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ค ำน ำ 

ค ำน ำ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์
ข้อมูลผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งจำกกำรประเมินโดยหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอกสังกัด พบว่ำ          
มีสถำนศึกษำกลุ่มหนึ่งที่มีผลกำรจัดกำรศึกษำยอดเยี่ยมอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีพัฒนำกำรของผลกำรทดสอบ 
ทำงกำรศึกษำระดับชำติสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องมำกกว่ำ ๓ ปีกำรศึกษำ และมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนและมีระดับคุณภำพดีถึงดีมำกทั้งรอบสอง และรอบสำม กระจำยอยู่ทั่วทุกเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ทั้งที่อยู่ในเขตเมือง และอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล เป็นสถำนศึกษำทั้งที่มีจ ำนวนนักเรียนเป็นหลักพัน  
และทั้งที่มีนักเรียนเป็นหลักร้อย หลักสิบ และเมื่อลงพ้ืนที่ไปถอดบทเรียน พบว่ำ แต่ละสถำนศึกษำมีรูปแบบ
กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำที่หลำกหลำย แต่มีส่วนหนึ่งที่เหมือนกัน คือ กำรมีวัฒนธรรม 
ของกำรท ำงำน ที่มุ่งเน้นคุณภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมสภำพของสถำนศึกษำนั้นๆ และมีควำมร่วมมือของบุคลำกร
ภำยในสถำนศึกษำ รวมทั้งชุมชน และองค์กรต่ำงๆ ที่เข้ำมีส่วนร่วม และหนุนเสริมทั้งทำงด้ำนควำมคิด  
แรงกำย แรงใจ ทุนทรัพย์ และอ่ืนๆ อย่ำงต่อเนื่อง จึงเห็นควรประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป 
และน ำสถำนศึกษำดังกล่ำวมำเป็นแบบอย่ำง เป็นผู้น ำด้ำนกำรประกันคุณภำพ พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส ำคัญ 
ของสถำนศึกษำอ่ืนๆในสังกัด 

   ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ จึงจัดท ำโครงกำรเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ประโยชน์นวัตกรรม 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขึ้น เพ่ือมอบรำงวัล
ให้แก่สถำนศึกษำที่มีคุณค่ำเหล่ำนั้น และประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พร้อมทั้งเป็นก ำลังส ำคัญให้แก่ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สังกัด ในขณะที่ กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีเจตนำรมณ์ที่ต้องกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนตำมบริบทของแต่ละสถำนศึกษำด้วยตัวของสถำนศึกษำเอง 
แต่ด้วยสถำนศึกษำส่วนใหญ่ในสังกัด ยังมีข้อจ ำกัดต่อกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ตำมที่ก ำหนด ดังนั้นสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลข้ำงต้น จึงเป็นกลไกเสริมที่จะช่วยให้สถำนศึกษำอ่ืนๆ  
ได้ร่วมเรียนรู้ และเห็นช่องทำงในกำรน ำไปปรับใช้ให้เหมำะตำมบริบทของตนเอง เพ่ือน ำไปสู่กำรประกันคุณภำพ
ของตนเองต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือให้กำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 
ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำแนวทำงกำรคัดเลือกเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒ ส ำหรับสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำทุกประเภท เพ่ือเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ
และหน่วยงำนต้นสังกัด สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นระบบ ชัดเจน มีมำตรฐำน และได้รับกำรยอมรับจำกทุกฝ่ำย 
รวมทั้ง มุ่งหวังไม่ให้สถำนศึกษำใดๆ มีภำระในกำรสร้ำงเอกสำรหลักฐำนเพ่ิมเติมจำกสภำพจริงที่เป็นอยู่  
เพ่ือรับรำงวัล พร้อมทั้งมั่นใจว่ำ กำรคัดเลือกครั้งนี้ ได้มอบรำงวัลให้แก่สถำนศึกษำที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน 
และเป็นแบบอย่ำงที่แท้จริงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงแน่นอน 
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๑ 

๑. หลักการและเหตุผล 

     สืบเนื่องจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเห็นชอบให้ใช้กำรคัดเลือกสถำนศึกษำ
เพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD เป็นกลไกส ำคัญในกำรควบคุมและตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ ในสังกัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประกำศไว้ 
และก ำหนดให้มอบรำงวัล IQA AWARD แก่สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง ๒๒๕ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรบนบริบทตนเองได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ตำมองค์ประกอบ  
๕ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๑ กำรก ำหนดเป้ำหมำยมำตรฐำนคุณภำพ องค์ประกอบที่ ๒ กำรขับเคลื่อนคุณภำพ 
สู่มำตรฐำน องค์ประกอบที่ ๓ กำรประเมินควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำน องค์ประกอบที่ ๔ กำรน ำกำรเปลี่ยนแปลง 
สู่สถำนศึกษำและกำรสร้ำงคุณค่ำแก่วงวิชำกำร และองค์ประกอบที่ ๕ กำรเกิดวัฒนธรรมคุณภำพที่สะท้อนกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน ท ำให้สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ ซึ่งสถำนศึกษำดังกล่ำว ได้ด ำเนินกำร 
จนเป็นวัฒนธรรมกำรท ำงำน ส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ได้รับกำรยอมรับ  
จำกสถำนศึกษำอ่ืนในสังกัด ให้เป็นผู้น ำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และสำมำรถเป็นแบบอย่ำงเพ่ือกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของสถำนศึกษำภำยในสังกัดได้ ต่อมำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้เห็นชอบให้ส ำนักทดสอบ 
ทำงกำรศึกษำและคณะท ำงำนจัดท ำแนวทำงกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ 
256๒ ให้ครอบคลุมสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำทุกประเภท ได้แก่ สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำทั่วไป สถำนศึกษำ 
จัดกำรศึกษำสงเครำะห์ สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเฉพำะควำมพิกำร และศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ท ำให้มีสถำนศึกษำ
กลุ่มเป้ำหมำยในสังกัด สพฐ. ครบทุกแห่ง จ ำแนกเป็นสถำนศึกษำในสังกัด สพป. จ ำนวน 27,437 แห่ง สังกัด สพม. 
จ ำนวน 2,358 แห่ง และสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ จ ำนวน 176 แห่ง   

     กำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD ได้เริ่มด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
และมีขั้นตอนกำรพิจำรณำ ประกอบด้วย กระบวนกำรคัดกรองและกำรคัดเลือกสถำนศึกษำรำงวัล IQA AWARD 
ด ำเนินกำรในรูปของคณะกรรมกำร ที่ เป็นบุคลำกรหลักของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ นักวิชำกำรจำกส่วนกลำง  
และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ กำรบริหำรสถำนศึกษำ หรือกำรประเมิน
กำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้ข้อมูลและร่องรอยหลักฐำนที่มีอยู่ตำมสภำพจริง ทั้งที่ด ำเนินกำรผ่ำนมำแล้วและด ำเนินกำร
อยู่ในปัจจุบันของสถำนศึกษำและจำกหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล ทั้งระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส ำนักเท่ำนั้ น พร้อมทั้ง
จะไม่เก็บข้อมูล หรือให้สถำนศึกษำจัดท ำข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเพ่ิมเติมอีก 
โดยสถำนศึกษำทุกแห่งมีสิทธิ์ได้รับกำรพิจำรณำ ไม่ต้องสมัครแต่ประกำรใด  ส ำหรับสถำนศึกษำที่รับรำงวัล IQA AWARD 
จะเป็นสถำนศึกษำที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพ
ระดับยอดเยี่ยม หรือ มีกำรจัด โครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่ ผู้รับผิดชอบ วิธีด ำเนินงำน กำรจัดกำรทรัพยำกร ทั้งที่เป็นทำงกำร
และไม่เป็นทำงกำรที่มีควำมคล่องตัว สำมำรถปรับตัวอย่ำงรวดเร็ว มีควำมยืดหยุ่น สอดรับกับควำมต้องกำร  
ที่เปลี่ยนแปลง ที่ก ำหนดขึ้นอย่ำงเป็นขั้นตอนและมุ่งเน้นคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่สถำนศึกษำนั้นๆ ประกำศไว้  
ผ่ำนงำนวิชำกำร งำนบุคคล งำนแผนและงบประมำณ งำนบริหำรทั่วไป และงำนอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องของสถำนศึกษำ 
รวมทั้งมีมำตรกำร แนวทำงขับเคลื่อน หนุนเสริมและผลักดันกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ จนเกิดเป็นวัฒนธรรม
คุณภำพของกำรปฏิบัติงำน ส่งผลให้นักเรียน ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำและสถำนศึกษำมีคุณภำพและได้มำตรฐำน
กำรศึกษำตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดไว้ และด้วยควำมมุ่งมั่นและกำรร่วมกันของบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ  
จึงได้รับกำรยอมรับให้เป็นผู้น ำและเป็นแบบอย่ำงด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สำมำรถเผยแพร่ให้แก่สถำนศึกษำ 



