
ทิศทางการบริหารงานบุคคล
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั



อัตราก าลังข้าราชการครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 กรณีโรงเรียนมีอัตราว่างให้พิจารณาเสนอขอบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูที่มีศักยภาพสูงจากโครงการต่างๆ เช่น โครงการ สควค.  โครงการผลิต
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

 กรณีที่ไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูที่มีศักยภาพสูงจากโครงการต่างๆ ได้ ให้พิจารณารับย้ายครูที่มีความรู้ความสามารถตามวิชาเอก
และตรงตามความต้องการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  

ทิศทางการด าเนินการในปัจจุบัน

ทิศทางด าเนินการในอนาคต

 สพฐ. อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและการย้ายครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี ที่ก าหนดให้บุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยต้องได้รับการสรรหา คัดเลือกเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 



อัตราก าลังผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ทิศการด าเนินการในปัจจุบัน

การย้ายผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ ว18 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563
ประจ าปี 2564

สพฐ. อยู่ระหว่างการจัดท ารายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์คะแนน 

ทั้งนี้ การย้ายผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรพิจารณาย้ายผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง มีความรู้ความสามารถในการบริหาร มีภาวะผู้น า
ทางวิชาการสูง สามารถพักอยู่ประจ าในโรงเรียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 



โครงการวทิยาศาสตร์พลงัสบิ

โดยความร่วมมือระหว่าง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ทีป่ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 



โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

เครือข่าย 
(Network)

โรงเรียนศูนย์ 
(Center) 

โรงเรียนพันธมิตร
(Fellowship)

ครูพัฒนา

102

103

104

105

10

1
10 Network พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

100 Center ระดับประถมศึกษา 100 
โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 100 โรงเรียน

1,000 Fellowship ระดับประถมศึกษา 1,000 โรงเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา 1,000 โรงเรียน

พัฒนาครูมากกว่า 10,000 คน/ปี ให้มีคุณภาพศักยภาพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

พัฒนาคุณภาพวิทยาศาสตร์ศึกษาด้าน
สมรรถนะนักเรียน หลักสูตร และครุภัณฑ์

พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสูง 
มากกว่า 100,000 คน/ปี/ระดับชั้น

1 เป้าหมาย

High Competency students

สพฐ.
ก ำกับ ดูแล 
ติดตำม ประเมินผล
พัฒนำศักยภำพครู

ประจ ำกำรและนักเรียน
สนับสนุนทรัพยำกร

ประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนและครูผู้สอน

คุณภาพผู้เรียนสสวท. + รร.มหิดลวิทย์ + สวทช.
พัฒนำครูก่อนประจ ำกำร (วิทย์พันธ์ุใหม่)
พัฒนำครูประจ ำกำรวิทยำศำสตร์ 

คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำกำร

หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
มีมำตรฐำน
ครูผู้สอนมีศักยภำพสูง
ห้องปฏิบัติกำร วัสดุ อุปกรณ์

ครุภัณฑ์ มีควำมสอดคล้องและ
ควำมเหมำะสมต่อกำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตร

 มีสมรรถนะทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี 
 มีทักษะกำรเรียนรู้และกำรคิดเชิงระบบ
 ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

https://julacc. com /

700,000 คน/ปี 
Learning by Doing

เครือข่ายมหาวิทยาลัย
 พัฒนำนิสิต/นักศึกษำ ครุศำสตร์ ศึกษำศำสตร์ (Pre-service teacher) 

ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี
 นิสิต/นักศึกษำฝึกประสอบกำรณ์วิชำชีพครูในโรงเรียนท่ีร่วมโครงกำร
 ร่วมพัฒนำครูในระบบ



มาตรฐาน
และหลักเกณฑ์
การคัดเลือก

โรงเรียน
ศูนย์ขยายผล

1. มาตรฐานด้านบุคลากรของโรงเรียน
- คณะผู้บริหารโรงเรียน มีศักยภาพและวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
- ครูผู้สอนทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีคุณวุฒิ ความรู้ และความสามารถตรงกับสาขาวิชา

และงานทีร่ับผิดชอบ และมีจ านวนครูเพียงพอตามสัดส่วนของจ านวนครูผู้สอน ต่อ จ านวนนักเรียน 
- บุคลากรสายสนับสนุน มีเจ้าหน้าทีท่างธุรการและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ

2. มาตรฐานด้านทรัพยากรภายในโรงเรียน 
- มีจ านวนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมในการท าปฏิบัติการ 

3. มาฐานด้านนักเรียน 
- มีสัดส่วนของจ านวนนักเรียน ต่อ 1 ห้องเรียนที่เหมาะต่อการจัดการเรียนรู้

4. มาตรฐานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
- จ านวนห้องเรียนพิเศษ (โปรแกรม) ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนเปิดเอง
- จ านวนห้องเรียนพิเศษ (โปรแกรม) ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนเข้าร่วม 
- จ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนปฏิบัติการ

5. ด้านการสร้างความร่วมมือภายนอกโรงเรียน
- การเป็นที่ยอมรับจากโรงเรียนอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีจังหวัด  
- การมีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
- การสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 



การด าเนินงานของโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ (2564 – 2573)

จุดเน้นโครงการ สร้างเครือขา่ยและกระจายโอกาสการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ฐานสมรรถนะ สู่ห้องเรียนรอบตัว
ตามบริบทท้องถิ่นเพือ่ความเป็นเลศิ

 ปิดรับสมัคร : 19 พฤษาคม 2564
 จ านวนโรงเรียนที่สมัคร 

: 199 โรงเรียน  ใน 68 จังหวัด 
จังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนสมัคร ได้แก่ 
สมุทรสาคร ราชบุรี กาญจนบุรี กระบี่ ปัตตานี              

ยะลา อุทัยธานี แพร่ หนองบัวล าภู  

 ปิดรับสมัคร : 30 เมษายน 2564
 จ านวนโรงเรียนที่สมัคร 

: 268 โรงเรียน ใน 74 จังหวัด
จังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนสมัคร ได้แก่

พะเยา อุตรดิตถ์ ตราด 

การรับสมัครโรงเรียนศูนย์
เครือข่าย มัธยมศึกษา

การรับสมัครโรงเรียนศูนย์
เครือข่าย ประถมศึกษา

จัดท าข้อตกลงการเข้าร่วม
โครงการส าหรับโรงเรียนศูนย์

200 แห่ง

พัฒนาครูการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนศูนย์ 200 แห่ง

ประกาศรายชื่อโรงเรียนศูนย์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียนศูนย์และโรงเรียน

เครือข่าย 2,200 แห่ง

ส.ค. 64 ก.ย. – ต.ค. 64 พ.ค. 65ก.ค. 64

แผนการ
ด าเนินการ

*** เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในทุกพื้นท่ี

ขอให้ สพท. ท่ีรับผิดชอบจังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนสมัคร ให้
ด าเนินการสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 มิ.ย. 64


