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บทน�า
	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	
ได ้ ริ เริ่ ม โครงการยกระดับคุณภาพโรง เรี ยนในระดับอ� า เภอ																												
ด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	
โครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน	SMT	ตามมาตรฐาน	สสวท.	เป็นหน่ึง		
ในโครงการที่ต้องการสร้างความเสมอภาค	ลดความเหลื่อมล�้าทาง						
การศึกษาให้กับเยาวชน	อย่างเป็นรูปธรรม	สอดคล้องกับยุทธศาสตร	์
และนโยบายของรัฐบาล	ท้ังน้ีมุ่งเน้นให้เยาวชนสามารถเข้าถึงโรงเรียน
คณุภาพ	ในระดบัอ�าเภอ	และในระดบัต�าบล	ของแต่ละพืน้ที	่เพือ่พฒันา
และสร้างก�าลังคนของประเทศชาติให้มี	ทักษะการเรียนรู้	ที่เหมาะสม
กับศตวรรษที่	๒๑	และสร้างประสบการณ์	การท�างานเป็นทีม	การคิด
วิเคราะห์	และการแก้ปัญหา	เพื่อการท�างานอย่างมีคุณภาพ
	 โรงเรียนคุณภาพด้าน	SMT	ตามมาตรฐาน	สสวท.	หมายถึง	
โรงเรียนระดับประถมศึกษา	และ	ระดับมัธยมศึกษา	จากทุกสังกัด									
ทีส่มคัรใจเข้าร่วมโครงการ	และผ่านการคัดกรอง	พร้อมผ่านการประเมนิ
จัดระดับ	ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพด้าน	SMT	ตามมาตรฐาน	สสวท.		

	 ท้ังนี้	สสวท.	มีวัตถุประสงค์	 เพื่อต้องการพัฒนาและยกระดับ
โรงเรียนที่ เข ้าร ่วมโครงการให้เป ็นโรงเรียนคุณภาพด้าน	 SMT																		
ตามมาตรฐาน	สสวท.	ในด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร	์
คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	และสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ							
ด้าน	SMT	ตามมาตรฐาน	สสวท.	 ในทุกจังหวัด	 ผู้บริหารและครู													
ในโรงเรยีนคณุภาพด้าน	SMT	ตามมาตรฐาน	สสวท	จะได้รบัการพฒันา
ให้เป็นผู้น�าทางวิชาการและเป็นผู้น�าด้านการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	ในแต่ละพื้นที่	โดย	สสวท.	
จะส่งเสริมและสนับสนุน	สื่อ	อุปกรณ์	เอกสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	
คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยีที่พัฒนาและออกแบบ	โดย	สสวท.	
	 โครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน	SMT	ตามมาตรฐาน	สสวท.						
จะประสบผลส�าเร็จได้ด้วยดี	ต้องมาจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	ต้องให้การ									
ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
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โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอ�าเภอด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

(โครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน	SMT	ตามมาตรฐาน	สสวท.)

๑.	หลักการและเหตุผล
 การที่จะบรรลุเป้าหมาย Thailand ๔.๐ และเป้าหมาย           
การพัฒนาจังหวัดตามความต้องการของพื้นที่นั้นจ�าเปนต้องเพิ่ม
ศกัยภาพ ก�าลังคน โดยการยกระดบัคณุภาพการศกึษา ระดบัปฐมวยั 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในทุกอ�าเภอของจังหวัดทั่วประเทศ  
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการคิด
วิเคราะห์การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การน�าไปใช้ใน      
ชีวิตประจ�าวันและการประกอบอาชีพ
 กระทรวงศึกษาธิการก�าลังเร่งด�าเนินการพัฒนาโรงเรียน       
ด้อยโอกาสด้วยโครงการต่างๆ เช่น โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียน ICU 
โรงเรียนดีใกล้บ้าน รวมทั้งโรงเรียนที่มีศักยภาพ เช่น โครงการขยาย
ผลสะเต็มศึกษาในโรงเรียน ๒,๒๕๐ โรงท่ัวประเทศ นอกจากนี้ยังมี
โครงการส่งเสริมโรงเรียนศักยภาพสูงด้าน SMT เช่น โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการของ สสวท. เช่น โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ (พสวท.) โครงการ
อัจฉริยะภาพฯ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
 แต่อย่างไรก็ดี ประเทศยังขาดการพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ใน         
ช่วงกลาง ระหว่างโรงเรยีนทีมุ่ง่ความเปนเลศิและโรงเรียนด้อยโอกาส 
โรงเรียนในช่วงกลางที่อยู่ในทุกอ�าเภอนี้ ขาดคุณภาพด้านการศึกษา   
เปนโรงเรียนกลุ ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ มีนักเรียนเกินครึ่งของ
นักเรียนทั่วประเทศ และมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เปนโรงเรียน
คุณภาพได้
 สสวท. จึงมีโครงการที่จะส่งเสริมให้การเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงทัดเทียม
นานาชาติ เพื่อลดความเหลื่อมล�้า โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนใน       
ทุกอ�าเภอได้เข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาจนมี    
ความสามารถและทักษะเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ Thailand ๔.๐ 
โดยการร่วมมือกับจังหวัด อ�าเภอและท้องถิ่น

