาศาสตรท่ีไดมาตรฐานระดับเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและ 
โรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของนานาชาติ กระจายอยูในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

 13.2 โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จะเปนตัวกระตุน ชวยใหมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนท่ัวประเทศเร็วข้ึน โดยท่ีโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยจะไดรับการพัฒนา 
ใหเปนโรงเรียนตนแบบ ท่ีสามารถขยายผลการจัดการศึกษาโดยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรหรือ STEM Education ไปสูโรงเรียนตาง ๆ ในพ้ืนท่ีหรือจังหวัดใกลเคียง  

 13.3 โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จะชวยเพ่ิมโอกาสใหกับนักเรียนท่ีมีความ 
สามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีมีกระจายอยูในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ซ่ึงเม่ือนักเรียนกลุมนี้
สําเร็จการศึกษา จะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวและทองถ่ินใหดีข้ึน 

 13.4 โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จะชวยสรางความม่ันใจใหกับผูลงทุน 
โดยเฉพาะแหลงทุนจากตางประเทศวา ประเทศไทยมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานคณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตรสูง กระจายอยูท่ัวประเทศ ทําใหการลงทุนเกิดการกระจายตัวไปยังภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศ  

 13.5 โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จะเปนหนวยงานท่ีเตรียมความพรอมกําลังคน
ท่ีจะพัฒนาตนเองไปเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักประดิษฐ นักคิดคนและนวัตกร ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพสูงตามแผนยุทธศาสตร 20 ป และนโยบาย Thailand 4.0  

 13.6 ความสําเร็จของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยท่ีเกิดจากระบบและ
กระบวนการคัดเลือกเขาเรียนอยางเปนธรรมและลดความไดเปรียบเสียเปรียบทางฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวจะเปนการลดความเหลื่อมล้ําของนักเรียนและสังคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา 19  
 

14. ผลกระทบท่ีจะเกิด 

 14.1 เปนการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ใหมีปริมาณและคุณภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศ ท่ีสามารถทําการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือสรางความรูและนวัตกรรมได 

 14.2 ประเทศไทยจะมีนักวิชาการชั้นนําท่ีจะเปนหัวรถจักรในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
มากข้ึน 

 14.3 ประเทศไทยมีผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพจํานวนมากข้ึน 
มีสัดสวนทัดเทียมกับท่ีมีอยูในประเทศท่ีพัฒนาแลว 

 14.4 เปนการสงเสริมการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกระจาย
อยางท่ัวถึงทุกภูมิภาคของประเทศ ซ่ึงเปนกลไกสําคัญทางปญญาในการสรางและเผยแพรความรู และใชความรู 
เพ่ือแกไขปญหาในชุมชน การเพ่ิมผลผลิตและการพัฒนาประเทศใหมีความกาวหนาอยางยั่งยืน 

 14.5 เปนการสรางความม่ันใจกับนักลงทุน โดยเฉพาะแหลงทุนจากตางประเทศวา มีบุคลากรท่ีมี
ความรู ความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรกระจายอยูท่ัวประเทศ ทําใหการลงทุนกระจายตัวไปยัง
ภูมิภาคตาง ๆ อยางท่ัวถึง 

 14.6 ประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันในระดับนานาชาติสูงข้ึน 
 14.7 เปนแนวทางท่ีจะชวยลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานคุณภาพการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

ของประเทศ ท่ีปจจุบันสวนใหญกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญเทานั้น 
 14.8 เปนแนวทางท่ีจะชวยยกระดับความเปนอยูของครอบครัวของนักเรียนท่ีมีฐานะ 

ทางเศรษฐกิจไมดีใหดีข้ึนไดในอนาคต 
 14.9 ประเทศไทยจะพัฒนาและสามารถยกระดับรายไดมวลรวมของประเทศทําใหสามารถ 

กาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) สูความเปนประเทศพัฒนาแลว  
ตามวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดเร็วข้ึน 
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15. เง่ือนไขความสําเร็จ 

 การดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จะบรรลุความสําเร็จได ตองไดรับ
การสนับสนุนในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 15.1 กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ในชวงระยะเวลาตอไป เปนงานประจํา และมีหนวยงานเทียบเทาสํานัก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน เปนหนวยงานกํากับดูแลการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 15.2 มีการกําหนดภารกิจ เปาหมาย ระบบบริหารงานและกรอบอัตรากําลังของโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท่ีมีความเหมาะสม เปนอิสระ คลองตัว ชัดเจนมากข้ึนเปนการเฉพาะ 
 15.3 มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เปนการเฉพาะของกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย ในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และการเงินและพัสดุ  
 15.4 ไดรับทรัพยากรสนับสนุนท่ีเหมาะสม 
 15.5 มีระบบการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนท่ีมีระบบอันเปนท่ีนาเชื่อถือในการคัดกรอง 
และคัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีมีศักยภาพสูงเปนการเฉพาะ  
 15.6 มีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท่ีมีผูทรงคุณวุฒ ิ
ท่ี เปนผู เคยมีประสบการณดานโรงเรียนวิทยาศาสตร  เ พ่ือทําหนา ท่ีกําหนดแนวทาง ให คําแนะนํา  
การดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ังดานวิชาการ การบริหารงานบุคคล 
งบประมาณ และการบริหารงานท่ัวไป ท้ังนี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกาและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดประชุม
และการเบิกจายคาเบี้ยประชุม มาใชโดยอนุโลม 
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16. ความตองการงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน 

  เนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยเปนโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  
จัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจํา สําหรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหไดรับ 
การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ นักเรียนท่ีจบจากโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มีศักยภาพ 
สูงเยี่ยม สามารถเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของโลก ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาไปสูการเปน
นักวิจัย นักประดิษฐคิดคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีความสามารถระดับเดียวกันกับนักวิจัยชั้นนํา
ของนานาชาติ และมีจิตวิญญาณมุงม่ันพัฒนาประเทศชาติ ชวยพัฒนาประเทศชาติใหสามารถดํารงอยูและ
แขงขันไดในประชาคมโลก เปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สังคมแหงคุณภาพและแขงขันได และสังคม
ท่ียั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันทเอ้ืออาทรตอกัน 
  งบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ ท่ีจัดใหกับโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ตองจัดใหไดอยางเหมาะสม เพียงพอ ในระดับเดียวกับของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โครงการพัฒนาและ
สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ (พสวท.) และโครงการสนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน 
โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ วมว.)  
  เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย เปนงานประจํา และมีหนวยงานเทียบเทาสํานัก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานเปนผูกํากับดูแลการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยและการขับเคลื่อน
งานดานวิทยาศาสตรศึกษา การขอรับงบประมาณในชวงระยะเวลาตอไปจึงมีลักษณะเปนการขอรับ
งบประมาณประจําปของสวนราชการ  
  การดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จําเปนตองไดรับงบประมาณ
อยางนอยสําหรับทํากิจกรรมดานตาง ๆ ดังนี้  

 16.1 คาใชจายสําหรับการบริหารจัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจํา (คาอาหาร คาเครื่องนอน 
คาซักรีด และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการอยูประจํา) 44,000 บาทตอคนตอป  

 16.2 คาใชจายสําหรับโรงเรียนเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ 
40,000 บาทตอคนตอป 
  16.3 คาใชจายเก่ียวกับการบํารุงรักษา และการจัดหาทดแทนของเดิม ท่ีเก่ียวกับอาคาร สถานท่ี 
ครุภณัฑสํานักงาน ครุภัณฑการศึกษาและวิทยาศาสตร รวมถึงการจัดหาสื่อการสอนและครุภัณฑการศึกษาและ
วิทยาศาสตรใหม ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  16.4 คาใชจายในการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ใหมีความรูความสามารถระดับสูง โดยการไปเขารับการฝกอบรม เขารวมประชุมปฏิบัติการ เขารวมประชุม
วิชาการ การนําผลงานไปนําเสนอ การศึกษาดูงาน การฝกประสบการณภายใตการดูแลของครูอาวุโส 
ท่ีมีประสบการณสูง (Under Study) ฯลฯ ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหสามารถจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียน 
ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนในระดับเดียวกับโรงเรียน
วิทยาศาสตรชั้นนําของนานาชาต ิ
  16.5 คาใชจายในการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความกาวหนาทางวิชาชีพ สรางขวัญและ
กําลังใจและคาตอบแทนอ่ืน ๆ อยางเหมาะสม 
  16.6 คาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหอยูในระดับเดียวกับโรงเรียน
วิทยาศาสตรชั้นนําของนานาชาติ โดยการเชิญครูและนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของนานาชาติ
มารวมทํากิจกรรมท่ีโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย และสงครูและนักเรียนของโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปรวมทํากิจกรรมกับโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําในประเทศตาง ๆ  
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17. กรอบอัตรากําลังและระบบการบริหารงานบุคคลของโรงเรยีนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

  กรอบอัตรากําลังของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท่ีไดนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 มีรายละเอียดในตารางท่ี 9 การคํานวณอัตรากําลังครูครั้งนั้น ไดใชเกณฑการ
ปฏิบัติงานข้ันตํ่าของครูเปนเวลา 40 ชั่วโมงตอสัปดาห ในจํานวนนี้เปนชั่วโมงสอนในชั้นเรียนจํานวน 15 คาบ
ตอสัปดาห เวลาท่ีเหลืออีก 25 ชั่วโมงตอสัปดาห ใชสําหรับการเตรียมการสอน การตรวจงาน การใหคําปรึกษา 
การเปนท่ีปรึกษาโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานวิจัยของนักเรียน การจัดกิจกรรมเสริมท้ังในและนอก
หองเรียนตามหลักสูตร การวิจัย การศึกษาคนควาหาองคความรู ใหมๆ การพัฒนาตนเองตลอดจน 
การใหบริการกับสงัคมท่ัวไป โรงเรียน และหนวยงานภายนอก 

  จากการดําเนินงานชวงระยะเวลาท่ีผานมา พบวา นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัยเปนผูมีความสามารถพิเศษ สามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว ลึกซ้ึง และมีความมุงม่ันตั้งใจในการศึกษา
เลาเรียนมากกวานักเรียนท่ัวไปในวัยเดียวกัน ดังนั้น ครูของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
จําเปนตองใชเวลามากข้ึนในการศึกษาคนควาเพ่ือเตรียมการสอน เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเพ่ือ
พัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูจึงจะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทาทายและตอบสนองตอ
ศักยภาพและความสามารถของนักเรียนได 

    นอกจากนั้น ยังมีการกําหนดใหครูโรงเรียนวทิยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตองพัฒนาตนเอง 
รวมถึงการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และตองทํางานวิจัย ท้ังการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยใน
สาขาวิชาท่ีสอน เพ่ือนําผลมาใชชวยใหการปฏิบัติภารกิจหนาท่ี ของตนเองใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งข้ึนอีกดวย  

  นอกจากนั้น งานและการบานท่ีครูตองคิดคนเพ่ือมอบใหนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษไปศึกษา
คนควาหา คําตอบดวยตนเอง ปกติจะมีปริมาณ มีความยาก และมีความทายทายมากกวางานและการบาน ท่ี
ใหกับนักเรียนท่ัว ๆ ไป  บางครั้งครูตองใหงานหรือการบานท่ีแตกตางกันเปนรายบุคคล เพ่ือทาทายศักยภาพ 
ความสามารถ ตามความถนัด และความสนใจของนักเรียน ท่ีแตกตางกันไป 

  ในการทํางานหรือทําการบาน นักเรียนผูมีความสามารถพิเศษแตละคนจะมีวิธีคิด วิธีทํา และวิธี
แกปญหาท่ีเปนของตนเอง ท่ีแตกตางกันไป ครูตองใชเวลาในการเตรียมงาน และเตรียมการบาน รวมถึง ตองใช
เวลาในการตรวจงาน และ ตรวจการบาน มากกวาปกติท่ัวไป รวมถึงตองใหคําอธิบายกับนักเรียน เปน
รายบุคคล เพราะแตละคนคิด ทํางาน และ ทําการบานดวยวิธีการท่ีแตกตางกันไป นักเรียนผูมีความสามารถ
พิเศษเหลานี้มักสนใจศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง แลวนําปญหาขอสงสัยและความอยากรูอยากเห็นมา
ขอคําปรึกษาจากครูเปนรายบุคคลเสมอๆ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยจึงตองใชเวลาในการ
ทําภารกิจนี้เพ่ิมเติมอีกประมาณสามในสี่ของเวลาท่ีสอน  

