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การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาต่อไป 

1. เรื่องเดิม 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ขึ้น 12 แห่ง  
กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี  ในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบ 3 รอบ และ ในปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อโรงเรียน ว่า “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” 
ตามด้วยชื่อจังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย” ตามด้วยชื่อจังหวัด ซ่ึงแต่ละโรงเรียน มีจังหวัดพ้ืนที่บริการตามรายละเอียดในตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 ช่ือโรงเรียนและจังหวัดพื้นที่บริการ 

ชื่อโรงเรียน จังหวัดพื้นที่บริการ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เชียงราย 
เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่  
แม่ฮ่องสอน ล าปางล าพูน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก 

พิษณุโลก ก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์  
พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ลพบุรี 

ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี  
สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เลย 

เลย อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย  
หนองบัวล าภู บึงกาฬ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร 

มุกดาหาร อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม  
ยโสธร ร้อยเอ็ด อ านาจเจริญ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
บุรีรัมย์ 

บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ 
 สุรินทร์ มหาสารคาม 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ชลบุร ี

ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด  
นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี 

เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์  
สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร  
พัทลุง สุราษฎร์ธานี 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ตรัง 

ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล 

สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี 

หมายเหตุ :  จังหวัดพ้ืนที่บริการ คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
                 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาจร่วมกันพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ 
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 การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ในปี 2536  
จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2561 อาจแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2536 – 2550) เป็นการด าเนินงานภายใต้กรมสามัญศึกษา/ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เริ่มเข้ามาสนับสนุน 
ทางวิชาการในปี พ.ศ. 2548  

 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2553) กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้มีข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ให้การสนับสนุน  
ทางวิชาการและสนับสนุนงบประมาณเพื่อทดลองจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน นักเรียนห้องนี้ใช้ระบบและเกณฑ์ในการคัดเลือกและหลักสูตรเดียวกันกับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งพบว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ผลอย่างดีมาก 
จึงได้มีการน าโครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการด าเนินโครงการดังกล่าว  

 ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2561) คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 
เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามโครงการพัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีระยะเวลาด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2561 มีเป้าหมาย 
เพื่อพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ท่ัวประเทศ ให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ท่ีมีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า 
ของนานาชาติ เพื่อเพิ่มจ านวนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา  
ท่ีได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีจิตวิญญาณท่ีจะพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์  
นักคิดค้นในอนาคต สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประเทศชาติ เพื่อให้ประเทศชาติสามารถ
พึ่งตนเองได้มากขึ้น ลดการพึ่งพาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างชาติ เป็นไปตามนโยบาย
การพัฒนาก าลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีของรัฐบาล และเพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับ
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศให้
ได้รับโอกาสมากขึ้น  

 การด าเนินงานของกลุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา  
(พ.ศ. 2554 - 2561) พบว่า ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับ 
นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการ เตรียมความพร้อมก าลังคนระดับสูง 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงเป็นการเตรียม 
ก าลังคนระดับสูงทางด้าน STEM เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ลงทุนจากประเทศต่าง ๆ ท่ีจะเข้ามาลงทุน 
ในอุตสาหกรรม 4.0 ในโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) และโครงการอื่น ๆ ของประเทศ  

 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดให้การด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาต่อไป เป็นงานประจ าของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนวิธีการด าเนินงานเช่นเดียวกันกับการด าเนินงานในระยะท่ี 3  
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2. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี 

 ด้วยการด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา  
เป็นการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม และเป็นการด าเนินงาน 
ที่สอดคล้อง ส่งเสริม สนับสนุนกับนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการเตรียมก าลังคนระดับสูง
ทางด้ านวิทยาศาสตร์  เทคโน โลยี  วิ ศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ( STEM)  เ พ่ื อการ เ พ่ิ ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0  
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ลงทุนจากประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม 4.0 ในโครงการ 
Eastern Economic Corridor (EEC) และโครงการอ่ืน ๆ ของประเทศ  

 เพ่ือให้การเตรียมก าลังคนระดับสูงดังกล่าว เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาจึงได้ก าหนดให้
การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาต่อไป เป็นงานประจ า  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดตั้งหน่วยงานเทียบเท่าส านัก ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยและการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึนต่อไป  

 กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความประสงค์เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบการด าเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ในช่วงระยะเวลาต่อไป เป็นงานประจ าของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน และจัดตั้งหน่วยงาน
เทียบเท่าส านัก ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงานของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมมากยิ่งข้ึนต่อไป เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน นโยบายของรัฐบาลดังกล่าว  
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3. การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในช่วงระยะเวลาต่อไป  

 การด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2561 ที่ผ่านมา แม้ว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยจะด าเนินการได้ผลในระดับดีมาก (ดูผลการด าเนินงานในหน้า 13-16) แต่ก็ยังมีอุปสรรคปัญหา 
และลู่ทางท่ีจะด าเนินงานให้ได้ผลดียิ่ง ๆ มากข้ึนต่อไปอีก  

 ข้อจ ากัดที่ส าคัญมากในการด าเนินงานที่ผ่านมาคือ เรื่องบุคลากรและความคล่องตัว  
ในการด าเนินงาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์ พิ เศษ 
ต่างจากโรงเรียนทั่วไป มีจังหวัดพ้ืนที่บริการครอบคลุมหลายจังหวัด แต่ยังต้องสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งท าให้ต้องใช้กฎระเบียบเดียวกันกับโรงเรียนทั่วไป ในการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย  
และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการบริหารงานด้านอื่น ๆ ท าให้การบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ขาดความคล่องตัวและไม่เป็นเอกภาพ  

