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ค ำน ำ 

 
 
 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มีแนวทางการด าเนินงานที่ประกอบไปด้วยคุณภาพ 4 ด้าน  ได้แก่ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ  โรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ (ระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) และผู้เรียนคุณภาพ ซึ่งต้องร่วมมือกันด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมาย  
 

  เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงได้ก าหนด ตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้คุณภาพเพื่อเป็นกรอบการ
ประเมินคุณภาพส านักงานเขตการศึกษาคุณภาพ 
 

  ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ได้เป็นคณะกรรมการและ
มีส่วนร่วมให้ค าแนะน าในการก าหนด ตัวชี้วัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ (ปรับปรงุ 
2564) 
 
 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 

ตัวชี้วัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณภำพ 
 

ตัวช้ีวัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณภำพ 
 

ตำมแนวทำงด ำเนินงำนในกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำย 
จุดเน้นของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 โดยใช้ CR2Q-Ed 
Model จึงได้ก ำหนดตัวชี้วัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณภำพ  ดังนี้ 
 มีสภำพควำมเหมำะสมระดับดีเยี่ยม 5 คะแนน 
 มสีภำพควำมเหมำะสมระดับดีมำก  4 คะแนน 
 มสีภำพควำมเหมำะสมระดับดี 3 คะแนน 
 มสีภำพควำมเหมำะสมพอใช้ 2 คะแนน 
 มีสภำพกำรด ำเนินงำนที่ต้องปรับปรุง/แก้ไข  1 คะแนน 
 

เป็นกำรประเมินสภำพทำงกำยภำพด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรใช้เทคโนโลยีของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 ในเชิงคุณภำพเป็นส ำคัญ ส ำหรับ
ในเชิงปริมำณนั้นให้พิจำรณำตำมบริบทและควำมพร้อม 
 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
1. 
 

สภำพแวดล้ อม
สวยงำม 

1. ห้องประชุมและห้องท ำงำนสะอำดเป็นระเบยีบ 
2. ห้องน้ ำมีอุปกรณ์ครบ/สะอำด/มีป้ำยแสดงห้องน้ ำชำย-หญิง 
3. ลำนจอดรถเป็นสัดส่วนมีพื้นที่เพียงพอส ำหรับผู้รบับริกำร 
4. ควำมสวยงำมและควำมเปน็ระเบียบของสวนหย่อมและไม้

ดอกไม้ประดับ 
5. มีกำรแยกขยะและก ำจัดขยะที่ถูกวิธี 

2. 
 

ห้องท ำงำนเอื้อต่อ
ก ำ รป ฏิ บั ติ ง ำน   
(5 ส) 

1. ป้ำยชื่อแสดงห้องท ำงำน/ชื่อบุคลำกรที่เป็นปัจจุบัน 
2. ห้องท ำงำนมีมุมพักผ่อน/มุมรับแขก 
3. มีกำรจัดเก็บเอกสำรเป็นระบบ 
4. มีกำรจัดเก็บอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกเป็นสัดส่วน 
5. มีกำรตกแต่งห้องท ำงำน/ห้องประชุมสวยงำม สะอำดเป็น

ระเบียบ 
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
2. 
 

ห้องท ำงำนเอื้อต่อ
ก ำ รป ฏิ บั ติ ง ำน   
(5 ส) 

1. ป้ำยชื่อแสดงห้องท ำงำน/ชื่อบุคลำกรที่เป็นปัจจุบัน 
2. ห้องท ำงำนมีมุมพักผ่อน/มุมรับแขก 
3. มีกำรจัดเก็บเอกสำรเป็นระบบ 
4. มีกำรจัดเก็บอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกเป็นสัดส่วน 
5. มีกำรตกแต่งห้องท ำงำน/ห้องประชุมสวยงำม สะอำดเป็น

ระเบียบ 
3. 
 

บริกำรประทับใจ 1. กำรให้บริกำรมีควำมสะดวกและรวดเร็ว  
2. บุคลำกรยิ้มแย้มแจ่มใส ต่อผู้รับบริกำร 
3. มีมุมน้ ำดื่มบริกำรแก่ผู้ขอรับบริกำร 
4. มีมุมสื่อ/มุมหนังสือ/ห้องสมุด 
5. ให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร 

4. 
 

ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
บริหำรจัดกำร 

1. ให้บริกำร ICT ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร/ประชำสัมพันธ์ที่เป็น
ปัจจุบัน  

2. รับ-ส่ง หนังสือรำชกำรโดยใช้ระบบ Smart Area 
3. มีโปรแกรมเพื่อกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

(Testing Analyze Program : TAP) 
4. มีระบบ Auto office ในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ 
5. ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนทุกกลุ่มงำน 

 

มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปี 2560 
1. ด้ำนกำรบริหำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 
 ใช้เกณฑ์กำรประเมินตำมคู่มือมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปี 2560 หน้ำ  

5-15 
2. กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสทิธิภำพ 
 ใช้ เกณฑ์ ก ำ รประ เมิ นตำมคู่ มื อมำตรฐำนส ำนั ก ง ำน เขตพื้ นที่ ก ำ รศึ กษำ           

ปี 2560 หน้ำ 15-49 
3. สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 ใช้ เกณฑ์ ก ำ รประ เมิ นตำมคู่ มื อมำตรฐำนส ำนั ก ง ำน เขตพื้ นที่ ก ำ รศึ กษำ           

ปี 2560 หน้ำ 15-49 
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 เกณฑ์กำรให้คะแนน (แต่ละตัวบ่งชี้คุณภำพ) 
 

 มีสภำพควำมเหมำะสมระดับดีเยี่ยม 5 คะแนน 
 มสีภำพควำมเหมำะสมระดับดีมำก  4 คะแนน 
 มสีภำพควำมเหมำะสมระดับดี 3 คะแนน 
 มสีภำพควำมเหมำะสมพอใช้ 2 คะแนน 
 มีสภำพกำรด ำเนินงำนที่ต้องปรับปรุง/แก้ไข  1 คะแนน 
 
 

 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
1.สภำพแวด 
ล้อมสวยงำม 

1. ห้องประชุมและห้องท ำงำนสะอำด
เป็นระเบียบ 

     

2. ห้องน้ ำมีอุปกรณ์ครบ/สะอำด/มีป้ำย
แสดงห้องน้ ำชำย-หญิง 

     

3. ลำนจอดรถเป็นสัดส่วนมีพ้ืนที่เพียงพอ
ส ำหรับผู้รับบริกำร 

     

4. ควำมสวยงำมและควำมเป็นระเบียบ
ของสวนหย่อมและไม้ดอกไม้ประดับ 

     

5. มีกำรแยกขยะและก ำจัดขยะท่ีถูกวิธี      
รวม  
เฉลี่ย  

สรุประดับคุณภำพ  
 

แบบประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคณุภำพ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
2. ห้องท ำงำน
เอื้อต่อกำร
ปฏิบัติงำน   
(5 ส) 
  
  
  
  

1. ป้ำยชื่อแสดงห้องท ำงำน/ชื่อบุคลำกร
ที่เป็นปัจจุบัน 

     

2. ห้องท ำงำนมีมุมพักผ่อน/มุมรับแขก      
3. มีกำรจัดเก็บเอกสำรเป็นระบบ      
4. มีกำรจัดเก็บอุปกรณ์อ ำนวยควำม
สะดวกเป็นสัดส่วน 

     

5. มีกำรตกแต่งห้องท ำงำน/ห้องประชุม
สวยงำม สะอำดเป็นระเบียบ 

     

รวม  
เฉลี่ย  

สรุประดับคุณภำพ  
3. บริกำร
ประทับใจ 
  
  
  
  

1. กำรให้บริกำรมีควำมสะดวกและ
รวดเร็ว  

     

2. บุคลำกรยิ้มแย้มแจ่มใส ต่อ
ผู้รับบริกำร 

     

3. มีมุมน้ ำดื่มบริกำรแก่ผู้ขอรับบริกำร      
4. มีมุมสื่อ/มุมหนังสือ/ห้องสมุด      
5. ให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริกำร 

     

รวม  
เฉลี่ย  

สรุประดับคุณภำพ  
 



ตัวชี้วัดส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณภำพ   5 
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
4. ใช้เทคโนโลยี
บริหำรจัดกำร 
  
  
  
 
  
  
  
  

1. ให้บริกำร ICT ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร/
ประชำสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบัน  