๒.	วัตถุประสงค์
 ๒.๑ ทุกอ�า เภอมี โรงเรียนคุณภาพด ้านวิทยาศาสตร ์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ที่ได้มาตรฐาน
สากล เปนการลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา
 ๒.๒ นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
สงูข้ึน
 ๒.๓ ทกุจงัหวดั มทีรพัยากรบคุคลทีม่ศีกัยภาพสงู เหมาะสม
กับการพัฒนาจังหวัดและประเทศ

๓.	ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
 เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของการพฒันาคณุภาพการศกึษาของ
ประเทศและลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา โดยการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนระดับอ�าเภอนั้น จ�าเปนต้องมีความร่วมมือ          
อย่างจริงจังระหว่างหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
 • กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส�านักงานคณะกรรมการ      
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม        
การศึกษาเอกชน (สช.)
 • กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ จังหวัด อ�าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 • กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 • เมืองพัทยา ได้แก่ ส�านักการศึกษา เมืองพัทยา
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บทบาทและความร่วมมือ
ของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย

๔.	เป้าหมาย
 ๔.๑ โรงเรียนเป้าหมาย โรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษา	สงักดั	สพฐ.	สช.	อปท.	กรงุเทพมหานคร	และเมอืงพทัยา
 ๔.๒ พืน้ทีเ่ป้าหมาย ทกุอ�าเภอในทกุจังหวดั,	กทม.	และเมืองพัทยา
 ๔.๓ จ�านวนเป้าหมาย 
	 	 พ.ศ.	๒๕๖๑	มีโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร	์
คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	ตามมาตรฐาน	สสวท.	จ�านวน	อย่างน้อย
อ�าเภอละ	๑	โรงเรียน	(๘๗๘	อ�าเภอ)	
	 	 พ.ศ.	๒๕๖๔	มีโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร	์
คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	ตามมาตรฐาน	สสวท.	จ�านวน	๖,๐๐๐	
โรงเรยีน	ประกอบด้วย	ระดบัประถมศกึษา	ประมาณ	๕,๐๐๐	โรงเรยีน	
และระดับมัธยมศึกษา	ประมาณ	๑,๐๐๐	โรงเรียนทั่วประเทศ	
	 	 และในระยะต่อไป	สสวท.	จะขยายให้ครอบคลมุโรงเรยีน
ส่วนใหญ่ของประเทศ

๕.	ลักษณะของโครงการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
	 ๕.๑	 เน้นความตัง้ใจและความสมคัรใจของโรงเรยีนเป็นส�าคญั	
โดยไม่จ�ากัดสังกัด
	 ๕.๒	 เน ้นความร ่วมมือเฉพาะเรื่องคุณภาพการศึกษา															
ด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี
	 ๕.๓	 มุ ่ งพัฒนาให ้มีโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร ์	
คณติศาสตร์	และเทคโนโลยี	ตามมาตรฐาน	สสวท.	ในทุกอ�าเภอ
	 ๕.๔	 เชิญชวนให้โรงเรยีนทีมี่ความพร้อมสมคัรเข้าร่วมโครงการ
โดยพิจารณาเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการดังนี้
	 	 ๕.๔.๑	โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
	 	 	 ๑)	 ผูบ้รหิาร	(ผูอ้�านวยการและรองผูอ้�านวยการ)	และ
ครูผู้สอนวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์และเทคโนโลย	ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
	 	 	 ๒)	 คณะกรรมการสถานศึกษามีมติเห็นชอบ								
ในการเข้าร่วมโครงการ

