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      เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน นายชินวรณ 
บุณยเกียรติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ศธ.) เปดเผยวา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
เม่ือเร็วๆ นี้ ไดอนุมัติโครงการที่ ศธ.นําเสนอให 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ยกฐานะเปนโรงเรียน
วิทยาศาสตร ภู มิภาค  เ พ่ือกระจายโอกาสทาง
การศึกษาสําหรับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ
ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยโครงการน้ีจะ
พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แหงทั่ว
ประเทศ ให มีภารกิจหนาที่ ในการจัดการศึกษา
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 ใน
ลักษณะของโรงเรียนประจํา โดยในภาคเรียนที่ 1  
ปการศึกษา 2554 ที่จะถึง จะเร่ิมรับนักเรียนเขาเรียน
ไดรวมจํานวน 576 คน แบงเปนโรงเรียนละ 48 คน 
โดยจัดเปน 1 หองเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
รับนักเรียน จํานวน 24 คน และระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 จํานวน 1 หองเรียน รับนักเรียน 24 คน โดย
รัฐบาลจะอุดหนุนคาใชจายใหแกนักเรียนที่ไดรับการ
คัดเลือกเขาเรียนในอัตราคนละ 94,000 บาทตอคน
ตอป ซึ่งเปนอัตราเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณที่ไดใหการสนับสนุนนักเรียนที่เขาเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “ที่ประชุม ครม.ไดรับอนุมัติงบประมาณกลาง
จํานวน 27 ลานบาท เพ่ือใหโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ดําเนินการรับสมัครนักเรียนไปกอนใน 
ปการศึกษา 2554 เนื่องจากยังไมไดมีการตั้ง
งบประมาณปกติในปงบประมาณ 2554 รองรับไว 
และในปตอไป ศธ.จะไดประสานงานกับสํานัก
งบประมาณ เ พ่ือจัดสรรงบประมาณมาดําเนิน
โครงการน้ีรวมประมาณ 6,085.92 ลานบาท ทั้งน้ี
โครงการนี้เปนโครงการระยะยาวต้ังแตปการศึกษา 
2554 - 2557 จะรับนักเรียนรวมจํานวน 53,568 
โดยในปการศึกษา 2555 จะรับนักเรียน จํานวน 
3,456 คน ปการศึกษา 2556 รับจํานวน 6,336 คน 
และปการศึกษา 2557 รับจํานวน 8,640 คน” 
รัฐมนตรีวาการ ศธ.กลาว 
 นายชินวรณกลาวตอวา โครงการพัฒนา
โรง เ รียน จุฬาภรณราชวิทยา ลัย เปน โรง เ รียน
วิทยาศาสตรภูมิภาค เปนการสรางโอกาสสําคัญ
ใหกับเด็กในชนบทและภูมิภาคของประเทศ โดยจะ
มุงเนนรับนักเรียนที่มีศักยภาพทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรสูง มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.50 ขึ้น
ไป และจะจัดโควตาพิเศษแกโรงเรียนดีประจําตําบล
แหงละ 1 - 2 ทุน ไดมีโอกาสคัดเลือกนักเรียนใน
ทองถิ่นที่เปนชางเผือกหรือมีความสามารถสูงเขามา
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เรียน ซึ่งจะเปนแรงจูงใจใหเด็กเกงไดเรียนในโรงเรียน
ใกลบาน ทั้งน้ี ครม.ยังไดอนุมัติใหมีคณะกรรมการ
ชุดหน่ึงมาบริหารโครงการน้ี โดยมีนายกฤษณพงศ 
กีรติกร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา ธนบุรี เปนประธาน ซึ่งคณะกรรมการ
ชุดนี้จะมีหนาที่กําหนดนโยบายในภาพรวม กรอบ
และทิศทางการพัฒนาเพ่ือใหการดําเนินการของ 
แตละโรงเรียนเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด 
สําหรับรูปแบบการบริหารโรงเรียนในระยะแรกจะยัง
เหมือนเดิม แตในอนาคต ศธ.จะดําเนินการผลักดัน
ใหโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเปนโรงเรียนนํารอง
บริหารโรงเรียนแบบนิติบุคคลเต็มรูปแบบหรือเปน
โรงเรียนในกํากับของรัฐ  
 “โครงการนี้นอกจากจะพัฒนาโรงเ รียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตร
ภูมิภาคแลว เชื่อวาจะเปนการสงเสริมและสนับสนุน
ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า รพั ฒน า กํ า ลั ง ค นท า ง ด า น
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมีปริมาณ
และคุณภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
ที่จะวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางความรูและนวัตกรรม
ใหม ๆ เพ่ือการพัฒนาประเทศได” นายชินวรณกลาว 

*หนังสือพิมพมติชนรายวัน วันอาทิตยที่ 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 หนา 7 
 
 
 
 
 
 

เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน แหลงขาวระดับสูง
ในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปดเผยวานายชินวรณ 
บุณยเกียรติ รัฐมนตรีวาการ ศธ. เตรียมเสนอ
โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค เ พ่ือขอ
ง บ ป ร ะ ม าณต ล อ ด โ ค ร ง ก า ร จ า ก ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 
จํานวน 6,085.92 ลานบาท ซึ่งเปนหน่ึงในโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดย

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได
จัดทําโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค โดยจะ
พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แหง ให
เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรระดับภูมิภาคที่มีคุณภาพ
ระดับเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และระดับ
นานาชาติ  เ พ่ือกระจายโอกาสใหนัก เรียนที่ มี
ค ว า มส าม า ร ถ พิ เ ศษด า นคณิ ต ศ าสต ร แ ล ะ
วิทยาศาสตร ขยายจํานวนนักวิ จัย นักประดิษฐ  
นักคิดคน และเปนฐานในการเรงรัดการผลิตและ
พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม โดยต้ังเปาหมายพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่
มีความสามารถดานดังกลาว 53,568 คน ระหวาง 
ป 2554 - 2561 แบงเปนป 2554 จํานวน 576 คน 
ป 2555 จํานวน 3,456 คน ป 2556 จํานวน 6,336 
คน ป 2557 - 2561 จํานวน 43,200 คน โดย
นักเรียนจะไดรับทุนการศึกษาคนละ 50,000 บาท
ตอป และโรงเรียนจะไดรับคาใชจายในการจัดการเรียน 
การสอน 44,000 บาทตอคนตอป 
 รายงานขาวแจ งว า  โรงเ รียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย 12 แหง ไดแก โรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช โรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยเชียงราย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ตรัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยสตูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี โรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยพิษณุโลก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี 

*หนังสือพิมพมติชนรายวัน วันพุธที่ 24 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 หนา 22 

ชง ครม.ขอ 6 พันล.ปน ร.ร.วิทยภูมิภาค
ยก 12 โรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลัยท่ัวปท. 
เล็งผลิต ‘นักวิจัย-นักประดิษฐ’ 5.3 หม่ืนราย 


