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ตัวชี้วัดห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย 

 
ตัวช้ีวัดห้องเรียนคุณภาพ (ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2) 
 

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

 

 มีสภำพควำมเหมำะสมระดับดีเยี่ยม 5 คะแนน 
 มีสภำพควำมเหมำะสมระดับดีมำก  4 คะแนน 
 มีสภำพควำมเหมำะสมระดับดี 3 คะแนน 
 มีสภำพควำมเหมำะสมพอใช้ 2 คะแนน 
 มีสภำพกำรด ำเนินงำนที่ต้องปรับปรุง/แก้ไข  1 คะแนน 

เป็นกำรประเมินสภำพกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน  กำรจัดกำรเรียนรู้และคุณภำพ
ผู้เรียนของสถำนศึกษำในเชิงคุณภำพเป็นส ำคัญ ส ำหรับในเชิงปริมำณนั้นให้พิจำรณำตำม
บริบทและควำมพร้อมของสถำนศึกษำ (เช่น ตำมขนำดของโรงเรียน) 

 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
1.1 ห้องเรียนสะอำด

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และ
ปลอดภัย 

1. จัดเก็บเอกสำร สื่อกำรสอนเป็นระเบียบเรียบร้อยและมี
ตำรำงจัดกิจกรรมประจ ำวัน 

2. จัดโต๊ะ/เก้ำอ้ี ของครูและนักเด็กเป็นระเบียบเรียบร้อย  
3. มีมุมจัดเก็บอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด และจัดเก็บเป็น

ระเบียบ 
4. ห้องเรียนสะอำด และมีแสงสว่ำงเพียงพอ 
5. อุปกรณ์ไฟฟ้ำ สำยไฟ หลอดไฟ ติดตั้งอย่ำงปลอดภัย 
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
1.2 บรรยำกำศใน

ห้องเรียนเอ้ือต่อ
กำรพัฒนำกำร
เรียนรู ้
 

1. มีมุมจัดประสบกำรณ์ในห้องเรียน 4-5 มุม 
2. มีมุม/ป้ำยแสดงผลงำนของเด็กที่เป็นปัจจุบัน 
3. มีสื่อ อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้นและ

ศึกษำหำควำมรู้แก่เด็ก 
4. มีป้ ำยนิ เทศให้ควำมรู้ที่ทันต่อเหตุกำรณ์และ

สอดคล้องกับหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ 
5. มีป้ำยข้อตกลงและมี พ้ืนที่ เ พียงพอต่อกำรจัด

กิจกรรมที่หลำกหลำย 

1.3 มีวัสดุ อุปกรณ์สิ่ง
อ ำนวยควำม
สะดวกประจ ำ
ห้องเรียน 

1. มีนำฬิกำประจ ำห้องเรียน 
2. มีพัดลม หรืออุปกรณ์ระบำยอำกำศท่ีเพียงพอ 
3. มีสัญลักษณ์ ชำติ  ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
4. มีอุปกรณ์ ICT ช่วยสนับสนุนกำรเรียนรู้ของเด็ก 

เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD ฯลฯ 
5. มีมุมส่งเสริมสุขนิสัย เช่น ที่วำงแก้วน้ ำ/แปรงสีฟัน/ 

ที่วำงรองเท้ำ/ที่เก็บอุปกรณ์ส่วนตัว ฯลฯ 

1.4 มีข้อมูลพื้นฐำนที่
จ ำเป็นของ
ห้องเรียนและ
เด็ก 

 

1. มีข้อมูลเด็กเป็นรำยบุคคลครบถ้วนทุกด้ำน  
2. มีหลักฐำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของเด็ก

เป็นปัจจุบัน 
3. มีบันทึกกำรนิเทศ /บันทึกกำรเยี่ยมชั้นเรียน 
4. มีบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนของเด็ก 
5. มีเอกสำรประจ ำชั้นครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
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ด้านที่ 2  การจัดการเรียนรู้ 
 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
2.1 มีแผนกำรจัด

ประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้และ
ตัวชี้วัดตำม
หลักสูตร 

 

1. มีกำรวิเครำะห์หลักสูตรเพ่ือวำงแผนจัดประสบ-
กำรณ์กำรเรียนรู้ 

2. จัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่มี
องค์ประกอบครบถ้วนตำมหลักสูตร 

3. ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ตอบสนองมำตรฐำน
กำรเรียนรู้และตัวบ่งชี้ตำมหลักสูตรและเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

4. ก ำ หนดวิ ธี วั ด แล ะประ เ มิ น ผลกำ ร เ รี ย น รู้ ที่
หลำกหลำยและสอดคล้องกับมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ 

5. มีกำรจัดกิจกรรมประจ ำวันแบบบูรณำกำรเชื่อมโยง
กับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

2.2 จัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ที่
ตอบสนองควำม
แตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล 

 

1. ครูมีกำรเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลเด็กเป็นรำยบุคคล 
2. มีกำรน ำข้อมูลเด็กเป็นรำยบุคคลมำใช้ใน 

กำรวำงแผนหรือออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ 
3. มีกำรออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ หรือก ำหนด

ชิ้นงำนที่สนองต่อควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
4. มีกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กที่มีควำมพร้อม/ 

เสริมส ำหรับเด็กท่ียังไม่มีควำมพร้อม 
5. มีกำรบันทึกผลกำรจัดกิจกรรมที่บ่งบอกถึงแนวทำง

ในกำรให้ควำมช่วยเหลือเด็กเป็นรำยบุคคล 
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
2.3 จัดกิจกรรมที่

หลำกหลำยและ
ฝึกทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ 

1. จัดกิจกรรมประจ ำวันที่หลำกหลำย และตรงตำม
ควำมสนใจของเด็ก 

2. เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมประจ ำวัน 
3. จัดกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กเกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 
4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริง หรือ

ศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
5. มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิ

ปัญญำท้องถิ่น หรือแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมำบูรณำ
กำรในกำรจัดกิจกรรมประจ ำวัน 

2.4 กำรใช้สื่อ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้
ประกอบกำร
เรียนกำรสอน
อย่ำงเหมำะสม 
 

1. ครูมีกำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้เพ่ือใช้ประกอบในกำรจัด
ประสบกำรณ์ให้กับเด็ก 

2. ครูใช้สื่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย และเหมำะสมกับ
กิจกรรมประจ ำวัน 

3. ครูออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่เปิดโอกำสให้เด็ก
ได้ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรศึกษำหำควำมรู้
หรือสร้ำงชิ้นงำน 

4. ครูมีกำรคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหำกำรจัด
ประสบกำรณ์ในห้องเรียน 

5. มีกำรใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนมำใช้
ประกอบกำรจัดประสบกำรณ์ 
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
2.5 กำรวิจัยใน 

ชั้นเรียน เพ่ือ
แก้ปัญหำกำร
เรียนกำรสอน
และพัฒนำ
ผู้เรียน 
 

1. มีกำรบันทึก และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกำร
เรียนรู้ของเด็กและปัญหำกำรจัดกิจกรรมประจ ำวัน 

2. มีกำรศึกษำหลักกำร ทฤษฎี หรืองำนวิจัยที่เก่ียวข้อง
เ พ่ือแสวงหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำกำรจัด
กิจกรรมประจ ำวัน 

3. มีกำรออกแบบหรือคิดค้นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
ปัญหำที่พบในชั้นเรียน 

4. มีรำยงำนกำรวิจัยชั้นเรียน อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำ 
ละ 1 เรื่อง 

5. มีกำรเผยแพร่งำนวิจัยชั้นเรียน หรือน ำผลกำรวิจัย
ไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน หรือพัฒนำเด็ก
อย่ำงต่อเนื่อง 

2.6 กำรวัดและ
ประเมินผลด้วย
วิธีกำรที่
หลำกหลำยและ
สอดคล้องกับ
กำรจัด
ประสบกำรณ์ 

1. มีกำรวิเครำะห์มำตรฐำน ตัวชี้วัด เพ่ือวำงแผนกำร
วัดและประเมินผลผู้เรียนตำมสภำพจริง 

2. ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลหลำกหลำยวิธีและ
สอดคล้องกับมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ 

3. มีกำรก ำหนดภำระงำน/ชิ้นงำน/กิจกรรม เพ่ือรองรับ
กำรวัดและประเมินผล โดยมีกำรก ำหนดเกณฑ์กำร
ประเมินระดับคุณภำพ (Rubric Score) ที่เหมำะสม  

4. มีและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลตำมสภำพที่พึง
ประสงค ์

5. มีกำรน ำผลกำรวัดและกำรประเมินผลมำวิเครำะห์ 
เพ่ือตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำหรือพัฒนำกำรของ
ผู้เรียน 
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

2.7 ครูมีบุคลิกภำพดี 
สุภำพเรียบร้อย 
และเป็น
กัลยำณมิตรกับ
เด็ก 

1. ครูแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดีแก่เด็ก 

2. ครูสอนด้วยวำจำที่สุภำพ ยิ้มแย้มแจ่มใส อำรมณ์ดี 
3. ครูดูแลเอำใส่เด็กได้อย่ำงทั่วถึง 
4. มีกำรเสริมแรงเชิงบวกระหว่ำงกำรจัดกิจกรรม

ประจ ำวัน 
5. ครูใช้ค ำถำมกระตุ้นให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำง

เหมำะสม 

2.8 กำรสอดแทรก
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตำม
หลักสูตรและ
ค่ำนิยมพ้ืนฐำน 
12 ประกำรใน
กำรจัด
ประสบกำรณ์ 

1. มีแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดแทรกคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมพ้ืนฐำน 12 
ประกำรในกำรจัดประสบกำรณ์ 

2. จัดท ำ เอกสำรกำรประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมพ้ืนฐำน 12
ประกำร 

3. มีบันทึกผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมพ้ืนฐำน 12 ประกำร 

4. มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมพ้ืนฐำน 12 
ประกำร 

5. จัดท ำสื่อส่งเสริมและพัฒนำคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมพ้ืนฐำน 12
ประกำร 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

ด้านที่ 3 คุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด ระดับ ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

3.1  เด็กมี
พัฒนำกำร 
ด้ำนร่ำงกำย 
เหมำะสมกับวัย 

5 
(ดเียี่ยม) 

เด็กร้อยละ 90 ขึ้นไปมีผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ระดับพอใช้ขึ้นไป 

4 
(ดมีำก) 

เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ระดับพอใช้ขึ้นไป 

3 
(ดี) 

เด็กร้อยละ 70 ขึ้นไปมีผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ระดับพอใช้ขึ้นไป  

1 
(พอใช้) 

เด็กร้อยละ 60 ขึ้นไปมีผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ระดับพอใช้ขึ้นไป  

0 
(ปรับปรุง) 

เด็กร้อยละ 50 ขึ้นไปมีผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ระดับพอใช้ขึ้นไป  

3.2  เด็กมี
พัฒนำกำร 
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
เหมำะสมกับวัย 

5 
(ดเียี่ยม) 

เด็กร้อยละ 90 ขึน้ไปมีผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ระดับพอใช้ขึ้นไป 

4 
(ดมีำก) 

เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ระดับพอใช้ขึ้นไป 

3 
(ดี) 

เด็กร้อยละ 70 ขึ้นไปมีผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ระดับพอใช้ขึ้นไป  

1 
(พอใช้) 

เด็กร้อยละ 60 ขึ้นไปมีผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ระดับพอใช้ขึ้นไป  

0 
(ปรับปรุง) 

เด็กร้อยละ 50 ขึ้นไปมีผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ระดับพอใช้ขึ้นไป  
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ตัวชี้วัด ระดับ ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

3.3  เด็กมี
พัฒนำกำร 
ด้ำนสังคม 
เหมำะสมกับวัย 

5 
(ดเียี่ยม) 

เด็กร้อยละ 90 ขึน้ไปมีผลกำรประเมินพัฒนำกำร 
ด้ำนสังคม ระดับพอใช้ขึ้นไป 

4 
(ดมีำก) 

เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไปมผีลกำรประเมินพัฒนำกำร 
ด้ำนสังคม ระดับพอใช้ขึ้นไป 

3 
(ดี) 

เด็กร้อยละ 70 ขึ้นไปมีผลกำรประเมินพัฒนำกำร 
ด้ำนสังคม ระดับพอใช้ขึ้นไป  

1 
(พอใช้) 

