
 

ประกาศราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

เร ��อง     รบัสมัครให้ทนุส่งเสร �มการเร �ยนในสายว �ทยาศาสตรข์องบุตรพนักงานราชว �ทยาลัยจุฬาภ

รณ์ ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที� ๒

....................................

ด้วยราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะให้ทนุการศึกษาสําหรบับุตรพนักงานราชว �ทยาลัยจุฬา

ภรณ์ ตามโครงการส่งเสร �มการเร �ยนในสายว �ทยาศาสตรข์องบุตรพนักงานราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื�อเป�นกําลัง

สําคัญในการพัฒนาประเทศ และส่งเสร �มให้บุตรของพนักงานมีการศึกษาที�ดี และเลือกเร �ยนในสายว �ทยาศาสตร์

ตามภารกิจหลักของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี�

๑. คุณสมบัติของพนักงานราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

       ๑.๑ ต้องปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยฯ ติดต่อกันมาไม่น้อยกวา่ ๓ ป� นับถึงวนัที�ป�ดรบัสมัครขอรบั

ทนุ

     ๑.๒ มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษทางว �นัย

๒. คุณสมบัติของผู้รบัทนุ

    ๒.๑ มีประวติัการศึกษาที�ดี ไม่เคยถูกลงโทษ หร �อมีความผิดทางว �นัยจากสถานศึกษา

    ๒.๒ ไม่ประพฤติ หร �อกระทาํความผิดกฎหมาย ทั�งทางแพ่งและอาญา

   ๒.๓ หากผู้รบัทนุ กระทาํผิดระเบยีบหร �อข้อกําหนดของสถานศึกษาเป�นเหตุให้ต้องออกจากการ

ศึกษา ถือเป�นการสิ�นสุดการได้รบัทนุ

    ๒.๔ ระหวา่งการศึกษา ผู้รบัทนุจะต้องมีผลการเร �ยนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต�ากวา่ ๓.๕๐ หร �อ

รอ้ยละ ๘๗.๕๐ หร �อเทยีบได้ไม่ต�ากวา่นี�

๓. จาํนวนทนุการศึกษา

    ๓.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารบัการศึกษาในสถานศึกษาตามข้อที� ๔.๑ จาํนวน ๑๐ ทนุ

    ๓.๒ ระดับปร �ญญาตร � เข้ารบัการศึกษาในสถานศึกษาตามข้อที� ๔.๒ จาํนวน ๒๒ ทนุ ดังนี�

        (๑) สถาบันในประเทศ                  จาํนวน ๒๐ ทนุ

        (๒) สถาบันในต่างประเทศ            จาํนวน ๒ ทนุ

    ๓.๓ ระดับปร �ญญาโท เข้ารบัการศึกษาในสถานศึกษาตามข้อที� ๔.๓ จาํนวน ๑๕ ทนุ ดังนี�

        (๑) สถาบันในประเทศ                  จาํนวน ๑๐ ทนุ

        (๒) สถาบันในต่างประเทศ            จาํนวน ๕ ทนุ

    ๓.๔ ระดับปร �ญญาเอก เข้ารบัการศึกษาในสถานศึกษาตามข้อที� ๔.๔ จาํนวน ๗ ทนุ ดังนี�

        (๑) สถาบันในประเทศ                  จาํนวน ๕ ทนุ

        (๒) สถาบันในต่างประเทศ            จาํนวน ๒ ทนุ

๔. ประเภททนุการศึกษา

    ๔.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

        (๑) สามารถสอบเข้า หร �อกําลังศึกษาในโรงเร �ยนมหิดลว �ทยานุสรณ์ โรงเร �ยนกําเนิดว �ทย์

โรงเร �ยนเตร �ยมอุดมศึกษา (แผนการเร �ยนว �ทยาศาสตร-์คณิตศาสตร)์ โรงเร �ยนว �ทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราช

ว �ทยาลัย ซึ�งมีทั�งสิ�น ๑๒ แห่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย ๑) หร �อ โรงเร �ยนตามโครงการสนับสนุนการจดั

ตั�งห้องเร �ยนว �ทยาศาสตรใ์นโรงเร �ยน โดยการกํากับดูแลของมหาว �ทยาลัย (โดยกระทรวงการอุดมศึกษา

ว �ทยาศาสตร ์ว �จยัและนวตักรรม) ประกอบด้วย ๑๗ แห่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย ๒)