 การจัดตั้งหน่วยงานเทียบเท่าส านัก ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและการขับเคลื่อนงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเป็นการเฉพาะ จะท าให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนั้น จะช่วยให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถรวบรวมมวลประสบการณ์ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปขยายผลในโรงเรียนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ ท าให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ สูงขึ้น เนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัยกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและมีพ้ืนที่จังหวัดบริการครอบคลุมทุกจังหวัด 

 ดังนั้น เพ่ือให้การเตรียมก าลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (STEM) ส าหรับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และนโยบาย Thailand 4.0 และสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ลงทุนจากประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้ามาลงทุน 
ในอุตสาหกรรม 4.0 ในโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) และโครงการอ่ืน ๆ ของประเทศ  
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดให้การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาต่อไป เป็นงานประจ า โดยจัดตั้งหน่วยงานเทียบเท่าส านัก ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยและการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา การขอรับงบประมาณในระยะเวลาต่อไป  
จึงเป็นการขอรับงบประมาณประจ าปีตามปกติ   

 ส าหรับอุดมการณ์และเป้าหมายในการด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ  
ราชวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาต่อไป จะยังคงยึดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนวิธีการด าเนินงาน 
และกรอบวงเงินงบประมาณ ท านองเดียวกับที่ผ่านมา แต่จะน าประสบการณ์และผลการประเมิน  
การด าเนินงานที่ผ่านมา มาใช้พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ  
ราชวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
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4. แผนชั้นเรียน และเหตุผลของการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจ า 

 ในปัจจุบันโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีอาคารสถานที่ ซึ่งประกอบด้วย  
อาคารเรียน หอพัก อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สามารถ 
จัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียนประจ าได้อย่างเหมาะสมให้กับนักเรียนโรงเรียนละ 720 คน  

 ในการด าเนินการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในช่วงระยะเวลาต่อไป  
ก็จะยังคงจัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจ า และยังคงให้จ ากัดจ านวนนักเรียนไว้เพียงโรงเรียนละ 720 คน  
ซึ่งเป็นจ านวนที่เหมาะสมกับขนาดห้องเรียนคุณภาพ และขนาดโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ที่เน้นคุณภาพเช่นเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ โดยมีแผนการชั้นเรียนของ 
แต่ละโรงเรียน ดังนี้ 

ตาราง 2 แผนชั้นเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละโรงเรียน 

รายการ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

จ านวนห้องเรียน (ห้อง) 4 4 4 6 6 6 30 

จ านวนนักเรียนต่อห้อง (คน) 24 24 24 24 24 24 144 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด (คน)/
โรงเรียน 

96 96 96 144 144 144 720 

จ านวนรวมทั้ง 12 โรงเรียน 1,152 1,152 1,152 1,728 1,728 1,728 8,640 
 

 ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนแก้ไขแผนชั้นเรียนและจ านวนนักเรียนต่อห้องในอนาคตสามารถท าได้ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ส าหรับการก าหนดให้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาแบบ 
โรงเรียนประจ ามีเหตุผลส าคัญ 2 ประการคือ (1) การจัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจ า นักเรียนกิน อยู่  
หลับนอน ด้วยกันในหอพักของโรงเรียน ท าให้สามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายได้จ านวนมาก ส่งผลให้ 
การพัฒนาอุดมการณ์ การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ การพัฒนาทักษะและความสามารถ ตลอดจน 
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านต่าง ๆ ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ดังเป็น 
ที่ปรากฏมาแล้วในโรงเรียนประจ าชั้นน าของนานาชาติ และ (2) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
รับนักเรียนจากพ้ืนที่บริการซึ่งครอบคลุมหลายจังหวัด นักเรียนจ านวนมากหรือเกือบทั้งหมดไม่สามารถเดินทาง
มาเรียนแบบ ไป - กลับ ได ้
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5. อุดมการณ์ และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน 

 การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2554 - 2561) 
และท่ีจะด าเนินการต่อไปในอนาคต โรงเรียนได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนไว้ ดังนี้   

 มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนให้ 
1) เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา  

ที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้น า 

2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง 
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

3) มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย  
นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

4) รักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ และบูรณาการ
ความรู้ได ้

5) มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

6) มีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ  
มีความรักและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

7) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ 

8) มีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องการ
ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

9) มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ  

 ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาและปลูกฝังนักเรียนให้มีความพร้อมไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและมุ่งสู ่
การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์  นักคิดค้นนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี 
ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมในระดับเดียวกันกับนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติ และมีจิตวิญญาณมุ่งมั่น  
พัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้
ในประชาคมโลก ให้เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพ  
และแข่งขันได้ และสังคมที่ยัง่ยืนพอเพียงมีความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน 
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6. ภารกิจของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

 6.1  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยหลักสูตรเฉพาะ ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในลักษณะโรงเรียนประจ า 
 6.2  เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษในพ้ืนที่บริการ โดยเน้นการให้โอกาส
นักเรียนผู้มีศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ 
 6.3  เป็นโรงเรียนที่เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ  
 6.4  เป็นโรงเรียนต้นแบบของภูมิภาค  
 6.5  เป็นโรงเรียนที่ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า 
ของนานาชาต ิ
  6.6  เป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในส่วนภูมิภาค (Regional Science 
Education Hub) เพ่ือให้บริการวิชาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในพื้นที่บริการ 
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7. การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน 

 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จะด าเนินการสรรหาและคัดเลือกนักเรียน 
เข้าเรียน ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ด้วยระบบคุณธรรม ตามหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับการสรรนักเรียน
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง  
 แต่ละปี คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จะจัดท าประกาศ  
แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณา 
ลงนามในประกาศ ร่วมกับประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกจะด าเนินการตามขั้นตอนของประกาศนั้นทุกประการ  
โดยไม่มีการรับนักเรียนเป็นกรณีพิเศษใด ๆ ที่นอกเหนือจากประกาศนั้น และโดยทั่ว ๆ ไป ในการสรรหา  
และคัดเลือกนักเรียนดังกล่าว จะขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน  
ทางวิชาการต่าง ๆ มาร่วมในการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนดังกล่าวด้วย 

 เฉพาะการรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย อาจพิจารณาก าหนดให้มีโควตานักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน
ในชนบทห่างไกล ที่นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ฐานะยกจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยก็ได้   
โดยให้นักเรียนกลุ่มนี้แข่งขันกันเอง การให้โควตานักเรียนดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนทั้งหมด 
ที่รับได้ และต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่ก าหนดในประกาศรับนักเรียน   

 เหตุผลของการให้โควตานักเรียนดังกล่าวเป็นดังนี้ นักเรียนที่จบจากโรงเรียนเหล่านี้ส่วนใหญ่มา
จากครอบครัวที่ยากจน ขาดโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองมาโดยตลอด ตั้งแต่แรกเกิดจนจบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ เพราะพ่อแม่ ผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มนี้เกือบทั้งหมด มีระดับ
การศึกษาไม่สูงนักและมีฐานะยากจน ไม่สามารถให้ค าแนะน าทางวิชาการหรือจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก
เกี่ยวกับการเรียนรู้ให้กับลูกของตนเองได้ ไม่สามารถส่งเสริมให้ลูกของตนเองได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วย
ตนเองนอกเวลาเรียนได้ หากให้นักเรียนเหล่านี้สอบแข่งขันกับนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีความพร้อมสูง   
ก็จะเสียเปรียบอย่างมาก ไม่สามารถแข่งขันได้ จึงควรมีแต้มต่อให้กับนักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจนเหล่านี้  

 นักเรียนกลุ่มนี้หากสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าในการคัดเลือก แสดงว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ  
อย่างแท้จริง เพราะแม้มีโอกาสการเรียนรู้ (Opportunity to Learn) ตั้งแต่แรกเกิดจนเรียนจบชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ต่ ากว่านักเรียนทั่ว ๆ ไป เป็นอย่างมาก แต่ยังสามารถผ่านเกณฑ์คัดเลือกขั้นต่ าได้ จึงเชื่อได้ว่า หากได้มี
โอกาสเข้ามาเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ในลักษณะของนักเรียนประจ าที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ก็น่าจะมีโอกาสสอบแข่งขัน
คัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้  

 นอกจากนั้นนักเรียนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ (หรือมี AQ: Adversity 
Quotient) สูงมาก และส่วนใหญ่พร้อมที่จะรับทุนการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับ อุดมศึกษา  
ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศชาติ และพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติงานเพ่ือตอบแทนแผ่นดินเกิด  
 นักเรียนเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐตั้งแต่ในระดับนี้ จะมีโอกาสศึกษาต่อในสถาบัน 
อุดมศึกษาชั้นน าทั้งในและต่างประเทศน้อยมากหรือไม่มีเลย หากได้รับโอกาสนี้ นอกจากจะช่วยพัฒนาและ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตัวนักเรียนในอนาคตแล้ว ความส าเร็จของนักเรียนยังมีผลกระทบในวงกว้าง 
สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่ พ่ีน้องและครอบครัวของนักเรียนได้อีกด้วย  อีกทั้งยังเป็นการ
กระตุ้นให้โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นได้พัฒนาคุณภาพนักเรียนของตนเองอีกทางหนึ่งด้วย 
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8. การสนับสนุนการด าเนินงานจากสถาบันอุดมศึกษา 

 ในการด าเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554 - 2561) กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในท้องที่บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์  
จุฬาภรณราชวิทยาลัยอย่างดีมาก ทั้งด้านการให้การแนะน าทางวิชาการ การพัฒนาครู การเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษให้กับนักเรียน การเป็นที่ปรึกษาโครงงานของนักเรียน การอนุญาตให้นักเรี ยนไปใช้
ห้องปฏิบัติการและสิ่งอ านวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย ฯลฯ ในการด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาต่อไป โรงเรียนจะขอความอนุเคราะห์การสนับสนุน 
จากมหาวิทยาลัย สถาบันการอุดมศึกษา และหน่วยงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงจะขอให้ 
ทางสถาบันการศึกษาพิจารณาให้ทุนและรับเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษด้วย ทั้งนี้ จะเสนอให้คณะกรรมการ
พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิจารณาจัดตั้งอนุกรรมการความร่วมมือทางวิชาการ 
กับสถาบันอุดมศึกษา เช่นเดียวกับในระยะที่ผ่านมา  

 รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือทางวิชาการเป็นมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง
ของแต่ละโรงเรียน มีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3  รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 

1 เชียงราย 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง (พี่เลี้ยงหลัก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัแม่โจ้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา 

2 พิษณุโลก มหาวิทยาลยันเรศวร (พี่เลี้ยงหลัก) 
3 ลพบุร ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (พี่เลี้ยงหลัก)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 

4 เลย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (พี่เลี้ยงหลัก) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

5 มุกดาหาร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (พี่เลีย้งหลัก) 

6 บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (พี่เลี้ยงหลัก) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

7 ปทุมธาน ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (พี่เลีย้งหลัก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบนับัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี 

8 ชลบุร ี
มหาวิทยาลยับูรพา (พี่เลี้ยงหลัก)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9 เพชรบุร ี
มหาวิทยาลยัศิลปากร (พี่เลี้ยงหลัก) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

10 นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ (พี่เลี้ยงหลัก)  มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
11 ตรัง มหาวิทยาลยัทักษิณ (พี่เลี้ยงหลกั) มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
12 สตูล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (พี่เลี้ยงหลัก) มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 ทั้งนี้  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล รับเป็นมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงร่วม  
ด้านการเป็นที่ปรึกษาโครงงานและการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนจากทุกโรงเรียน ส าหรับการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติมรายชื่อและจ านวนมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
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9. ความร่วมมือกับ Super Science High School สถาบัน KOSEN และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของประเทศญี่ปุ่น 

