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ค าน า 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งจำกกำรประเมินโดยหน่วยงำนภำยใน
และหน่วยงำนภำยนอกสังกัด พบว่ำ มีสถำนศึกษำกลุ่มหนึ่ง ที่มีผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ยอดเยี่ยมอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีพัฒนำกำรของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติสูงขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องมำกกว่ำ ๓ ปีกำรศึกษำ และมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้รับ 
กำรรับรองมำตรฐำนและมีระดับคุณภำพดีถึงดีมำกทั้ งรอบสอง และรอบสำม  
กระจำยอยู่ทั่วทุกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทั้งที่อยู่ในเขตเมือง และอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล  
เป็นสถำนศึกษำทั้งที่มีจ ำนวนนักเรียนเป็นหลักพัน และทั้งที่มีนักเรียนเป็นหลักร้อย  
หลักสิบ และเมื่อลงพ้ืนที่ไปถอดบทเรียน พบว่ำ แต่ละสถำนศึกษำมีรูปแบบกำรบริหำร  
จัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำที่หลำกหลำย แต่มีส่วนหนึ่งที่ เหมือนกัน  
คือ กำรมีวัฒนธรรมของกำรท ำงำน ที่มุ่งเน้นคุณภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมสภำพบริบท
ของสถำนศึกษำนั้นๆ และมีควำมร่วมมือของบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ รวมทั้งชุมชน 
และองค์กรต่ำงๆ ที่เข้ำมีส่วนร่วม และหนุนเสริมทั้งทำงด้ำนควำมคิด แรงกำย แรงใจ  
ทุนทรัพย์ และอ่ืนๆ อย่ำงต่อเนื่อง จึงเห็นควรประกำศ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่รับรู้
โดยทั่วไป และน ำสถำนศึกษำดังกล่ำวมำเป็นแบบอย่ำงและเป็นผู้น ำด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส ำคัญของสถำนศึกษำอ่ืนๆในสังกัด 

   ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ จึงจัดท ำโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ประโยชน์
นวัตกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำขึ้น เพ่ือมอบรำงวัลให้แก่สถำนศึกษำที่มีคุณค่ำเหล่ำนั้น และประกำศยกย่อง 
เชิดชูเกียรติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พร้อมทั้งเป็นก ำลังส ำคัญให้แก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำที่สังกัด ในขณะที่ กฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ซึ่งมีเจตนำรมณ์ที่ต้องกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนตำมบริบท
ของแต่ละสถำนศึกษำด้วยตัวของสถำนศึกษำเอง แต่ด้วยสถำนศึกษำส่วนใหญ่ในสังกัด  
ยังมีข้อจ ำกัดต่อกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมที่ก ำหนด ดังนั้น
สถำนศึกษำที่ ได้รับรำงวัลข้ำงต้น จึงเป็นกลไกเสริมที่จะช่วยให้สถำนศึกษำอ่ืนๆ  
ได้ร่วมเรียนรู้  และเห็นช่องทำงในกำรน ำไปปรับใช้ให้เหมำะตำมบริบทของตนเอง  
เพ่ือน ำไปสู่กำรประกันคุณภำพของตนเองต่อไป 
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 ดังนั้น เพ่ือให้กำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำจึงได้จัดท ำแนวทำงกำรคัดเลือก 
สถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ส าหรับสถานศึกษา
จัดการศึกษาทั่วไป สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำสงเครำะห์ สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเฉพำะ
ควำมพิกำร และศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เพ่ือเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนที่ก ำกับดูแล
สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นระบบ ชัดเจน          
มีมำตรฐำน และได้รับกำรยอมรับจำกทุกฝ่ำย รวมทั้งมุ่งหวังให้สถำนศึกษำทุกแห่งได้รับ
โอกำสเข้ำถึงรำงวัลดังกล่ำวอย่ำงเท่ำเทียมกัน แม้จะมีบริบทที่แตกต่ำงกัน แตห่ำกสำมำรถ
บริหำรจัดกำรศึกษำได้คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ สมควรได้รับรำงวัลดังกลำ่ว  
โดยสถำนศึกษำไม่ต้องสมัคร และต้องไม่มีภำระในกำรสร้ำงเอกสำรหลักฐำนเพ่ิมเติม 
จำกสภำพจริงที่เป็นอยู่เพ่ือรับรำงวัล พร้อมทั้งมั่นใจว่ำ กำรคัดเลือกครั้งนี้ ได้มอบรำงวัล
ให้แก่สถำนศึกษำที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน และเป็นแบบอย่ำงที่แท้จริงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงแน่นอน 

 
 

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    

มิถุนำยน  2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

สารบัญ 

         หน้า 

ค ำน ำ                                                                                ก 

สำรบัญ         ข 

๑. หลักกำรและเหตุผล       ๑  

๒. วัตถุประสงค์        3   

๓. คุณสมบัติของสถำนศึกษำ      3 

๔. ประเภทรำงวัล       4 

 ๔.๑ รำงวัลยอดเยี่ยม      4 

 ๔.๒ รำงวัลดีเด่น       5 

 4.3 รำงวัลชมเชย      5 

 ๕. เกณฑ์กำรพิจำรณำ      5 

 ๕.๑ กำรคัดกรองสถำนศึกษำ     6 

 ๕.๒ กำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล    6 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร       9 

 ๖.๑ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร     13 

 ๖.๒ ขั้นตอนกำรพิจำรณำ      15 

คณะผู้จัดท ำ        19 

ภำคผนวก                24 

 ค ำนิยำม        25 
 แบบรำยงำนผลกำรคัดกรองคุณสมบัติของสถำนศึกษำ  26 

เพ่ือรับกำรคัดเลือกให้รับรำงวัล IQA AWARD  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ (แบบ IQA1)      



ง 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 แบบบันทึกคะแนนคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD 30  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ รำยบุคคล (แบบ IQA2) 

 แบบบันทึกคะแนนคัดเลือกสถำนศึกษำของกรรมกำรคัดเลือก  44 
ฉบับสรุปคะแนนรวม (แบบ IQA3) 

 แบบรำยงำนผลกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD 48  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ เรียงตำมล ำดับคะแนน (แบบ IQA4) 

 แบบรำยงำนผลกำรคัดเลือกสถำนศึกษำท่ีได้รับรำงวัลทุกประเภท 51 
และผลกำรด ำเนินงำน (แบบ IQA5) 



๑ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๑. หลักการและเหตุผล 

    ปีกำรศึกษำ 2561 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเห็นชอบให้
ใช้กำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD เป็นกลไกส ำคัญในกำรควบคุม 
และตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดตำม
เจตนำรมณ์ของกฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประกำศไว้ 
โดยก ำหนดให้มอบรำงวัล IQA AWARD แก่สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำทั้ง ๒๒๕ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้
บริบทตนเองได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ตำมองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ กำรก ำหนดเป้ำหมำยมำตรฐำนคุณภำพ องค์ประกอบที่ ๒  
กำรขับเคลื่อนคุณภำพสู่มำตรฐำน องค์ประกอบที่ ๓ กำรประเมินควำมส ำเร็จ 
ตำมมำตรฐำน องค์ประกอบที่ ๔ กำรน ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สถำนศึกษำและกำรสร้ำง
คุณค่ำแก่วงวิชำกำร และองค์ประกอบที่ ๕ กำรเกิดวัฒนธรรมคุณภำพที่สะท้อน         
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ท ำให้สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้       
ซึ่งสถำนศึกษำดังกล่ำว ได้ด ำเนินกำรจนเป็นวัฒนธรรมกำรท ำงำนส่งผลให้กำรจัด
กำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ได้รับกำรยอมรับจำกสถำนศึกษำอ่ืน    
ในสังกัด ให้เป็นผู้น ำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และสำมำรถเป็นแบบอย่ำงเพ่ือ    
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถำนศึกษำภำยในสังกัดได้ ต่อมำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้เห็นชอบให้ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและคณะท ำงำนจัดท ำ
แนวทำงกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562
ให้ครอบคลุมสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำทุกประเภท ได้แก่ สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำทั่วไป 
สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำสงเครำะห์ สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเฉพำะควำมพิกำร และ
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ท ำให้มีสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนครบทุกแห่ง จ ำแนกเป็นสถำนศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ จ ำนวน 27,437 แห่ง สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ จ ำนวน 2,358 แห่ง และสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ จ ำนวน 
177 แห่ง 
    กำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD ได้เริ่มด ำเนินกำร       
มำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ และมีขั้นตอนกำรพิจำรณำ ประกอบด้วย กระบวนกำร    
คัดกรองและกำรคัดเลือกสถำนศึกษำรำงวัล IQA AWARD ด ำเนินกำรในรูปของ
คณะกรรมกำรที่เป็นบุคลำกรหลักของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ นักวิชำกำรจำกส่วนกลำง 
และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ        
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กำรบริหำรสถำนศึกษำ หรือกำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้ข้อมูลและร่องรอย
หลักฐำนที่มีอยู่ตำมสภำพจริง ทั้งที่ด ำเนินกำรผ่ำนมำแล้วและด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันของ
สถำนศึกษำ และจำกหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล ทั้งระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส ำนักเท่ำนั้น 
พร้อมทั้งจะไม่เก็บข้อมูล หรือให้สถำนศึกษำจัดท ำข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเพ่ิมเติมอีก โดยสถำนศึกษำทุกแห่งมีสิทธิ์ได้รับ         
กำรพิจำรณำ ไม่ต้องสมัครแต่ประกำรใด ส ำหรับสถำนศึกษำที่รับรำงวัล IQA AWARD 
จะเป็นสถำนศึกษำที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพระดับยอดเยี่ยม หรือมกีำรจัดโครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่ 
ผู้รับผิดชอบ วิธีด ำเนินงำน กำรจัดกำรทรัพยำกร ทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรที่มี
ควำมคล่องตัว สำมำรถปรับตัวอย่ำงรวดเร็ว มีควำมยืดหยุ่น สอดรับกับควำมต้องกำร   
ที่ เปลี่ยนแปลง ที่ก ำหนดขึ้นอย่ำงเป็นขั้นตอนและมุ่งเน้นคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำที่สถำนศึกษำนั้นๆ ประกำศไว้ ผ่ำนงำนวิชำกำร งำนบุคคล งำนแผนและ
งบประมำณ งำนบริหำรทั่วไป และงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของสถำนศึกษำ รวมทั้งมีมำตรกำร 
แนวทำงขับเคลื่อน หนุนเสริมและผลักดันกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ จนเกิด
เป็นวัฒนธรรมคุณภำพของกำรปฏิบัติงำน ส่งผลให้นักเรียน ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และสถำนศึกษำมีคุณภำพและได้มำตรฐำนกำรศึกษำตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดไว้ และ
ด้วยควำมมุ่งมั่นและกำรร่วมกันของบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ จึงได้รับกำรยอมรับให้
เป็นผู้น ำและเป็นแบบอย่ำงด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สำมำรถเผยแพร่ให้แก่
สถำนศึกษำในแต่ละพ้ืนที่ได้ร่วมเรียนรู้ เพ่ือเป็นช่องทำง ในกำรปรับใช้พัฒนำและตรวจสอบ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของตนเองให้เหมำะสมตำม
บริบทและสอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็น ที่ใช้พ้ืนที่เป็นฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เพ่ือพร้อมเป็นโรงเรียนคุณภำพต่อไปตำมนโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภำพ และเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวง      
ที่ประกำศไว้ รวมทั้งเป็นคลังสำรสนเทศด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำที่ทรงคุณค่ำ
ของหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล และหน่วยงำนต้นสังกัด ต่อไป   
 ส ำหรับปีกำรศึกษำ 256๔ ได้พัฒนำแนวทำงกำรคัดเลือกสถำนศึกษำรำงวัล 
IQA AWARD จ ำแนกตำมประเภทกำรจัดกำรศึกษำ และก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำ 
ที่ยึดปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำแต่ละประเภท นวัตกรรมหรือกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ/
แบบอย่ำงที่ดีที่น ำมำพัฒนำ กำรใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน พร้อมทั้งค ำนึงถึงสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)  เป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค ์
และวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
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๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือคัดเลือกสถำนศึกษำที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ 

และมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ไดร้ับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำ รำงวัล IQA AWARD ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๔ ทุกแห่ง เป็นสถำนศึกษำต้นแบบและแกนน ำด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษำดูงำน ให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือสถำนศึกษำอ่ืนๆ ใน
สังกัด และสร้ำงเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนำคลังสำรสนเทศด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ 
และมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ที่เหมำะสมกับบริบท 
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำ รำงวัล IQA AWARD  ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๔ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ และระดับส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

๓. คุณสมบัติของสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD  
 สถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัล IQA  AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ได้แก่ 
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และสำมำรถ
บริหำรจัดกำรศึกษำไดคุ้ณภำพ ระดับยอดเยี่ยม ตำมองค์ประกอบต่อไปนี้  
 องค์ประกอบที่  ๑  กำรก ำหนดเป้ำหมำยมำตรฐำนคุณภำพ  

 องค์ประกอบที่  ๒  กำรขับเคลื่อนคุณภำพสู่มำตรฐำน  
 องค์ประกอบที่  ๓  กำรประเมินควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำน  
 องค์ประกอบที่  ๔  กำรน ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สถำนศึกษำและกำรสร้ำงคุณค่ำ 

        แก่วงวิชำกำร  
 องค์ประกอบที ่ ๕  กำรเกิดวัฒนธรรมคุณภำพที่สะท้อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

พร้อมทั้ง ได้ส่งผลให้ผู้เรียนและสถำนศึกษำมีคุณภำพ ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้เรียนมีพัฒนำกำรของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรเฉลี่ยสูงขึ้น
กว่ำเป้ำหมำยหรือรักษำสภำพสูงสุดในทุกระดับชั้นได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 2. สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในตำมกฎกระทรวง 
ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำ 
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 3. สถำนศึกษำมีพัฒนำกำรของผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ของทุกมำตรฐำนกำรศึกษำสูงขึ้นกว่ำเป้ำหมำยหรือรักษำสภำพสูงสุดได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 4. สถำนศึกษำมีนวัตกรรม ( Innovation) หรือมีกำรปฏิบัติที่ เป็นเลิศ/
แบบอย่ำงที่ดี  (Best Practice) เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภำพกำรปฎิบั ติงำนที่สะท้อน
ประสิทธิผลตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีปรำกฎชัดเจน 
 5. สถำนศึกษำมีพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และมีผลกำร
ประเมินของทุกมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับดีข้ึนไป 
  6. สถำนศึกษำได้รับกำรยอมรับจำกสถำนศึกษำอ่ืนในสังกัด ในกำรเป็น
สถำนศึกษำแกนน ำและเป็นแบบอย่ำงด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  

๔. ประเภทรางวัล 
    รำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ส ำหรับสถำนศึกษำ 
ที่จัดกำรศึกษำทั่วไป แบ่งเป็น ๔ ประเภท โดยจ ำแนกตำมขนำดของสถำนศึกษำในแต่ละ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้แก่ ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ่ และขนำดใหญ่พิเศษ  
โดยใช้ขนำดของสถำนศึกษำและจ ำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ตำมเกณฑ์ 
ดังนี้ 
  ขนำดใหญ่พิเศษ จ ำนวนนักเรียนมำกกว่ำ 2,000 คน 

 ขนำดใหญ่    จ ำนวนนักเรียนระหว่ำง 1,001 – 2,000  คน 
 ขนำดกลำง    จ ำนวนนักเรียนระหว่ำง 301 – 1,000 คน 
 ขนำดเล็ก   จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน 300  คน 
 แต่ละประเภทมี  ๓ รำงวัล ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยม ดีเด่น  และ ชมเชย 

   ๔.๑ รางวัลยอดเยี่ยม  
 สถำนศึกษำทุกแห่งที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพและผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก คือ สถำนศึกษำ           
ที่มีคะแนนรวมตั้งแต่ ๑๒ คะแนนขึ้นไป (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และได้คะแนนรวมสูงสุด    
ในแต่ละขนำด จะได้รับรำงวัล ระดับ“ยอดเยี่ยม” พร้อมรับ โล่รางวัล IQA AWARD 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นอกจำกนี้ 
จะได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. ได้รับกำรบันทึกชื่อลงในท ำเนียบสถำนศึกษำรำงวัล IQA AWARD  
ในเว็บไซต์ คลังสำรสนเทศสถำนศึกษำ IQA AWARD ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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 2. ได้รับเชิญให้น ำเสนอผลงำนในกำรประชุมทำงวิชำกำรต่ำงๆ รวมทั้งได้รับ
สิทธิในกำรเข้ำรับกำรอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนและเข้ำร่วมประชุมในโอกำสต่ำงๆ  
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพจัดขึ้น 
 3. เป็นแหล่งศึกษำ ดูงำน และได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษำ คณะท ำงำน วิทยำกร 
แกนน ำด้ำนกำรประกันคุณภำพให้แก่สถำนศึกษำอ่ืนๆ ในสังกัด 
   4. เป็นสถำนศึกษำแกนน ำของเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ  
ในกำรเป็นพ่ีเลี้ยง ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ โดยกำรส่งเสริมสนับสนุน 
กำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำที่เป็นหน่วยงำนก ำกับดูแล  
 5. สำมำรถเผยแพร่ ระบบ กลไก กระบวนกำรพัฒนำ และกลยุทธ์ที่ใช้  
โดยมีนวัตกรรม (Innovation) หรือกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ/แบบอย่ำงที่ดี (Best Practice)  
ในกำรขับเคลื่อนผลส ำเร็จที่เกิดขึ้น สำมำรถแสดงร่องรอยหลักฐำน ปัญหำอุปสรรค  
และวิธีที่ใช้ก้ำวข้ำมสู่ปัจจัย หรือเงื่อนไขของควำมส ำเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ข้อเสนอแนะ 
ต่อกำรพัฒนำและกำรน ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนเว็บไซต์ คลังสารสนเทศ
สถานศึกษา IQA AWARD ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ลิงค์เชื่อมกับ
เว็บไซต์ของสถานศึกษา หรือ เพจ Facebook ของสถานศึกษา ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

 ๔.๒ รางวัลดีเด่น 

 สถำนศึกษำทุกแห่งของแต่ละขนำด ที่ได้รับกำรคัดเลือกและมีคะแนน 
เป็นอันดับ ๒ และอันดับ ๓ จะได้รับรำงวัล ระดับ “ดีเด่น” และรับใบประกาศเกียรติคุณ 
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  4.3 รางวัลชมเชย 
     สถำนศึกษำทุกแห่งของแต่ละขนำด ที่ได้รับกำรคัดเลือกและมีคะแนน 
   น้อยกว่ำ ล ำดับที่ 3 จะได้รับรำงวัลระดับ “ชมเชย” และรับใบประกาศเกียรติคุณ  
   จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

๕. เกณฑ์การพิจารณา    
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คัดเลือกสถำนศึกษำที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม เพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD 
ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๖๔ ดังนี้ 
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  ๕.๑ การคัดกรองสถานศึกษา  
  สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำทั่วไป ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือก 
ให้ได้รับรำงวัล ต้องผ่ำนกำรคัดกรองคุณสมบัติของสถำนศึกษำ จำกเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ต่อไปนี้ 
  5.1.1 มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในตำมกฎกระทรวงที่มีประสิทธิภำพ 
เหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำ 
  5.1.2 ผู้เรียนมีพัฒนำกำรของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรเฉลี่ยสูง
กว่ำเป้ำหมำยของสถำนศึกษำหรือรักษำสภำพสูงสุด ในทุกระดับชั้นต่อเนื่องอย่ำงน้อย 
3 ปี ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 – 2564 
  5.1.3 มีพัฒนำกำรของผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ของทุกมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับดีเลิศขึ้นไปอย่ำงต่อเนื่อง ระหว่ำงปีกำรศึกษำ  
2561 – 2564 

 5.1.4 มีกำรน ำนวัตกรรม (Innovation) หรือ กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ/แบบอย่ำงที่
ดี (Best Practice) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฎิบัติงำน ท ำให้สำมำรถสะท้อนประสิทธิผล 
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่ปรำกฎผลชัดเจน อย่ำงน้อย 1 มำตรฐำน
กำรศึกษำ   
  5.1.5 มีควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและมีผลกำรประเมิน 
ของทุกมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับดีข้ึนไป ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 - 2564 
 5.1.6 ได้รับกำรยอมรับจำกสถำนศึกษำอ่ืนในสังกัด ในกำรเป็นสถำนศึกษำ
แกนน ำและเป็นแบบอย่ำง ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

    ๕.๒ การคัดเลือกสถานศึกษา  

     สถำนศึกษำที่มีคุณสมบัติผ่ำนเกณฑ์กำรคัดกรอง จะได้รับกำรประกำศรำยชื่อ 
และได้รับกำรพิจำรณำ ตรวจสอบยืนยัน ผลงำนที่ปรำกฎ กระบวนกำรพัฒนำ  
และผลกำรด ำเนินงำนทั้งในปัจจุบันและที่ผ่ำนมำย้อนหลัง 3 ปี  ของสถำนศึกษำ  
ตำมองค์ประกอบในกำรคัดเลือก ๕ องค์ประกอบ (๑๕ คะแนน) ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ (ประเด็น
พิจำรณำ ๕ ประเด็น)  

  ค าอธิบาย : สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคล้อง
กับมำตรฐำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศ เป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
ปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำ วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งสถำนศึกษำ และบริบทของสถำนศึกษำ  
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โดยระบุองค์ประกอบ ประเด็นกำรพิจำรณำ และเกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ พร้อมทั้งก ำหนด
เป้ำประสงค์ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระยะ 3 - 5 ปี ก ำหนดและทบทวน
เป้ำหมำยรำยปีที่ใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกฝ่ำยและผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

องค์ประกอบที่ ๒ การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน (ประเด็นพิจำรณำ  
๗  ประเด็น) 

ค าอธิบาย : สถำนศึกษำสื่อสำร สร้ำงควำมตระหนัก และน ำผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ โดยใช้หลักกำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ในกำรออกแบบระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ 
และมำตรฐำนกำรศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
เพ่ือรองรับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน และบรรลุตำมเป้ำประสงค์ รวมทั้ง ครอบคลุม 
กำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพ จัดท ำปฏิทินกำรขับเคลื่อน
คุณภำพในรอบปีที่ชัดเจนเพ่ือน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีสู่กำรปฏิบัติ และนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำม ตรวจสอบ และให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำโดยใช้กระบวนกำร
สร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) (Professional Learning community : 
PLC) อย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้ง รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและผลกำรด ำเนินของงำนเป็น
ระยะ และน ำเสนอระบบหรือรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำที่ใช้ใน      
กำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนกำรศึกษำ ที่ก ำหนดไว้ 