         (๒) เง ��อนไขอื�น ๆ ให้เป�นไปตามประกาศ ระเบยีบ ข้อบังคับราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

    ๔.๒ ระดับปร �ญญาตร �

              (๑) สถาบันในประเทศ สามารถสอบเข้าหร �อกําลังศึกษาที�ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้

ฟ�าจุฬาภรณ์ หร �อว �ทยาลัยแพทยศาสตรศ์ร �สวางควฒัน

       (๒) สถาบันในต่างประเทศ สามารถสอบเข้าหร �อกําลังศึกษาในสถาบันที�อยู่ใน ๑๐ อันดับแรก

จากการจดัอันดับโดย QS World University Rankings โดยเป�นผลในป�ก่อนหน้า ๑ ป� หร �อ ณ ป�ที�สมัครขอรบั

ทนุ (อ้างอิงข้อมูลจาก www.topuniversities.com) ในสาขา Anatomy, Physiology, Immunology,



Microbiology,Biological Sciences, Dentistry, Medicine & Medical Sciences, Genetics &

Genomics, Medical Physics Medical Engineering, Data Sciences, Nursing, Pharmacy &

Pharmacology, Psychology และ Veterinary Science

        (๓) เง ��อนไขอื�น ๆ ให้เป�นไปตามประกาศ ระเบยีบ ข้อบังคับราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

    ๔.๓ ระดับปร �ญญาโท

        (๑) สถาบันในประเทศ สามารถสอบเข้าหร �อกําลังศึกษาที�ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้

ฟ�าจุฬาภรณ์ ว �ทยาลัยแพทยศาสตรศ์ร �สวางควฒัน หร �อสถาบันบัณฑติศึกษาจุฬาภรณ์

        (๒) สถาบันในต่างประเทศ สามารถสอบเข้าหร �อกําลังศึกษาในสถาบันที�อยู่ใน ๑๐ อันดับแรก

จากการจดัอันดับโดย QS World University Rankings โดยเป�นผลในป�ก่อนหน้า ๑ ป� หร �อ ณ ป�ที�สมัครขอรบั

ทนุ (อ้างอิงข้อมูลจาก www.topuniversities.com) ในสาขา Anatomy, Physiology, Immunology,

Microbiology, Biological Sciences, Dentistry, Medicine & Medical Sciences, Genetics &

Genomics, Medical Physics, Medical Imaging, Medical Engineering, Data Science, Nursing,

Pharmacy & Pharmacology, Psychology และ Veterinary Science

        ๓) เง ��อนไขอื�น ๆ ให้เป�นไปตามประกาศ ระเบยีบ ข้อบังคับราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

    ๔.๔ ระดับปร �ญญาเอก

        (๑) สถาบันในประเทศ สามารถสอบเข้าหร �อกําลังศึกษาที�ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้

ฟ�าจุฬาภรณ์  ว �ทยาลัยแพทยศาสตรศ์ร �สวางควฒัน หร �อสถาบันบัณฑติศึกษาจุฬาภรณ์

        (๒) สถาบันในต่างประเทศ สามารถสอบเข้าหร �อกําลังศึกษาในสถาบันที�อยู่ใน ๑๐ อันดับแรก

จากการจดัอันดับโดย QS World University Rankings โดยเป�นผลในป�ก่อนหน้า ๑ ป� หร �อ ณ ป�ที�สมัครขอรบั

ทนุ (อ้างอิงข้อมูลจาก www.topuniversities.com) ในสาขา Anatomy, Physiology, Immunology,

Microbiology, Biological Sciences, Dentistry, Medicine & Medical Sciences, Genetics &

Genomics, Medical Physics, Medical Engineering, Data Science, Nursing, Pharmacy &

Pharmacology, Psychology และ Veterinary Science

        (๓) เง ��อนไขอื�น ๆ ให้เป�นไปตามประกาศ ระเบยีบ ข้อบังคับราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

๕. เง �นทนุสนับสนุนการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา มีดังนี�

ระดับการ

ศึกษา
สถานศึกษา

เง �นทนุสนับสนุนการ

ศึกษา (บาท)

