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 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

 
ตัวชี้วัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ 

 

ตัวช้ีวัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ 
 

ตามแนวทางด าเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย 
จุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใช้ CR2ACTS 
Model จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ  ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
1. 
 

สภาพแวดล้ อม
สวยงาม 

1. ห้องประชุมและห้องท างานสะอาดเป็นระเบยีบ 
2. ห้องน้ ามีอุปกรณ์ครบ/สะอาด/มีป้ายแสดงห้องน้ าชาย-หญิง 
3. ลานจอดรถเป็นสัดส่วนมีพื้นที่เพียงพอส าหรับผู้รบับริการ 
4. ความสวยงามและความเปน็ระเบียบของสวนหย่อมและไม้

ดอกไม้ประดับ 
5. มีการแยกขยะและก าจัดขยะที่ถูกวิธี 
เกณฑ์การประเมิน  
 ระดับคะแนน 4 มีครบ 5 รายการ 

ระดับคะแนน 3 มีครบ 4 รายการ 
ระดับคะแนน 2 มีครบ 3 รายการ 
ระดับคะแนน 1 มีครบ 1-2 รายการ 

2. 
 

ห้องท างานเอื้อต่อ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  
(5 ส) 

1. ป้ายชื่อแสดงห้องท างาน/ชื่อบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 
2. ห้องท างานมีมุมพักผ่อน/มุมรับแขก 
3. มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ 
4. มีการจัดเก็บอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเป็นสัดส่วน 
5. มีการตกแต่งห้องท างาน/ห้องประชุมสวยงาม สะอาดเป็น

ระเบียบ 
เกณฑ์การประเมิน  
 ระดับคะแนน 4 มีครบ 5 รายการ 

ระดับคะแนน 3 มีครบ 4 รายการ 
ระดับคะแนน 2 มีครบ 3 รายการ 
ระดับคะแนน 1 มีครบ 1-2 รายการ 
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
3. 
 

บริการประทับใจ 1. การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว  
2. บุคลากรยิ้มแย้มแจ่มใส ต่อผู้รับบริการ 
3. มีมุมน้ าดื่มบริการแก่ผู้ขอรับบริการ 
4. มีมุมสื่อ/มุมหนังสือ/ห้องสมุด 
5. ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
เกณฑ์การประเมิน  
 ระดับคะแนน 4 มีครบ 5 รายการ 

ระดับคะแนน 3 มีครบ 4 รายการ 
ระดับคะแนน 2 มีครบ 3 รายการ 
ระดับคะแนน 1 มีครบ 1-2 รายการ 

4. 
 

ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
บริหารจัดการ 

1. ให้บริการ ICT ด้านข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ที่เป็น
ปัจจุบัน  

2. รับ-ส่ง หนังสือราชการโดยใช้ระบบ Smart Area 
3. มีโปรแกรมเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(Testing Analyze Program : TAP) 
4. มีระบบ Auto office ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเขต

พื้นที่ฯ 
5. ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบริหารงานทุกกลุ่มงาน 
เกณฑ์การประเมิน  
 ระดับคะแนน 4 มีครบ 5 รายการ 

ระดับคะแนน 3 มีครบ 4 รายการ 
ระดับคะแนน 2 มีครบ 3 รายการ 
ระดับคะแนน 1 มีครบ 1-2 รายการ 
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มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560 
 
1. ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 ใช้ เกณฑ์การประเมินตามคู่มือมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา           
ปี 2560 หน้า 5-15 

2. การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ 
 ใช้ เกณฑ์การประเมินตามคู่มือมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา          

ปี 2560 หน้า 15-49 

3. สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ใช้ เกณฑ์การประเมินตามคู่มือมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา          

ปี 2560 หน้า 15-49 
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
การปฏิบัต ิ
มี ไม่ม ี

1.   สภาพแวดล้ อม
สวยงาม 

1.   ห้องประชุมและห้องท างานสะอาดเป็น
ระเบียบ 

  