 เป้าหมายส าคัญอย่างหนึ่งของการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย คือ ต้องการให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ได้มีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับนักเรียนในวัยเดียวกันจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า 
ของนานาชาติ เพ่ือสร้างให้นักเรียนของโรงเรียนมีความมั่นใจ และได้ศึกษาเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน  

 การด าเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา โครงการได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจ าประเทศไทย แนะน าให้กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT)  
จากประเทศญี่ปุ่น ได้รู้จักกับโครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ท าให้มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการฯ ของประเทศญี่ปุ่น และจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เช่น Japan International Cooperation Agency (JICA), Japan Foundation (JF), Japan Science and 
Technology Agency (JST), สถาบัน KOSEN ฯลฯ ได้มาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจ านวนมาก นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ผู้บริหาร
และครูของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ยังได้รับเชิญไปศึกษาดูงานที่ Super Science High 
Schools สถาบัน KOSEN และหน่วยงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ของประเทศญี่ปุ่น เป็นจ านวนหลายครั้ง ท าให้ 
เกิดการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกับ Super 
Science High Schools และสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น และได้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน 
ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนซึ่งกันและกัน ผลงานที่ส าคัญ ๆ ที่เกิดข้ึน สรุปได้ดังนี้ 

1. มี Super Science High Schools ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 15 แห่ง National Institute of 
Technology of Japan (KOSEN) ได้ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ดังรายละเอียดในตาราง 4  

2. จากการลงนามความร่วมมือตามข้อ 1 ท าให้เกิดการจัดงาน Thailand-Japan Student 
Science Fair ขึ้นแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี และครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มีนักเรียน
จาก Super Science High School มาร่วมงานจ านวนมาก และที่ เป็นพระมหากรุณาธิ คุณสูงสุด คือ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเดินเป็นองค์ประธานในการเปิดงานฯ  
ทั้ง 2 ครั้ง การจัดงานครั้งที่ 3 ก าหนดจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ตรัง นอกจากนั้นยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะกรรมการบริหารโครงการ
พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และผู้บริหารโรงเรียน เข้าเฝ้า 
ทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค์ เพ่ือกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการด าเนินงานของโครงการฯ 
และได้พระราชทานค าแนะน าการด าเนินงานให้กับคณะผู้ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพ่ือน าไปปฏิบัติ 
ในการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปีอีกด้วย  

3. ได้รับการสนับสนุนครูอาสาสมัครผู้ช่วยสอนด้าน ICT จากประเทศญี่ปุ่น มาช่วยสอน 
วิชาคอมพิวเตอร์และภาษาญี่ปุ่น ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ านวน 7 คน และจะจัดให้ครบ 
ทั้ง 12 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2562  
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4. จากการที่โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนครูอาสาสมัครผู้ช่วยสอนด้าน ICT ตามข้อ 3 ท าให้ 
เกิดกิจกรรมร่วมกันหลายกิจกรรม เช่น การจัด  Thailand-Japan Student ICT Fair 2016 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และครั้งที่ 2 จะจัดที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร ในปี พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ยังมีการจัดการแข่งขัน Thailand-Japan Game Programing Hackathon 
ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย 

5. ได้รับการสนับสนุนจาก Japan Foundation ส่งครูอาสาสมัคร Nihongo Partner มาช่วยสอน
วิชาภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ านวน 6 คน 

6. ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไป
เข้าค่ายวิชาการ ณ สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น และปัจจุบันมีนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 23 ทุน  

 จากคุณภาพนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ  
ราชวิทยาลัย ท าให้นักวิชาการจากญี่ปุ่นมีความประทับใจมาก จึงท าให้เกิดโครงการต่าง ๆ ขึ้นจ านวนมาก ดังที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น  

 ในการด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาต่อไป 
จะด าเนินการให้มีการร่วมมือทางวิชาการกับทางประเทศญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้มีประสบการณ์ จากการร่วมท างานกับนักเรียนญี่ปุ่นที่มีศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศต่อไปในอนาคต 

 

 
รูปที ่1 แสดงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัยกบั Super Science High Schools 
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ตารางท่ี 4  ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
 ราชวิทยาลัยกับโรงเรียน Super Science High Schools ปีการศึกษา 2558 - 2560 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราช

วิทยาลัย 
Super Science High Schools/ KOSEN 

ไทยไปญี่ปุ่น ญี่ปุ่นมาไทย 

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 

ปทุมธาน ี
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. การส่งเสริมการท างานวิจัยของนักเรียน 

 วัตถุประสงค์ส าคัญที่สุดของการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย คือ  
การพัฒนาและปลูกฝังนักเรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นนวัตกรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมในระดับเดียวกันกับนักวิจัยชั้นน า
ของนานาชาติ และมีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนา
ประเทศให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก ให้เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น สร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียงมีความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน  

 ดังนั้น ในการออกแบบหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงได้ จัดให้มีรายวิชา 
และกิจกรรมที่หลากหลายที่จะปูทางให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการท างานวิจัย เห็นคุณค่าและความท้าทาย 
รวมถึงเส้นทางอาชีพของการเป็นนักวิจัยในอนาคต ก่อนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 นักเรียนต้องท างานและเสนอผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง คล้าย ๆ กับการท า Senior Project  
ก่อนจบปริญญาตรี หรือการท าวิทยานิพนธ์ก่อนจบปริญญาโทหรือปริญญาเอก  

 ผลการท างานวิจัยของนักเรียนก่อนจบจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้รับ  
การชื่นชมจากนักวิชาการจ านวนมาก บางคนถึงกับกล่าวว่าคุณภาพงานวิจัยของนักเรียนเทียบเคียง  
ได้กับผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท  

 โครงการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสไปเสนอผลงานวิจัยของตนเองในเวทีต่าง ๆ จ านวนมาก 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การไปน าเสนอผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลจ านวนมาก  
 ในปีการศึกษา 2560 นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ไปร่วมเสนอผลงานวิจัย
ในเวทีนานาชาติ จ านวน 12 รายการ มีจ านวนโครงงานส่งเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 71 โครงงาน นักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 189 คน และมีครูที่ปรึกษา จ านวน 50 คน เป็นผู้น านักเรียนไปร่วมกิจกรรม  
การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้รับรางวัล ดังนี้ (รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่5) 
  รางวัล Grand Award (จากเวที Intel ISEF) จ านวน   1 รางวัล 
  รางวัลเหรียญทอง หรือ รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 28  รางวัล 
  รางวัลเหรียญเงินหรือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน    10  รางวัล 
  รางวัลเหรียญทองแดง หรือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน    11 รางวัล 

 รางวัลพิเศษจากหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน    13   รางวัล 

 การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในช่วงระยะเวลาต่อไป จะยังให้
ความส าคัญต่อการท างานวิจัยของนักเรียนโดยจะพยายามส่งเสริมให้การท างานวิจัยของนักเรียนมีคุณภาพสูง
ยิ่งขึ้นไปอีก ในระดับเดียวกับของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ  เพ่ือสร้างความเชื่อถือ
ระดับนานาชาติของคุณภาพการศึกษาไทย 
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ตารางท่ี 5  ผลงานวิจัยของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปน าเสนอในเวทีนานาชาติ และรางวัลที่ได้รับ
 ในช่วงปีการศึกษา 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 การศึกษาต่อ และ ผลงานเด่นอ่ืน ๆ 
 นับแต่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีโครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในปีการศึกษา 2554 ได้มีนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ  
ราชวิทยาลัย จบการศึกษาไปแล้ว 3 รุ่น ในปีการศึกษา 2558 - 2560 พบว่า นักเรียนร้อยละ 100 ศึกษาต่อ 
ในมหาวิทยาลัย ในจ านวนนี้ประมาณร้อยละ 72 ศึกษาต่อทางด้าน STEM นอกจากนั้น นักเรียนยังได้รับทุน 
ไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าที่อยู่ในล าดับต้นๆ และไม่เกินล าดับที่ 100 ของโลก
เป็นจ านวนมาก เช่น 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 เป็นต้น โดยมีรายละเอียดนักเรียนที่ได้รับทุน
ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าของนานาชาติ ดังตารางที ่6 

 นอกจากนั้น ในช่วงปีการศึกษา 2554 – 2560 นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยได้แสดงศักยภาพต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก เช่น ผลการสอบ PISA ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปี 2555 และ 2558 ได้คะแนนผลการสอบ PISA สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ 
OECD มากและอยู่ในระดับเดียวกับประเทศท่ีได้คะแนนเป็นล าดับที่ 1 ของโลก  

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีมากเช่นกัน 
โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อยู่ในต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์สูงมาก ดังรายละเอียดในตารางที ่7 

 นอกจากผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ แล้วกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย ยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักเป็นผู้ให้ เป็นคนดีมีจิตสาธารณะ โดยหวังว่าในอนาคต 
นักเรียนเหล่านี้จะกลับมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปในอนาคต ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ จ านวนมากอีกด้วย  

 การด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในช่วงระยะเวลาต่อไป  
ก็ยังจะให้ความส าคัญต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ เช่นเดียวกับการด าเนินการที่ผ่านมา 
โดยจะพยายามจัดกิจกรรมให้มีความเข้มข้นมากข้ึน 
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ตารางท่ี 6 นักเรียนที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2560 

ชื่อทุน/มหาวิทยาลัยช้ันน าของนานาชาติ 
จ านวนผู้ได้รับทุน 

รวม 
2558 2559 2560 

1. ทุน 1 อ าเภอ 1 ทุน ไปศึกษาต่อต่างประเทศ 4 หมดโครงการฯ 4 

2. ทุน พสวท. ไปศึกษาต่อต่างประเทศ 1 - - 1 
3. ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาต่อต่างประเทศ - 3 4 7 
4. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาต่อต่างประเทศ 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. ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน  - - 1 1 
9. ทุน Chongqing Municipal Government Mayor Scholarship - 1 - 1 
10. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (ทุน Monbukagakusho: MEXT) 1 3 2 6 
11. ทุนมหาวิทยาลัย Tokyo International University  - - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 7 11 16 34 

 

ตารางท่ี 7  แสดงต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  
  ปีการศึกษา 2558 – 2560 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

วิชา 
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนสังกัด สพฐ. ทัง้หมด 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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. ตัวช้ีวัดความส าเร็จในการด าเนินงาน 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ยังคงยึด
แนวเดิมที่ได้ปฏิบัติในช่วงปี พ.ศ. 2554-2561 แต่จะเพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น  

 ตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ในระยะเวลาช่วงต่อไป ก าหนดไว้ ดังนี้ 

12.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 12.1.1  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
 12.1.2  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ในวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

    ภาษาอังกฤษ อยู่ในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99  
 12.1.3  นักเรียนมีศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR 

  12.1.4  นักเรียนมีผลการประเมินประดับนานาชาติของกลุ่มประเทศ OECD (PISA)  
              สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้ว          

12.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 12.2.1  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
 12.2.2  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ในวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

    ภาษาอังกฤษ อยู่ในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99  
 12.2.3  ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)  

    และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) อยู่ในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90  
 12.2.4  นักเรียนมีศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR  
 12.2.5  นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแต่ละปี จ านวนไม่ต ากว่าร้อยละ 60  

    ศึกษาต่อทางด้าน STEM (ไม่รวมแพทยศาสตร์) ได้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ  
    ไม่ต่ ากว่าปีละ 12 ทุน และได้ทุนศึกษาต่อภายในประเทศ ไม่ต่ ากว่าปีละ 60 ทุน  
    และในจ านวนทั้งหมดนี้ศึกษาต่อ ปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    เพ่ือเป็นนักวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 10  