 เง �นชว่ยเหลือค่าครองชพี(บาท)ต่อ

เดือน

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

โรงเร �ยนมหิดลว �ทยานุสรณ์

หร �อ โรงเร �ยนกําเนิดว �ทย์
- ๕,๐๐๐ บาท

โรงเร �ยนเตร �ยมอุดมศึกษา

(แผนการเร �ยน

ว �ทยาศาสตร-์คณิตศาสตร)์

ตามค่าใชจ้า่ยและใบ

เสรจ็ที�ทางสถาบันการ

ศึกษาเป�นผู้กําหนด

หร �อออกให้

๓,๐๐๐ บาท

โครงการสนับสนุนการจดั

ตั�งห้องเร �ยนว �ทยาศาสตรใ์น

โรงเร �ยน

- ๕,๐๐๐ บาท

โรงเร �ยนว �ทยาศาสตรจุ์ฬาภ

รณราชว �ทยาลัย
- ๕,๐๐๐ บาท

โรงเร �ยนว �ทยาศาสตรจุ์ฬาภ

รณราชว �ทยาลัย (หลักสูตร

Education Hub)

ตามค่าใชจ้า่ยและใบ

เสรจ็ที�ทางสถาบันการ

ศึกษาเป�นผู้กําหนด

หร �อออกให้

๓,๐๐๐ บาท

ปร �ญญาตร �

 ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์าร

แพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์

ว �ทยาลัยแพทยศาสตรศ์ร �

สวางควฒัน

ตามค่าใชจ้า่ยและใบ

เสรจ็ที�ทางสถาบันการ

ศึกษาเป�นผู้กําหนด

หร �อออกให้

๖,๐๐๐ บาท

สถาบันในต่างประเทศ

ตามค่าใชจ้า่ยและใบ

เสรจ็ที�ทางสถาบันการ

ศึกษาเป�นผู้กําหนด

หร �อออกให้

 เง ��อนไขและอัตราค่าใชจ้า่ยของผู้ได้รบั

ทนุเป�นไปตามระเบยีบหลักเกณฑข์อง

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ หร �อระเบยีบอื�น

ที�ใชบั้งคับได้



ระดับการ

ศึกษา
สถานศึกษา

เง �นทนุสนับสนุนการ

ศึกษา (บาท)

 เง �นชว่ยเหลือค่าครองชพี(บาท)ต่อ

เดือน

ปร �ญญาโท

 ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์าร

แพทย์

เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ , ว �ทยาลัย

แพทยศาสตรศ์ร �สวางค

วฒัน หร �อสถาบันบัณฑติ

ศึกษาจุฬาภรณ์

 

ตามค่าใชจ้า่ยและใบ

เสรจ็ที�ทางสถาบันการ

ศึกษาเป�นผู้กําหนด

หร �อออกให้

๗,๐๐๐ บาท

สถาบันในต่างประเทศ

ตามค่าใชจ้า่ยและใบ

เสรจ็ที�ทางสถาบันการ

ศึกษาเป�นผู้กําหนด

หร �อออกให้

 เง ��อนไขและอัตราค่าใชจ้า่ยของผู้ได้รบั

ทนุเป�นไปตามระเบยีบหลักเกณฑข์อง

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ หร �อระเบยีบอื�น

ที�ใชบั้งคับได้

 

ปร �ญญา

เอก

 ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์าร

แพทย์

เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ , ว �ทยาลัย

แพทยศาสตรศ์ร �สวางค

วฒัน หร �อสถาบันบัณฑติ

ศึกษาจุฬาภรณ์

ตามค่าใชจ้า่ยและใบ

เสรจ็ที�ทางสถาบันการ

ศึกษาเป�นผู้กําหนด

หร �อออกให้

๘,๐๐๐ บาท

สถาบันในต่างประเทศ

ตามค่าใชจ้า่ยและใบ

เสรจ็ที�ทางสถาบันการ

ศึกษาเป�นผู้กําหนด

หร �อออกให้

 เง ��อนไขและอัตราค่าใชจ้า่ยของผู้ได้รบั

ทนุเป�นไปตามระเบยีบหลักเกณฑข์อง

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ หร �อระเบยีบอื�น

ที�ใชบั้งคับได้

 

๖. วนั เวลา และสถานที�รบัสมัคร

ผู้ที�ประสงค์ขอรบัทนุการศึกษา สามารถ Download แบบฟอรม์ใบสมัครได้ที� Microsoft Teams

กลุ่มประชาสัมพันธฝ์�ายพัฒนาทรพัยากรบุคคล และยื�นใบสมัครได้ที�ฝ�ายพัฒนาทรพัยากรบุคคล ชั�น ๓ มุม D

อาคารสํานักงานราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ระหวา่งวนัที� ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – วนัที� ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.

๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  สอบถามเพิ�มเติม นายกฤษณ์ศักดิ�ดา   เร �องแก้ว โทร. ๐ ๒๕๗๖ ๖๐๐๐ ต่อ

๘๗๑๑ หร �อ ๐๖ ๔๕๘๖ ๒๔๓๑

e-Mail : kedsakda.reo@cra.ac.th

กรณีพนักงานราชว �ทยาลัยฯ ที�ปฏิบัติงานต่างจงัหวดั สามารถ Download แบบฟอรม์ใบสมัครได้ที�

Microsoft Teams กลุ่มประชาสัมพันธฝ์�ายพัฒนาทรพัยากรบุคคล และยื�นใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ไทย (EMS)

ที�อยู่จดัส่ง ฝ�ายพัฒนาทรพัยากรบุคคล (สมัครทนุส่งเสร �มการเร �ยนในสายว �ทยาศาสตรข์องบุตรพนักงานราช

ว �ทยาลัยจุฬาภรณ์) สํานักงานราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั�น ๓ มุม D เลขที� ๙๐๖ ถ.กําแพงเพชร ๖ แขวงตลาด

บางเขน เขตหลักสี� กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทร. ๐๖ ๔๕๘๖ ๒๔๓๑ (หากทา่นจดัส่งเอกสารแล้ว กรุณาติดตาม

สถานะการจดัส่งเอกสารของทา่นด้วยตนเอง) ทั�งนี�ราชว �ทยาลัยฯ ยึดวนัที�ประทบัตราไปรษณีย์เป�นหลัก

๗. เอกสารและหลักฐานที�ต้องใชป้ระกอบการสมัคร

      ๗.๑ ใบสมัครซึ�งผู้รบัทนุต้องกรอกข้อความ และลงลายมือชื�อด้วยตัวเอง

     ๗.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแวน่ตาดํา ขนาด ๑ นิ�ว ซึ�งถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน

(นับถึงวนัป�ดรบัสมัคร) จาํนวน ๑ รูป

       ๗.๓ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สําเนาปร �ญญาบัตร วฒิุบัตร ประกาศนียบัตร

หร �อหลักฐานการศึกษาอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง จาํนวน ๑ ชุด พรอ้มรบัรองสําเนาถูกต้อง

       ๗.๔ สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน สําเนาทะเบยีนบา้น ของผู้รบัทนุและพนักงานราชว �ทยาลัยฯ

จาํนวน ๑ ชุด พรอ้มรบัรองสําเนาถูกต้อง

       ๗.๕ สําเนาหลักฐานการรบัราชการทหาร ได้แก่ ใบ สด.๘ หร �อ ใบ สด.๔๓ (ถ้ามี เฉพาะผู้สมัคร

เพศชาย) พรอ้มรบัรองสําเนาถูกต้อง

        ๗.๖ สําเนาเอกสารการเปลี�ยนคํานําหน้าชื�อ หร �อเปลี�ยนชื�อ หร �อเปลี�ยนนามสกุล (ถ้ามี) พรอ้ม

รบัรองสําเนาถูกต้อง

      ๗.๗ ต้นฉบับหนังสือรบัรองความประพฤติจากสถาบันการศึกษา จาํนวน ๑ ชุด

      ๗.๘ สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) พรอ้มรบัรองสําเนาถูกต้อง



๘. ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้ารบัการคัดเลือก

ราชว �ทยาลัยฯ จะประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้ารบัการคัดเลือกเพื�อให้ทนุการศึกษา โดยการสัมภาษณ์

ภายใน ๒๐ วนั หลังวนัป�ดรบัสมัคร ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams

๙. ว �ธกีารคัดเลือก

คณะกรรมการพิจารณากลั�นกรองการให้ทนุส่งเสร �มการเร �ยนในสายว �ทยาศาสตรข์องบุตรพนักงาน

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จะคัดเลือกจากคุณสมบัติของพนักงานราชว �ทยาลัยฯ ผู้เป�นบดิา มารดา และผู้รบัทนุ

ความพรอ้มในการศึกษาต่อในประเทศ หร �อต่างประเทศ ตามกําหนดระยะเวลาที�ได้รบัอนุมัติทนุการศึกษา ตลอด

จน ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติ ประสบการณ์และผลงาน

๑๐. การประกาศผลการคัดเลือก

ราชว �ทยาลัยฯ จะประกาศรายชื�อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื�อให้ทนุการศึกษาภายหลังคณะกรรมการฯ