เด็กร้อยละ 60 ขึ้นไปมีผลกำรประเมินพัฒนำกำร 
ด้ำนสังคม ระดับพอใช้ขึ้นไป  

0 
(ปรับปรุง) 

เด็กร้อยละ 50 ขึ้นไปมีผลกำรประเมินพัฒนำกำร 
ด้ำนสังคม ระดับพอใช้ขึ้นไป  
 

 
 

ตัวชี้วัด ระดับ ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
3.4  เด็กมี
พัฒนำกำร 
ด้ำนสติปัญญำ 
เหมำะสมกับวัย 
 

5 
(ดเียี่ยม) 

เด็กร้อยละ 90 ขึน้ไปมีผลกำรประเมินพัฒนำกำร 
ด้ำนสติปัญญำ ระดับพอใช้ขึ้นไป 

4 
(ดมีำก) 

เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไปมผีลกำรประเมินพัฒนำกำร 
ด้ำนสติปัญญำ ระดับพอใช้ขึ้นไป 

3 
(ดี) 

เด็กร้อยละ 70 ขึ้นไปมีผลกำรประเมินพัฒนำกำร 
ด้ำนสติปัญญำ ระดับพอใช้ขึ้นไป  

1 
(พอใช้) 

เด็กร้อยละ 60 ขึ้นไปมีผลกำรประเมินพัฒนำกำร 
ด้ำนสติปัญญำระดับพอใช้ขึ้นไป  

0 
(ปรับปรุง) 

เด็กร้อยละ 50 ขึ้นไปมีผลกำรประเมินพัฒนำกำร 
ด้ำนสติปัญญำ ระดับพอใช้ขึ้นไป  
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 

(มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

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

  



10 ตัวชี้วัดห้องเรียนคุณภาพ 

  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 
 

 
 
 

 
 เกณฑ์การให้คะแนน (แต่ละตัวบ่งชี้คุณภาพ) 
 มีสภำพควำมเหมำะสมระดับดีเยี่ยม 5 คะแนน 
 มีสภำพควำมเหมำะสมระดับดีมำก  4 คะแนน 
 มีสภำพควำมเหมำะสมระดับดี 3 คะแนน 
 มีสภำพควำมเหมำะสมพอใช้ 2 คะแนน 
 มีสภำพกำรด ำเนินงำนที่ต้องปรับปรุง/แก้ไข  1 คะแนน 
 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
1.1 ห้องเรียน
สะอำดเปน็
ระเบียบเรียบร้อย 
และปลอดภัย 

1.  จัด เก็บ เอกสำร สื่ อกำรสอนเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและมีตำรำงจัดกิจกรรม
ประจ ำวัน 

     

2. จัดโต๊ะ/เก้ำอ้ี ของครูและนักเด็กเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

     

3. มีมุมจัดเก็บอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด 
และจัดเก็บเป็นระเบียบ 

     

4. ห้องเรียนสะอำด และมีแสงสว่ำง
เพียงพอ 

     

5. อุปกรณ์ไฟฟ้ำ สำยไฟ หลอดไฟ ติดตั้ง
อย่ำงปลอดภัย 

     

รวม  
เฉลี่ย  

สรุประดับคุณภาพ  
 
  

แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
1.2 บรรยำกำศใน
ห้องเรียนเอ้ือต่อ
กำรพัฒนำ กำร
เรียนรู ้
 

1. มีมุมจัดประสบกำรณ์ในห้องเรียน 4-5 
มุม 

     

2. มีมุม/ป้ำยแสดงผลงำนของเด็กที่เป็น
ปัจจุบัน 

     

3. มีสื่อ อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรสืบค้นและศึกษำหำควำมรู้แก่เด็ก 

     

4 .  มี ป้ ำ ย นิ เ ท ศ ใ ห้ ค ว ำ ม รู้ ที่ ทั น ต่ อ
เหตุกำรณ์และสอดคล้องกับหน่วยกำรจัด
ประสบกำรณ์ 

     

5. มีป้ำยข้อตกลงและมีพื้นที่เพียงพอต่อ
กำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำย 

     

รวม  
เฉลี่ย  

สรุประดับคุณภาพ  
1.3  มีวัสดุ 
อุปกรณ์สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก
ประจ ำห้องเรียน 

