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2  แนวทางขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 
 

 
ค ำน ำ 

 
 
 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มีแนวทางการด าเนินงานที่ประกอบไปด้วยคุณภาพ 4 ด้าน  ได้แก่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ  โรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ (ระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และผู้เรียนคุณภาพ ซึ่งต้องร่วมมือกันด าเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมาย  
 

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

  ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ได้เป็นคณะกรรมการและ
มีส่วนร่วมให้ค าแนะน าในการก าหนด ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ (ปรับปรุง 2564) 
 
 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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หน้ำ 
 ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ 1 
 มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ ปี 2561 2 
 แบบประเมนิโรงเรียนคุณภาพ 3 
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ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ    1  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 

 
ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ 

 
 

ตัวช้ีวัดโรงเรียนคุณภาพ 
 

ตำมแนวทำงด ำเนินงำนในกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำย 
จุดเน้นของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 โดยใช้ CR2Q-Ed 
Model จึงได้ก ำหนดตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภำพ  ดังนี้ 

 

 มสีภำพควำมเหมำะสมระดับดีเยี่ยม 5 คะแนน 
 มสีภำพควำมเหมำะสมระดับดีมำก  4 คะแนน 
 มสีภำพควำมเหมำะสมระดับดี 3 คะแนน 
 มสีภำพควำมเหมำะสมพอใช้ 2 คะแนน 
 มสีภำพกำรด ำเนินงำนที่ต้องปรับปรุง/แก้ไข  1 คะแนน 

เป็นกำรประเมินสภำพทำงกำยภำพด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรใช้เทคโนโลยีของ
สถำนศึกษำในเชิงคุณภำพเป็นส ำคัญ ส ำหรับในเชิงปริมำณนั้นให้พิจำรณำตำมบริบทและ
ควำมพร้อมของสถำนศึกษำ (เช่น ตำมขนำดของโรงเรียน) 
 
 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
1. 
 

สภาพแวดล้ อม
สวยงาม เอื้ อต่อ
การเรียนรู ้

1. สถำนที่ของโรงเรียนมีควำมสะอำด 
2. สถำนที่ของโรงเรียนมีควำมเป็นระเบียบ 
3. สถำนที่ของโรงเรียนมีภูมิทัศน์สวยงำม 
4. สถำนที่พักผ่อนเพียงพอส ำหรับนักเรียน 
5. สถำนทีส่่งเสริมกำรเรียนรู้ของนกัเรียนสะดวกและ

ปลอดภัย 
 
 
 



2 ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ   

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 
ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

2. 
 

ใช้ เทคโนโลยี ใน
การบริหารจัดการ 

1. มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครบ   
ทุกภำรกิจอย่ำงเป็นระบบ   

2. มีอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ศึกษำค้นคว้ำหำข้อมูล  ข่ำวสำรทำง
วิชำกำรอ่ืนๆ จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ 

3. มีจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail หรือ E-Mail) 
เพื่อใช้รับส่งข้อมูล ข่ำวสำร 

4. มี ก ำ ร เผยแพร่ ข้ อมู ล ข่ ำ วส ำรประชำสั มพั นธ์ ของ
สถำนศึกษำ ทำง Website หรือสื่อออนไลน์ต่ำงๆ 

5. ใช้เทคโนโลยี กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรผลิตและกำรใช้
เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

3. 
 

สภาพทั่วไป 
สะอาดเป็นระบบ
(5 ส) 

1. บริเวณโรงเรียน สนำมเด็กเล่น หรือสถำนที่พักหย่อนใจ
ส ำหรับนักเรียน มีควำมสะอำด ร่มรื่น ปลอดภัยพร้อมใช้
งำน  

2. มีอำคำรเรียน ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ อำคำรประกอบ
เพียงพอส ำหรับนักเรียน 

3. ห้องผู้อ ำนวยกำร ห้องพักครู ห้องปฏิบัติกำร เป็นระเบียบ 
4. มีห้องสุขำนักเรียน และครู สะอำด ปลอดภัย 
5. มีกำรก ำจัดขยะมูลฝอยอย่ำงเป็นระบบ ปลอดภัย 

 
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ ปี 2561 
(มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561) 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 ใช้เกณฑ์กำรประเมินตำมแนวทำงกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำระดับปฐมวัย หน้ำ 12, 16-21, 25  และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
หน้ำ 33-37  