  โดยเฉลี่ยครูของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยตองใชเวลาในการเตรียมการสอน 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู การพัฒนาตนเอง และการทํางาน
วิจัย ประมาณสามในสี่ของเวลาทํางาน จํานวน 40 ชั่วโมงในแตละสัปดาห 
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  การคํานวณกรอบอัตรากําลังของครูโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยในครั้งนี้ จึงใช
ระเบียบ หลักเกณฑ การเลื่อนและใหมีวิทยฐานะของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหนังสือท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 กําหนดใหครูตองมีชั่วโมงการสอน
ในหองเรียนไมต่ํากวา 12 ชั่วโมง จึงจะถือวาเปนการปฏิบัติงานเต็มเวลา ซ่ึงจะทําใหมีเวลาอีก 28 ชั่วโมงตอ
สัปดาห ในการใชสําหรับการเตรียมการสอน การตรวจงาน การใหคําปรึกษา การเปนท่ีปรึกษาโครงงาน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานวิจัยของนักเรียน การจัดกิจกรรมเสริมท้ังในและนอกหองเรียนตามหลักสูตร 
การวิจัย การศึกษาคนควาหาองคความรูใหมๆ การพัฒนาตนเองตลอดจนการใหบริการกับสังคมท่ัวไป โรงเรียน 
และหนวยงานภายนอกประกอบกับโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยมีการปรับหลักสูตรท่ีเขมขนข้ึน 
ซ่ึงทําใหมีความจําเปนตองมีครูท้ังสิ้น 72 คนตอโรงเรียน แทนท่ีจะเปน 60 คนตอโรงเรียน ตามเกณฑการ
คํานวณท่ีเคยใชในครั้งท่ีผานมา 

  อยางไรก็ตาม หลังจากท่ีมีการดําเนินงานมาแลวในชวงป พ.ศ. 2554-2561 พบวาสามารถ 
ปรับลด อัตรากําลังสายสนับสนุนลงได ซ่ึงทําใหอัตรากําลังในภาพรวม ไดแก กลุมผูบริหาร กลุมครู และ 
กลุมสนับสนุน (บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค(2)) ลดลงจํานวน 11 อัตรา ตามรายละเอียด 
ในตารางท่ี 9  

 อนึ่ง ในระหวางท่ีดําเนินการจัดต้ังหนวยงานเทียบเทาสํานัก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยและการ
ขับเคลื่อนงานดานวิทยาศาสตรศึกษา ทําหนาท่ีบริหารจัดการดานงานบุคคล ทํานองเดียวกับ อ.ก.ค.ศ.  
ของกลุมโรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยมีความคลองตัว สามารถสรรหา คัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง สงเสริม
ความกาวหนาและพัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในระยะแรกเห็นควรใหจัดตั้ง อ.ก.ค.ศ. 
กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทําหนาท่ีแทน ก.ค.ศ. โดยเรงดวน และเห็นชอบกรอบ
อัตรากําลังของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ดังนี้ 
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 ตารางท่ี 9 กรอบอัตรากําลังผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

  
 
 
 
 
 

ตําแหนง 
จํานวนตําแหนงตาม 

มติ ค.ร.ม.  
25 พ.ย. 53 

จํานวนเสนอขอ
อนุมัติปรับใหม 

+เพ่ิม /  
- ลด 

กลุมครูและผูบริหาร 
1. กลุมผูบริหาร 5 5 - 
   1.1 ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 1 - 
   1.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษา 4 4 - 
2. กลุมครูผูสอน 60 72 12 
    2.1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  17 26 +9 
    2.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 11 11   
   2.3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 10 11 +1 
   2.4 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  5 7 +2 
   2.5 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 7 - 
   2.6 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 3 4 +1 
   2.7 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 4 2 -2 
   2.8 กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา  3 4 +1 

รวมผูบริหารและครูผูสอน 65 77 +12 
กลุมบุคลากรสนับสนุน 

3. กลุมบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค(2)  59 36 -23 
    3.1 งานธุรการ อํานวยการและแผนงาน/วิชาการ(ทะเบียน/วัดผล) 4 4 - 
    3.2 งานพัสดุและการเงิน   5 4 -1 
   3.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ 4 2 -2 
   3.4 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  12 7 -5 
   3.5 งานวิทยบริการและหองสมุด  4 2 -2 
   3.6 งานหอพัก 20 12 -8  
   3.7 งานโภชนาการ 3 1 -2 
   3.8 งานพยาบาล จิตวิทยาและแนะแนวการศึกษา 4 3 -1 
   3.9 งานอาคารสถานที่ 3 1 -2 

รวม 59  36  -23 
พนักงานราชการ 

4. พนักงานบริการ (ขับรถ)  3 3 - 
งานจางเหมาบริการ 

5. งานจางเหมาบริการ     
5.1 งานซอมบํารุง จางเหมาบริการ จางเหมาบริการ - 
5.2 งานประกอบอาหารหรือจัดเลี้ยง จางเหมาบริการ จางเหมาบริการ - 
5.3 งานซักรีด จางเหมาบริการ จางเหมาบริการ - 
5.4 งานรักษาความปลอดภัย จางเหมาบริการ จางเหมาบริการ - 

