
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 

 
ค ำน ำ 

 
 
 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มีแนวทางการด าเนินงานที่ประกอบไปด้วยคุณภาพ  4 ระดับ ได้แก่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ  โรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ  และผู้เรียน
คุณภาพ ซึ่งต้องร่วมมือกันด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมาย  
 

  เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงได้ก าหนด ตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้คุณภาพเพื่อเป็นกรอบการ
ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ 
 

  ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ได้เป็นคณะกรรมการและ
มีส่วนร่วมให้ค าแนะน าในการก าหนด ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ  
 
 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 

 
 

  



2    แนวทางขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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หน้ำ 
 ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ 1 
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 แบบประเมนิโรงเรียนคุณภาพ 3 
 แบบสรุปโรงเรียนคุณภาพ 5 

 
  



ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ     1 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

 

ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัดโรงเรียนคุณภาพ 
 

ตามแนวทางด าเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย 
จุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใช้ CR2ACTS 
Model จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ  ดังนี้ 

 

 ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง  ดีมาก 
 ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง  ดี 
 ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง  พอใช้ 
 ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง  ปรับปรุง 
 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
1. 
 

สภาพแวดล้ อม
สวยงาม เอื้ อต่ อ
การเรียนรู ้

1. สถานที่ของโรงเรียนมีความสะอาด 
2. สถานที่ของโรงเรียนมีความเป็นระเบียบ 
3. สถานที่ของโรงเรียนมีภูมิทัศน์สวยงาม 
4. สถานที่พักผ่อนเพียงพอส าหรับนักเรียน 
5. สถานทีส่่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนสะดวกและปลอดภัย 

2. 
 

น า เ ท ค โ น โ ล ยี
บริหารจัดการ 

1. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาครบ   
ทุกภารกิจอย่างเป็นระบบ   

2. มีอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล  ข่าวสารทาง
วิชาการอ่ืนๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

3. มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail หรือ E-Mail) 
เพื่อใช้รับส่งข้อมูล ข่าวสาร 

4. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา 
ทาง Website หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ 

5. ใช้เทคโนโลยี การส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

 
  



2 ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ    

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

 
ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

3. 
 

ส ภ า พ ทั่ ว ไ ป
สะอาดเป็นระบบ
(5 ส) 

1. บริเวณโรงเรียน สนามเด็กเล่น หรือสถานที่พักหย่อนใจ
ส าหรับนักเรียน มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยพร้อมใช้งาน  

2. มีอาคารเรียน ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ อาคารประกอบ
เพียงพอส าหรับนักเรียน 

3. ห้องผู้อ านวยการ ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการ เป็นระเบียบ 
4. มีห้องสุขานักเรียน และครู สะอาด ปลอดภัย 
5. มีการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย 

 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 59 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 ใช้เกณฑ์การประเมินตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา     
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา หน้า 2-3 และ 8-10 
 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกนัคุณภาพที่มีประสิทธิผล 
 ใช้เกณฑ์การประเมินตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา     

ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา หน้า 2-4 และ 14-15 
  



ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ     3 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
การปฏิบัต ิ
มี ไม่ม ี

1.   สภาพแวดล้ อม
สวยงาม 

1.   สถานที่ของโรงเรียนสะอาด   
2. สถานที่ของโรงเรียนมีความเป็นระเบียบ   
3. สถานที่ของโรงเรียนมีภูมิทัศน์สวยงาม   
4. สถานที่พักผ่อนเพียงพอส าหรับนักเรียน   
5.   สถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

สะดวกและปลอดภัย 
  

รวม   
สรุประดับคุณภาพ  

2. น า เ ท ค โ น โ ล ยี
บริหารจัดการ 

1.   มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาครบทุกภารกิจอย่างเป็นระบบ   

  

2. มีอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 
ข่าวสารทางวิชาการอ่ืนๆ จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ 

  

3. มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail 
หรือ E-Mail) เพื่อใช้รับส่งข้อมูล ข่าวสาร 

  

4. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
ของสถานศึกษาทาง Website หรือสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ 

  

5.   ใช้เทคโนโลยี การส่งเสริม สนับสนุน การ
ผลิตและการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู ้

  

รวม   
สรุประดับคุณภาพ  

แบบประเมินโรงเรียนคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 



4 ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ    

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

 
 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
การปฏิบัต ิ
มี ไม่ม ี

3.  ส ภ า พ ทั่ ว ไ ป
สะอาดเป็นระบบ
(5 ส) 

1.   บริเวณโรงเรียน สนามเด็กเล่น หรือสถานที่
พักหย่อนใจส าหรับนักเรียน มีความสะอาด 
ร่มร่ืน ปลอดภัยพร้อมใช้งาน  

  

2. มีอาคารเรียน ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ 
อาคารประกอบเพียงพอส าหรับนักเรียน 

  

3. ห้องผู้อ านวยการ ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการ 
เป็นระเบียบ 

  

4. มีห้องสุขานักเรียนและครู สะอาด ปลอดภัย   
5.   มีการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 

ปลอดภัย 
  

รวม   
 สรุประดับคุณภาพ  

 
  



ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ     5 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

 
 
 
 
 
 
  
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

1.   สภาพแวดล้อมสวยงาม   
2. ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการ   
3. สภาพทั่วไปสะอาดเป็นระบบ (5 ส)   

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

  

แบบสรุปโรงเรียนคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 



6 ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ    

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

 
 

คณะผู้จัดท า 
ตัวช้ีวัด “โรงเรียนคุณภาพ” 

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 
 



4    แนวทางขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

 

 