     

2. รับ-ส่ง หนังสือรำชกำรโดยใช้ระบบ 
Smart Area 

     

3. มีโปรแกรมเพ่ือกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (Testing 
Analyze Program : TAP) 

     

4. มีระบบ Auto office ในกำร
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมของเขตพ้ืนที่ฯ 

     

5. ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรงำนทุกกลุ่มงำน 

     

รวม  
เฉลี่ย  

สรุประดับคุณภำพ  
 
 เกณฑ์คะแนนระดับคุณภำพ (แต่ละตัวชี้วัด)  
 ระดับคุณภำพเฉลี่ย  4.51-5.00 หมำยถึง  ดีมำก 
 ระดับคุณภำพเฉลี่ย  3.51-4.50 หมำยถึง  ดี 
 ระดับคุณภำพเฉลี่ย  2.51-3.50 หมำยถึง  ปำนกลำง 
 ระดับคุณภำพเฉลี่ย  1.51-2.50 หมำยถึง  น้อย 
 ระดับคุณภำพเฉลี่ย  0.00-1.50   หมำยถึง  น้อยที่สุด 
 

  



ตัวชี้วัดส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณภำพ  6  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 
 
 
 
 
  

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ แปลผล 

1. สภำพแวดล้อมสวยงำม   

2. ห้องท ำงำนเอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน (5 ส)   

3. บริกำรประทับใจ   

4. ใช้เทคโนโลยีบริหำรจัดกำร   

ระดับคุณภำพ (เฉลี่ย)   

 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 
 ค่ำเฉลี่ยคะแนน 4.50 –5.00  สรุปผล 5  ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม  
 ค่ำเฉลี่ยคะแนน 3.50 –4.49  สรุปผล 4  ระดับคุณภำพ ดีมำก  
 ค่ำเฉลี่ยคะแนน 250 –3.49  สรุปผล 3  ระดับคุณภำพ ดี  
 ค่ำเฉลี่ยคะแนน 1.50 –2.49  สรุปผล 2  ระดับคุณภำพ พอใช้  
 ค่ำเฉลี่ยคะแนน 1.00 –1.49  สรุปผล 1  ระดับคุณภำพ ปรับปรุง 
 
ข้อสังเกต 
............................................................................................................................. ...........
.............................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. ........... 
............................................................................................ ............................................ 
............................................................................................................................. ...........
........................................................................... ............................................................. 
 

แบบสรุปเขตคุณภำพ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 

 
 
 

 

คณะผู้จัดท ำ 
ตัวช้ีวัด “ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณภำพ” 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 
 
 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร/ที่ปรึกษำ 

 1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2  
 2. นำยวรพงษ์  สันติวงค์  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.เชียงรำย เขต 2 
 3. รองผู้อ ำนวยกำร สพป.เชียงรำย เขต 2 ทุกคน 
 4. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มในสพป.เชียงรำย เขต 2 ทุกกลุ่ม 
 5. นำงสำวพรทิพำ  พุทธวงค์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงรำย เขต 2 
 6. นำยสวุิทย์  บัง้เงิน ศึกษำนิเทศก์ สพป.เชียงรำย เขต 2 
 

ฝ่ำยจัดท ำรูปเล่มเอกสำร 

 1. นำงสำวพรทิพำ  พุทธวงค์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงรำย เขต 2 
 2. นำงพรมเมือง  เทวตำ   ศึกษำนิเทศก์ สพป.เชียงรำย เขต 2 
 3. นำงณภัทร  นวลจนี ศึกษำนิเทศก์ สพป.เชียงรำย เขต 2 
 4. นำยบัณฑิต  ไชยวงค์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.เชียงรำย เขต 2 
 5. นำยสวุิทย์  บัง้เงิน ศึกษำนิเทศก์ สพป.เชียงรำย เขต 2 
 6. นำงกังสดำล แจ้งมณ ี ศึกษำนิเทศก์ สพป.เชียงรำย เขต 2 
 7.  นำยจตุพล อุปละ ศึกษำนิเทศก์ สพป.เชียงรำย เขต 2 
 8.  นำยหัสดนิ  เชื้อเมืองพำน เจ้ำหน้ำทีไ่อซีที สพป.เชียงรำย เขต 2 
 



 
 