องค์ประกอบที่ 3 การประเมินความส าเร็จตามมาตรฐาน  (ประเด็น
พิจำรณำ  6  ประเด็น ) 

ค าอธิบาย : สถำนศึกษำสร้ำงระบบและกลไกในกำรประเมินคุณภำพภำยในที่ใช้
สถำนศึกษำเป็นฐำน และประเมินตนเองเป็นระยะๆ โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรที่หลำกหลำย
สอดคล้องตำมบริบทของสถำนศึกษำ และกฎกระทรวงที่ก ำหนดไว้ เพ่ือให้ได้สำรสนเทศ 
และผลกำรประเมินตนเองที่ตรงตำมสภำพจริงและเชื่อถือได้  และน ำสำรสนเทศจำก         
กำรประเมิน กำรปฏิบัติที่ เป็นเลิศ/แบบอย่ำงที่ดี  และกำรศึกษำแนวคิดเพ่ิมเติม  
มำใช้ปรับปรุงพัฒนำระบบงำนอย่ำงต่อเนื่อง และสื่อสำรแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย           
โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลำกรทุกฝ่ำย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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     องค์ประกอบที่ ๔ การน าการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้าง
คุณค่าแก่วงวิชาการ (ประเด็นพิจำรณำ  3 ประเด็น) 

   ค าอธิบาย : สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เกิดประสิทธิผล 
ก่อให้เกิดกำรพัฒนำ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่สะท้อนกำรพัฒนำสูงขึ้นต่อเนื่องอย่ำงน้อย 3 ปี รวมทั้ง
สถำนศึกษำสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมต้นแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำอ่ืน  
ต่อวงวิชำกำร หรือต่อสังคมอย่ำงเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(ประเด็นพิจำรณำ ๖  ประเด็น) 

   ค าอธิบาย : ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ตระหนักในคุณค่ำของระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   
ผู้บริหำรสถำนศึกษำแสดงภำวะผู้น ำและเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อน
คุณภำพสถำนศึกษำ โดยจัดโครงสร้ำง ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ ผู้รับผิดชอบ จัดท ำคู่มือ 
และแนวปฏิบัติตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง
และควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนำคต สร้ำงเครือข่ำยร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือให้มีสำรสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน และเพียงพอ 
ต่อกำรตัดสินใจ ส่ ง เสริมให้ครู พัฒนำบทเรียนร่วมกัน (  Lesson Study :  LS)  
ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning 
community : PLC) และสร้ำงนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เหมำะสม กับผู้เรียน 
ทุกกลุ่มเป้ำหมำยและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมกำรประกันคุณภำพทั้งระดับ
ห้องเรียนและระดับสถำนศึกษำ เพ่ือสะท้อนกำรเกิดวัฒนธรรมคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  
ทั้งในส่วนของคณะครูและองค์กรในภำพรวม โดยได้รับควำมร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุน  
และให้ควำมช่วยเหลือกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำจำก               
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

 กำรพิจำรณำกำรให้คะแนน แต่ละองค์ประกอบมีคะแนนเต็ม ๓ คะแนน              
โดยคะแนนมีตั้งแต ่คะแนน ๐ – ๓  คะแนน และมีควำมหมำย ดังนี้ 
 
 
 



๙ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

คะแนน ๐  คะแนน   หมำยถึง สถำนศึกษำไม่มีหรือไม่ปฏิบัติตำมประเด็นที่ก ำหนดไว้  
คะแนน ๑  คะแนน    หมำยถึง สถำนศึกษำมีหรือปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ด ำเนินกำรอย่ำง
  ต่อเนื่อง และมีพัฒนำกำรสูงขึ้น ในช่วง ๓ ปี ย้อนหลัง หรือ ด ำรงสภำพ 
 ตำมประเด็นที่ก ำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของประเด็นกำรพิจำรณำ 
 ในแต่ละองค์ประกอบ 
คะแนน ๒ คะแนน  หมำยถึง สถำนศึกษำมีหรือปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ด ำเนินกำร 

อย่ำงต่อเนื่อง และมีพัฒนำกำรสูงขึ้นในช่วง ๓ ปี ย้อนหลัง หรือ 
ด ำรงสภำพ  ตำมประเด็นที่ก ำหนด ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ – ๘๐ ของ
ประเด็นกำรพิจำรณำในแต่ละองค์ประกอบ 

คะแนน ๓ คะแนน    หมำยถึง สถำนศึกษำมีหรือปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ด ำเนินกำร 
       อย่ำงต่อเนื่อง และมีพัฒนำกำรสูงขึ้น ในช่วง ๓ ปี ย้อนหลัง หรือ  

     ด ำรงสภำพตำมประเด็นที่ก ำหนด มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของประเด็น      
      กำรพิจำรณำในแต่ละองค์ประกอบ 

   โดยแต่ละองค์ประกอบ มีประเด็นกำรพิจำรณำ และแบบบันทึกคะแนน  
(แบบ IQA2) ดังปรำกฎในภำคผนวก ทั้งนี้ สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ต้องได้
คะแนนรวมตั้งแต่ ๑๒ คะแนนขึ้นไป (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) โดยสถำนศึกษำที่ได้คะแนน
รวมสูงสุด ของแต่ละขนำด จะได้รับรำงวัล “ยอดเยี่ยม” และสถำนศึกษำที่ได้คะแนนรวม
เป็นล ำดับที่ ๒ - ๓ ของแต่ละขนำด จะได้รับรำงวัล “ดีเด่น” ส่วนสถำนศึกษำทุกแห่งที่ผ่ำน
กำรคัดเลือกและได้คะแนนน้อยกว่ำล ำดับที่ 3 จะได้รับรำงวัล “ชมเชย” 

๖. วิธีการด าเนินการ 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล IQA 
AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึง
ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนตำมล ำดับขั้นตอนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน (สพฐ.) ที่เป็นหน่วยงำนต้นสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส ำนัก
บริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษที่เป็นหน่วยงำนก ำกับดูแล ดังนี้ 

 

 

 



๑๐ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

แผนการด าเนินงานส่งเสริมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD  
ประจ าปีการศึกษา 2564 ของ สพฐ. 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลา 

1. การส่งเสริมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD  
ประจ าปีการศึกษา 2564 ของ สพฐ. 

 สทศ. สพฐ. แจ้งแนวทำงกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือ 
รับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 และ
โอนจัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษที่เป็นหน่วยงำนก ำกับดูแล 

มิถุนำยน – 
กรกฎำคม 2565 

 

 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลา 

2. การคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ของหน่วยงานที่ก ากับดูแล (สพป. สพม. และ สศศ.) 

2.1 หน่วยงานที่ก ากับดูแล  แจ้งรำยละเอียดแนวทำง 
กำรคัด เลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ให้แก่สถำนศึกษำ ในสังกัด 
โดยเน้นย้ ำ สถำนศึกษำไม่ต้องสมัครและไม่จัดท ำเอกสำร
ใดๆ เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือก 

มิถุนำยน – 
กรกฎำคม 2565 

2.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแล แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดกรอง
สถำนศึกษำเพ่ือรับกำรคัดเลือกให้รับรำงวัล IQA AWARD 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

มิถุนำยน – 
กรกฎำคม 2565 

2.3 คณะกรรมการฯ  ด ำ เนินกำรคัดกรองคุณสมบั ติ 
ของสถำนศึกษำทุกแห่ง ในสังกัดตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 
ในเอกสำรแนวทำงกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล 
IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

มิถุนำยน – 
กรกฎำคม 2565 



๑๑ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลา 
2.4 คณะกรรมการ ฯ ส่งแบบรำยงำนผลกำรคัดกรอง

คุณสมบัติของสถำนศึกษำฯ (แบบ IQA1)  ให้แก่
หน่วยงำนที่ก ำกับดูแล ภำยใน 1 วันท ำกำร นับจำก
ด ำเนินกำรคัดกรองแล้วเสร็จ 

ภำยใน 
สัปดำห์สุดท้ำยของ

เดือนกรกฎำคม 
2565 

2.5 หน่วยงานที่ก ากับดูแล ประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำ 
ที่ผ่ำนกำรคัดกรองคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดภำยใน  
1 วันท ำกำร นับจำกได้รับรำยชื่อ  และติดประกำศ
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงในกำรสื่อสำรระหว่ำ ง
สถำนศึกษำกับหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล ภำยใน 5 วันท ำกำร 

ภำยใน 
สัปดำห์สุดท้ำยของ

เดือนกรกฎำคม 
2565 

    หำกพ้นก ำหนดให้ถือว่ำสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดกรอง
ได้รับกำรยอมรับจำกสถำนศึกษำอ่ืนๆ แล้ว หำกมี
สถำนศึกษำใดที่ได้รับกำรท้วงติง ขอให้ผลกำรพิจำรณำ
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรคัดกรองฯ และให้ถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

 

 

 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลา 

3. การคัดเลือกสถานศึกษาให้รับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 

3.1 หน่วยงานที่ก ากับดูแล  แจ้งรำยชื่อคณะกรรมกำร
คัดเลือกสถำนศึกษำที่มีระบบและกลไกกำรบริหำร
จัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม เพ่ือรับรำงวัล IQA 
AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 แก่ส านักทดสอบ
ทางการศึกษา สพฐ. 

กรกฎำคม 2565 
 

(ภายในวันที่ 20 
กรกฎาคม 2565) 

 

 

 

 



๑๒ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลา 

3.2 สพฐ.  แต่ งตั้ งคณะกรรมกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ 
ที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับยอด
เยี่ยม เพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564 

กรกฎำคม 2565 

3.3 คณะกรรมการ ฯ  ด ำเนินกำรลงพ้ืนที่ พิจำรณำและ
คัดเลือกสถำนศึกษำที่มีรำยชื่อตำมประกำศ ข้อ 2.5 โดย
ใช้เกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรแนวทำงกำรคัดเลือก
สถำนศึกษำเ พ่ือรับรำงวั ล  IQA AWARD ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 และบันทึกคะแนนที่ได้ พร้อมลงนำม
รับรองใน แบบ IQA2  แบบ IQA3 และ แบบ IQA4 

สิงหำคม 2565 

3.4 คณะกรรมการฯ ส่งแบบบันทึกคะแนนคดัเลือกสถำนศึกษำฯ 
2564 รำยบุคคล (แบบ IQA2) แบบบันทึกคะแนนคัดเลือก
สถำนศึกษำฯ ฉบับสรุปคะแนนรวม (แบบ IQA3)  
และแบบรำยงำนผลกำรคั ด เลื อกสถำนศึ กษำฯ  
เรียงตำมล ำดับคะแนน (แบบ IQA4) ให้แก่หน่วยงาน 
ที่ก ากับดูแล ภำยใน 1 วันท ำกำร นับจำกด ำเนินกำร
คัดเลือกแล้วเสร็จ 

ภำยใน 
สัปดำห์ที่ 2  

ของเดือนสิงหำคม 
2565 

3.5 หน่วยงานที่ก ากับดูแล ประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำ 
ที่ได้รับรำงวัลยอดเยี่ยม รำงวัลดีเด่น และรำงวัลชมเชย 
ภำยใน 1 วันท ำกำร นับจำกได้รับผลกำรคัดเลือก และ
ติดประกำศประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงสถำนศึกษำในสังกัดกับหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล  
ภำยใน 5 วันท ำกำร 

ภำยใน 
สัปดำห์ที่ 2  

ของเดือนสิงหำคม 
2565 

    หำกพ้นก ำหนดให้ถือว่ำสถำนศึกษำนั้นๆ ได้รับกำร
ยอมรับจำกสถำนศึกษำอ่ืนๆ แล้ว หำกมีสถำนศึกษำใด 
ที่ได้รับกำรท้วงติง ขอให้ผลกำรพิจำรณำอยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมกำรคัดกรองฯ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 



๑๓ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลา 

3.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแล ส่งประกำศผลกำรคัดเลือก ให้แก่
ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ผ่ำนทำงอีเมล  
iqa.gensch64@gmail.com  
(ส ำหรับสถำนศึกษำสังกัด สพป. และ สพม.) 
iqa.special64@gmail.com  
(ส ำหรับสถำนศึกษำสังกัด สศศ.) 