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๒ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๒ 

ในแต่ละพ้ืนที่ได้ร่วมเรียนรู้ เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรปรับใช้ พัฒนำและตรวจสอบระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำของตนเอง ให้เหมำะสมตำมบริบทอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวง 
ที่ประกำศไว้ รวมทั้งเป็นคลังสำรสนเทศด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล และหน่วยงำน 
ที่เป็นต้นสังกัดที่ทรงคุณค่ำต่อไป   

  ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2562 ได้จัดท ำแนวทำงกำรคัดเลือกสถำนศึกษำรำงวัล IQA AWARD แยกตำมประเภท
กำรจัดกำรศึกษำ และก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำที่ยึดปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำแต่ละประเภทเป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์
และวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือคัดเลือกสถำนศึกษำที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม ให้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  และรับรำงวัล IQA AWARD  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 ระดับ สพฐ. 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำ รำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 ทุกแห่ง  
เป็นสถำนศึกษำต้นแบบและแกนน ำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษำดูงำน ให้ค ำแนะน ำ 
ช่วยเหลือสถำนศึกษำอ่ืนๆ ในสังกัด 

 ๒.๓ เพ่ือจัดท ำคลังสำรสนเทศด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 ทั้งระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และระดับ สพฐ.  

๓. คุณสมบัติของสถานศึกษา (ที่ได้รับรางวัล) 
สถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัล IQA  AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 ได้แก่ สถำนศึกษำในสังกัด สพฐ. 

ที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเ พ่ือกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ  
ระดับยอดเยี่ยม ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด มีพัฒนำกำร 
ของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O – NET) ทุกวิชำในทุกระดับชั้นสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง หรือมีผลกำรทดสอบ 
ทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O – NET) สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชำในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  
๒๕๕8 – ๒๕๖1 มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนและมีระดับคุณภำพดีมำก  
และได้รับกำรยอมรับจำกสถำนศึกษำอ่ืนในสังกัด ให้เป็นผู้น ำและเป็นแบบอย่ำงด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

รวมทั้ง สำมำรถบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำได้คุณภำพตำมองค์ประกอบต่อไปนี้  

 องค์ประกอบที่ ๑ กำรก ำหนดเป้ำหมำยมำตรฐำนคุณภำพ  
องค์ประกอบที่ ๒ กำรขับเคลื่อนคุณภำพสู่มำตรฐำน  
องค์ประกอบที่ ๓ กำรประเมินควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำน  
องค์ประกอบที่ ๔ กำรน ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สถำนศึกษำและกำรสร้ำงคุณค่ำแก่วงวิชำกำร  
องค์ประกอบที่ ๕ กำรเกิดวัฒนธรรมคุณภำพท่ีสะท้อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน   
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๓ 

๔. ประเภทรางวัล 

รำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2  แบ่งเป็น ๔ ประเภท จ ำแนกตำมขนำดของสถำนศึกษำ คือ ขนำดเล็ก 
ขนำดกลำง ขนำดใหญ่ และขนำดใหญ่พิเศษ โดยใช้ขนำดของสถำนศึกษำและจ ำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
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  ๒ รำงวัล ได้แก่ รำงวัลยอดเยี่ยม และ ดีเด่น 

 ๔.๑ รางวัลยอดเยี่ยม  

 สถำนศึกษำแต่ละขนำดในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่ได้รับกำรคัดเลือกและมีคะแนนในระดับ“ยอดเยี่ยม”  
จะได้รับโล่รำงวัล IQA AWARD  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  จำก สพฐ.  

     นอกจำกนี้ สถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลยอดเยี่ยม จะได้รับกำรบันทึกชื่อลงในท ำเนียบสถำนศึกษำรำงวัล IQA AWARD 

ในเว็บเพจ คลังสำรสนเทศสถำนศึกษำ IQA AWARD ระดับ สพฐ. และจะได้รับเชิญให้น ำเสนอผลงำนในกำรประชุม 
ทำงวิชำกำรต่ำงๆ รวมทั้งได้รับสิทธิในกำรเข้ำรับกำรอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนและเข้ำร่วมประชุมในโอกำสต่ำงๆ 
ที่ สพฐ. และเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพจัดขึ้น พร้อมทั้งเป็นแหล่งศึกษำดูงำนและได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษำ คณะท ำงำน 
หรือ วิทยำกรแกนน ำด้ำนกำรประกันคุณภำพให้แก่สถำนศึกษำอ่ืนๆ ในสังกัด รวมทั้ง สำมำรถด ำเนินกำรเผยแพร่ 
ระบบและกลไก กระบวนกำรพัฒนำและกลยุทธ์ที่ใช้ขับเคลื่อน ผลส ำเร็จที่เกิดขึ้น ร่องรอยหลักฐำน ปัญหำอุปสรรค 
และวิธีที่ใช้ก้ำวข้ำม ปัจจัยหรือเงื่อนไขของควำมส ำเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำและกำรน ำไปประยุกต์ใช้  
ได้อย่ำงต่อเนื่องผ่ำนเว็บเพจ คลังสารสนเทศสถานศึกษา IQA AWARD ของ สพฐ.ที่ลิ งค์ เชื่อมกับ เว็บไซต์ 
ของสถานศึกษา หรือ เพจ Facebook ของสถานศึกษา เป็นต้น 

 ๔.๒ รางวัลดีเด่น 

 สถำนศึกษำแต่ละขนำดในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่ได้คะแนนเป็นอันดับ ๒ และ ๓ จะได้รำงวัล ระดับ “ดีเด่น” 
และรับใบประกาศเกียรติคุณ จาก สพฐ.  

๕. เกณฑ์การพิจารณา 
   สพฐ. ได้ก ำหนด เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกสถำนศึกษำที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม เพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 ๕.๑ การคัดกรองสถานศึกษา สถำนศึกษำที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกให้ได้รับรำงวัล 
ในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต้องผ่ำนกำรคัดกรองคุณสมบัติของสถำนศึกษำแต่ละขนำด จำกเกณฑ์ต่อไปนี้ 
    ๕.๑.๑ เป็นสถำนศึกษำที่ด ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพเป็นไปตำมกฎกระทรวงกำรประกัน
คุณภำพ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๕.๑.๒ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด  

      ๕.๑.๓ มีพัฒนำกำรของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O – NET) ของทุกวิชำ ในทุกระดับชั้น 
ของสถำนศึกษำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ หรือมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  
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(O – NET) ของทุกวิชำ ในทุกระดับชั้นของสถำนศึกษำสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยประดับประเทศ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
(ใช้ผลกำรวิเครำะห์พัฒนำกำรจำก สทศ.สพฐ.) 
     ๕.๑.๔ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม และมีระดับคุณภำพดีมำก  
    ๕.๑.๕ ได้รับกำรยอมรับจำกสถำนศึกษำอ่ืนในสังกัด ในกำรเป็นสถำนศึกษำแกนน ำและแบบอย่ำงด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

 ๕.๒ การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล สถำนศึกษำที่ได้รับกำรคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จะได้รับกำรประกำศ
รำยชื่อและเข้ำรับกำรคัดเลือกเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ โดยมีองค์ประกอบในกำรคัดเลือก ๕ 
องค์ประกอบ (๑๕ คะแนน) ดังนี้ 