1. มีนำฬิกำประจ ำห้องเรียน      
2. มีพัดลม หรืออุปกรณ์ระบำยอำกำศที่
เพียงพอ 

     

3. มีสัญลักษณ์ ชำติ  ศำสนำพระมหำ 
กษัตริย ์

     

4. มีอุปกรณ์ ICT ช่วยสนับสนุนกำรเรียนรู้
ของเด็ก เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่อง
เล่น DVD ฯลฯ 

     

5. มีมุมส่งเสริมสุขนิสัย เช่น ที่วำงแก้ว
น้ ำ/แปรงสีฟัน/ที่ วำงรองเท้ำ/ที่ เก็บ
อุปกรณ์ส่วนตัว ฯลฯ 

     

รวม  
เฉลี่ย  

สรุประดับคุณภาพ  
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
1.4 มีข้อมูล
พ้ืนฐำนที่จ ำเป็น
ของห้องเรียน
และเด็ก 
 

1. มีข้อมูลเด็กรำยบุคคลครบถ้วน 
ทุกด้ำน  

     

2. มีหลักฐำนกำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้ของเด็กเป็นปัจจุบัน 

     

3. มีบันทึกกำรนิเทศ /บันทึกกำรเยี่ยม
ชั้นเรียน 

     

4. มีบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนของเด็ก      
5. มีเอกสำรประจ ำชั้นครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน 

     

รวม  
เฉลี่ย  

สรุประดับคุณภาพ  

 
ด้านที่ 2  การจัดการเรียนรู้ 
 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
2.1 มีแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้และ
ตัวชี้วัดตำม
หลักสูตร 

1. มีกำรวิเครำะห์หลักสูตรเพ่ือวำงแผน
จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

     

2. จัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตำม
หลักสูตร 

     

3 .  ออกแบบกิ จกรรมกำร เ รี ยนรู้
ตอบสนองมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัว
บ่งชี้ตำมหลักสูตรและเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
 4. ก ำหนดวิธีวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้

ที่หลำกหลำยและสอดคล้องกับมำตรฐำน
และตัวบ่งชี้ 

     

5. มีกำรจัดกิจกรรมประจ ำวันแบบบูรณำ
กำรเชื่อมโยงกับกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู ้

     

รวม  
เฉลี่ย  

สรุประดับคุณภาพ  
2.2 จัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ที่
ตอบสนองควำม
แตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล 
 

1. ครูมีกำรเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รำยบุคคล 

     

2. มีกำรน ำข้อมูลเด็กเป็นรำยบุคคลมำใช้
ในกำรวำงแผนหรือออกแบบกำรจัด
ประสบกำรณ์ 

     

3. มีกำรออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ 
หรื อก ำหนดชิ้ น งำนที่ สนองต่อควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

     

4. มีกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กที่มี
ควำมพร้อม/ เสริมส ำหรับเด็กที่ยังไม่มี
ควำมพร้อม 

     

5. มีกำรบันทึกผลกำรจัดกิจกรรมที่บ่งบอก
ถึงแนวทำงในกำรให้ควำมช่วยเหลือเด็ก
เป็นรำยบุคคล 

     

รวม  
เฉลี่ย  

สรุประดับคุณภาพ  
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
2.3 จัดกิจกรรมที่
หลำกหลำยและฝึก
ทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ 

1. จัดกิจกรรมประจ ำวันที่หลำกหลำย และ
ตรงตำมควำมสนใจของเด็ก 

     

2. เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมประจ ำวัน      
3. จัดกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กเกิดทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ 

     

4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติ
จริง หรือศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเอง 

     

5. มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภูมิปัญญำท้องถิ่น หรือแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัด
กิจกรรมประจ ำวัน 

     

รวม  
เฉลี่ย  

สรุประดับคุณภาพ  
2.4 กำรใช้สื่อ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้
ประกอบกำรเรียน
กำรสอนอย่ำง
เหมำะสม 
 

1.ครูมี กำรผลิตสื่ อกำรเรียนรู้ เพื่ อ ใช้
ประกอบในกำรจัดประสบกำรณ์ให้กับเด็ก 

     

2. ครูใช้สื่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย และ
เหมำะสมกับกิจกรรมประจ ำวัน 

     

3. ครูออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่เปิด
โอกำสให้เด็กได้ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศใน
กำรศึกษำหำควำมรู้หรือสร้ำงชิ้นงำน 

     

4. ครูมีกำรคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำ
กำรจัดประสบกำรณ์ในห้องเรียน 

     

5. มีกำรใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ งในและนอก
โรงเรียนมำใช้ประกอบกำรจัดประสบ-
กำรณ์ 

     

รวม  
เฉลี่ย  

สรุประดับคุณภาพ  
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 
 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
2.5 กำรวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อแก้ปัญหำ
กำรเรียนกำรสอน
และพัฒนำผู้เรียน 
 

1. มีกำรบันทึก และรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับผลกำรเรียนรู้ของเด็กและปัญหำ
กำรจัดกิจกรรมประจ ำวัน 

     

2. มีกำรศึกษำหลักกำร ทฤษฎี หรือ
งำนวิจยัที่เก่ียวข้องเพื่อแสวงหำแนวทำง
ในกำรแก้ปัญหำกำรจัดกิจกรรมประจ ำวนั 

     

3. มีกำรออกแบบหรือคิดค้นนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับปัญหำทีพ่บในชั้นเรียน 

     

4. มีรำยงำนกำรวิจัยชั้นเรียน  อย่ำงน้อย
ปีกำรศึกษำละ 1 เรื่อง 

     

5. มีกำรเผยแพร่งำนวิจัยชัน้เรียน หรือน ำ
ผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอน หรือพัฒนำเด็กอย่ำงตอ่เนื่อง 

     

รวม  
เฉลี่ย  

สรุประดับคุณภาพ  
2.6 กำรวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธี 
กำรที่หลำกหลำย 
และสอดคล้องกับ
กำรจัดประสบ-
กำรณ์ 

1. มีกำรวิเครำะห์มำตรฐำน ตัวชี้วัด เพื่อ
วำงแผน กำรวัดและประเมินผลผู้เรียน
ตำมสภำพจริง 

     

2.ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลหลำกหลำย
วิธีและสอดคล้องกับมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ 

     

3. มีกำรก ำหนดภำระงำน/ชิ้นงำน/
กิจกรรมเพื่อรองรับกำรวัดและประเมินผล 
โดยมีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินระดับ
คุณภำพ (Rubric score) ที่เหมำะสม 
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
 4. มีและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล

ตำมสภำพที่พึงประสงค์ 
     

5. มีกำรน ำผลกำรวัดและกำรประเมินผล
มำวิเครำะห์ เพื่อตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำ
หรือพัฒนำกำรของผู้เรียน 

     

รวม  
เฉลี่ย  

สรุประดับคุณภาพ  

2.7 ครูมี
บุคลิกภำพดี สุภำพ
เรียบร้อย และเป็น
กัลยำณมิตรกับเด็ก 

1. ครูแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย และ
ประพฤติตนเปน็แบบอย่ำงทีด่ีแก่เด็ก 

     

2. ครูสอนด้วยวำจำทีสุ่ภำพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส อำรมณ์ดี 

     

3. ครูดูแลเอำใส่เด็กได้อย่ำงทั่วถึง      
4. มีกำรเสริมแรงเชิงบวกระหว่ำงกำรจัด
กิจกรรมประจ ำวัน 

     

5. ครูใช้ค ำถำมกระตุ้นให้เด็กเกิดกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม 

     

รวม  
เฉลี่ย  

สรุประดับคุณภาพ  
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
2.8 กำรสอดแทรก
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำม
หลักสูตรและ
ค่ำนิยมพืน้ฐำน 12 
ประกำรในกำรจัด
ประสบกำรณ ์

1. มีแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่
สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
หลักสูตรและค่ำนยิมพื้นฐำน 12 ประกำร
ในกำรจัดประสบกำรณ ์

     

2. จัดท ำเอกสำรกำรประเมินคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยม
พื้นฐำน 12ประกำร 

     

3. มีบันทึกผลกำรประเมินคุณลกัษณะอัน
พึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยม
พื้นฐำน 12 ประกำร 

     

4. มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
และค่ำนยิมพื้นฐำน 12 ประกำร 

     