ภำยใน 
สัปดำห์ที่ 3  

ของเดือนสิงหำคม 
2565 

(ภายในวันที่  
19 สิงหาคม 

2565) 

3.7 หน่วยงานที่ก ากับดูแล จัดส่ง แบบ IQA2 แบบ IQA3 
แบบ IQA4 และสรุปผลการด าเนินการทุกข้ันตอนตาม
แบบรายงานผลการคัดเลือกสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลทุก
ประเภท และผลการด าเนินงาน (แบบ IQA5) ให้แก ่ 
ส านักทดสอบทางการศึกษา  

ภำยใน 
สัปดำห์สุดท้ำย  

ของเดือนสิงหำคม 
2565 

(ภายในวันที่  
31 สิงหาคม 

2565) 

3.8 สพฐ. ด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรและมอบรำงวัล 
ให้แก่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษแทนสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัล ในช่วง 
กำรประชุมผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั่วประเทศ 

กันยำยน 2565 

๓.9 หน่วยงานที่ก ากับดูแล มอบรำงวัลเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้แก่สถำนศึกษำในสังกัด 

กันยำยน 2565 

    ๖.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 ๖.๑.๑ คณะกรรมการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล  
IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  

        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดกรองสถำนศึกษำ 
เพ่ือรับกำรคัดเลือกให้รับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ ๕ คน โดยมีโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร ฯ ประกอบด้วย 



๑๔ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 ๑) รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
     ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล   
         กำรจัดกำรศึกษำ       ประธำนคณะกรรมกำร 
    ๒) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล  
        กำรจัดกำรศึกษำ     รองประธำนคณะกรรมกำร 
 3) ศึกษำนิเทศก์หรือบุคลำกรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
 4) หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันคุณภำพ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5) ศึกษำนิเทศก์งำนประกันคุณภำพ               กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 

 คณะกรรมกำรชุดนี้ มีหน้ำที่ คัดกรองคุณสมบัติของสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ 
กำรพิจำรณำ จำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐำนที่มีลำยลักษณ์อักษร เช่น ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ (SAR)  
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) เป็นต้น คณะกรรมกำร ฯ บันทึกรำยชื่อสถำนศึกษำที่มี
คุณสมบัติผ่ำนกำรคัดกรองลงในแบบรำยงำนผลกำรคัดกรองคุณสมบัติของสถำนศึกษำ
ทั่วไป เพ่ือรับกำรคัดเลือกให้รับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔      
(แบบ IQA1) โดยประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการคัดกรองฯ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
ผลการคัดกรอง และแจ้งผลกำรคัดกรองแกส่ ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำยใน ๑ วันท ำกำร  
นับจำกด ำเนินกำรคัดกรองแล้วเสร็จ 

 ๖.๑.๒ คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่ มีระบบและกลไกการบริหาร 
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับ
รางวัล IQA AWARD ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖4  

          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แจ้งรำยชื่อคณะกรรมกำรคัดเลือก
สถำนศึกษำที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม เพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ 
และประสบกำรณ์ในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ กำรบริหำรสถำนศึกษำ หรือ กำรประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ ที่ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถำนศึกษำที่ เข้ำรับกำรคัดเลือก  
แก่ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ เพ่ือเสนอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ลงนำมแต่งตั้ง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๘ คน ประกอบด้วย 



๑๕ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 ๑) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                ประธำนคณะกรรมกำร  
 ๒) รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ        
      ที่ได้รับมอบหมำย     รองประธำนคณะกรรมกำร 
 ๓) รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  กรรมกำร 
 ๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำก ก.ต.ป.น. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
        หรือ หน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง (จ ำนวน 3 – 5 คน) กรรมกำร 
 ๕) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มของส ำนักงำน  กรรมกำร 
    ๖) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล       
     กำรจัดกำรศึกษำ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๗) หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันคุณภำพ            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๘) ศึกษำนิเทศก์งำนประกันคุณภำพ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     คณะกรรมกำรคัดเลือก ฯ มีหน้ำที่ ลงพ้ืนที่เพ่ือพิจำรณำ ตรวจสอบ
ยืนยัน ผลงำนที่ปรำกฎ กระบวนกำรพัฒนำ ผลกำรด ำเนินงำนทั้งปัจจุบันและที่ผ่ำนมำ 
ของสถำนศึกษำที่มีรำยชื่อตำมประกำศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและคัดเลือก
สถำนศึกษำตำมแนวทำงกำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรพิจำรณำที่ก ำหนดไว้ เพ่ือรับรำงวัล  
IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จ คณะกรรมกำร
คัดเลือก ฯ บันทึกคะแนนที่ได้ของสถำนศึกษำทั้งฉบับรำยบุคคล ฉบับสรุปคะแนนรวม  
และฉบับจัดเรียงล ำดับคะแนน พร้อมลงนำมรับรองคะแนนที่ได้ ในแบบ IQA2  
แบบ IQA3 และแบบ IQA4 โดยแจ้งผลกำรคัดเลือกดังกล่ำวแก่ส ำนักเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ภำยใน ๑ วันท ำกำร นับจำกด ำเนินกำรคัดเลือกแล้วเสร็จ ทั้งนี้ คณะกรรมกำร
คัดเลือกฯ สำมำรถแต่งตั้ งอนุกรรมกำร ที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นเพ่ิมเติม           
เพ่ือด ำเนินกำรช่วยเหลือ สนับสนุนกระบวนกำรคัดเลือกสถำนศึกษำแต่ละขนำด 

 ๖.๒ ขั้นตอนการพิจารณา 

    ๖.๒.๑ การคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA 
AWARD ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

  ๑) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยกลุ่มงำนประกันคุณภำพ  
แจ้งรำยละเอียดแนวทำงกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๔ ให้แก่สถำนศึกษำในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน โดยต้องไม่ให้สถานศึกษา 
ในสังกัดสมัครเพื่อรับการคัดเลือก หรือจัดท าเอกสารใดๆเพื่อประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม 



๑๖ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

  ๒) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดกรอง
สถำนศึกษำเพ่ือรับกำรคัดเลือกให้รับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
  ๓) คณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรคัดกรองคุณสมบัติของสถำนศึกษำทุก
แห่งในสังกัดตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดไว้  
จ ำแนกตำม ขนำดเล็ก กลำง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ และลงลำยมือชื่อรับรองผลกำรคัดกรอง
ตำม แบบรายงานผลการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับ
รางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แบบ IQA1) พร้อมจัดส่งให้แก่
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำยใน ๑ วันท ำกำร นับจำกด ำเนินกำรคัดกรองแล้วเสร็จ 
       ๔) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำที่ผ่ำน 
กำรคัดกรองคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ภำยใน ๑ วันท ำกำร นับจำกได้รับรำยชื่อ  
และเปิดโอกำสให้สถำนศึกษำอ่ืนๆ ร่วมแสดงกำรยอมรับกำรเป็นผู้น ำ และแบบอย่ำงด้ำน 
กำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำตำมประกำศ หลังจำกติดประกำศและประชำสัมพันธ์ 
ผ่ำนช่องทำงในกำรสื่อสำรระหว่ำงสถำนศึกษำในสังกัดกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ภำยใน ๕ วันท ำกำรแล้ว หำกพ้นก ำหนด ให้ถือว่ำสถำนศึกษำนั้น ๆ ได้รับกำรยอมรับ 
จำกสถำนศึกษำอ่ืน ๆ แล้ว  หำกมีสถำนศึกษำใดที่ได้รับกำรท้วงติง ขอให้ผลกำรพิจำรณำ 
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรคัดกรอง ฯ และถือเป็นที่สิ้นสุด 
    ๕) สถำนศึกษำที่มีรำยชื่อตำมประกำศ จะได้รับกำรพิจำรณำ
คัดเลือกเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD โดยคณะกรรมกำรคัดเลือก ฯ ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ลงพ้ืนที่พิจำรณำ ผลงำนที่ปรำกฎ กระบวนกำรพัฒนำ และ
ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำทั้งในปัจจุบันและที่ผ่ำนมำ 3 ปีย้อนหลัง เพ่ือคัดเลือก
สถำนศึกษำตำมแนวทำงกำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรพิจำรณำที่ก ำหนดไว้ เพ่ือรับรำงวัล 
IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  

 ๖.๒.๒ การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล  IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔  ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
   ๑) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แจ้งรำยชื่อคณะกรรมการคัดเลือก
สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARDประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ แก่ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ เพ่ือเสนอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ        
ขั้นพ้ืนฐำน ลงนำมแต่งตั้ง  



๑๗ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

   ๒) คณะกรรมกำรคัดเลือก ฯ สำมำรถแต่งตั้งอนุกรรมกำรที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่ำวข้ำงต้น เพ่ือด ำเนินกำรช่วยเหลือและสนับสนุนกระบวนกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ 
แต่ละขนำดตำมควำมจ ำเป็น 
 ๓) คณะกรรมกำรคัดเลือก ฯ ด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกสถำนศึกษำ
ตำมรำยชื่อที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประกำศให้ทรำบ จ ำแนกตำมขนำดเล็ก กลำง  
ใหญ่  และใหญ่พิเศษ โดยใช้ แบบบันทึกคะแนนคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล  
IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายบุคคล (แบบ IQA2) และเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ตำมแนวทำงกำรคัดเลือกท่ีก ำหนดไว้ ทั้งนี้ กำรพิจำรณำผลคัดเลือก ด ำเนินกำรโดยกำร
ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือก ฯ ทุกคน เพ่ือร่วมรับทรำบคะแนนรำยบุคคลที่ให้แก่
สถำนศึกษำที่รับผิดชอบ และร่วมกันพิจำรณำก ำหนดคะแนนของสถำนศึกษำนั้น ๆ 
บันทึกคะแนน   ที่ได้ลงใน แบบบันทึกคะแนนคัดเลือกสถานศึกษาของกรรมการ
คัดเลือกฉบับสรุปคะแนนรวม (แบบ IQA3) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรอง หากผลการ
คัดเลือกมีคะแนนเท่ากันในแต่ละขนาด ให้พิจารณาร่องรอยหลักฐานที่ได้จากการลงพืน้ที่
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของศึกษานิเทศก์กลุ่มงาน
ประกันคุณภาพและกลุ่มงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากผลการตัดสินยังคง
เท่ากันหรือเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
   ๔) คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ จัดเรียงล ำดับสถำนศึกษำที่ได้คะแนน
สูงสุดลงมำถึงต่ ำสุดบันทึกลงแบบรายงานผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล  
IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรียงตามล าดับคะแนน (แบบ IQA4)         
พร้อมลงลำยมือมือรับรอง และแนบแบบ IQA2 และ แบบ IQA3 จัดส่งให้แก่ส ำนักงำน          
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำยใน ๑ วันท ำกำร นับจำกด ำเนินกำรคัดเลือกแล้วเสร็จ 
   ๕) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำที่ได้รับ
รำงวัลยอดเยี่ยม รำงวัลดีเด่น และ รำงวัลชมเชย ภำยใน ๑ วันท ำกำร นับจำกได้รับ 
ผลกำรคัดเลือก โดยติดประกำศผลกำรคัดเลือกและประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำง 
ในกำรสื่อสำรระหว่ำงสถำนศึกษำในสังกัดกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำภำยใน  
5 วันท ำกำร หำกพ้นก ำหนด ให้ถือว่ำสถำนศึกษำนั้น ๆ ได้รับกำรยอมรับจำกสถำนศึกษำ
อ่ืนๆ แล้ว แต่หำกมีสถำนศึกษำใดได้รับกำรท้วงติง ขอให้ผลกำรพิจำรณำอยู่ในดุลยพินิจ 
ของคณะกรรมกำรคัดเลือก ฯ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด พร้อมทั้ง ให้เร่งน ำส่งประกำศผล 
กำรคัดเลือกรำยชื่อสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลยอดเยี่ยม รำงวัลดีเด่น และรำงวัลชมเชย 
ให้แก่ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ผ่ำนทำง e-mail address : iqa.gensch64@gmail.com 
อย่ำงช้ำภำยในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565  