รวมทั้งส้ิน 127 116 -11 
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18. คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

  ในการดําเนินงานท่ีผานมา มีคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหแตงตั้งเปนคณะกรรมการ 
ท่ีทําหนาท่ี กํากับดูแล สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ท้ังดานวิชาการ และดานอ่ืน ๆ ซ่ึงชวยทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก  

  ในการดําเนินงานในระยะตอไป จึงเสนอใหมีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ทําหนาท่ีทํานองเดียวกันกับคณะกรรมการชุดเดิมตอไป โดยในระยะแรกเสนอใหมีรายชื่อ 
ผูเปนกรรมการดังกลาวตามรายละเอียดขางลาง ท้ังนี้ ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สามารถเสนอขอปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการฯ ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดตามความเหมาะสม
ในโอกาสตอไป 

รายช่ือคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
  1.1  นายกฤษณพงศ กีรติกร 
  1.2  รองศาสตราจารย คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 
  1.3  นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ 
  1.4  นายธงชัย ชิวปรีชา 
  1.5  นายสมเกียรติ ชอบผล 
  1.6  รองศาสตราจารยพินิติ รตะนานุกูล 

       2. คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
  2.1  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประธานกรรมการ 
  2.2  ผูชวยศาสตราจารย ยุวดี  นาคะผดุงรัตน รองประธานกรรมการคนท่ี 1 
  2.3  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   ท่ีไดรับมอบหมาย รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
  2.4 ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ 
  2.5 ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย กรรมการ 
  2.6 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  
  2.7 เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กรรมการ 
                    และนวัตกรรมแหงชาติ กรรมการ 
  2.8 ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
  2.9 ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ กรรมการ 
  2.10   เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
  2.11   ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือภาคเอกชน กรรมการ 
  2.12   ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการ 
  2.13   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ 
  2.14  ผูอํานวยการสํานักการคลังและสินทรัพย  
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ 
  2.15   ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ 
  2.16   นางสาวพจนีย เจนพนัส กรรมการ 
  2.17   ประธานกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการ 
     2.18  ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร กรรมการ 
  2.19   ผูอํานวยการศูนยพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร  
        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการและเลขานุการ 
            2.20   ขาราชการหรือเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร             
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      

อํานาจและหนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
1. กําหนดนโยบายในภาพรวม กรอบและทิศทางการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพ่ือใหการดําเนินงานของแตละโรงเรียนเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
2. กําหนดแนวทางใหคําแนะนํา สงเสริม กํากับ ติดตาม ดูแลและประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย และจัดทํา

รายงานเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือใหขอคิดเห็นทุกปการศึกษา 
4. ใหคณะกรรมการมีอํานาจในการตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือการนี้ไดตามความเหมาะสม 
5. ดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

ท้ังนี้ ใหสามารถนําพระราชกฤษฎีกาและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดประชุมและการเบิกจายคาเบี้ย
ประชุมมาใชโดยอนุโลม 
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19. ขอเสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 

  กระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบการดําเนินงานและการพัฒนากลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยในชวงระยะเวลาตอไป รายละเอียดตามเอกสารฉบับนี้ ท่ีกําหนดใหการ
ดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยัในชวงระยะเวลาตอไป เปนงานประจําของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการจัดตั้งหนวยงานเทียบเทาสํานัก ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปนผูกํากับดูแลการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยและการ
ขับเคลื่อนงานดานวิทยาศาสตรไปสูสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป เพ่ือเปนการสงเสริม สนับสนุน 
นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะดานการเตรียมกําลังคนระดับสูงทางดาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (STEM) สําหรับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ตาม
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับกลุมผูลงทุนจากประเทศตาง ๆ 
ท่ีจะเขามาลงทุนในอุตสาหกรรม 4.0 ในโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) และโครงการอ่ืน ๆ 
ของประเทศ 

  การดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยในชวงระยะเวลาตอไป 
จะยังคงยึดวัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนวิธีการดําเนินงานและกรอบวงเงินงบประมาณ ทํานองเดียวกับ
ท่ีผานมา แตจะนําประสบการณและผลการประเมินการดําเนินงานท่ีผานมา มาใชพัฒนาและปรับปรุง 
การดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
 

   
 

 