 องค์ประกอบท่ี 1 การก าหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ  (ประเด็นพิจำรณำ ๕ ประเด็น)  
  ค าอธิบาย : สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศ เป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด ปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำ วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง
สถำนศึกษำ และบริบทของสถำนศึกษำ โดยระบุองค์ประกอบ ประเด็นกำรพิจำรณำ และเกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ  
พร้อมทั้งก ำหนดเป้ำประสงค์ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระยะ 3 - 5 ปี และก ำหนดเป้ำหมำยรำยปีที่ใช้สถำนศึกษำ 
เป็นฐำน โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกฝ่ำยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 องค์ประกอบท่ี ๒ การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน  (ประเด็นพิจำรณำ  ๗  ประเด็น) 
  ค าอธิบาย : สถำนศึกษำสื่อสำร สร้ำงควำมตระหนัก และน ำผู้ที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำน
กำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ โดยร่วมกันออกแบบระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเพ่ือรองรับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน และบรรลุตำมเป้ำประสงค์ รวมทั้ง 
ครอบคลุมกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนพัฒนำคุณภำพ จัดท ำปฏิทินกำรขับเคลื่อนคุณภำพในรอบปีที่ชัดเจน 
เพ่ือน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีสู่กำรปฏิบัติ และนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือปรับปรุง 
และพัฒนำโดยใช้กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) อย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้ง รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและผลกำรด ำเนิน
ของงำนเป็นระยะ   

 องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินความส าเร็จตามมาตรฐาน (ประเด็นพิจำรณำ  6  ประเด็น ) 
   ค าอธิบาย : สถำนศึกษำสร้ำงระบบและกลไกในกำรประเมินคุณภำพภำยในที่ใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน และประเมิน
ตนเองเป็นระยะๆ โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรที่หลำกหลำยสอดคล้องตำมบริบทของสถำนศึกษำ และกฎกระทรวง 
ที่ก ำหนดไว้ เพ่ือให้ได้สำรสนเทศและผลกำรประเมินตนเองที่ตรงตำมสภำพจริงและเชื่อถือได้  และน ำสำรสนเทศ 
จำกกำรประเมิน วิธีกำรปฏิบัติที่ดี และกำรศึกษำแนวคิดเพ่ิมเติม มำใช้ปรับปรุงพัฒนำระบบงำนอย่ำงต่อเนื่อง และสื่อสำร
แก่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลำกรทุกฝ่ำย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

     องค์ประกอบที่ ๔ การน าการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ (ประเด็น
พิจำรณำ  3 ประเด็น) 

ค าอธิบาย : สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เกิดประสิทธิผล ก่อให้เกิดกำรพัฒนำ ด้ำนคุณภำพ
ผู้เรียน ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่สะท้อนกำรพัฒนำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อย 3 ปี รวมทั้งสถำนศึกษำ
สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมต้นแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำอ่ืน ต่อวงวิชำกำร หรือต่อสังคมอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๕ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๕ 

องค์ประกอบท่ี 5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประเด็นพิจำรณำ ๖  ประเด็น) 
ค าอธิบาย : ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตระหนักในคุณค่ำ 

ของระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ผู้บริหำรสถำนศึกษำแสดงภำวะผู้น ำและเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมขับเคลื่อนคุณภำพสถำนศึกษำ โดยจัดโครงสร้ำง ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ ผู้รับผิดชอบ จัดท ำคู่มือและแนวปฏิบัติ
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนำคต  
สร้ำงเครือข่ำยร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือให้มีสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุม 
เป็นปัจจุบัน และเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ ส่งเสริมให้ครูพัฒนำบทเรียนร่วมกันผ่ำนกระบวนกำร PLC และสร้ำงนวัตกรรม
กำรจัดกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมกำรประกันคุณภำพ
ทั้งระดับห้องเรียนและระดับสถำนศึกษำ เพ่ือสะท้อนกำรเกิดวัฒนธรรมคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องทั้งในส่วนของคณะครู
และองค์กรในภำพรวม 
   กำรพิจำรณำกำรให้คะแนน  แตล่ะองค์ประกอบมีคะแนนเต็ม ๓ คะแนน โดยคะแนนมีตั้งแต่ คะแนน ๐ – ๓  คะแนน 
และมีควำมหมำย ดังนี้ 
คะแนน ๐  คะแนน  หมำยถึง สถำนศึกษำไม่มีหรือไม่ปฏิบัติตำมประเด็นที่ก ำหนดไว้  
คะแนน ๑  คะแนน  หมำยถึง สถำนศึกษำมีหรือปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีพัฒนำกำรสูงขึ้น 
  ในช่วง ๓ ปี ย้อนหลัง หรือ ด ำรงสภำพ ตำมประเด็นที่ก ำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของประเด็น 
                               กำรพิจำรณำในแต่ละองค์ประกอบ 
คะแนน ๒  คะแนน  หมำยถึง สถำนศึกษำมีหรือปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีพัฒนำกำรสูงขึ้น 
                           ในช่วง ๓ ปี ย้อนหลัง หรือ ด ำรงสภำพ ตำมประเด็นที่ก ำหนด ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ – ๘๐ ของประเด็น 
                           กำรพิจำรณำในแต่ละองค์ประกอบ 

คะแนน ๓  คะแนน  หมำยถึง สถำนศึกษำมีหรือปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีพัฒนำกำรสูงขึ้น 
        ในช่วง ๓ ปี ย้อนหลัง หรือ ด ำรงสภำพ ตำมประเด็นที่ก ำหนด มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของประเด็น 
                               กำรพิจำรณำในแต่ละองค์ประกอบ 

   โดยแต่ละองค์ประกอบ มีประเด็นกำรพิจำรณำ และแบบบันทึกคะแนน ดังปรำกฏในภำคผนวก ทั้งนี้ สถำนศึกษำ 
ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๑๒ คะแนนขึ้นไป (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) โดยสถำนศึกษำที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 
ของแต่ละขนำด จะได้รับรำงวัล “ยอดเยี่ยม” และสถำนศึกษำที่ได้คะแนนรวมเป็นล ำดับที่ ๒ - ๓ ของแต่ละขนำด  
จะได้รับรำงวัล “ดีเด่น”  

๖. วิธีการด าเนินการ 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงก ำหนดให้ด ำเนินกำรตำมล ำดับ ดังนี้ 

   

 

 



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๖ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๖ 

 ๖.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

   ๖.๑.๑ คณะกรรมการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล  IQA AWARD ประจ าปี 
การศึกษา ๒๕๖๒ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๕ คน โดยมีโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรฯ 
ประกอบด้วย 

 ๑) รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
        ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    ประธำนคณะกรรมกำร 
    ๒) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  รองประธำนคณะกรรมกำร 
 3) ศึกษำนิเทศกห์รือบุคลำกรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   กรรมกำร 
 4) หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันคุณภำพ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5) ศึกษำนิเทศก์งำนประกันคุณภำพ                 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  คณะกรรมกำรชุดนี้ มีหน้ำที่ คัดกรองคุณสมบัติของสถำนศึกษำตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำ จำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
หรือหลักฐำนที่มีลำยลักษณ์อักษร เช่น ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) จำกสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)  
และผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จำกส ำนักประเมินคุณภำพและรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) เป็นต้น  
เมื่อได้รำยชื่อสถำนศึกษำที่มีคุณสมบั ติผ่ำนกำรคัดกรองแล้ว คณะกรรมกำรลงลำยมือรับรองผลและแจ้งรำยชื่อ 
แก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

  ๖.๑.๒ คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับยอดเยี่ยม เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   

      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แจ้งรำยชื่อคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ แก่ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ เพ่ือเสนอ สพฐ. 
แต่งตั้ง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๘ คน โดยมีคุณสมบัติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีควำมรูควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์
ในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ กำรบริหำรสถำนศึกษำ หรือ กำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย 