๑๘ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

   ๖) สถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลทุกประเภทตำมประกำศ ให้เตรียมกำร
เข้ำรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๖4 และเข้ำร่วมแสดงผลงำนในกิจกรรม 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมวัน และเวลำที่ก ำหนด  
โดยสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัล ระดับยอดเยี่ยม ของสถำนศึกษำทุกขนำด จะเป็นผู้แทน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำร การสัมมนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD” ซึ่ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบในโอกำสต่อไป 
   ๗) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวบรวมเอกสำร แบบ IQA2  
แบบ IQA3 แบบ IQA4 และแบบรายงานผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล 
ทุกประเภทและผลการด าเนินงาน (แบบ IQA5) น าส่งส านักทดสอบทางการศึกษา 
สพฐ. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพ่ือประกอบกำรตรวจสอบและจัดส่ง
รำงวัลให้แก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ น ำไปด ำเนินกำรมอบรำงวัลเพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่สถำนศึกษำในสังกัดต่อไป  
   ๘) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรมอบรำงวัลเพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติให้แก่สถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัล และน ำเสนอผลงำนดังกล่ำวในกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้แก่สถำนศึกษำอ่ืนในสังกัดต่อไป 

ทั้งนี้  แบบบันทึกและแบบรายงานที่ เกี่ยวข้องในขั้นตอนกำรพิจำรณำคัดกรอง 
และกำรคัดเลือก รำยละเอียดดังภำคผนวก 
 

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



๑๙ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

คณะผู้จัดท า   
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ที่ปรึกษา 
๑. ดร.อัมพร  พินะสำ  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๒. ดร.เกศทิพย์  ศุภวำนิช  รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๓. ดร.บุญเลิศ  ค่อนสอำด  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวัดปิตุลำธิรำชรังสฤษฎิ์ 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๑ 
ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งที่ปรึกษำด้ำนมำตรฐำน
กำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 

๔. ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
๕. นำงภัทริยำวรรณ  พันธุ์น้อย  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
๖. ดร.ชนำธิป  ทุ้ยแป  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ รักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
๗. ดร.ชวลิต  โพธิ์นคร  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำเครื่องมือวัดผล  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

คณะวิทยากร 
1. รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์          คณบดีคณะศึกษำศำสตร์  

วิทยำลัยนำนำชำติเซนต์เทเรซำ 
2. รศ.ดร.รชันีกร  ทองสุขดี        หัวหน้ำสำขำกำรศึกษำพิเศษ คณะศึกษำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
3. รศ.ดร.ขจรศักดิ์  บัวระพันธ์ อำจำรย์ สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 

มหำวิทยำลัยมหิดล 
4. นำงจิรัฐยำ  ไชยสำร   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

ในสถำนศึกษำเฉพำะคนพิกำร   
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

 



๒๐ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

5. นำงสำวอนงค์  ผดุงชีวิต  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
      ในศูนย์กำรศึกษำพิเศษและเรียนร่วม   
      ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6. นำงสำวลดำ  เย็นใจ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  
     กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ด้อยโอกำส  
     ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
7. นำยศุภเกียรติ  หมื่นวงศ์         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเกำะทองสม  

สพป. พัทลุง เขต ๒  
8. ดร.บัญชร  จันทร์ดำ              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุตรดิตถ์  

สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
คณะท างาน 
๑. ผศ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิรรธน์กุล  รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็ก 

    และครอบครัว มหำวิทยำลัยมหิดล 
๒. รศ.ดร.ขจรศักดิ์  บัวระพันธ์ อำจำรย์ สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้  

    มหำวิทยำลัยมหิดล 
3. ผศ.ดร.วิวัฒน์  เพชรศรี   คณบดีคณะครุศำสตร์  
     มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี 
4. ดร.พิกุล  เลียวสิริพงศ์   อำจำรย์ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
5. นำยจิรวัฒน์  ขวัญช่วย  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
     เขตพ้ืนที่กำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ สพม. เขต ๑๐ 
6. ดร.เฉลิม  ฟักอ่อน  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ  
     สพป. ล ำพูน เขต ๑ 
7. ดร.เกศรี  วิวัฒนปฐพี  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ  
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุดรธำนี 
8. ดร.วดำภรณ์  พูลผลอ ำนวย ข้ำรำชกำรบ ำนำญ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำหลักสูตร 
      และกำรเรียนกำรสอน คณะศึกษำศำสตร์  
      วิทยำลัยนครรำชสีมำ 
9. นำงนิรมล  โพธะ  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ 
      ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป. สมุทรปรำกำร เขต ๒ 
 
 



๒๑ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

10. ดร.ปรีดำ   ล ำมะนำ  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเชี่ยวชำญ  
      สพม. เขต 27 
11. นำยปรีชำ  ทุติยำภรณ ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเชี่ยวชำญ  

สพป. รำชบุรี เขต ๑ 
12. ดร.สมชัย  ชวลิตธำดำ          ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเชี่ยวชำญ  
   สพป. สมุทรสำคร 
13. นำยขจร  เสว ี ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  
 ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
14. ดร.นิพนธ์  เสือก้อน ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  
  สพม. เขต 1 
15. นำยประสงค์  นำรถอุดม ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  

สพป. สมุทรปรำกำร เขต 2 
16. นำยคูณ  นำมบุรินทร์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเชี่ยวชำญ  

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
17. นำงสำวอุศมำ  เทศแก่น ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเชี่ยวชำญ  

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
18. นำยกมล  ดำระสุวรรณ์       ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเชี่ยวชำญ 

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
19. ดร.สุรำงค์  วิสุทธิสระ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ   

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
20. นำงศรีจิตต์  ขวัญแก้ว  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
21. นำงสุนันท์  จำรุพันธ ์  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
22. นำงศิริพร   ดำระสุวรรณ ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  

  ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
23. ดร.สมบูรณ์  อำศิรพจน ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ   
     ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
24. นำงยุพิน  ค ำปัน ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
25. ดร.ณัฐประภำ เศรษฐกสิวิทย์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ครูเชี่ยวชำญ สพม. เขต 2         



๒๒ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

26. นำงสำยสมร  เพชรอยู่ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ครูเชี่ยวชำญ  
 โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น  
 ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  
27. ดร.ทรงพร พนมวัน ณ อยุธยำ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ   
       สพป. สมุทรสงครำม 
28. นำงสำวสอำงค์ จงสวัสดิ์พัฒนำ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิจัยและประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำ  
      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
29. นำงล ำพึง  ศรีมีชัย  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำส ำหรับผู้ด้อยโอกำส  
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
30. นำงสำวอนงค์  ผดุงชีวิต     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 ในศูนย์กำรศึกษำพิเศษและเรียนร่วม  
 ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
31. นำงจิรัฐยำ  ไชยสำร   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
     ในสถำนศึกษำเฉพำะคนพิกำร  
     ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
32. นำงศรีทร  สักลอ    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ 
     ผู้ด้อยโอกำส ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
33. นำงสำวลดำ  เย็นใจ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มส่งเสริม 
     กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ด้อยโอกำส  
     ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
34. นำงสำวปทิตตำ  กำรสมโชค นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มส่งเสริม 

กำรจัดกำรศึกษำในศูนย์กำรศึกษำพิเศษและเรียนร่วม 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

35. ดร.เมธำว ี ภุมรินทร์   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร กลุ่มส่งเสริม 
กำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำเฉพำะคนพิกำร  
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

36. ดร.สชุีรำ  พลรำชม นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำในศูนย์กำรศึกษำพิเศษและเรียนร่วม  
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
 
 



๒๓ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

37. นำยบุญประเสริฐ สัตตำนุสรณ์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร กลุ่มส่งเสริม 
  กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ด้อยโอกำส  
  ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ     
38. นำงสำวกุณฑริกำ  โชติสำร พนักงำนรำชกำร กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำฃ
  ส ำหรับผู้ด้อยโอกำส ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำ
พิเศษ 
39. นำงสำวอชิรญำ  สุทธิโชติ พนักงำนรำชกำร กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 ในสถำนศึกษำเฉพำะคนพิกำร  
 ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
40. นำงสำวกนกพร  มินทะขัติ พนักงำนรำชกำร กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

ในสถำนศึกษำเฉพำะคนพิกำร  
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

41. นำงผ่องศรี   พรรณรำย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกัน 
    คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
42. นำงสำวชุลีกร  โชติด ี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   
  ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
43. นำยประพล  ฐำนเจริญ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   
    ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
44. นำงสำวอรพรรณ  แก้วน้อย นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร   
     ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
45. นำยภำณุพล  สินศุข  พนักงำนรำชกำร ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
46. นำงสำวอภิญญำ  ไม้สน พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
 
บรรณาธิการกิจ 
1. นำงผ่องศรี   พรรณรำย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกัน
 คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
 ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
2. นำงสำวชุลีกร  โชติด ี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   
  ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
 



๒๔ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 
ออกแบบปกและรูปเล่ม 
1. นำงผ่องศรี   พรรณรำย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกัน 
 คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
 ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
2. นำยภำนรินทร์  ปุ๊กน้อย ครู โรงเรียนวัดบำงกะพ้อม (คงลำภยิ่งประชำนุสรณ์)  

สพม. สมุทรสำคร สมุทรสงครำม 
3. นำงสำวอภิญญำ  ไม้สน พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



๒๕ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

ค านิยาม 

1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
หมำยถึง  ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่สถำนศึกษำพัฒนำขึ้น 

โดยใช้ผลกำรวิเครำะห์บริบทและควำมต้องกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำที่ได้ มำใช้เป็น
ข้อมูลฐำนในกำรก ำหนดประเด็นกำรพิจำรณำและค่ำเป้ำหมำยของทุกมำตรฐำน 
รวมทั้ง เป้ำหมำยรวม เป้ำหมำยรำยปี ตัวชี้วัด โครงกำร กิจกรรมของแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้ควำมเหมำะสมกับบริบทและสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำ  