 12.2.6 โครงงานของนักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปน าเสนอในเวที 
   นานาชาติ ไม่ต่ ากว่า 70 โครงงาน ในจ านวนนี้ 50 โครงงานได้รางวัลในระดับต่าง ๆ  

 12.2.7 นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 150 คน 
    ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ได้รับเหรียญรางวัล 
    ไม่น้อยกว่า 50 เหรียญ และได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายเพ่ือคัดเลือกผู้แทน 
    ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ ค่าย 1 จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน  
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 13. ผลดีที่จะเกิดขึ้น 

 การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ในช่วงระยะเวลาต่อไป โดยก าหนดให้การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
เป็นงานประจ าต่อเนื่องต่อไปจะมีผลดีเกิดขึ้นหลายประการ ดังนี้ 

 13.1 มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานระดับเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

 13.2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จะเป็นตัวกระตุ้น ช่วยให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศเร็วขึ้น โดยที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจะได้รับการพัฒนา 
ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ที่สามารถขยายผลการจัดการศึกษาโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์หรือ STEM Education ไปสู่โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียง  

 13.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จะช่วยเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความ 
สามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อนักเรียนกลุ่มนี้
ส าเร็จการศึกษา จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวและท้องถิ่นให้ดีขึ้น 

 13.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จะช่วยสร้างคว ามมั่นใจให้กับผู้ลงทุน 
โดยเฉพาะแหล่งทุนจากต่างประเทศว่า ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์สูง กระจายอยู่ทั่วประเทศ ท าให้การลงทุนเกิดการกระจายตัวไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ  

 13.5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จะเป็นหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมก าลังคน
ที่จะพัฒนาตนเองไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนวัตกร ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0  

 13.6 ความส าเร็จของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เกิดจากระบบและ
กระบวนการคัดเลือกเข้าเรียนอย่างเป็นธรรมและลดความได้เปรียบเสียเปรียบทางฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ าของนักเรียนและสังคม  
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14. ผลกระทบที่จะเกิด 

 14.1 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ที่สามารถท าการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรมได้ 

 14.2 ประเทศไทยจะมีนักวิชาการชั้นน าที่จะเป็นหัวรถจักรในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
มากขึ้น 

 14.3 ประเทศไทยมีผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพจ านวนมากข้ึน 
มีสัดส่วนทัดเทียมกับที่มีอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

 14.4 เป็นการส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กระจาย
อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญทางปัญญาในการสร้างและเผยแพร่ความรู้ และใช้ความรู้ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชน การเพ่ิมผลผลิตและการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

 14.5 เป็นการสร้างความม่ันใจกับนักลงทุน โดยเฉพาะแหล่งทุนจากต่างประเทศว่า มีบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กระจายอยู่ทั่วประเทศ ท าให้การลงทุนกระจายตัวไปยัง
ภูมิภาคต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 

 14.6 ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติสูงขึ้น 
 14.7 เป็นแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

ของประเทศ ที่ปัจจุบันส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่เท่านั้น 
 14.8 เป็นแนวทางที่จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ ของครอบครัวของนักเรียนที่มีฐานะ 

ทางเศรษฐกิจไม่ดีให้ดีขึ้นได้ในอนาคต 
 14.9 ประเทศไทยจะพัฒนาและสามารถยกระดับรายได้มวลรวมของประเทศท าให้สามารถ 

ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)  สู่ความเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้เร็วขึ้น 
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15. เงื่อนไขความส าเร็จ 

 การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จะบรรลุความส าเร็จได้ ต้องได้รับ
การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 15.1 กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ในช่วงระยะเวลาต่อไป เป็นงานประจ า และมีหน่วยงานเทียบเท่าส านัก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานก ากับดูแลการด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 15.2 มีการก าหนดภารกิจ เป้าหมาย ระบบบริหารงานและกรอบอัตราก าลังของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่มีความเหมาะสม เป็นอิสระ คล่องตัว ชัดเจนมากขึ้นเป็นการเฉพาะ 
 15.3 มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นการเฉพาะของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย ในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และการเงินและพัสดุ  
 15.4 ได้รับทรัพยากรสนับสนุนที่เหมาะสม 
 15.5 มีระบบการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีระบบอันเป็นที่น่าเชื่อถือในการคัดกรอง  
และคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงเป็นการเฉพาะ  
 15.6 มีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ เป็นผู้ เคยมีประสบการณ์ด้านโรงเรียนวิทยาศาสตร์  เ พ่ือท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง ให้ค าแนะน า  
การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้งด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล 
งบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ทั้งนี้ ให้น าพระราชกฤษฎีกาและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม
และการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม มาใช้โดยอนุโลม 
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16. ความต้องการงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน 

  เนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  
จัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจ า ส าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ได้รับ 
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ นักเรียนที่จบจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  มีศักยภาพ 
สูงเยี่ยม สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าของโลก ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็น
นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่มีความสามารถระดับเดียวกันกับนักวิจัยชั้นน า
ของนานาชาติ และมีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่ และ
แข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคม
ที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน 
  งบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จัดให้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ต้องจัดให้ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ ในระดับเดียวกับของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ (พสวท.) และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.)  
  เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย เป็นงานประจ า และมีหน่วยงานเทียบเท่าส านัก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและการขับเคลื่อน
งานด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา การขอรับงบประมาณในช่วงระยะเวลาต่อไปจึงมีลักษณะเป็นการขอรับ
งบประมาณประจ าปีของส่วนราชการ  
  การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ าเป็นต้องได้รับงบประมาณ
อย่างน้อยส าหรับท ากิจกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 16.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริหารจัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจ า (ค่าอาหาร ค่าเครื่องนอน 
ค่าซักรีด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการอยู่ประจ า) 44,000 บาทต่อคนต่อปี  