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

   คณะกรรมกำรชุดนี้ มีหน้ำที่ พิจำรณำและคัดเลือกสถำนศึกษำที่มีคุณสมบัติผ่ำนกำรคัดกรองจำกคณะกรรมกำร 
คัดกรองสถำนศึกษำเพ่ือรับกำรคัดเลือกให้รับรำงวัล  IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือก 
ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรพิจำรณำที่ สพฐ.ก ำหนดไว้  ทั้งนี้ ให้จัดคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงพ้ืนที่ 
ใน ๔ ภูมิภาค เพ่ือพิจารณา ผลงานที่ปรากฏ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานของสถานศึกษาทั้งในปัจจุบันและ 
ที่ผ่านมา ชุดละ ไม่เกิน ๗ คน ประกอบด้วย 



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๗ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๗ 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย    ประธำน 

2. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 

ที่ได้รับมอบหมำย         กรรมกำร 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำก ก.ต.ป.น. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือ หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(1 - 3 คน)             กรรมกำร 

4. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนในส ำนักงำนที่ได้รับมอบหมำย      กรรมกำร 

5. ผู้แทนกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    เมื่อด ำเนินกำรคัดเลือกเสร็จแล้ว คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ลงลำยมือชื่อรับรองผลกำรคัดเลือก และแจ้งผล
กำรคัดเลือกแก่ส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ สำมำรถแต่งตั้งอนุกรรมกำรที่มีคุณสมบัติดังกล่ำว
ข้ำงต้นเพ่ิมเติม เพ่ือด ำเนินกำรช่วยเหลือ สนับสนุนกระบวนกำรคัดเลือกสถำนศึกษำแต่ละขนำดได้ กรณีผลการคัดเลือก 
มีคะแนนเท่ากันในแต่ละขนาด ให้พิจารณาร่องรอยหลักฐานที่ได้จากการลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของศึกษานิเทศก์กลุ่มงานประกันคุณภาพและกลุ่มงานอ่ืนๆ  ที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  
และหากผลการตัดสินยังคงเท่ากันหรือเป็นประการใดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  

 ๖.๒ ขั้นตอนการพิจารณา 

    ๖.๒.๑ การคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
   ๑) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยกลุ่มงำนประกันคุณภำพ แจ้งรำยละเอียดแนวทำงกำรคัดเลือก
สถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ให้แก่สถำนศึกษำในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน โดยต้องไม่ให้
สถานศึกษาในสังกัดสมัครเพื่อรับการคัดเลือก หรือจัดท าเอกสารใดๆเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
   ๒) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดกรองสถำนศึกษำเพ่ือรับกำรคัดเลือก 
ให้รับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
   ๓) คณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรคัดกรองคุณสมบัติของสถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัดตำมเกณฑ์ที่ สพฐ. 
ก ำหนดไว้ จ ำแนกตำมขนำดเล็ก กลำง ใหญ ่และใหญ่พิเศษ และลงลำยมือชื่อรับรองผลกำรคัดกรองตำมแบบรำยงำนผล 
กำรคัดกรองคุณสมบัติของสถำนศึกษำเพื่อรับกำรคัดเลือกให้รับรำงวัล  IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
พร้อมจัดส่งให้แก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำยใน ๑ วันท ำกำร นับจำกด ำเนินกำรคัดกรองแล้วเสร็จ 
   ๔) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดกรองคุณสมบัติตำมเกณฑ์ 
ที่ก ำหนด ภำยใน ๑ วันท ำกำร นับจำกได้รับรำยชื่อ และเปิดโอกำสให้สถำนศึกษำอ่ืนๆ ร่วมแสดงกำรยอมรับกำรเป็นผู้น ำ
และแบบอย่ำงด้ำนกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำตำมประกำศ หลังจำกติดประกำศและประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำง 
ในกำรสื่อสำรระหว่ำงสถำนศึกษำในสังกัดกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำภำยใน ๕ วันท ำกำรแล้ว หำกพ้นก ำหนด 
ให้ถือว่ำสถำนศึกษำนั้น  ๆได้รับกำรยอมรับจำกสถำนศึกษำอ่ืน  ๆแล้ว  หำกมีสถำนศึกษำใดที่ได้รับกำรท้วงติง ขอให้ผลกำรพิจำรณำ
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรคัดกรองฯ และถือเป็นที่สิ้นสุด 
   ๕) สถำนศึกษำที่มีรำยชื่อตำมประกำศ จะได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD 
โดยคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ระดับ สพฐ. ลงพ้ืนที่พิจำรณำ ผลงำนที่ปรำกฏ กระบวนกำรพัฒนำ และผลกำรด ำเนินงำน 
ของสถำนศึกษำท้ังในปัจจุบันและท่ีผ่ำนมำ 

  



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๘ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๘ 

 ๖.๒.๒ การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล  IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

   ๑) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แจ้งรำยชื่อคณะกรรมกำรคัดเลือกสถำนศึกษำที่มีระบบและกลไก
กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม เพ่ือรับรำงวัล  
IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ แก่ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ เพ่ือเสนอ สพฐ. ลงนำมแต่งตั้ง  
   ๒) คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ สำมำรถแต่งตั้งอนุกรรมกำรที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้น เพ่ือด ำเนินกำร
ช่วยเหลือและสนับสนุนกระบวนกำรคัดเลือกสถำนศึกษำแต่ละขนำดตำมควำมจ ำเป็น 
 ๓) คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกสถำนศึกษำตำมรำยชื่อที่ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ประกำศให้ทรำบ จ ำแนกตำมขนำดเล็ก  กลำง  ใหญ่  และใหญ่พิเศษ โดยใช้ แบบบันทึกคะแนน
คัดเลือกสถำนศึกษำ และเกณฑ์กำรพิจำรณำที่ สพฐ. ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรทุกท่ำนที่ได้รับมอบหมำย 
ให้คัดเลือกสถำนศึกษำใด ให้น ำคะแนนรำยบุคคลของกรรมกำรทุกคนมำพิจำรณำร่วมกัน เพ่ือตัดสินให้เป็นคะแนน
ของสถำนศึกษำนั้นๆ หากผลการคัดเลือกมีคะแนนเท่ากันในแต่ละขนาด ให้พิจารณาร่องรอยหลักฐานที่ได้จากการลงพื้นที่
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศึกษานิเทศก์กลุ่มงานประกันคุณภาพและกลุ่มงานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และหากผลการตัดสินยังคงเท่ากันหรือเป็นประการใดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
   ๔) คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ลงลำยมือชื่อรับรองผลกำรคัดเลือก ตำม แบบรำยงำนผลกำรคัดเลือก
สถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัล  IQA AWARD ประจ ำปี ๒๕๖๒ โดยเรียงตำมล ำดับของสถำนศึกษำที่ได้คะแนนสูงสุดลงมำถึงต่ ำสุด 
และแนบแบบบันทึกคะแนนคัดเลือกสถานศึกษาของกรรมการคัดเลือก รายบุคคล และฉบับสรุปรวม จัดส่งให้แก่
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำยใน ๑ วันท ำกำร นับจำกด ำเนินกำรคัดเลือกแล้วเสร็จ 
   ๕) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลยอดเยี่ยม และรำงวัลดีเด่น 
ภำยใน ๑ วันท ำกำร นับจำกได้รับผลกำรคัดเลือก หลังจำกติดประกำศและประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงสถำนศึกษำในสังกัดกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้วภำยใน ๓ วันท ำกำร หำกพ้นก ำหนดให้ถือว่ำสถำนศึกษำ
นั้น  ๆได้รับกำรยอมรับจำกสถำนศึกษำอ่ืน  ๆแล้ว แต่หำกมีสถำนศึกษำใดที่ได้รับกำรท้วงติง ขอให้ผลกำรพิจำรณำอยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ และถือเป็นที่สิ้นสุด พร้อมทั้ง ให้เร่งน ำส่งประกำศ ผลกำรคัดเลือกรำยชื่อสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัล
ยอดเยี่ยม และรำงวัลดีเด่น ให้แก่ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ผ่ำนทำง e-mail address http://iqa.obec62@gmail.com  
อย่ำงช้ำภำยในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
   ๖) สถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลทุกประเภทตำมประกำศ ให้เตรียมกำรเข้ำรับรำงวัล IQA AWARD 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ และเข้ำร่วมแสดงผลงำนในกิจกรรม กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ตำมวันเวลำที่ก ำหนด โดยสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัล ระดับยอดเยี่ยม ของสถำนศึกษำทุกขนำด จะเป็นผู้แทน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำร การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้“ระบบและกลไก 
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD”ภำยใต้งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ ๖๙ ปีกำรศึกษำ 256๒ ซ่ึง สพฐ. จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบในโอกำสต่อไป 
   ๗) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดส่งรำยงำนผลกำรคัดเลือกสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลทุกประเภท 
พร้อมแนบแบบบันทึกคะแนนคัดเลือกสถำนศึกษำของกรรมกำรคัดเลือก รำยบุคคล และ ฉบับสรุปรวม และผลกำรด ำเนินกำร
ทุกขั้นตอน ตำม แบบ IQA #  ให้แก่ สพฐ. (รำยละเอียดดังภำคผนวก) ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือประกอบ 
กำรจัดส่งรำงวัลให้แก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และน ำไปด ำเนินกำรมอบรำงวัลเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ  
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่สถำนศึกษำในสังกัดต่อไป  

http://iqa.obec62@gmail.com


แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๙ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๙ 