2. นวัตกรรม (Innovation)  
หมำยถึง กำรกระท ำหรือสิ่งที่ท ำขึ้นใหม่หรือแปลกไปจำกเดิม ซึ่งอำจเป็น ควำมคิด 

วิธีกำร หรืออุปกรณ์ เป็นต้น ในที่นี้ หมำยถึง แนวควำมคิด หรือวิธีกำรใหม่ๆที่ยังไม่เคย  
มีใช้มำก่อนที่สถำนศึกษำก ำหนดขึ้น และน ำไปปฏิบัติจริง จนเกิดผลส ำเร็จที่ก่อให้เกิด 
กำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีข้ึนและปรำกฎอย่ำงชัดเจน 

 
3. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ/ แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 

หมำยถึง  วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่สถำนศึกษำน ำมำปฏิบัติจริง
แล้วก่อให้เกิดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยอย่ำงเป็นเลิศ ปรำกฎผลชัดเจน พร้อมได้สรุป 
วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติ ตลอดจนควำมรู้และประสบกำรณ์ ที่ ได้รับนั้น 
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง และเป็นที่ยอมรับของสถำนศึกษำในสังกัด 
หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลด้วย 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 

แบบบันทึกและแบบรายงานที่เก่ียวข้อง 
๑. แบบรายงานผลการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาเพื่อรับ 

การคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
(แบบ IQA1) 

๒. แบบบันทึกคะแนนคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล  IQA AWARD 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายบุคคล (แบบ IQA2) 

๓. แบบบันทึกคะแนนคัดเลือกสถานศึกษาของกรรมการคัดเลือกฉบับ 
สรุปคะแนนรวม (แบบ IQA3) 

๔. แบบรายงานผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล  IQA AWARD 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรียงตามล าดับคะแนน (แบบ IQA4) 

๕. แบบรายงานผลการคัดเลือกสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลทุกประเภท  
และผลการด าเนินงาน (แบบ IQA5) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการคัดกรองคุณสมบัติของ
สถานศึกษาเพ่ือรับการคัดเลือกให้รับรางวัล 
 IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  

(แบบ IQA1) 
 

 

 

 

 

 
 

  



๒๙ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

แบบรายงานผลการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือก 
ให้รับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แบบ IQA1) 

ค าชี้แจง  ก ำหนดให้คณะกรรมกำรคัดกรองสถำนศึกษำเพ่ือรับกำรคัดเลือกให้รับรำงวัล 
IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 บันทึกรำยชื่อสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดกรอง 
ตำมคุณสมบัติที่ก ำหนดไว้จ ำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำ และลงลำยมือชื่อรับรองผล            
กำรคัดกรอง ก่อนน ำส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำยใน 1 วันท ำกำร นับจำกด ำเนินกำร   
คัดกรอกแล้วเสร็จ 
 

ชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดกรองตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 
ขนาดเล็ก 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
ขนาดกลาง 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
ขนาดใหญ่ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 
 
 



๓๐ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

ชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดกรองตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 
ขนาดใหญ่พิเศษ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

ทั้งนี้  หำกไม่มีสถำนศึกษำใดมีคุณสมบัติผ่ำนเกณฑ์กำรคัดกรอง ขอให้ระบุข้อควำม  
“ไม่มีสถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรคัดกรอง”ลงในแบบรำยงำน และน ำส่งผลกำรคัดกรอง 
ตำมข้ันตอนที่ก ำหนดไว้ 

               ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองผลกำรคัด
กรอง 

(                                   ) 
ประธำนหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรคัดกรองสถำนศึกษำ 

เพ่ือรับกำรคัดเลือกให้รับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
วันที่ .................. เดือน ……………………..  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกคะแนนคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัล  IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รายบุคคล  
(แบบ IQA2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๓๒ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

แบบบันทึกคะแนนคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล  IQA AWARD  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายบุคคล (แบบ IQA2) 

.................................................... 
ค าชี้แจง 

 ๑. แบบบันทึกคะแนนฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมกำรคัดเลือก ฯ บันทึก
คะแนน รำยบุคคลที่ได้จำกผลกำรพิจำรณำ ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ของสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดกรอง
คุณสมบัติ และได้รับกำรประกำศรำยชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก เพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ โดยมีองค์ประกอบของกำรพิจำรณำเป็น  ๕  องค์ประกอบ 
ดังนี้ 

    องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ   
ประเด็นพิจำรณำ ๕ ประเด็น 

   องค์ประกอบที่ ๒ การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน   
ประเด็นพิจำรณำ ๗ ประเด็น 

     องค์ประกอบที่ 3 การประเมินความส าเร็จตามมาตรฐาน  
ประเด็นพิจำรณำ 6 ประเด็น 

   องค์ประกอบที่ ๔ การน าการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่า
แก่วงวิชาการ ประเด็นพิจำรณำ  3  ประเด็น 
    องค์ประกอบที่ 5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประเด็นพิจำรณำ  ๖  ประเด็น 
     

   ๒. กำรให้คะแนน ให้กรรมกำรที่เป็นผู้คัดเลือกทุกคน ให้คะแนนโดยใช้
ค ำอธิบำยองค์ประกอบ และประเด็นกำรพิจำรณำเป็นแนวทำงกำรคัดเลือกร่วมกับ
ข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ และกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง  
ที่เป็นรูปธรรมที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีพัฒนำกำรสูงขึ้นในช่วง ๓ ปี ย้อนหลัง 
(ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ของผลงำนที่ปรำกฎ กระบวนกำรพัฒนำ และ              
ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ในกำรพิจำรณำแต่ละองค์ประกอบ  มีคะแนนเต็ม ๓ 
คะแนน โดยคะแนน มีตั้งแต่คะแนน ๐ – ๓  คะแนน และมีควำมหมำย ดังนี้ 
 
 



๓๓ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

คะแนน ๐  คะแนน   หมำยถึง สถำนศึกษำไม่มีหรือไม่ปฏิบัติตำมประเด็นที่ก ำหนดไว้  
คะแนน ๑  คะแนน    หมำยถึง สถำนศึกษำมีหรือปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ด ำเนินกำร
       อย่ำงต่อเนื่อง และมีพัฒนำกำรสูงขึ้น ในช่วง ๓ ปีย้อนหลัง  
       หรือด ำรงสภำพสูงสุด ตำมประเด็นที่ก ำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
       ของประเด็นกำรพิจำรณำในแต่ละองค์ประกอบ 
คะแนน ๒  คะแนน   หมำยถึง สถำนศึกษำมีหรือปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ด ำเนินกำร 
        อย่ำงต่อเนื่อง และมีพัฒนำกำรสูงขึ้น ในช่วง ๓ ปี ย้อนหลัง  
       หรือ ด ำรงสภำพสูงสุด ตำมประเด็นที่ก ำหนด ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ – ๘๐    
                          ของประเด็นกำรพิจำรณำในแต่ละองค์ประกอบ 
คะแนน ๓  คะแนน หมำยถึง สถำนศึกษำมีหรือปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ด ำเนินกำร 
        อย่ำงต่อเนื่อง และมีพัฒนำกำรสูงขึ้น ในช่วง ๓ ปี ย้อนหลัง  
       หรือด ำรงสภำพสูงสุด ตำมประเด็นที่ก ำหนด มากกว่าร้อยละ ๘0
       ของประเด็นกำรพิจำรณำในแต่ละองค์ประกอบ 

   ทั้งนี้ สถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัล ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๑๒ คะแนน ขึ้นไป 
(ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) โดยสถำนศึกษำที่ได้คะแนนรวมสูงสุดของแต่ละขนำด จะได้รับ
รำงวัล “ยอดเยี่ยม” และสถำนศึกษำที่ได้คะแนนรวม   เป็นล ำดับที่ ๒ - ๓ ของแต่ละ
ขนำด จะได้รับรำงวัล “ดีเด่น” ส่วนสถำนศึกษำทุกแห่งที่มีคะแนนรวมผ่ำนเกณฑ์       
กำรคัดเลือก และได้คะแนนน้อยกว่ำล ำดับที่ 3 จะได้รับรำงวัล “ชมเชย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

แบบบันทึกคะแนนคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายบุคคล (แบบ IQA2) 

โรงเรียน..........................................ประเภทสถานศึกษาขนาด...................... 

องค์ประกอบท่ี 1 การก าหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ ( ๓ คะแนน ) 
ค าอธิบาย : สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศ เป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
ปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำ วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งสถำนศึกษำ และบริบทของสถำนศึกษำ 
โดยระบุองค์ประกอบ ประเด็นกำรพิจำรณำ และเกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ พร้อมทั้งก ำหนด
เป้ำประสงค์ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระยะ 3 - 5 ปี ก ำหนดและทบทวนเป้ำหมำย
รำยปีที่ใช้สถำนศึกษำ เป็นฐำน โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกฝ่ำยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย  

ประเด็นการพิจารณา 
    ๑.๑ บุคลำกรทุกฝ่ำยของสถำนศึกษำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันก ำหนด
มำตรฐำนกำรศึ กษำของสถำนศึ กษำที่ สอดคล้ องกับมำตรฐำนกำร ศึ กษำ 
ทีก่ระทรวงศึกษำธิกำรประกำศ  เป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด ปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำ 
และวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งสถำนศึกษำ  
 1.2 สถำนศึกษำระบุองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ประเด็นกำรพิจำรณำ และเกณฑ์กำรตัดสิน 
คุณภำพที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำไว้ในมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
อย่ำงครบถ้วนและชัดเจน 

1.3 สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดเป้ำประสงค์ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำใน
ระยะ 3-5 ปี และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม และควำมโดดเด่นเฉพำะของ
สถำนศึกษำ  

1.4 สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดและทบทวน ปรับเปลี่ยนเป้ำหมำยคุณภำพรำยปี 
ที่ท้ำทำยต่อกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกรทุกฝ่ำยของสถำนศึกษำและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย    

1.5 สถำนศึกษำมีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ผลกำรประเมิน 
คุณภำพภำยนอก และผลกำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำ
เป็นข้อมูลฐำน (Baseline data) ในกำรก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน  
และเป้ำประสงคข์องสถำนศึกษำ 

 



๓๕ 
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 

ผลการพิจารณา                            

สรุปความเห็นประกอบการพิจารณา และ ความโดดเด่นที่ปรากฎ 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี ๒ การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน ( ๓ คะแนน ) 
ค าอธิบาย : สถำนศึกษำสื่อสำร สร้ำงควำมตระหนัก และน ำผู้ที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อน
คุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ โดยใช้หลักมีส่วนร่วมของบุคลำกร 
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ในกำรออกแบบระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเพ่ือรองรับ 
กำรพัฒนำตำมมำตรฐำน และบรรลุตำมเป้ำประสงค์ รวมทั้ง ครอบคลุมกำรจัดสรร
ทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพ จัดท ำปฏิทินกำรขับเคลื่อนคุณภำพในรอบปี 
ที่ชัดเจนเพ่ือน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีสู่กำรปฏิบัติ และนิเทศ ก ำกับ ติดตำม 
ตรวจสอบ และให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำโดยใช้กระบวนกำรชุมชนกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) อย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้ง รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและ                                                   
ผลกำรด ำเนินของงำนเป็นระยะ และน ำเสนอระบบหรือรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
คุณภำพกำรศึกษำที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนกำรศึกษำที่
ก ำหนดไว้ 