 16.2 ค่าใช้จ่ายส าหรับโรงเรียนเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ 
40,000 บาทตอ่คนต่อปี 
  16.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา และการจัดหาทดแทนของเดิม ที่เกี่ยวกับอาคาร สถานที่ 
ครุภัณฑส์ านักงาน ครุภัณฑ์การศึกษาและวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดหาสื่อการสอนและครุภัณฑ์การศึกษาและ
วิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  16.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ให้มีความรู้ความสามารถระดับสูง โดยการไปเข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม
วิชาการ การน าผลงานไปน าเสนอ การศึกษาดูงาน การฝึกประสบการณ์ภายใต้การดูแลของครูอาวุโส  
ที่มีประสบการณ์สูง (Under Study) ฯลฯ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นในระดับเดียวกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
  16.5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สร้างขวัญและ
ก าลังใจและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม 
  16.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้อยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ โดยการเชิญครูและนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ
มาร่วมท ากิจกรรมที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และส่งครูและนักเรียนของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปร่วมท ากิจกรรมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าในประเทศต่าง ๆ  
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17. กรอบอัตราก าลังและระบบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

  กรอบอัตราก าลังของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่ได้น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 มีรายละเอียดในตารางที่ 9 การค านวณอัตราก าลังครูครั้งนั้น ได้ใช้เกณฑ์การ
ปฏิบัติงานขั้นต่ าของครูเป็นเวลา 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในจ านวนนี้เป็นชั่วโมงสอนในชั้นเรียนจ านวน 15 คาบ
ต่อสัปดาห์ เวลาที่เหลืออีก 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ใช้ส าหรับการเตรียมการสอน การตรวจงาน การให้ค าปรึกษา 
การเป็นที่ปรึกษาโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน การจัดกิจกรรมเสริมทั้งในและนอก
ห้องเรียนตามหลักสูตร การวิจัย การศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ ใหม่ๆ การพัฒนาตนเองตลอดจน  
การให้บริการกับสังคมทั่วไป โรงเรียน และหน่วยงานภายนอก 

  จากการด าเนินงานช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัยเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ลึกซึ้ง และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษา
เล่าเรียนมากกว่านักเรียนทั่วไปในวัยเดียวกัน ดังนั้น ครูของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
จ าเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือเตรียมการสอน เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเพ่ือ
พัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้จึงจะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท้าทายและตอบสนองต่อ
ศักยภาพและความสามารถของนักเรียนได้ 

    นอกจากนั้น ยังมีการก าหนดให้ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ต้องพัฒนาตนเอง 
รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และต้องท างานวิจัย ทั้งการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยใน
สาขาวิชาที่สอน เพ่ือน าผลมาใช้ช่วยให้การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ของตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

  นอกจากนั้น งานและการบ้านที่ครูต้องคิดค้นเพ่ือมอบให้นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษไปศึกษา
ค้นคว้าหา ค าตอบด้วยตนเอง ปกติจะมีปริมาณ มีความยาก และมีความท้ายทายมากกว่างานและการบ้าน ที่
ให้กับนักเรียนทั่ว ๆ ไป  บางครั้งครูต้องให้งานหรือการบ้านที่แตกต่างกันเป็นรายบุคคล เพ่ือท้าทายศักยภาพ 
ความสามารถ ตามความถนัด และความสนใจของนักเรียน ที่แตกต่างกันไป 

  ในการท างานหรือท าการบ้าน นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษแต่ละคนจะมีวิธีคิด วิธีท า และวิธี
แก้ปัญหาที่เป็นของตนเอง ที่แตกต่างกันไป ครูต้องใช้เวลาในการเตรียมงาน และเตรียมการบ้าน รวมถึง ต้องใช้
เวลาในการตรวจงาน และ ตรวจการบ้าน มากกว่าปกติทั่วไป รวมถึงต้องให้ค าอธิบายกับนักเรียน เป็น
รายบุคคล เพราะแต่ละคนคิด ท างาน และ ท าการบ้านด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป นักเรียนผู้มีความสามารถ
พิเศษเหล่านี้มักสนใจศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง แล้วน าปัญหาข้อสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นมา
ขอค าปรึกษาจากครูเป็นรายบุคคลเสมอๆ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจึงต้องใช้เวลาในการ
ท าภารกิจนี้เพ่ิมเติมอีกประมาณสามในสี่ของเวลาที่สอน  

  โดยเฉลี่ยครูของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอน 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และการท างาน
วิจัย ประมาณสามในสี่ของเวลาท างาน จ านวน 40 ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ 
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  การค านวณกรอบอัตราก าลังของครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในครั้งนี้ จึงใช้
ระเบียบ หลักเกณฑ์ การเลื่อนและให้มีวิทยฐานะของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ก าหนดให้ครูต้องมีชั่วโมงการสอน
ในห้องเรียนไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมง จึงจะถือว่าเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลา ซึ่งจะท าให้มีเวลาอีก 28 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ในการใช้ส าหรับการเตรียมการสอน การตรวจงาน การให้ค าปรึกษา การเป็นที่ปรึกษาโครงงาน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน การจัดกิจกรรมเสริมทั้งในและนอกห้องเรียนตามหลักสูตร 
การวิจัย การศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ๆ การพัฒนาตนเองตลอดจนการให้บริการกับสังคมทั่วไป โรงเรียน 
และหน่วยงานภายนอกประกอบกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมีการปรับหลักสูตรที่เข้มข้นขึ้น 
ซ่ึงท าให้มีความจ าเป็นต้องมีครูทั้งสิ้น 72 คนต่อโรงเรียน แทนที่จะเป็น 60 คนต่อโรงเรียน ตามเกณฑ์การ
ค านวณที่เคยใช้ในครั้งท่ีผ่านมา 

  อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการด าเนินงานมาแล้วในช่วงปี พ.ศ. 2554-2561 พบว่าสามารถ 
ปรับลด อัตราก าลังสายสนับสนุนลงได้ ซึ่งท าให้อัตราก าลังในภาพรวม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และ 
กลุ่มสนับสนุน (บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค(2)) ลดลงจ านวน 11 อัตรา ตามรายละเอียด 
ในตารางที่ 9  

 อนึ่ง ในระหว่างที่ด าเนินการจัดตั้งหน่วยงานเทียบเท่าส านัก สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและการ
ขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ท าหน้าที่บริหารจัดการด้านงานบุคคล ท านองเดียวกับ อ.ก.ค.ศ.  
ของกลุ่มโรงเรียนในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมีความคล่องตัว สามารถสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง  ส่งเสริม
ความก้าวหน้าและพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในระยะแรกเห็นควรให้จัดตั้ง อ.ก.ค.ศ. 
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ท าหน้าที่แทน ก.ค.ศ. โดยเร่งด่วน และเห็นชอบกรอบ
อัตราก าลังของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ดังนี้ 
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 ตารางท่ี 9 กรอบอัตราก าลังผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

  
 
 
 
 
 

ต าแหน่ง 
จ านวนต าแหน่งตาม 

มติ ค.ร.ม.  
25 พ.ย. 53 

จ านวนเสนอขอ
อนุมัติปรับใหม ่

+เพิ่ม /  
- ลด 

กลุ่มครูและผู้บริหาร 
1. กลุ่มผู้บริหาร 5 5 - 
   1.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 1 - 
   1.2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 4 4 - 
2. กลุ่มครูผู้สอน 60 72 12 
    2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  17 26 +9 
    2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 11 11   
   2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10 11 +1 
   2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  5 7 +2 
   2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 7 - 
   2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3 4 +1 
   2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 4 2 -2 
   2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  3 4 +1 

รวมผู้บริหารและครูผู้สอน 65 77 +12 
กลุ่มบุคลากรสนับสนุน 

3. กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค(2)  59 36 -23 
    3.1 งานธุรการ อ านวยการและแผนงาน/วิชาการ(ทะเบียน/วัดผล) 4 4 - 
    3.2 งานพัสดุและการเงิน   5 4 -1 
   3.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 4 2 -2 
   3.4 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  12 7 -5 
   3.5 งานวิทยบริการและห้องสมุด  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 - 
งานจ้างเหมาบริการ 

5. งานจ้างเหมาบริการ     
5.1 งานซ่อมบ ารุง จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ - 
5.2 งานประกอบอาหารหรือจัดเลี้ยง จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ - 
5.3 งานซักรีด จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ - 
5.4 งานรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ - 

รวมทั้งส้ิน 127 116 -11 
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18. คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

  ในการด าเนินงานที่ผ่านมา มีคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
ที่ท าหน้าที่ ก ากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ทั้งด้านวิชาการ และด้านอ่ืน ๆ ซึ่งช่วยท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  

  ในการด าเนินงานในระยะต่อไป จึงเสนอให้มีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ท าหน้าที่ท านองเดียวกันกับคณะกรรมการชุดเดิมต่อไป โดยในระยะแรกเสนอให้มีรายชื่อ 
ผู้เป็นกรรมการดังกล่าวตามรายละเอียดข้างล่าง ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สามารถเสนอขอปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตามความเหมาะสม
ในโอกาสต่อไป 

รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  1.1  นายกฤษณพงศ์ กีรติกร 
  1.2  รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 
  1.3  นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ 
  1.4  นายธงชัย ชิวปรีชา 
  1.5  นายสมเกียรติ ชอบผล 
  1.6  รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล 

       2. คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
  2.1  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประธานกรรมการ 
  2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 
  2.3  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   ทีไ่ด้รับมอบหมาย รองประธานกรรมการคนที่ 2 
  2.4 ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 
  2.5 ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กรรมการ 
  2.6 ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
  2.7 เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กรรมการ 
                    และนวัตกรรมแห่งชาติ กรรมการ 
  2.8 ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
  2.9 ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
  2.10   เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
  2.11   ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือภาคเอกชน กรรมการ 
  2.12   ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 
  2.13   ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
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  2.14  ผู้อ านวยการส านักการคลังและสินทรัพย์  
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
  2.15   ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
  2.16   นางสาวพจนีย์ เจนพนัส กรรมการ 
  2.17   ประธานกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการ 
     2.18  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  2.19   ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์  
        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการและเลขานุการ 
            2.20   ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์             
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      

อ านาจและหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
1. ก าหนดนโยบายในภาพรวม กรอบและทิศทางการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพ่ือให้การด าเนินงานของแต่ละโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
2. ก าหนดแนวทางให้ค าแนะน า ส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และจัดท า

รายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้ข้อคิดเห็นทุกปีการศึกษา 
4. ให้คณะกรรมการมีอ านาจในการตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม 
5. ด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ให้สามารถน าพระราชกฤษฎีกาและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและการเบิกจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมมาใช้โดยอนุโลม 
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19. ข้อเสนอต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 

  กระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบการด าเนินงานและการพัฒนากลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารฉบับนี้ ที่ก าหนดให้การ
ด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาต่อไป เป็นงานประจ าของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการจัดตั้งหน่วยงานเทียบเท่าส านัก ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและการ
ขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ไปสู่สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน 
นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะด้านการเตรียมก าลังคนระดับสูงทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ส าหรับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ลงทุนจากประเทศต่าง ๆ 
ที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม 4.0 ในโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) และโครงการอ่ืน ๆ 
ของประเทศ 

  การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาต่อไป 
จะยังคงยึดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนวิธีการด าเนินงานและกรอบวงเงินงบประมาณ ท านองเดียวกับ
ที่ผ่านมา แต่จะน าประสบการณ์และผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา มาใช้พัฒนาและปรับปรุง  
การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  
 

   
 

 