   ๘) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรมอบรำงวัลเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่สถำนศึกษำ ที่ได้รับรำงวัล 
และน ำผลงำนดังกล่ำวไปจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่สถำนศึกษำอ่ืนในสังกัดต่อไป 

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



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๑๐ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๑๐ 

รายช่ือคณะผู้จัดท า 
แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 

เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

......................................................................... 
ที่ปรึกษา 

๑. ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์          เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
๒. ดร.พีระ รัตนวิจิตร          รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพักตร์  พิบูลย์   กรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๔. นำยนคร  ตังคะพิภพ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ ส ำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณภำพเยำวชน 
๕. ดร.สุดำ  สุขอ่ ำ            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
๖. ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

คณะผู้จัดท า 

1. ดร.ชวลิต  โพธิ์นคร ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำเครื่องมือวัดผล 

ประธำนคณะกรรมกำร 

2. ดร.อธิวัฒน์   เจี่ยวิรรธน์กุล รองผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองประธำนคณะกรรมกำร 

3. รศ.ดร.ขจรศักดิ์  บัวระพันธ์ อำจำรย์ สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้   
มหำวิทยำลัยมหิดล 

กรรมกำร 

4. รศ.ดร.เกตุมณี   มากมี อดีตคณบดี คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมกำร 

5. รศ.ดร. รัชนีกร   ทองสุขดี หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กรรมกำร 

6. รศ.ดร. อัญชลี   สารรัตนะ อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กรรมกำร 

7. ดร.วิวัฒน์   เพชรศรี 
 

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

กรรมกำร 

8. นางญาณกร   จันทหาร ข้าราชการบ านาญ  
ผอ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมกำร 

9. นางสาวอุศมา   เทศแก่น ข้าราชการบ านาญ ผอ. สถานศึกษาเชี่ยวชาญ  
โรงเรียนเศรษฐเสถียร 

กรรมกำร 

10. นายคูณ   นามบุรินทร์ ข้าราชการบ านาญ ผอ. สถานศึกษาเชี่ยวชาญ  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 

กรรมกำร 

11. นายสุรสิทธิ์  สราวิช ข้าราชการบ านาญ ผอ. สถานศึกษาช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล  

กรรมกำร 

12. นางสุนันท์   จารุพันธ์ ข้าราชการบ านาญ ผอ.สถานศึกษาช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 

กรรมกำร 



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๑๑ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๑๑ 

13. นางศรีจิตต์   ขวัญแก้ว ข้าราชการบ านาญ ผอ. สถานศึกษาช านาญการพิเศษ   
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 

กรรมกำร 

14. นางสมบูรณ์   อาศิรพจน์ ข้าราชการบ านาญ ผอ. สถานศึกษาช านาญการพิเศษ   
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 

กรรมกำร 

15. ดร.เฉลิม  ฟักอ่อน ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ กรรมกำร 

16. ดร.วดำภรณ์  พูลผลอ ำนวย ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

17. ดร.นิพนธ์  เสือก้อน ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผอ. สถำนศึกษำช ำนำญพิเศษ   
สพม.เขต 1 

กรรมกำร 

18. ดร.ภำสกร  พงษ์สิทธำกร ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้อ ำนวยกำร ศนฐ. สพฐ. กรรมกำร 

19. ดร.สุรำงค์  วิสุทธิสระ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผอ.สถำนศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  
สศศ. สพฐ. 

กรรมกำร 

20. นำงนิรมล  โพธะ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ สพป.สมุทรปรำกำร เขต ๒        

กรรมกำร 

21. นำยจิรวัฒน์  ขวัญช่วย ข้ำรำชกำรบ ำนำญ รอง ผอ. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ช ำนำญกำรพิเศษ  สพม. เขต ๑๐ 

กรรมกำร 

22. ดร.ทรงพร พนมวัน ณ อยธุยำ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ รองผอ. สถำนศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  
สพป.สมุทรสงครำม 

กรรมกำร 

23. นำยปรีชำ  ทุติยำภรณ ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผอ.สถำนศึกษำเชี่ยวชำญ     
สพป.รำชบุรี เขต ๑ 

กรรมกำร 

24. นำงกัญญำ  วัฒนถำวร ข้ำรำชกำรบ ำนำญ รองหัวหน้ำหน่วยศึกษำนิเทศก์ สพฐ. กรรมกำร 

25. นำงสำวจุฑำมำศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรและสื่อกำรเรียนรู้ 
ด้ำนเทคโนโลยี  สพฐ. 

กรรมกำร 

26. นำงศิริกุล พำนพล ผอ. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ด้อยโอกำส 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

กรรมกำร 

27. นำงสำวพรรณี คุณำกรบดินทร์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

กรรมกำร 

28. นำงศรีธร  สักลอ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

กรรมกำร 

29. นำงสำวเมธำวี ภุมรินทร์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

กรรมกำร 

30. นำงผ่องศรี  พรรณรำย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ   

กรรมกำร 

31. นำงสำวจิตรปกรณ์   บุญนะ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ส ำนกัทดสอบทำงกำรศึกษำ ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
32. นำยประพล  ฐำนเจริญ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ส ำนกัทดสอบทำงกำรศึกษำ ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
33. นำงสำวอรพรรณ แก้วน้อย นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ส ำนกัทดสอบทำงกำรศึกษำ ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
34. นำยภำนรินทร์  ปุ๊กน้อย ครู โรงเรียนวัดบำงกะพ้อม(คงลำภยิ่งประชำนุสรณ์) 

สพม.เขต 10 
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๑๒ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๑๒ 

๓๕. นำยภำณุพล  สินศุข พนักงำนรำชกำร  ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
36. นำยประสิทธิ์ สุขประสพโภคำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
37. นำงสำวนฤมล  ก ำชุน  พนักงานจ้างเหมาบริการ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๑๓ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๑๓ 

 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๑๔ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๑๔ 

แบบรายงาน 

ผลการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทสถานศึกษา ที ่ ชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดกรองตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 
ขนาดเล็ก 
 ๑  
 ๒  
 ๓  
 ๔  
 ๕  
ขนาดกลาง 
 ๑  
 ๒  
 ๓  
 ๔  
 ๕  
ขนาดใหญ่ 
 ๑  
 ๒  
 ๓  
 ๔  
 ๕  
ขนาดใหญ่พิเศษ 
 ๑  
 ๒  
 ๓  
 ๔  
 ๕  

ทั้งนี้ หำกไม่มีสถำนศึกษำใดมีคุณสมบัติผ่ำนเกณฑ์กำรคัดกรอง ขอให้ระบุข้อควำม “ไม่มีสถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรคัดกรอง”
ลงในแบบรำยงำน และน ำส่งผลกำรคัดกรองตำมข้ันตอนที่ก ำหนดไว้ 

 
   ลงชื่อ.......................................................  ผู้รับรองผลกำรคัดกรอง 
        (                                         ) 

                    ประธำนหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรคัดกรองสถำนศึกษำ 

                      เพ่ือรับกำรคัดเลือกให้รับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 
 

                    วันที่ .................. เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๕ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๑๕ 

                                             ค าชี้แจง 

แบบบันทึกคะแนนคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA  AWARD ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
.................................................... 

 ๑. แบบบันทึกคะแนนฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือให้คะแนน ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ของสถำนศึกษำทุกขนำดที่ผ่ำนกำรคัดกรองคุณสมบัติ และได้รับกำรประกำศ
รำยชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก เพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ โดยมีองค์ประกอบของกำรพิจำรณำ
เป็น  ๕  องค์ประกอบ ดังนี้ 

    องค์ประกอบท่ี 1 การก าหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ  ประเด็นพิจำรณำ  ๕  ประเด็น 

   องค์ประกอบท่ี ๒ การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน  ประเด็นพิจำรณำ  ๗  ประเด็น 

     องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินความส าเร็จตามมาตรฐาน ประเด็นพิจำรณำ  6  ประเด็น 

   องค์ประกอบท่ี ๔ การน าการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ            
          ประเด็นพิจำรณำ  3  ประเด็น 
    องค์ประกอบท่ี 5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเด็นพิจำรณำ  ๖  ประเด็น 
     
 ๒. กำรให้คะแนน ให้กรรมกำรที่เป็นผู้คัดเลือกทุกคน ให้คะแนนโดยใช้ค ำอธิบำยองค์ประกอบ และประเด็น
กำรพิจำรณำเป็นแนวทำงกำรคัดเลือกร่วมกับข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ และกำรตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องที่เป็นรูปธรรมที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีพัฒนำกำรสูงขึ้นในช่วง ๓ ปี ย้อนหลัง (ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕9 – ๒๕๖1) ของผลงำนที่ปรำกฏ  กระบวนกำรพัฒนำ และผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ในกำรพิจำรณำ 
แต่ละองค์ประกอบ  มีคะแนนเต็ม ๓ คะแนน โดยคะแนน มีตั้งแต่คะแนน ๐ – ๓  คะแนน และมีควำมหมำย ดังนี้ 
 

คะแนน ๐  คะแนน  หมำยถึง สถำนศึกษำไม่มีหรือไม่ปฏิบัติตำมประเด็นที่ก ำหนดไว้  
คะแนน ๑  คะแนน   หมำยถึง สถำนศึกษำมีหรือปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีพัฒนำกำร                 
        สูงขึ้น ในช่วง ๓ ปี ย้อนหลัง หรือ ด ำรงสภำพ ตำมประเด็นที่ก ำหนด น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของประเด็น 
        กำรพิจำรณำในแต่ละองค์ประกอบ 
คะแนน ๒  คะแนน  หมำยถึง สถำนศึกษำมีหรือปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีพัฒนำกำรสูงขึ้น  
       ในช่วง ๓ ปี ย้อนหลัง หรือ ด ำรงสภำพ ตำมประเด็นที่ก ำหนด ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ – ๘๐ ของประเด็น 
       กำรพิจำรณำในแต่ละองค์ประกอบ 

คะแนน ๓  คะแนน  หมำยถึง สถำนศึกษำมีหรือปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีพัฒนำกำรสูงขึ้น 
       ในช่วง ๓ ปี ย้อนหลัง หรือ ด ำรงสภำพ ตำมประเด็นที่ก ำหนด มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของประเด็น
       กำรพิจำรณำในแต่ละองค์ประกอบ 

   ทั้งนี้  สถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๑๒ คะแนน ขึ้นไป (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  
โดยสถำนศึกษำที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ของแต่ละขนำด จะได้รับรำงวัล “ยอดเยี่ยม” และสถำนศึกษำที่ได้คะแนนรวม
เป็นล ำดับที่ ๒-๓ ของแต่ละขนำด จะได้รับรำงวัล “ดีเด่น”  



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๑๖ 
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๑๖ 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

แบบบันทึกคะแนนคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA  AWARD ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

องค์ประกอบท่ี 1 การก าหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ ( ๓ คะแนน ) 
ค าอธิบาย :  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศ เป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด ปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำ วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง
สถำนศึกษำ และบริบทของสถำนศึกษำ โดยระบุองค์ประกอบ ประเด็นกำรพิจำรณำ และเกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ พร้อมทั้ง
ก ำหนดเป้ำประสงค์ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระยะ 3 - 5 ปี และก ำหนดเป้ำหมำยรำยปีที่ใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน 
โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกฝ่ำยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ประเด็นการพิจารณา 
    ๑.๑ บุคลำกรทุกฝ่ำยของสถำนศึกษำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศ  เป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด ปรัชญำ 
กำรจัดกำรศึกษำ และวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งสถำนศึกษำ  
 1.2 สถำนศึกษำระบุองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ประเด็นกำรพิจำรณำ และเกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพที่สอดคล้อง
กับบริบทของสถำนศึกษำไว้ในมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงครบถ้วนและชัดเจน 

1.3 สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดเป้ำประสงค์ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระยะ 3-5 ปี และสอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม และควำมโดดเด่นเฉพำะของสถำนศึกษำ 

1.4 สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพรำยปีที่แสดงถึงควำมท้ำทำยต่อกำรพัฒนำคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกฝ่ำยของสถำนศึกษำและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย    

1.5 สถำนศึกษำมีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และผลกำรประเมิน 
กำรจัดกำรศึกษำของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำเป็นข้อมูลฐำน (Baseline data) ในกำรก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินงำน และเป้ำประสงคข์องตนเองและหน่วยงำนต้นสังกัด 

ผลการพิจารณา                            
สรุปความเห็นประกอบการพิจารณา และ ความโดดเด่นที่ปรากฎ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   คะแนนที่ได้ 
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๑๗ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๑๗ 

องค์ประกอบท่ี ๒ การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน ( ๓ คะแนน ) 
ค าอธิบาย : สถำนศึกษำสื่อสำร สร้ำงควำมตระหนัก และน ำผู้ที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนกำรศึกษำ
ที่ก ำหนดไว้ โดยร่วมกันออกแบบระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเพ่ือรองรับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน และบรรลุตำมเป้ำประสงค์ รวมทั้ง ครอบคลุมกำรจัดสรร
ทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนพัฒนำคุณภำพ จัดท ำปฏิทินกำรขับเคลื่อนคุณภำพในรอบปีที่ชัดเจนเพ่ือน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
สู่กำรปฏิบัติ และนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำโดยใช้กระบวนกำรชุมชน 
แห่งกำรเรียนรู้ (PLC) อย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้ง รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและผลกำรด ำเนินของงำนเป็นระยะ   

ประเด็นการพิจารณา 
๒.๑ ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้น ำกำรขับเคลื่อนคุณภำพ และสื่อสำร สร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกรมีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำและเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง 
๒.๒ สถำนศึกษำออกแบบระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำสู่มำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ 

โดยครอบคลุมภำระงำน บทบำทหน้ำที่ และสอดคล้องกับสภำพกำรเปลี่ยนแปลง โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒.๓ สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำและบรรลุตำมเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

๒.๔ สถำนศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเพ่ือบรรลุตำมเป้ำหมำยรำยปี โดยจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุน
กำรพัฒนำคุณภำพ และมีปฏิทินกำรขับเคลื่อนคุณภำพตำมแผนงำนในรอบปีที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 

๒.๕ ผู้บริหำรสถำนศึกษำสนับสนุนผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และก ำกับ ติดตำม 
ตรวจสอบ และนิเทศงำนอย่ำงสม่ ำเสมอตำมปฏิทินกำรขับเคลื่อนคุณภำพ 

๒.๖ สถำนศึกษำก ำหนดกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของด ำเนินงำนเป็นระยะๆ อย่ำงต่อเนื่อง และใช้กระบวนกำร 
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ (PLC) ในกำรปรับปรุงพัฒนำงำน พัฒนำบุคลำกร และให้ควำมช่วยเหลือ 

๒.๗ สถำนศึกษำมีกำรศึกษำรูปแบบกำรขับเคลื่อนคุณภำพและใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ  
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 

ผลการพิจารณา                                                                                       
สรุปความเห็นประกอบการพิจารณา และ ความโดดเด่นที่ปรากฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   คะแนนที่ได้ 



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๑๘ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๑๘ 

องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินความส าเร็จตามมาตรฐาน ( ๓ คะแนน ) 