พิจารณาคัดเลือกแล้วเสรจ็ และประกาศรายชื�อผู้ได้รบัการคัดเลือกให้ทนุการศึกษา ผ่านทางโปรแกรม

Microsoft Teams

ผู้ที�ได้รบัการคัดเลือกให้ได้รบัทนุการศึกษาต้องติดต่อสมัครเข้าศึกษาในสถานศึกษาทั�งในประเทศ

และต่างประเทศ ด้วยตนเอง ในระดับการศึกษาที�ราชว �ทยาลัยฯ อนุมัติให้รบัทนุ โดยทนุการศึกษา ไม่มีข้อผูกพัน

ใด ๆ ทั�งสิ�น ทั�งพนักงานราชว �ทยาลัยฯ และผู้รบัทนุ

ทั�งนี�ให้เป�นไปตาม ประกาศราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ เร ��อง หลักเกณฑแ์ละว �ธกีารให้ทนุส่งเสร �มการ

เร �ยนในสายว �ทยาศาสตรข์องบุตรพนักงานราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

 

ประกาศ ณ วนัที� ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐติิมา ชนิะโชติ)

รองเลขาธกิารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 
ปฏิบัติหน้าที�แทนเลขาธกิารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 



 
 

 

 
รายชือโรงเรยนในเครอโรงเรยนวทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชว ทยาลัย  

มีทังหมด ๑๒ แหง่ ตามพืนทีบรการของโรงเรยนซงึอ้างองิตามเขตพืนทีการศึกษาในชว่งทีก่อตังโรงเรยน ดังนี  

 ที ชอืโรงเรยน จังหวัดในเขตพื นทีบรการ 

๑. โรงเรยนวทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวทยาลัย 
เชยีงราย 

เชยีงราย เชยีงใหม่ น่าน พะเยา แพร ่แม่ฮ่องสอน ลําปาง 
 ลําพูน 

๒. โรงเรยนวทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวทยาลัย 
พิษณุโลก 

พิษณุโลก กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจติร เพชรบูรณ ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

๓. โรงเรยนวทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวทยาลัย 
บุรรมัย์ 

บุรรมัย์ นครราชสีมา ชยัภูมิ ศรสะเกษ สุรนทร ์มหาสารคาม 

๔. โรงเรยนวทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวทยาลัย 
มุกดาหาร 

มุกดาหาร อุบลราชธานี กาฬสินธุ ์นครพนม ยโสธร รอ้ยเอ็ด  
อํานาจเจรญ 

๕. โรงเรยนวทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวทยาลัย 
เลย 

เลย อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู  
บึงกาฬ 

๖. โรงเรยนวทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวทยาลัย 
ปทุมธานี 

ปทุมธานี นครปฐม นนทบุร สมุทรสาคร สมุทรปราการ  
กรุงเทพมหานคร 

๗. โรงเรยนวทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวทยาลัย 
ลพบุร 

ลพบุร ชยันาท พระนครศรอยุธยา สระบุร สิงห์บุร อ่างทอง อุทัยธานี 

๘.. โรงเรยนวทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวทยาลัย 
ชลบุร 

ชลบุร จนัทบุร ฉะเชงิเทรา ตราด นครนายก ปราจนีบุร ระยอง สระแก้ว 

๙. โรงเรยนวทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวทยาลัย 
เพชรบุร 

เพชรบุร ราชบุร กาญจนบุร ประจวบคีรขันธ ์สมุทรสงคราม  
สุพรรณบุร 

๑๐. โรงเรยนวทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวทยาลัย 
นครศรธรรมราช 

นครศรธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎรธ์านี 

๑๑. โรงเรยนวทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวทยาลัย 
ตรงั 

ตรงั ภูเก็ต กระบี พังงา ระนอง 

๑๒. โรงเรยนวทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวทยาลัย 
สตูล 

สตูล ยะลา นราธวิาส ปตตานี 

โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ( Education Hub ) ของ โรงเรยน

วทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชว ทยาลัย 

       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ได้ดําเนินการพัฒนาโรงเรยนทีมีศักยภาพในการบรหารจดัการ

และการจดัการเรยนการสอนให้มีความพรอ้มในการเปนโรงเรยนทีมีรูปแบบการบรหารจดัการและการใชห้ลักสูตร