2. ห้องน้ ามีอุปกรณ์ครบ/สะอาด/มีป้ายแสดง
ห้องน้ าชาย-หญิง 

  

3. ลานจอดรถเป็นสัดส่วนมีพื้นที่ เพียงพอ
ส าหรับผู้รับบริการ 

  

4. ความสวยงามและความเป็นระเบียบของ
สวนหย่อมและไม้ดอกไม้ประดับ 

  

5.   มีการแยกขยะและก าจัดขยะที่ถูกวิธี   
2. ห้องท างานเอื้อต่อ

ก า รป ฏิ บั ติ ง า น  
(5 ส) 

1.   ป้ายชื่อแสดงห้องท างาน/ชื่อบุคลากรที่เป็น
ปัจจุบัน 

  

2. ห้องท างานมีมุมพักผ่อน/มุมรับแขก   
3. มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ   
4. มีการจัดเก็บอุปกรณ์อ านวยความสะดวก

เป็นสัดส่วน 
  

5.   มีการตกแต่งห้องท างาน/ห้องประชุมที่
สวยงาม 

  

3.  บริการประทับใจ 1.   การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว   
2. บุคลากรยิ้มแย้มแจ่มใส ต่อผู้รับบริการ   
3. มีมุมน้ าดื่มบริการแก่ผู้ขอรับบริการ   
4. มีมุมสื่อ/มุมหนังสือ/ห้องสมุด   
5.   ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ   

แบบประเมินส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
การปฏิบัต ิ
มี ไม่ม ี

4.   ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
บริหารจัดการ 

1.   ให้บริการ ICT ด้านข้อมูลข่าวสาร/
ประชาสัมพันธ์ ที่เป็นปัจจุบัน 

  

2. รับ-ส่ง หนังสือราชการโดยใช้ระบบ Smart 
Area 

  

3. มีโปรแกรมเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (Testing Analyze Program 
: TAP) 

  

4. มีระบบ Auto office ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเขตพื้นที่ 

  

5.   ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ทุกกลุ่มงาน 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

1.   สภาพแวดล้อมสวยงาม   
2. ห้องท างานเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน (5 ส)   
3. บริการประทับใจ   
4. ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการ   

ระดับคุณภาพ (เฉลี่ย)   
 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 
 ระดับคุณภาพเฉลี่ย  3.26-4.00 หมายถึง  ดีมาก 
 ระดับคุณภาพเฉลี่ย  2.51-3.25 หมายถึง  ดี 
 ระดับคุณภาพเฉลี่ย  1.76-2.50 หมายถึง  พอใช้ 
 ระดับคุณภาพเฉลี่ย  1.00-1.75  หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 
ข้อสังเกต 
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ ................ 
............................................................................................................................. ........... 
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................ ................................ 
 

แบบสรุปส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

 

 
คณะผู้จัดท า 

ตัวช้ีวัด “ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ปีการศึกษา 2561  
 

ฝ่ายอ านวยการ/ที่ปรึกษา 
 1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
 2. นางณัฏฐกนัย์  ใจกันทา  รองผู้อ านวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 
 3. รองผู้อ านวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 ทุกคน 
 4. ผู้อ านวยการกลุ่มในสพป.เชียงราย เขต 2 ทุกกลุ่ม 
 5. นางพรมเมือง  เทวตา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2 
 6. นายสวุิทย์  บัง้เงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 

ฝ่ายจัดท ารูปเล่มเอกสาร 
 1. นางพรมเมือง  เทวตา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2 
 2. นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์   ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 3. นางสาวรัษฎา  อภิวงค์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 4. นางณภัทร  จนัทรา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 5. นางสาวธิดาจนัทร์  ทะปาละ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 6. นางวรลักษณ์  จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 7. นายสชุาติ  ราชคมน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 8. นายบัณฑิต  ไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 9. นายสวุิทย์  บัง้เงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 10. นางกังสดาล แจ้งมณ ี ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 11. น.ส.กฤติญา อาจวิชยั ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 12. นายจตุพล อุปละ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 13. นายภานุมาศ ยาไทยสงค ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 
 