ค าอธิบาย : สถำนศึกษำสร้ำงระบบและกลไกในกำรประเมินคุณภำพภำยในที่ใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน และประเมิน
ตนเองเป็นระยะๆ โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรที่หลำกหลำยสอดคล้องตำมบริบทของสถำนศึกษำ และกฎกระทรวง 
ที่ก ำหนดไว้ เพ่ือให้ได้สำรสนเทศและผลกำรประเมินตนเองที่ตรงตำมสภำพจริงและเชื่อถือได้  และน ำสำรสนเทศ 
จำกกำรประเมิน วิธีกำรปฏิบัติที่ดี และกำรศึกษำแนวคิดเพ่ิมเติม มำใช้ปรับปรุงพัฒนำระบบงำนอย่ำงต่อเนื่อง และสื่อสำร
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลำกรทุกฝ่ำย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ประเด็นการพิจารณา 

3.1 สถำนศึกษำมีระบบและกลไกในกำรประเมินคุณภำพภำยในที่สอดคล้องตำมบริบทของสถำนศึกษำ 
และเป็นไปตำมกฎกระทรวงที่ก ำหนดไว้ 

๓.๒ สถำนศึกษำมีคณะกรรมกำรที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยและผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก  
และใช้เครื่องมือ วิธีกำรที่หลำกหลำย และเหมำะสมตำมตำมบริบทเพ่ือประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ    

3.๓ สถำนศึกษำมีกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำน เป็นระยะ ๆ  
๓.๔ สถำนศึกษำมีสำรสนเทศและผลกำรประเมินตนเองที่ตรงตำมสภำพจริงและเชื่อถือได้ 
๓.๕ สถำนศึกษำจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินเพ่ือสื่อสำรแก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำย 

   3.๖ สถำนศึกษำน ำสำรสนเทศจำกกำรประเมิน และศึกษำแนวคิด วิธีกำรปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับปรุงพัฒนำ
ระบบงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 

ผลการพิจารณา                                                                                       
สรุปความเห็นประกอบการพิจารณา และ ความโดดเด่นที่ปรากฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   คะแนนที่ได้ 



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๑๙ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๑๙ 

องค์ประกอบท่ี ๔ การน าการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ ( ๓ คะแนน ) 

ค าอธิบาย : สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เกิดประสิทธิผล ก่อให้เกิดกำรพัฒนำ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่สะท้อนกำรพัฒนำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อย 3 ปี รวมทั้งสถำนศึกษำสำมำรถ 
สร้ำงนวัตกรรมต้นแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำอ่ืน ต่อวงวิชำกำร หรือต่อสังคมอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ประเด็นการพิจารณา 

๔.๑ ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม ในระยะ ๓ ปี 
ที่สะท้อนกำรพัฒนำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

 คุณภำพผู้เรียน พิจำรณำจำก 

๔.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
            ผู้เรียนมีทักษะในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
ในแต่ละระดับชั้น 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
            ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดจ ำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ โดยใช้เหตุผล
ประกอบกำรตัดสินใจ มีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล 
 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
            ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมควำมรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและกำรท ำงำนเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ควำมรู้ 
และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ อำจเป็นแนวควำมคิด โครงกำร โครงงำน ชิ้นงำน ผลผลิต 
 ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรพัฒนำตนเองและสังคม 
ในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท ำงำน อย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            ผู้เรียนบรรลุและมีควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำจำกพ้ืนฐำนเดิมในด้ำนควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ทักษะ กระบวนกำรต่ำงๆ รวมทั้งมีควำมก้ำวหน้ำในผลกำรทดสอบระดับชำติ หรือผลกำรทดสอบอื่นๆ 
   ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
            ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนในกำรจัดกำร เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น กำรท ำงำน 
หรืองำนอำชีพ 
 

 ๔.๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
            ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคำรพในกฎกติกำ มีค่ำนิยมและจิตส ำนึกตำมที่สถำนศึกษำ
ก ำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๒๐ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๒๐ 

 ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
            ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญำไทย 
 ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
            ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในด้ำน เพศ วัย เชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ
วัฒนธรรม ประเพณี                                                                                                                                          
 ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
            ผู้เรียนมีกำรรักษำสุขภำพกำย สุขภำพจิต อำรมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย
สำมำรถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่ำงมีควำมสุข เข้ำใจผู้อ่ืน ไม่มีควำมขัดแย้งกับผู้อื่น 
๔.๒ ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
อย่ำงเป็นรูปธรรม ในระยะ ๓ ปี ที่สะท้อนกำรพัฒนำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  พิจำรณำจำก 

๔.๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธะกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธะกิจ ไว้อย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 

ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 ๔.๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบทั้งในส่วนกำรวำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรน ำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผล  
และปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรบริหำรอัตรำก ำลัง ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีระบบกำรนิเทศภำยใน กำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่ วนร่วม 
กำรวำงแผน ปรับปรุง และพัฒนำ และร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 

๔.๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร ทั้งด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูต รที่เน้น
คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย หมำยรวมถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

๔.๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครู บุคลำกร ให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ และจัดให้มีชุมชน       
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ มำใช้ในกำรพัฒนำงำนและกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๔.๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน และสภำพแวดล้อมทำงสังคม 
ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ และมีควำมปลอดภัย 

๔.๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 สถำนศึกษำจัดระบบกำรจัดหำ กำรพัฒนำและกำรบริกำร เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๒๑ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๒๑ 

๔.๓ ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่ำงเป็นรูปธรรม ในระยะ ๓ ปี ที่สะท้อนกำรพัฒนำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  พิจำรณำจำก 

๔.๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

   จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้เฉพำะส ำหรับผู้ที่มีควำมจ ำเป็นและต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับกำรฝึกทักษะ แสดงออก 
แสดงควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้ น ำเสนอผลงำนและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๔.๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 มีกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้  
โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกสื่อที่หลำกหลำย 
 ๔.๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน โดยเน้นกำรกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
 ๔.๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีกำร
วัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ เรียนเพ่ือน ำไป  
ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ 
 ๔.๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน ำไป  
ใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

ผลการพิจารณา                                                                                       
สรุปความเห็นประกอบการพิจารณา และ ความโดดเด่นที่ปรากฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   คะแนนที่ได้ 



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๒๒ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๒๒ 

องค์ประกอบท่ี 5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ค าอธิบาย : ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตระหนักในคุณค่ำของระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ผู้บริหำรสถำนศึกษำแสดงภำวะผู้น ำและเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วม
ขับเคลื่อนคุณภำพสถำนศึกษำ โดยจัดโครงสร้ำง ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ ผู้รับผิดชอบ จัดท ำคู่มือและแนวปฏิบัติตำม
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนำคต  
สร้ำงเครือข่ำยร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือให้มีสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุม 
เป็นปัจจุบัน และเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ ส่งเสริมให้ครูพัฒนำบทเรียนร่วมกันผ่ำนกระบวนกำร PLC และสร้ำงนวัตกรรม
กำรจัดกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมกำรประกันคุณภำพ
ทั้งระดับห้องเรียนและระดับสถำนศึกษำ เพ่ือสะท้อนกำรเกิดวัฒนธรรมคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องทั้งในส่วนของคณะครู
และองค์กรในภำพรวม 

ประเด็นการพิจารณา 
  5.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรแกนน ำมีภำวะผู้น ำ สำมำรถบริหำรจัดกำรให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยร่วมกัน
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพภำยในที่สะท้อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
  5.2 สถำนศึกษำเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) และบุคลำกรสถำนศึกษำเป็นบุคคล
แห่งกำรเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน โดยใช้กระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ 
(PLC) อย่ำงต่อเนื่อง  
  5.3 กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพเกิดขึ้นทั้งในระดับสถำนศึกษำ ระดับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับห้องเรียน 
และระดับรำยบุคคล สะท้อนถึงควำมตระหนักในคุณค่ำและเกิดวัฒนธรรมคุณภำพในตัวบุคคลและองค์กรในภำพรวม 
  5.4 สถำนศึกษำมีโครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่ ผู้รับผิดชอบ และคู่มือและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน ตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ที่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต 
  ๕.๕ สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศให้พร้อมใช้ มีข้อมลูที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ครบถ้วน  
เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมภำรกิจของสถำนศึกษำ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  5.๖ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมกับสถำนศึกษำในกำรวำงแผนและขับเคลื่อนคุณภำพสู่มำตรฐำน
กำรศึกษำ อย่ำงต่อเนื่อง ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

ผลการพิจารณา                                                                                       
สรุปความเห็นประกอบการพิจารณา และ ความโดดเด่นที่ปรากฎ 
 
 
 
 
 
 
 

   คะแนนที่ได้ 



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๒๓ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๒๓ 

 
 
 

สรุปคะแนนที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                                                 วันที่ .......................เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๒๔ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๒๔ 

แบบสรุปคะแนนรวม 
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สถานศึกษาประเภท ขนาด................... 
โรงเรียน ...................................................ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................................... 

