โครงการยกระดับคุณภาพโรงเร�ยนระดับอำเภอ
ดานว�ทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

โครงการโรงเร�ยนคุณภาพดาน

ตามมาตรฐาน สสวท.

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
โครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท.
หน้า
• บทน�ำ
๓
• หลักการและเหตุผล
๔
• วัตถุประสงค์
๔
• ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
๔
• เป้าหมาย
๕
• ลักษณะของโครงการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
๕
• ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
๖
• การจัดระดับโรงเรียนคุณภาพ และการจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
๗
• สิง่ ที่ สสวท. จะส่งเสริมและสนับสนุนผูบ้ ริหาร ครู นักเรียน และโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ๘
• ระบบการสมัครโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท.
๙
• ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่สมัคร
๑๐
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บทน�ำ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ได้ ริ เ ริ่ ม โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพโรงเรี ย นในระดั บ อ� ำ เภอ                            
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
โครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. เป็นหนึ่ง  
ในโครงการที่ต้องการสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล�้ำทาง      
การศึกษาให้กับเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้มุ่งเน้นให้เยาวชนสามารถเข้าถึงโรงเรียน
คุณภาพ ในระดับอ�ำเภอ และในระดับต�ำบล ของแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ พัฒนา
และสร้างก�ำลังคนของประเทศชาติให้มี ทักษะการเรียนรู้ ที่เหมาะสม
กับศตวรรษที่ ๒๑ และสร้างประสบการณ์ การท�ำงานเป็นทีม การคิด
วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา เพื่อการท�ำงานอย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. หมายถึง
โรงเรียนระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา จากทุกสังกัด         
ทีส่ มัครใจเข้าร่วมโครงการ และผ่านการคัดกรอง พร้อมผ่านการประเมิน
จัดระดับ ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ สสวท. มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการพัฒนาและยกระดับ
โรงเรี ย นที่ เข้ า ร่ ว มโครงการให้ เ ป็ น โรงเรี ย นคุ ณ ภาพด้ า น SMT                  
ตามมาตรฐาน สสวท. ในด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ       
ด้ า น SMT ตามมาตรฐาน สสวท. ในทุ ก จั ง หวั ด ผู ้ บริ หารและครู             
ในโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท จะได้รบั การพัฒนา
ให้เป็นผู้น�ำทางวิชาการและเป็นผู้น�ำด้านการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในแต่ละพื้นที่ โดย สสวท.
จะส่งเสริมและสนับสนุน สื่อ อุปกรณ์ เอกสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่พัฒนาและออกแบบ โดย สสวท.
โครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท.      
จะประสบผลส�ำเร็จได้ด้วยดี ต้องมาจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องให้การ         
ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอ�ำเภอด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(โครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท.)
๑. หลักการและเหตุผล