	 สนับสนุนนโยบายและงบประมาณ
	 บรรจุโครงการในแผนพัฒนาจังหวัด
	 ก�ากับดูแล
	 ติดตามผลส�าเร็จ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

ศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขานุการ

โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์	

คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี

ตามมาตรฐาน	สสวท.

	สนับสนุนทางวิชาการ
	ประเมนิและรบัรองคุณภาพ
 ตดิตาม	หนนุเสริมและประเมนิ
ผลส�าเรจ็
	ยกย่องเชิดชู

	สนับสนุนนโยบาย  
งบประมาณ และบุคลากร
	ก�ากับดูแล
	ติดตามผลส�าเร็จ

ต้นสังกัดของโรงเรียน สสวท.

จังหวัด

มหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ



	 	 	 ๓)	 โรงเรยีนมคีรผูู้สอน	วทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	
และเทคโนโลยี	ตรงวุฒิ	ครบทุกวิชา	หรือมีประสบการณ์การสอน
วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	ไม่น้อยกว่า	๓	ปี
	 	 	 ๔)	 โรงเรียนมีอัตราการย้ายเข้า-ออก	ของครู					
ย้อนหลัง	๓	ปี	ที่จะไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพ
	 	 	 ๕)	 ครูวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	
มากกว่าร้อยละ	๘๐	จะต้องมีอายุไม่เกิน	๕๕	ปี
	 	 	 ๖)	 โรงเรยีนมจี�านวนนกัเรยีนตัง้แต่	๒๐๐	คน	ขึน้ไป
	 	 ๕.๔.๒	โรงเรยีนระดบัประถมศกึษา/โรงเรยีนขยายโอกาส
	 	 	 ๑)	 ผู้บริหาร	(ผู้อ�านวยการและรองผู้อ�านวยการ)	
และครผููส้อนวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์และเทคโนโลย	ีสมคัรใจเข้าร่วม
โครงการ

๖.	ข้ันตอนการสมคัรเข้าร่วมโครงการ
	 ๖.๑	 สสวท.	เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ	ปีละ	๒	ครั้ง	และประกาศผลการสมัครเข้าร่วมโครงการ	ปีละ	๒	ครั้ง	
ส�าหรับปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	มีก�าหนดการดังนี้
	 ๖.๒	 โรงเรียนกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์	(http://pd.ipst.ac.th)	โดยแนบหลักฐานประกอบให้สมบูรณ์
	 ๖.๓	 สสวท.	ร่วมกบัจังหวัดพิจารณาคัดเลือกโรงเรยีนเข้าร่วมโครงการฯ	ตามเง่ือนไขทีก่�าหนด	โดย	สสวท.	จะขอความเหน็จาก
ศกึษาธกิารจังหวดั
	 ๖.๔	 สสวท.ประกาศผลการคดัเลอืกโรงเรยีนเข้าร่วมโครงการฯ	ผ่านเวบ็ไซต์	http://pd.ipst.ac.th	และแจ้งศกึษาธกิารจงัหวัด

	 	 	 ๒)	 คณะกรรมการสถานศึกษามีมติเห็นชอบ								
ในการเข้าร่วมโครงการ
	 	 	 ๓)	 โรงเรยีนมคีรทูีส่อนวิทยาศาสตร์	คณติศาสตร์
และเทคโนโลยี	ครบทุกวิชา	และมีอัตราการย้ายเข้า–ออก	ของครู				
ย้อนหลัง	๓	ปี	ที่จะไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพ
	 	 	 ๔)	 ครูวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	
มากกว่าร้อยละ	๘๐	จะต้องมีอายุไม่เกิน	๕๕	ปี
	 	 	 ๕)	 โรงเรียนมีจ�านวนนักเรียนตั้งแต่	๑๒๐	คน				
ขึ้นไป	(ไม่รวมชั้นอนุบาล)