  



ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ    3  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 
 
 
 
 

 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน (แต่ละตัวบ่งชี้คุณภาพ) 
 
 มีสภำพควำมเหมำะสมระดับดีเยี่ยม 5 คะแนน 
 มสีภำพควำมเหมำะสมระดับดีมำก  4 คะแนน 
 มสีภำพควำมเหมำะสมระดับดี 3 คะแนน 
 มสีภำพควำมเหมำะสมพอใช้ 2 คะแนน 
 มีสภำพกำรด ำเนินงำนที่ต้องปรับปรุง/แก้ไข  1 คะแนน 
 
 

 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
1. สภาพแวดล้อม
สวยงาม 

1. สถำนที่ของโรงเรียนสะอำด      
2. สถำนที่ของโรงเรียนมีควำมเป็นระเบียบ      
3. สถำนที่ของโรงเรียนมีภูมิทัศน์สวยงำม      
4. สถำนที่พักผ่อนเพียงพอส ำหรับนักเรียน      
5. สถำนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของนักเรียน
สะดวกและปลอดภัย 

     

รวม  
เฉลี่ย  

สรุประดับคุณภาพ  
 
 

แบบประเมินโรงเรียนคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 
 
 



4 ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ   

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 
 
 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
2. การใช้
เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการ 

1.  มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำครบทุกภำรกิจอย่ำงเป็นระบบ   

     

2. มีอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ศึกษำค้นคว้ำหำ
ข้อมูล ข่ำวสำรทำงวิชำกำรอ่ืนๆ จำก
แหล่งข้อมูลต่ำงๆ 

     

3. มีจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Mail หรือ E-Mail) เพื่อใช้รับส่งข้อมูล 
ข่ำวสำร 

     

4. มีกำรเผยแพรข่้อมูลข่ำวสำร
ประชำสัมพนัธ์ของสถำนศึกษำทำง 
Website หรือสื่อออนไลน์ตำ่งๆ 

     

5. ใช้เทคโนโลยี กำรส่งเสริม สนับสนุน กำร
ผลิตและกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

     

รวม  
เฉลี่ย  

สรุประดับคุณภาพ  
 
  
  



ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ    5  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 
 
 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
3. สภาพทั่วไป
สะอาดเป็นระบบ 
(5 ส) 

1. บริเวณโรงเรียน สนำมเด็กเลน่ หรือ
สถำนที่พักหย่อนใจส ำหรับนักเรียน มีควำม
สะอำด ร่มรื่น ปลอดภัยพร้อมใช้งำน  

     

2. มีอำคำรเรียน ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ 
อำคำรประกอบเพียงพอส ำหรับนักเรียน 

     

3. ห้องผู้อ ำนวยกำร ห้องพักครู 
ห้องปฏิบัติกำร เป็นระเบียบ 

     

4. มีห้องสุขำนักเรียนและครู สะอำด 
ปลอดภัย 

     

5. มีกำรก ำจัดขยะมูลฝอยอย่ำงเป็นระบบ 
ปลอดภัย 

     

รวม  
เฉลี่ย  

สรุประดับคุณภาพ  
 
 เกณฑ์คะแนนระดับคุณภาพ (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 
 

  



6 ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ   

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 
 
 
 
 
  
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

1. สภำพแวดล้อมสวยงำม   
2. กำรใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำร   
3. สภำพทั่วไปสะอำดเป็นระบบ (5 ส)   

ระดับคุณภาพ (เฉลี่ย)   
 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 
 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 
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ ................ 
............................................................................................................................. ........... 
...................................................................................................... .................................. 
............................................................................................................................. ...........
..................................................................................... ................................................... 
 

  

แบบสรุปโรงเรียนคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 
 



ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพ    7  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 
 

คณะผู้จัดท า 
ตัวช้ีวัด “โรงเรียนคุณภาพ” 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 
 

ฝ่ายอ านวยการ/ที่ปรึกษา 
 

 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 ำนวยกำรกลุ่มใน สพป.เชียงรำย เขต 2 ทุกกลุ่ม 
 5. นำงสำวพรทิพำ  พุทธวงค์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงรำย เขต 2 
 6. นำยสวุิทย์  บัง้เงิน ศึกษำนิเทศก์ สพป.เชียงรำย เขต 2 
 

ฝ่ายจัดท ารูปเล่มเอกสาร 
 

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  

 



 
 

 