ประเด็นการพิจารณา 
๒.๑ ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้น ำกำรขับเคลื่อนคุณภำพ และสื่อสำร สร้ำงควำม

ตระหนักให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
กระบวนกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำและเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 

คะแนนที่ได้ 



๓๖ 
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๒.๒ สถำนศึกษำออกแบบระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
สู่มำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ให้ครอบคลุมภำระงำน บทบำทหน้ำที่ และสอดคล้องกับ
สภำพกำรเปลี่ยนแปลง  

๒.๓ สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำ
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและบรรลุตำมเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

๒.๔ สถำนศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเพ่ือบรรลุตำมเป้ำหมำยรำยปี  
โดยจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และจัดท ำปฏิทิน 
กำรปฏิบัติงำนขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำตำมแผนงำนในรอบปีที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 

๒.๕ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ กระตุ้น เร่งรัด สนับสนุนผู้รับผิดชอบด ำเนินงำน 
ตำมแผนและปฏิทินกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบ 
กำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

๒.๖ สถำนศึกษำจัดให้มีกำรประเมินและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของด ำเนินงำน 
เป็นระยะๆ มีกำรทบทวนกำรด ำเนินงำน และใช้กระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ (PLC) ในกำรปรับปรุงพัฒนำงำน และบุคลำกร อย่ำงต่อเนื่อง 

๒.๗ สถำนศึกษำมีกำรประเมิน ถอดบทเรียน สังเครำะห์ควำมรู้ และน ำเสนอ
ระบบ หรือรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ
กำรศึกษำสู่มำตรฐำนกำรศึกษำท่ีก ำหนดไว้ 
 
ผลการพิจารณา                                                                                       
สรุปความเห็นประกอบการพิจารณา และ ความโดดเด่นที่ปรากฎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนที่ได้ 
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินความส าเร็จตามมาตรฐาน ( ๓ คะแนน ) 

ค าอธิบาย : สถำนศึกษำสร้ำงระบบและกลไกในกำรประเมินคุณภำพภำยในที่ใช้
สถำนศึกษำเป็นฐำน และประเมินตนเองเป็นระยะๆ โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำร 
ที่หลำกหลำยสอดคล้องตำมบริบทของสถำนศึกษำ และกฎกระทรวงที่ก ำหนดไว้ เพ่ือให้ได้
สำรสนเทศและผลกำรประเมินตนเองที่ ตรงตำมสภำพจริงและเชื่อถือได้  และ               
น ำสำรสนเทศจำกกำรประเมิน วิธีกำรปฏิบัติที่ดี และกำรศึกษำแนวคิดเพ่ิมเติม มำใช้
ปรับปรุงพัฒนำระบบงำนอย่ำงต่อเนื่อง และสื่อสำรแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย โดยกำรมี
ส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลำกรทุกฝ่ำย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ประเด็นการพิจารณา 

3.1 สถำนศึกษำมีระบบและกลไกในกำรประเมินคุณภำพภำยในที่สอดคล้อง 
ตำมบริบทของสถำนศึกษำและเป็นไปตำมกฎกระทรวงที่ก ำหนดไว้  

๓.๒ สถำนศึกษำมีคณะกรรมกำรประเมินที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง      
ทุกฝ่ำยและผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก  

3.3 สถำนศึกษำใช้เครื่องมือ และวิธีกำรที่หลำกหลำย เหมำะสมและน่ำเชื่อถือ 
ติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  

๓.๔ สถำนศึกษำมีระบบข้อมูลสำรสนเทศและผลกำรประเมินตนเองที่ตรงตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำทีก่ ำหนดตรงตำมสภำพจริงและเชื่อถือได้ 

๓.๕ สถำนศึกษำจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัด 
และสื่อสำรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  

3.6 สถำนศึกษำน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงพัฒนำระบบงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
และเผยแพร่วิธีกำรปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมต่อสถำนศึกษำอ่ืนหรือวงวิชำกำร 
 

ผลการพิจารณา                                                                                       

สรุปความเห็นประกอบการพิจารณา และ ความโดดเด่นที่ปรากฎ 
 
 
 
 

คะแนนที่ได้ 
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องค์ประกอบที่ ๔ การน าการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่ 
วงวิชาการ ( ๓ คะแนน ) 

ค าอธิบาย : สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เกิดประสิทธิผล ก่อให้เกิด
กำรพัฒนำ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ และด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำที่สะท้อนกำรพัฒนำสูงขึ้นต่อเนื่องอย่ำงน้อย 3 ปี รวมทั้งสถำนศึกษำ
สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมต้นแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำอ่ืน ต่อวงวิชำกำร 
หรือต่อสังคมอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ประเด็นการพิจารณา 

๔.๑ ระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพ
ผู้เรียน อย่างเป็นรูปธรรมและมีพัฒนาการสูงขึ้นต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ปี ระหว่างปี
การศึกษา 2561 - 2564 

 คุณภำพผู้เรียน พิจำรณำจำก 

๔.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
            ผู้เรียนมีทักษะในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณตำม
เกณฑท์ี่สถำนศึกษำก ำหนดในแต่ละระดับชั้น  
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
            ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดจ ำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจำรณำ
อย่ำงรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ มีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น และแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล 
 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
            ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมควำมรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและกำร
ท ำงำนเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
อำจเป็นแนวควำมคิด โครงกำร โครงงำน ชิ้นงำน ผลผลิต 
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 ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            ผู้ เรียนมีควำมสำมำรถในใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
เพ่ือกำรพัฒนำตนเองและสังคมในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท ำงำน อย่ำง
สร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            ผู้เรียนบรรลุและมีควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
จำกพ้ืนฐำนเดิมในด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ กระบวนกำรต่ำงๆ รวมทั้งมีควำมก้ำวหน้ำ 
ในผลกำรทดสอบระดับชำติ หรือผลกำรทดสอบอื่นๆ 
   ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
            ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนในกำรจัดกำร เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษำ 
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น กำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ 
 ๔.๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
            ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคำรพในกฎกติกำ มีค่ำนิยม 
และจิตส ำนึกตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 
 ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
            ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย มีส่วนร่วม 
ในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญำไทย 
 ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
            ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในด้ำน เพศ 
วัย เชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำวัฒนธรรม ประเพณี 
 ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
            ผู้เรียนมีกำรรักษำสุขภำพกำย สุขภำพจิต อำรมณ์ และสังคม และแสดงออก
อย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัยสำมำรถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่ำงมีควำมสุข เข้ำใจผู้ อ่ืน  
ไม่มีควำมขัดแย้งกับผู้อื่น 

๔.๒ ระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการ  อย่างเป็นรูปธรรมและมีพัฒนาการสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 
ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2564 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร พิจำรณำจำก 
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๔.๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธะกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธะกิจ ไว้อย่ำงชัดเจน สอดคล้อง

กับบริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผน 
กำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ของสังคม 
 ๔.๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ  
ทั้งในส่วนกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรน ำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ มีกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนำงำน 
อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรบริหำรอัตรำก ำลัง ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีระบบกำรนิเทศภำยใน กำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมกำรวำงแผน ปรับปรุง และพัฒนำ และร่วมรับผิดชอบต่อผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

๔.๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร ทั้งด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภำพผู้ เรียนรอบด้ำน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย หมำยรวมถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของกลุ่มที่เรียนแบบ
ควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

๔.๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครู บุคลำกร ให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
และจัดให้มีชุมชน กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ มำใช้ในกำรพัฒนำงำนและกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 ๔.๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน  
และสภำพแวดล้อมทำงสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ และมีควำมปลอดภัย 

๔.๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 
 สถำนศึกษำจัดระบบกำรจัดหำ กำรพัฒนำและกำรบริกำร เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของ
สถำนศึกษำ 
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๔.๓ ระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดคุณภาพด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างเป็นรูปธรรมและมีพัฒนาการสูงขึ้น
ต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ปี ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2564  กระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  พิจำรณำจำก 

๔.๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

   จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถำนศึกษำที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง มีแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เฉพำะส ำหรับผู้ที่
มีควำมจ ำเป็นและต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับกำรฝึกทักษะ แสดงออก แสดง
ควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้ น ำเสนอผลงำนและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๔.๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 มีกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่น 
มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกสื่อ 
ที่หลำกหลำย 
 ๔.๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน โดยเน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรัก
ครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
 ๔.๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำยในกำร
จัดกำรเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน ำไปใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ 
 ๔.๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 
 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์  รวมทั้ง 
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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ผลการพิจารณา                                                                                       

สรุปความเห็นประกอบการพิจารณา และ ความโดดเด่นที่ปรากฎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ค าอธิบาย : ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ตระหนักในคุณค่ำของระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
แสดงภำวะผู้น ำและเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนคุณภำพสถำนศึกษำ  
โดยจัดโครงสร้ำง ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ ผู้รับผิดชอบ จัดท ำคู่มือและแนวปฏิบัติตำม
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมเสี่ยงที่
เกิดขึ้นในอนำคต สร้ำงเครือข่ำยร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพ่ือให้มีสำรสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน และเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ 
ส่งเสริมให้ครูพัฒนำบทเรียนร่วมกันผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(PLC) และสร้ำงนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยและ
สถำนกำรณ์ที่ เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมกำรประกันคุณภำพทั้งระดับห้องเรียนและ 
ระดับสถำนศึกษำ เพ่ือสะท้อนกำรเกิดวัฒนธรรมคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ
คณะครูและองค์กรในภำพรวม โดยได้รับควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ 
และมำตรฐำนกำรศึกษำจำก ผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้ งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  
ในกำรส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือ อย่ำงต่อเนื่อง 

ประเด็นการพิจารณา 

คะแนนที่ได้ 



๔๓ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

5.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร สร้ำงทีมงำนคุณภำพ  
สำมำรถบริหำรจัดกำร กระตุ้น หนุนเสริมให้บุคลำกรเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกฝ่ำยร่วมกันขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่สะท้อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
สร้ำงควำมเชื่อม่ัน และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง   
  5.2 สถำนศึกษำเป็นองค์กรแห่ งกำรเรียนรู้  (Learning Organization)  
และบุคลำกรสถำนศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยใน โดยใช้กระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)  
อย่ำงต่อเนื่อง  
  5.3 กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพเกิดขึ้นทั้งในระดับรำยบุคคล ระดับห้องเรียน 
ระดับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และระดับสถำนศึกษำ ที่สะท้อนถึงควำมตระหนักในคุณค่ำ
และเกิดวัฒนธรรมคุณภำพในตัวบุคคลและองค์กรในภำพรวม 
  5.4 สถำนศึกษำมีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร ก ำหนดบทบำทหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบงำน มีคู่มือและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ ที่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต  
  ๕.๕ สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศที่ทันสมัย มีข้อมูล 
ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้  ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ เพียงพอ ครอบคลุมภำรกิจ 
ของสถำนศึกษำ ที่พร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรป้องกันและรักษำควำม
ปลอดภัยของระบบ  

5.6 สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ จำกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ในกำรส่งเสริมสนับสนุน 
ช่วยเหลือ อย่ำงต่อเนื่อง  
 
ผลการพิจารณา                                                                                       
สรุปความเห็นประกอบการพิจารณา และ ความโดดเด่นที่ปรากฎ 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนที่ได้ 



๔๔ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 
สรุปคะแนนที่ได้ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................................................กรรมกำรคัดเลือก  
           (  ............................................................................. ) 

                         วันที่ .......................เดือน.........................  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     คะแนนรวม (องค์ประกอบที่ ๑ +  ๒ +  ๓ + ๔ + ๕ ) =  ……………….  คะแนน 



๔๕ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 
 
 

แบบสรุปคะแนนรวม 
การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล  
IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

(แบบ IQA3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๔๖ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

แบบสรุปคะแนนรวม 
การคัดเลือกสถานศกึษาเพ่ือรับรางวัลIQA AWARD  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แบบ IQA3) 
สถานศึกษาประเภท ขนาด................... 