การที่จะบรรลุเป้าหมาย Thailand ๔.๐ และเป้าหมาย
การพัฒนาจังหวัดตามความตองการของพื้นที่นั้นจําเปนตองเพิ่ม
ศักยภาพ กาํ ลังคน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในทุกอ�ำเภอของจังหวัดทั่วประเทศ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนการคิด
วิเคราะหการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การน�ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันและการประกอบอาชีพ
กระทรวงศึกษาธิการก�ำลังเร่งด�ำเนินการพัฒนาโรงเรียน
ด้อยโอกาสด้วยโครงการต่างๆ เช่น โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียน ICU
โรงเรียนดีใกล้บ้าน รวมทั้งโรงเรียนที่มีศักยภาพ เช่น โครงการขยาย
ผลสะเต็มศึกษาในโรงเรียน ๒,๒๕๐ โรงทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมี
โครงการส่งเสริมโรงเรียนศักยภาพสูงด้าน SMT เช่น โรงเรียนมหิดล
วิ ท ยานุ ส รณ์ โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการของ สสวท. เช่น โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ (พสวท.) โครงการ
อัจฉริยะภาพฯ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
แต่อย่างไรก็ดี ประเทศยังขาดการพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ใน
ช่วงกลาง ระหว่างโรงเรียนทีม่ งุ่ ความเปน็ เลิศและโรงเรียนด้อยโอกาส
โรงเรียนในช่วงกลางที่อยู่ในทุกอ�ำเภอนี้ ขาดคุณภาพด้านการศึกษา
เป็ น โรงเรี ย นกลุ ่ ม ใหญ่ที่สุด ของประเทศ มีนัก เรีย นเกิ น ครึ่ ง ของ
นั ก เรี ย นทั่ ว ประเทศ และมี ศั ก ยภาพที่ จ ะพั ฒ นาให้ เ ป ็ น โรงเรี ย น
คุณภาพได้
สสวท. จึงมีโครงการที่จะส่งเสริมให้การเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงทัดเทียม
นานาชาติ เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนใน
ทุกอ�ำเภอได้เข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาจนมี
ความสามารถและทักษะเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ Thailand ๔.๐
โดยการร่วมมือกับจังหวัด อ�ำเภอและท้องถิ่น
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๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ ทุ ก อ� ำ เภอมี โ รงเรี ย นคุ ณ ภาพด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ที่ได้มาตรฐาน
สากล เป็นการลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
๒.๒ นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึน้
๒.๓ ทุกจังหวัด มีทรัพยากรบุคคลทีม่ ศี กั ยภาพสูง เหมาะสม
กับการพัฒนาจังหวัดและประเทศ

๓. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศและลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา โดยการยกระดับ
คุ ณ ภาพโรงเรี ย นระดั บ อ� ำ เภอนั้ น จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ค วามร่ ว มมื อ
อย่างจริงจังระหว่างหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
• กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ แ ก่ สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)
• กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ จังหวัด อ�ำเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
• กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
• เมืองพัทยา ได้แก่ ส�ำนักการศึกษา เมืองพัทยา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

กระทรวงศึกษาธิการ

บทบาทและความร่วมมือ
ของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย
จังหวัด
ต้นสังกัดของโรงเรียน
สนับสนุนนโยบาย
งบประมาณ และบุคลากร
ก�ำกับดูแล
ติดตามผลส�ำเร็จ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขานุการ
สนับสนุนนโยบายและงบประมาณ
บรรจุโครงการในแผนพัฒนาจังหวัด
ก�ำกับดูแล
ติดตามผลส�ำเร็จ

สสวท.
สนับสนุนทางวิชาการ
ประเมินและรับรองคุณภาพ
ติดตาม หนุนเสริมและประเมิน
ผลส�ำเร็จ
ยกย่องเชิดชู

โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐาน สสวท.

มหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่

๔. เป้าหมาย

๔.๑ โรงเรียนเป้าหมาย โรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. สช. อปท. กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
๔.๒ พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ทุกอ�ำเภอในทุกจังหวัด, กทม. และเมืองพัทยา
๔.๓ จ�ำนวนเป้าหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๑ มี โรงเรี ย นคุ ณ ภาพด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. จ�ำนวน อย่างน้อย
อ�ำเภอละ ๑ โรงเรียน (๘๗๘ อ�ำเภอ)
พ.ศ. ๒๕๖๔ มี โรงเรี ย นคุ ณ ภาพด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. จ�ำนวน ๖,๐๐๐
โรงเรียน ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ประมาณ ๕,๐๐๐ โรงเรียน
และระดับมัธยมศึกษา ประมาณ ๑,๐๐๐ โรงเรียนทั่วประเทศ
และในระยะต่อไป สสวท. จะขยายให้ครอบคลุมโรงเรียน
ส่วนใหญ่ของประเทศ

๕. ลักษณะของโครงการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

๕.๑ เน้นความตัง้ ใจและความสมัครใจของโรงเรียนเป็นส�ำคัญ
โดยไม่จ�ำกัดสังกัด
๕.๒ เน้ น ความร่ ว มมื อ เฉพาะเรื่ อ งคุ ณ ภาพการศึ ก ษา               
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
๕.๓ มุ ่ ง พั ฒ นาให้ มี โ รงเรี ย นคุ ณ ภาพด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ในทุกอ�ำเภอ
๕.๔ เชิญชวนให้โรงเรียนทีม่ คี วามพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการ
โดยพิจารณาเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการดังนี้
๕.๔.๑ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
๑) ผูบ้ ริหาร (ผูอ้ ำ� นวยการและรองผูอ้ ำ� นวยการ) และ
ครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
๒) คณะกรรมการสถานศึ ก ษามี ม ติ เ ห็ น ชอบ        
ในการเข้าร่วมโครงการ
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ

๒) คณะกรรมการสถานศึ ก ษามี ม ติ เ ห็ น ชอบ        
๓) โรงเรียนมีครูผสู้ อน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ตรงวุฒิ ครบทุกวิชา หรือมีประสบการณ์การสอน ในการเข้าร่วมโครงการ
๓) โรงเรียนมีครูทสี่ อนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๔) โรงเรี ย นมี อั ต ราการย้ า ยเข้ า -ออก ของครู      และเทคโนโลยี ครบทุกวิชา และมีอัตราการย้ายเข้า–ออก ของครู    
ย้อนหลัง ๓ ปี ที่จะไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพ
ย้อนหลัง ๓ ปี ที่จะไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพ
๔) ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๕) ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
มากกว่าร้อยละ ๘๐ จะต้องมีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี
มากกว่าร้อยละ ๘๐ จะต้องมีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี
๖) โรงเรียนมีจำ� นวนนักเรียนตัง้ แต่ ๒๐๐ คน ขึน้ ไป
๕) โรงเรียนมีจ�ำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คน    
๕.๔.๒ โรงเรียนระดับประถมศึกษา/โรงเรียนขยายโอกาส ขึ้นไป (ไม่รวมชั้นอนุบาล)
๑) ผู้บริหาร (ผู้อ�ำนวยการและรองผู้อ�ำนวยการ)
และครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สมัครใจเข้าร่วม
โครงการ

๖. ขัน้ ตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

๖.๑ สสวท. เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ปีละ ๒ ครั้ง และประกาศผลการสมัครเข้าร่วมโครงการ ปีละ ๒ ครั้ง
ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีก�ำหนดการดังนี้
๖.๒ โรงเรียนกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ (http://pd.ipst.ac.th) โดยแนบหลักฐานประกอบให้สมบูรณ์
๖.๓ สสวท. ร่วมกับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด โดย สสวท. จะขอความเห็นจาก
ศึกษาธิการจังหวัด
๖.๔ สสวท.ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ http://pd.ipst.ac.th และแจ้งศึกษาธิการจังหวัด

รอบที่ ๑
ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เปิดรับสมัคร

รอบที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศผล (การเข้าร่วมโครงการและได้รบั การสนับสนุน)
รอบที่ ๒
พฤษภาคม–มิถุนายน ๒๕๖๑
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รอบที่ ๒
กรกฎาคม ๒๕๖๑

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

กระทรวงศึกษาธิการ

๗. การจัดระดับโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
และการจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

๗.๑ สสวท. แจ้งโรงเรียนทีผ่ า่ นการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ให้กรอกแบบฟอร์มเกณฑ์ประเมินโรงเรียนคุณภาพ สสวท. และแบบฟอร์ม
แผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ (http://pd.ipst.ac.th) ภายในเวลาที่ก�ำหนด
๗.๒ สสวท.พิจารณาจัดระดับโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามเกณฑ์การประเมินของ สสวท. โดยใช้ข้อมูลใน
แบบฟอร์มเกณฑ์ประเมินโรงเรียนคุณภาพ สสวท. และแบบฟอร์มแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ และในบางกรณี สสวท. อาจไป
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
๗.๓ สสวท. แจ้งผลการจัดระดับโรงเรียนคุณภาพ สสวท.และผลการพิจารณาแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพให้โรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการฯ และศึกษาธิการจังหวัด
๗.๔ สสวท. ลงนามโครงการความร่วมมือกับผู้อ�ำนวยการโรงเรียนและประธานกรรมการสถานศึกษา ในการเข้าร่วมโครงการฯ และ
การด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
๗.๕ สสวท. ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดประเมินระดับโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ซึง่ ผ่านการพัฒนา รวมทัง้ พิจารณา
การมอบเครื่องหมายคุณภาพของ สสวท. ในระดับต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ

๘. สิง่ ที่ สสวท. จะส่งเสริมและสนับสนุนผูบ้ ริหาร ครู นักเรียน
และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
๘.๑ หลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู                
สื่ อ การเรี ย นรู ้ (สื่ อ รวบชั้ น สื่ อ อบรมครู ทั้ ง ทางตรงและทางไกล)                        
ทีพ่ ฒ
ั นาโดย สสวท.
๘.๒ การพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบตั กิ าร
คอมพิวเตอร์ พร้อมสือ่ วัสดุ อุปกรณ์ (ไม่รวมการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
๘.๓ ฝึ ก อบรมผู ้ บ ริ ห ารให้ เ ป็ น ผู ้ น� ำ ความเปลี่ ย นแปลง         
ทางวิชาการในโรงเรียน
๘.๔ ฝึกอบรมการบริหารโรงเรียนโดยใช้ระบบ Management
Information System
๘.๕ ฝึกอบรมครูด้านเนื้อหาและวิธีการสอน ที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบตั กิ ารทัง้ ในห้องปฏิบตั กิ ารและนอกสถานที่ โดยให้ครูและนักเรียน
ท�ำด้วยตัวเอง (Do-it-yourself approach) ตลอดจนคลินิควิชาการ
(Clinic for Maths and Science Learning) และการทดลองเสมือนจริง
(Experiments by Computer Simulation) ในบางเนื้อหาวิชา
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๘.๖ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนทางด้ า น computing           
ทั้งในชั้นเรียนและ on-line
๘.๗ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย น เช่ น        
ค่ายสะเต็มศึกษา, GLOBE, IPST Learning Space, เทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
๘.๘ ส่งเสริมการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สิง่ แวดล้อม
และสิ่งประดิษฐ์ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ
๘.๙ ครูผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เพื่อให้ค�ำปรึกษาและติดตาม
ความก้าวหน้า
๘.๑๐ เครื่องมือวัดและประเมินผล
๘.๑๑ การมอบเครือ่ งหมายโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. และยกย่องเชิดชูเกียรติ
และผลงานของผู้บริหาร ครู นักเรียนและโรงเรียน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

กระทรวงศึกษาธิการ

วิธีใช้งานรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนคุณภาพ SMT

๑. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://qs.ipst.ac.th
๒.

๑
๒
๓

๑.

กรอกชื่อผู้ใช้งาน

๒. กรอกรหัสผ่าน
๓.

กดปุ่ม
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก

โรงเร�ยนที่สมัครเขารวมโครงการ
ระบบรับสมัครทำการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน
ครบ

ไมครบ

คณะทำงานตรวจสอบความครบถวน
ของจำนวนนักเร�ยน และการตรงวุฒขิ องครู

ระบบแจงเหตุผล

ไปยังโรงเร�ยนถึงความไมครบถวน
ของคุณสมบัติเบื้องตน

ผาน

ไมผาน

คณะทำงานคลิก
อนุมัติ

ระบบแจงเหตุผลไปยังโรงเร�ยนถึงการ
ไมผานเกณฑ

สงให กศจ. ยืนยันความถูกตอง
ของขอมูล

ไมยืนยัน

ระบบแจงไปยังโรงเรียนถึงการ

ไมผานเกณฑ

เห็นชอบ

ยืนยัน
10

สสวท. พิจารณาและ

เห็นชอบผลการคัดเลือก

อนุมัติเขารวมโครงการฯ
(โดย สสวท.)

ประกาศผลการคัดเลือก
โรงเร�ยนเขารวมโครงการฯ

(โดย สสวท.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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สำนักบริหารเครือขายและพัฒนาวิชาชีพครู
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

เลขที่ ๙๒๔ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑o๑๑o
โทร. o๒ ๓๙๒๔o๒๑ ตอ ๓๒o๒ หรือ ๓๒o๓
http://pd.ipst.ac.th