รายการที่ใช้ประเมิน 
ล าดับที่ของ
กรรมการ 

คะแนนที่ให้ของกรรมการรายบุคคล 
ในแต่ละองค์ประกอบ 

คะแนนที่ได้ 
จากการประชุมพจิารณาร่วมกัน 

ตอนที่ ๑ ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ ๑  
กำรก ำหนดเป้ำหมำยมำตรฐำนคุณภำพ 
 ( ๕ ประเด็น ) 

๑   
๒  
๓  
๔  
๕  

 ๖   
 ๗   
 ๘   
องค์ประกอบที่ ๒  
กำรขับเคลื่อนคุณภำพสู่มำตรฐำน 
( ๗ ประเด็น ) 

๑   
๒  
๓  
๔  
๕  

 ๖   
 ๗   
 ๘   
องค์ประกอบที่ ๓  
กำรประเมินควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำน  
( 6 ประเด็น ) 

๑   
๒  
๓  
๔  
๕  

 ๖   
 ๗   
 ๘   
องค์ประกอบที่ ๔  
กำรน ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สถำนศึกษำและ    
กำรสร้ำงคุณค่ำแก่วงวิชำกำร ( 3 ประเด็น ) 

๑   
๒  
๓  
๔  
๕  

 ๖   
 ๗   
 ๘   



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๒๕ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๒๕ 

องค์ประกอบที่ ๕  
กำรเกิดวัฒนธรรมคุณภำพที่สะท้อน 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ( ๖ ประเด็น ) 

๑   
๒  
๓  
๔  
๕  

 ๖   
 ๗   
 ๘   

รวมคะแนนที่ได้  
 
                                      ๑...........................................................................ประธำนคัดเลือก 
                                               (…………………………………………………………………..) 
                                      ๒...........................................................................รองประธำนกรรมกำรคัดเลือก 
    (…………………………………………………………………..) 
                                             ๓............................................................................กรรมกำรคัดเลือก 
    (…………………………………………………………………..) 
  ๔............................................................................กรรมกำรคัดเลือก 
    (…………………………………………………………………..) 
  ๕............................................................................กรรมกำรคัดเลือก 
    (…………………………………………………………………..) 
  ๖............................................................................กรรมกำรคัดเลือก 
     (…………………………………………………………………..) 
  ๗............................................................................กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     (…………………………………………………………………..) 
                                       ๘............................................................................กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ จ ำนวนกรรมกำรแต่ละชุด ให้เป็นไปตำมท่ีเขตพื้นท่ีกำรศึกษำก ำหนด สำมำรถปรับเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรจำกแบบได้ และกรุณำเขียนชื่อ นำมสกุล ตัวบรรจง 

 



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๒๖ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๒๖ 

แบบรายงานผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล  IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เรียงตามล าดับคะแนน 

 

ขนาด 
สถานศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือก 
คะแนนที่ได้ 

จากมากไปหาน้อย 
เล็ก 
 ๑.   
 ๒.   
 ๓.   
 ๔.   
 ๕.   
 ๖.   
 ๗.   
 ๘.   
 ๙.   
 ๑๐.   
กลาง 
 ๑.   
 ๒.   
 ๓.   
 ๔.   
 ๕.   
ใหญ่ 
    
    
ใหญ่พิเศษ 
    
    

ทั้งนี้ หำกไม่มีสถำนศึกษำใดได้รับกำรคัดเลือก ขอให้ระบุข้อควำม “ไม่มีสถำนศึกษำใดได้รับกำรคัดเลือก”ลงในแบบรำยงำน 
และน ำส่งผลกำรคัดเลือกตำมขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ 

 

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

ประธำนหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  

                                                 วันที่   ............... เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๒๗ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๒๗ 

ค าชี้แจง 

การรายงานผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกประเภท และผลการด าเนินงาน 
 

**************************** 

 

   ๑. แบบ IQA # เป็นแบบที่จัดท ำขึ้น เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรำยงำนผล  
กำรคัดเลือกสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลทุกประเภท และผลกำรด ำเนินงำนทุกขั้นตอนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยมีประเด็น 
ในกำรรำยงำนแบ่งเป็น  ๒ ตอน ดังนี้ 

      ตอนที่ ๑  ผลกำรคัดเลือกสถำนศึกษำที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพ เพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒   
     ตอนที่ ๒  ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ทุกข้ันตอน) 

 ๒. ให้จัดส่ง แบบ IQA # เฉพำะตอนที่ ๑ อย่ำงเป็นทำงกำรไปที่ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ) อำคำร สพฐ. ๓ ชั้น ๖ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร อย่างช้าภายในวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๖๒ และกรุณำส่งไฟล์งำนดังกล่ำวในรูปไฟล์ word  
ไปที่ e-mail address  http://iqa.obec62@gmail.com  อีกช่องทำงหนึ่งด้วย ในส่วนของกำรจัดส่ง  แบบ IQA #  
ตอนที่ ๒ ให้จัดส่งพร้อมแนบแผ่น CD บันทึกไฟล์ภำพ และร่องรอยหลักฐำนที่ส ำคัญ ภายใน ๕ วันท าการ นับจาก 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว  

 ทั้งนี้ ขอให้ด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ภำยในเวลำและช่องทำงที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้จัดส่งโล่
รำงวัล และเกียรติบัตร ทันกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iqa.obec62@gmail.com


แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๒๘ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๒๘ 

 

 

ตอนที่ ๑  ผลกำรคัดเลือกสถำนศึกษำท่ีมีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพ เพื่อรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปี ๒๕๖2 

ประเภทสถานศึกษา ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก คะแนนที่ได้ ระดับรางวัล 
ขนาดเล็ก 
จ ำนวนนักเรียนไม่
เกิน 300คน 

๑   ยอดเยี่ยม 
๒   ดีเด่น 
๓   ดีเด่น 

ขนาดกลาง 
จ ำนวนนักเรียน
ระหว่ำง 301 – 
1,000 คน 

๑   ยอดเยี่ยม 
๒   ดีเด่น 
๓   ดีเด่น 

ขนาดใหญ่ 
จ ำนวนนักเรียน
ระหว่ำง 1,001 – 
2,000  คน 

๑   ยอดเยี่ยม 
๒   ดีเด่น 
๓   ดีเด่น 

ใหญ่พิเศษ 
จ ำนวนนักเรียน
มำกกว่ำ 2,000 คน 
ขึ้นไป 

๑   ยอดเยี่ยม 
๒   ดีเด่น 
๓   ดีเด่น 

 

 
 
 
 

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

ประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

                                                                     วันที่   ............... เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

แบบ  IQA # 
 



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
๒๙ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๒๙ 

ตอนที่ ๒  ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน มีดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรแก่สถำนศึกษำ 

 ๒.๒ กำรคัดกรองคุณสมบัติของสถำนศึกษำจ ำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำ 

 ๒.๓ กำรประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำท่ีผ่ำนกำรคัดกรอง 

 ๒.๔ กำรคัดเลือกสถำนศึกษำจ ำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัล IQA AWARD ประจ ำปี 
กำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 ๒.๕ กำรประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรคัดเลือก 

 ๒.๖ กำรมอบรำงวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 ๒.๗ กำรจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 ๒.๘ กำรด ำเนินงำนอื่นๆ 

 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รำยงำนข้อมูล 

                                                 (.....................................................) 

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

วันท่ี .............. เดือน ...............................  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  
 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

๑ 

 
 
 
 
 