แบบมาตรฐานสากลโดยการสนับสนุนโรงเรยนให้มีความพรอ้มทางด้านศักยภาพ มีศูนย์อัจฉรยภาพ การพัฒนา

บุคลากร การใช้สือการเรยนการสอนจากต่างประเทศ รวมทังมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความพรอ้มในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซยีน และมุ่งหวังให้นักเรยนมีคณุลักษณะดังนี 

เอกสารแนบท้าย ๑  



 
 

 

S: Study skill  เปนผูม้ีทักษะของผู้เรยน มกีลวธใีนการเรยน สามารถวางแผนการเรยนได้ด้วยตนเอง มีความรูที้
คงทนและมี    ความสามารถในการติดวเคราะห์ 
  M: Morality  เปนผู้มีคุณธรรม จรยธรรม และเปนพลโลกทีมีคุณภาพ 
  A: Attitude /Appearance  เปนผู้มีทัศนคติทีดี และมบุีคลิกภาพทีเปนสากล 

  T: Technology / Talent  เปนผู้มีความสามารถในการเทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรค์ 

หลักสูตร: โครงการ Education Hub โรงเรยนจุฬาภรณราชวทยาลัย  มุกดาหาร เปดสอนหลักสูตรวทยาศาสตร ์

– คณิตศาสตรส์องภาษา ตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ จดัการเรยนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

สอนโดยครูชาวต่างชาติทีมีความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอนสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

รายชือโรงเรยน ตามโครงการสนับสนุนการจัดตั งห้องเรยนวทยาศาสตรใ์นโรงเร ยน  

โดยการกํากับดูแลของมหาวทยาลัย (โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วทยาศาสตร ์วจยัและนวัตกรรม) ประกอบด้วย ๑๗ 
โรงเรยน 

ลําดับ 
โรงเรยนตามโครงการสนับสนุนการจัดตั งห้องเรยนวทยาศาสตร์ 

ในโรงเรยน โดยการกํากับดูแลของมหาว ทยาลัย 
โดยการกํากับดูแล  

๑. โรงเรยนสาธติมหาวทยาลัยเชยีงใหม่  มหาวทยาลัยเชยีงใหม่ 

๒. โรงเรยนสาธติมหาวทยาลัยพะเยา  มหาวทยาลัยพะเยา 

๓. โรงเรยนมัธยมสาธติมหาวทยาลัยนเรศวร  มหาวทยาลัยนเรศวร 

๔. โรงเรยนลือคําหาญวารนชาํราบ  มหาวทยาลัยอุบลราชธานี 

๕. โรงเรยนสาธติมหาวทยาลัยขอนแก่น ฝายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  มหาวทยาลัยขอนแก่น 

๖. โรงเรยนสาธติมหาวทยาลัยขอนแก่น ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร)์  มหาวทยาลัยขอนแก่น 

๗. โรงเรยนสาธติมหาวทยาลัยมหาสารคาม  มหาวทยาลัยมหาสารคาม 

๘. โรงเรยนราชสีมาวทยาลัย  มหาวทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร 

๙. โรงเรยนสุรววัฒน์  มหาวทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร 

๑๐. โรงเรยนสาธติ "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวทยาลัยบูรพา  มหาวทยาลัยบูรพา 

๑๑. โรงเรยนสวนกุหลาบวทยาลัยรงัสิต  มหาวทยาลัยธรรมศาสตร ์

๑๒. โรงเรยนสาธติแห่งมหาวทยาลัยเกษตรศาสตร ์วทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วจยัและ
พัฒนาการศึกษา 

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร ์วทยาเขตกําแพงแสน 

๑๓. โรงเรยนดรุณสิกขาลัย  มหาวทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร 

๑๔. โรงเรยนสิรนธรราชวทยาลัย  มหาวทยาลัยศิลปากร 

๑๕. โรงเรยน มอ.วทยานุสรณ์  มหาวทยาลัยสงขลานครนทร ์วทยาเขตหาดใหญ่ 

๑๖. โรงเรยนมอ.วทยานุสรณ์(มอ.สุราษฎรธ์านี)  มหาวทยาลัยสงขลานครนทร ์วทยาเขตสุราษฎรธ์านี 

๑๗. โรงเรยนสาธติมหาวทยาลัย สงขลานครนทร ์ มหาวทยาลัยสงขลานครนทร ์วทยาเขตปตตานี 

 

เอกสารแนบท้าย ๒  