5. จัดท ำสื่อส่งเสริมและพัฒนำ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
และค่ำนยิมพื้นฐำน 12ประกำร 

     

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 
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ด้านที่ 3 คุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด 
จ านวน
นักเรียน
(คน) 

ระดับคุณภาพ (คน) 
1 

ปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ด ี

ระดับ 
(2+3) 

3.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย เหมาะสมกับวัย 
- ช้ันอนุบำล 1 (อนุบำล 3 ขวบ)      
- ช้ันอนุบำล 2      
- ช้ันอนุบำล 3      

รวมนักเรียนแต่ละระดับชั้น      
รวมจ านวนนักเรียนระดับพอใช้ข้ึนไป    

 ร้อยละนักเรียนระดับพอใช้ข้ึนไป     
3.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เหมาะสมกับวัย 

- ช้ันอนุบำล 1 (อนุบำล 3 ขวบ)      
- ช้ันอนุบำล 2      
- ช้ันอนุบำล 3      

รวมนักเรียนแต่ละระดับชั้น      
รวมจ านวนนักเรียนระดับพอใช้ข้ึนไป     

ร้อยละนักเรียนระดับพอใช้ข้ึนไป     
3.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมกับวัย 

- ช้ันอนุบำล 1 (อนุบำล 3 ขวบ)      
- ช้ันอนุบำล 2      
- ช้ันอนุบำล 3      

รวมนักเรียนแต่ละระดับชั้น      
รวมจ านวนนักเรียนระดับพอใช้ข้ึนไป    

 
ร้อยละนักเรียนระดับพอใช้ข้ึนไป     

3.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เหมาะสมกับวัย 
- ช้ันอนุบำล 1 (อนุบำล 3 ขวบ)      
- ช้ันอนุบำล 2      
- ช้ันอนุบำล 3      

รวมนักเรียนแต่ละระดับชั้น      
รวมจ านวนนักเรียนระดับพอใช้ข้ึนไป    

 ร้อยละนักเรียนระดับพอใช้ข้ึนไป     
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

1.1 ห้องเรียนสะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย   
1.2 กำรจัดบรรยำกำศในห้องเรียนเอ้ือต่อกำรเรียนรู้   
1.3 มีข้อมูลพื้นฐำนที่จ ำเป็นของห้องเรียนและนักเรียน   
1.4 มีข้อมูลพื้นฐำนที่จ ำเป็นของห้องเรียนและเด็ก   

รวมด้านที่ 1  
ค่าเฉลี่ยด้านที่ 1  
ระดับคุณภาพ  

 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 

2.1 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำร
เรียนรู้และตัวชี้วัดตำมหลักสูตร 

  

2.2 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลและส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนำตำม
ศักยภำพ 

  

2.3 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทีหลำกหลำยและฝึกทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์ 

  

2.4 ครูมีกำรใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
ประกอบกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเหมำะสม 

  

แบบสรุปห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

2.5 ครูมีกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหำกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียน 

  

2.6 ครูมีกำรวัดและประเมินผลด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
และสอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้ 

  
 

2.7 ครูมีบุคลิกภำพดี สุภำพเรียบร้อย และเป็นกัลยำณมติร
กับนักเรียน 

  

2.8 กำรสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
และค่ำนิยมพื้นฐำน 12 ประกำรในกิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอน 

  

รวมด้านที่ 2  
ค่าเฉลี่ยด้านที่ 2  
ระดับคุณภาพ  

 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
3.1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย เหมำะสมกับวัย   
3.2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำน อำรมณ์ จิตใจ เหมำะสมกับวัย   
3.3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำน สังคม เหมำะสมกับวัย   
3.4  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ เหมำะสมกับวัย   

รวมด้านที่ 3  
ค่าเฉลี่ยด้านที่ 3  
ระดับคุณภาพ  
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สรุปห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย (รวม 3 ด้าน) 
 

 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

1. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน   

2. กำรจัดกำรเรียนรู้   

3. คุณภำพผู้เรียน   

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 
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คณะผู้จัดท า 
ตัวช้ีวัด “ห้องเรียนคุณภาพ (ระดับปฐมวัย)” 

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 ำนวยกำรกลุ่มในสพป.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  
  
 



 
  



6  แนวทางขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 