เปิดรับสมัคร

รอบที่	๑
ตุลาคม-พฤศจิกายน	๒๕๖๐

รอบที่	๒
พฤษภาคม–มิถุนายน	๒๕๖๑

ประกาศผล	(การเข้าร่วมโครงการและได้รับการสนับสนุน)	

รอบที่	๑
ธันวาคม	๒๕๖๐

รอบที่	๒
กรกฎาคม	๒๕๖๑
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ



๗.	การจดัระดบัโรงเรียนคุณภาพด้านวทิยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	ตามมาตรฐาน	สสวท.	

	 และการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

	 ๗.๑	 สสวท.	แจ้งโรงเรียนทีผ่่านการคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการฯ	ให้กรอกแบบฟอร์มเกณฑ์ประเมนิโรงเรยีนคณุภาพ	สสวท.	และแบบฟอร์ม
แผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ	ผ่านระบบออนไลน์	(http://pd.ipst.ac.th)	ภายในเวลาที่ก�าหนด
	 ๗.๒	 สสวท.พิจารณาจัดระดับโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ	ตามเกณฑ์การประเมินของ	สสวท.	โดยใช้ข้อมูลใน
แบบฟอร์มเกณฑ์ประเมินโรงเรียนคุณภาพ สสวท.	และแบบฟอร์มแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ	และในบางกรณี	สสวท.	อาจไป
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
	 ๗.๓	 สสวท.	แจ้งผลการจัดระดับโรงเรียนคุณภาพ	สสวท.และผลการพิจารณาแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพให้โรงเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการฯ	และศึกษาธิการจังหวัด
	 ๗.๔	 สสวท.	ลงนามโครงการความร่วมมือกับผู้อ�านวยการโรงเรียนและประธานกรรมการสถานศึกษา	ในการเข้าร่วมโครงการฯ	และ
การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
	 ๗.๕	 สสวท.	ร่วมกบัศกึษาธกิารจงัหวดัประเมนิระดบัโรงเรยีนคุณภาพของโรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ	ซ่ึงผ่านการพฒันา	รวมทัง้พจิารณา
การมอบเครื่องหมายคุณภาพของ	สสวท.	ในระดับต่างๆ	ตามระยะเวลาที่ก�าหนด
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ



๘.	สิง่ท่ี	สสวท.	จะส่งเสริมและสนับสนนุผูบ้ริหาร	ครู	นกัเรียน		

	 และโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	โดยให้สอดคล้องกับ	

	 แผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ

	 ๘.๖	 ส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้าน	 computing											
ทั้งในชั้นเรียนและ	on-line
	 ๘.๗	 ส่งเสริมกิจกรรมเสริมการเรียนรู ้ของนักเรียน	 เช่น								
ค่ายสะเตม็ศกึษา,	GLOBE,	IPST	Learning	Space,	เทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์	เป็นต้น
	 ๘.๘	 ส่งเสรมิการจดัประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	สิง่แวดล้อม	
และสิ่งประดิษฐ์ในระดับจังหวัด	ระดับภูมิภาค	และระดับชาติ
	 ๘.๙	 ครูผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่	 เพื่อให้ค�าปรึกษาและติดตาม
ความก้าวหน้า
	 ๘.๑๐	เครื่องมือวัดและประเมินผล
	 ๘.๑๑	การมอบเคร่ืองหมายโรงเรยีนคณุภาพด้านวทิยาศาสตร์	
คณติศาสตร์	และเทคโนโลย	ีตามมาตรฐาน	สสวท.	และยกย่องเชิดชูเกยีรติ
และผลงานของผู้บริหาร	ครู	นักเรียนและโรงเรียน