โรงเรียน.................................ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...................................... 
ค าชี้แจง ก ำหนดให้คณะกรรมกำรคัดเลือก ฯ บันทึกคะแนนกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ 
เพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ของคณะกรรมกำรรำยบุคคล 
และคะแนนของสถำนศึกษำที่ได้จำกกำรประชุมของคณะกรรมกำรทุกคนด ำเนินกำร
พิจำรณำและตรวจสอบแต่ละองค์ประกอบร่วมกัน พร้อมลงลำยมือรับรองคะแนนที่ได้ 

รายการที่ใช้
ประเมิน 

ล าดับที่ของ
กรรมการ 

คะแนนที่ให้ของ
กรรมการรายบุคคลใน

แต่ละองค์ประกอบ 

คะแนนที่ได้ 
จากการประชุม
พิจารณาร่วมกัน 

ตอนที่ ๑ ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพ 
องค์ประกอบท่ี ๑  
กำรก ำหนด
เป้ำหมำย
มำตรฐำนคุณภำพ 
 ( ๕ ประเด็น ) 

๑   
๒  
๓  
๔  
๕  

 ๖   
 ๗   
 ๘   
องค์ประกอบท่ี ๒  
กำรขับเคลื่อน
คุณภำพ 
สู่มำตรฐำน 
( ๗ ประเด็น ) 

๑   
๒  
๓  
๔  
๕  
๖   
๗   
๘  



๔๗ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

รายการที่ใช้
ประเมิน 

ล าดับที่ของ
กรรมการ 

คะแนนที่ให้ของ
กรรมการรายบุคคลใน

แต่ละองค์ประกอบ 

คะแนนที่ได้ 
จากการประชุม
พิจารณาร่วมกัน 

องค์ประกอบท่ี ๓  
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 
ตำมมำตรฐำน 
( 6 ประเด็น ) 

๑   
๒  
๓  
๔  
๕  

 ๖   
 ๗   
 ๘   
องค์ประกอบท่ี ๔  
กำรน ำกำร
เปลี่ยนแปลงสู่
สถำนศึกษำและ
กำรสร้ำงคุณค่ำ
แก่วงวิชำกำร  
( 3 ประเด็น ) 

๑   
๒  
๓  
4  
5  
๖  
๗  

 ๘   
องค์ประกอบท่ี ๕  
กำรเกิดวัฒนธรรม
คุณภำพ 
ที่สะท้อนกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน  
( ๖ ประเด็น ) 

๑   
๒  
๓  
๔  
๕  

 ๖   
 ๗   
 ๘   

รวมคะแนนที่ได้  
 



๔๘ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 
๑. ..............................................................  ประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือก                                                                    
    (………………………………………………………) 

          ๒. ................................................................. รองประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือก 
               (……………………………………………………..) 
          ๓. ...............................................................  กรรมกำรคัดเลือก 
               (………………………………………………..……) 
          4. ..............................................................  กรรมกำรคัดเลือก 
               (…………………………..........................……) 

          5. ............................................................... กรรมกำรคัดเลือก 

               (…....................…………………………………)    
          6. ..............................................................  กรรมกำรคัดเลือก 
               (………………....................……………………) 

          7. ..............................................................  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

               (………………………....................……………) 
          8. ................................................................ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

               (……..........................…………………………) 
 
หมายเหตุ จ ำนวนกรรมกำรแต่ละชุด ให้เป็นไปตำมที่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนด 
สำมำรถปรับเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรจำกแบบได้ และกรุณำเขียนชื่อ นำมสกุล ตัวบรรจง 
 

 
 

 
 
 



๔๙ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 
 
 
 

แบบรายงานผลการคัดเลือกสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัล IQA AWARD  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เรียงตามล าดับคะแนน) 
(แบบ IQA4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



๕๐ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

แบบรายงานผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล  IQA AWARD  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔   

เรียงตามล าดับคะแนน (แบบ IQA4) 
ค าชี้แจง  ก ำหนดให้บันทึกรำยชื่อสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรคัดเลือกเรียงตำมล ำดับ
คะแนนที่ได้จำกมำกไปหำน้อย จ ำแนกตำมขนำดของสถำนศึกษำ พร้อมลงนำมรับรอง
ข้อมูลโดยประธำนคณะกรรมกำรหรือเลขำนุกำร เพ่ือจัดส่งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ภำยใน 1 วันท ำกำรนับจำกด ำเนินกำรคัดเลือกแล้วเสร็จ 
เล็ก 

ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือก 
คะแนนที่ได้ 

จากมากไปหาน้อย 
๑.   
๒.   
๓.   
๔.   
๕.   

กลาง 

ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือก 
คะแนนที่ได้ 

จากมากไปหาน้อย 
๑.   
๒.   
๓.   
๔.   
๕.   

ใหญ่ 

ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือก 
คะแนนที่ได้ 

จากมากไปหาน้อย 
๑.   
๒.   
๓.   
๔.   
๕.   



๕๑ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

ใหญ่พิเศษ 

ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือก 
คะแนนที่ได้ 

จากมากไปหาน้อย 
๑.   
๒.   
๓.   
๔.   
๕.   

ทั้งนี้ หำกไม่มีสถำนศึกษำใดได้รับกำรคัดเลือก ขอให้ระบุข้อควำม “ไม่มีสถำนศึกษำใดได้รับ
กำรคัดเลือก”ลงในแบบรำยงำน และน ำส่งผลกำรคัดเลือกตำมข้ันตอนที่ก ำหนดไว้ 

ลงชื่อ.......................................................  ผู้รับรองผลกำรคัดเลือก 
               (                                         ) 

ประธำนหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD
    ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

       วันที่............... เดือน ..................................  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัลทุกประเภท และผลการด าเนินงาน  

(แบบ IQA5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๕๓ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

ค าชี้แจง 
แบบรายงานผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกประเภท  

และผลการด าเนินงาน (แบบ IQA5) 
**************************** 

   ๑. แบบ IQA5 เป็นแบบรำยงำนผลที่จัดท ำขึ้น เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำทุกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรำยงำนผลกำรคัดเลือกสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัล 
ทุกประเภท และผลกำรด ำเนินงำนทุกขั้นตอนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยมีประเด็นกำร
รำยงำนแบ่งเป็น  ๒ ตอน ดังนี้ 
      ตอนที่ ๑  ผลกำรคัดเลือกสถำนศึกษำที่มีระบบและกลไกกำรบริหำร
จัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพ เพ่ือรับ
รำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔   
     ตอนที่ ๒  ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ทุกข้ันตอน) 
 ๒. ก ำหนดให้จัดส่ง แบบ IQA5 ตอนที่ ๑ พร้อมหนังสือน ำส่ง อย่างช้าภายในวันที่ 
19 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5   ใน 2 ช่องทำง ได้แก่ 

- ช่องทำงที่ 1 ส่งเอกสำร แบบ IQA5 ตอนที่ ๑ พร้อมหนังสือน ำส่ง ไปที่
ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ) อำคำร สพฐ. ๓ ชั้น ๖ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร  
               - ช่องทำงที่ 2 ส่งไฟล์งำนดังกล่ำวในรูปไฟล์ word ไปที ่e-mail address: 
iqa.gensch64@gmail.com          
      3. ก ำหนดให้จัดส่ง แบบ IQA5  ตอนที่ ๒ ขอให้จัดส่งไฟล์แบบรำยงำนดังกล่ำว 
พร้อมแนบไฟล์ภำพ และร่องรอยหลักฐำนที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน  
ไปที่ e-mail address: iqa.gensch64@gmail.com ภำยใน ๕ วันท ำกำร นับจากการจดั
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว อย่างช้าภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
    ทั้งนี้ ขอให้ด ำเนินกำรจัดส่ง แบบ IQA5 ตอนที่ ๑ ภำยในวันเวลำและช่องทำง
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรจัดส่ง โล่รางวัล และเกียรติบัตร ทันการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต่อไป  
  



๕๔ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 
 

 

ตอนที่ ๑  ผลกำรคัดเลือกสถำนศึกษำที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพ เพื่อรับ
รำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

เล็ก (จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน) 
ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก คะแนนที่ได้ ระดับรางวัล 

๑   ยอดเยี่ยม 
๒   ดีเด่น 
๓   ดีเด่น 

คะแนนผ่ำน
เกณฑ์80 % 

  
ชมเชย 

กลาง (จ ำนวนนักเรียนระหว่ำง 301 – 1,000 คน) 
ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก คะแนนที่ได้ ระดับรางวัล 

๑   ยอดเยี่ยม 
๒   ดีเด่น 
๓   ดีเด่น 

คะแนนผ่ำน
เกณฑ์80 % 

  
ชมเชย 

ใหญ่ (จ ำนวนนักเรียนระหว่ำง 1,001 – 2,000  คน) 
ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก คะแนนที่ได้ ระดับรางวัล 

๑   ยอดเยี่ยม 
๒   ดีเด่น 
๓   ดีเด่น 

คะแนนผ่ำน
เกณฑ์80 % 

 
 

 
ชมเชย 

    
    
    

แบบรายงานผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกประเภท และผลการด าเนินงาน  
(แบบ IQA5) 



๕๕ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

    
ใหญ่พิเศษ (จ ำนวนนักเรียนมำกกว่ำ 2,000 คน ขึ้นไป) 

ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก คะแนนที่ได้ ระดับรางวัล 
๑   ยอดเยี่ยม 
๒   ดีเด่น 
๓   ดีเด่น 

คะแนนผ่ำน
เกณฑ์80 % 

  
ชมเชย 

 
ลงชื่อ.......................................................  ผู้รับรองผลกำรคัดเลือก 

      (                                         ) 
 ประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัล IQA AWARD  
    ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

      วันที่   ............... เดือน ..................... พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 
ตอนที่ ๒  ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน ที่รำยงำนประกอบด้วย ประเด็นต่อไปนี้ 

 ๒.๑ กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรแก่สถำนศึกษำ 

 ๒.๒ กำรคัดกรองคุณสมบัติของสถำนศึกษำจ ำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำ 

 ๒.๓ กำรประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำท่ีผ่ำนกำรคัดกรอง 

๒.๔ กำรคัดเลือกสถำนศึกษำจ ำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD     
      ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 

 ๒.๕ กำรประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรคัดเลือก 

 ๒.๖ กำรมอบรำงวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 ๒.๗ กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ๒.๘ กำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

 

 

  ลงชื่อ.....................................................ผู้รำยงำนข้อมูล 
       (.....................................................) 

ต ำแหน่ง...........................................................................................  

วันที่ .............. เดือน ...............................  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

  

 
 
 
 



๕๗ 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 
 
 
 
 