 ๘.๑	 หลักสูตร	คู่มือการใช้หลักสูตร	หนังสือเรียน	คู่มือครู																
สื่อการเรียนรู ้	 (สื่อรวบชั้น	 สื่ออบรมครูทั้งทางตรงและทางไกล)																								
ทีพ่ฒันาโดย	สสวท.
	 ๘.๒	 การพฒันาห้องปฏบัิตกิารวิทยาศาสตร์และห้องปฏบิติัการ
คอมพิวเตอร์	พร้อมสือ่วสัด	ุอปุกรณ์	(ไม่รวมการก่อสร้าง	ปรบัปรงุอาคาร
สถานที่	และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
	 ๘.๓	 ฝึกอบรมผู ้บริหารให้เป ็นผู ้น�าความเปลี่ยนแปลง									
ทางวิชาการในโรงเรียน
	 ๘.๔	 ฝึกอบรมการบรหิารโรงเรยีนโดยใช้ระบบ	Management	
Information	System
	 ๘.๕	 ฝึกอบรมครูด้านเน้ือหาและวิธีการสอน	ที่มุ่งเน้นการ
ปฏบิตักิารทัง้ในห้องปฏบิตักิารและนอกสถานท่ี	โดยให้ครแูละนกัเรียน
ท�าด้วยตัวเอง	(Do-it-yourself	approach)	ตลอดจนคลินิควิชาการ	
(Clinic	for	Maths	and	Science	Learning)	และการทดลองเสมอืนจรงิ	
(Experiments	by	Computer	Simulation)	ในบางเนื้อหาวิชา
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ



วิธีใช้งานรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ SMT

๑.     เข้าไปที่เว็บไซต์ https://qs.ipst.ac.th

๒.

๑.	 กรอกชื่อผู้ใช้งาน

๒.	 กรอกรหัสผ่าน

๓.	 กดปุ่ม

๑

๒

๓
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ



ครบ ไมครบ

คณะทำงานตรวจสอบความครบถวน

ของจำนวนนักเร�ยน และการตรงวุฒิของครู

ระบบแจงเหตุผล
ไปยังโรงเร�ยนถึงความไมครบถวน

ของคุณสมบัติเบื้องตน

ผาน ไมผาน

คณะทำงานคลิก
อนุมัติ

สงให กศจ. ยืนยันความถูกตอง

ของขอมูล

ระบบแจงเหตุผลไปยังโรงเร�ยนถึงการ
ไมผานเกณฑ

ยืนยัน

ไมยืนยัน

สสวท. พิจารณาและ
เห็นชอบผลการคัดเลือก

ระบบแจงไปยังโรงเรียนถึงการ
ไมผานเกณฑ

เห็นชอบ

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก
โรงเร�ยนที่สมัครเขารวมโครงการ

ระบบรับสมัครทำการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน

ประกาศผลการคัดเลือก
โรงเร�ยนเขารวมโครงการฯ

(โดย สสวท.)

อนุมัติเขารวมโครงการฯ
(โดย สสวท.)
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ครบ ไมครบ

คณะทำงานตรวจสอบความครบถวน

ของจำนวนนักเร�ยน และการตรงวุฒิของครู

ระบบแจงเหตุผล
ไปยังโรงเร�ยนถึงความไมครบถวน

ของคุณสมบัติเบื้องตน

ผาน ไมผาน

คณะทำงานคลิก
อนุมัติ

สงให กศจ. ยืนยันความถูกตอง

ของขอมูล

ระบบแจงเหตุผลไปยังโรงเร�ยนถึงการ
ไมผานเกณฑ

ยืนยัน

ไมยืนยัน

สสวท. พิจารณาและ
เห็นชอบผลการคัดเลือก

ระบบแจงไปยังโรงเรียนถึงการ
ไมผานเกณฑ

เห็นชอบ

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก
โรงเร�ยนที่สมัครเขารวมโครงการ

ระบบรับสมัครทำการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน

ประกาศผลการคัดเลือก
โรงเร�ยนเขารวมโครงการฯ

(โดย สสวท.)

อนุมัติเขารวมโครงการฯ
(โดย สสวท.)
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ



สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเร�ยนระดับอำเภอ

ดานว�ทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

โครงการโรงเร�ยนคุณภาพดาน

สำนักบริหารเครือขายและพัฒนาวิชาชีพครู
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

เลขที่ ๙๒๔ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑o๑๑o
โทร. o๒ ๓๙๒๔o๒๑ ตอ ๓๒o๒ หรือ ๓๒o๓

http://pd.ipst.ac.th

ตามมาตรฐาน สสวท.


