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 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
ประเมินคุณภาพห้องเรียนคุณภาพ 
 

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

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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ตัวชี้วัดห้องเรียนคุณภาพ   1 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 

 

ตัวชี้วัดห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

ตัวช้ีวัดห้องเรียนคุณภาพ 
 

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

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

เป็นกำรประเมินสภำพห้องเรียนสะอำดเป็นระบบ (5 ส) มีสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยและบรรยำกำศเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ในเชิงคุณภำพเป็นส ำคัญ ส ำหรับในเชิงปริมำณ
นั้นให้พิจำรณำตำมบริบทและควำมพร้อมของสถำนศึกษำ (เช่น ตำมขนำดของโรงเรียน) 
 

 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
1. 
 

สภาพห้องเรียน
สะอาดเป็นระบบ 
(5 ส) 

1. กำรจัดกำรห้องเรียน ตกแต่งห้องเรียนสะอำด เรียบร้อย
เป็นระบบ 

2. เอกสำร ธุรกำร สื่อประกอบกำรสอนมีกำรเก็บเป็น
หมวดหมู ่

3. ระเบียงหน้ำห้อง/ด้ำนนอกหน้ำต่ำงสะอำดปรำศจำกฝุ่น
และขยะ    

4. มีกำรจัดโต๊ะ เก้ำอ้ี เป็นระเบียบเหมำะต่อกำรเรียนกำร
สอน 

5. มีกำรจัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์/สื่อกำรสอน เป็นระเบียบ 
 



2 ตัวชี้วัดห้องเรียนคุณภาพ 

  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 
 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
2. 
 

มีสื่อ อุปกรณ์
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

1. มีสื่อเทคโนโลยีที่ช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

2. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี ในกำรผลิตและ
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

3. มีสื่อประเภทวัสดุ อุปกรณ์ ICT เหมำะสมส ำหรับกำรเรียน
กำรสอน 

4. มีบอร์ดแสดงผลงำนนักเรียนจัดแสดงผลงำนเป็นประจ ำ
เป็นปัจจุบัน 

5. นักเรียนสำมำรถใช้สื่อหรือเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร
เรียนรู ้

3. 
 

บรรยากาศเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

1. มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย   
2. มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน 
3. ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  เอกสำรกำรวัดผลและ

ประเมินผลที่ถูกต้อง 
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
5. มีแหล่ง/มุมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ใช้เกณฑ์กำรประเมินตำมคู่มือกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ      
ขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ หน้ำ 3 และ 11-14 
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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. สภาพ
ห้องเรียนสะอาด
เป็นระบบ (5 ส) 

1. กำรจัดกำรห้องเรียน ตกแต่งห้องเรียน
สะอำด เรียบร้อยเป็นระบบ 

     

2. เอกสำร ธุรกำร สื่อประกอบกำรสอนมี
กำรเก็บเป็นหมวดหมู่ 

     

3. ระเบียงหน้ำห้อง/ด้ำนนอกหน้ำตำ่ง
สะอำดปรำศจำกฝุน่และขยะ    

     

4. มีกำรจัดโต๊ะ เก้ำอ้ี เป็นระเบยีบเหมำะต่อ
กำรเรียนกำรสอน 

     

5. มีกำรจัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์/สือ่กำรสอน 
เป็นระเบียบ 

     

รวม  
เฉลี่ย  

สรุประดับคุณภาพ  
 

แบบประเมินห้องเรยีนคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 
 
 



4 ตัวชี้วัดห้องเรียนคุณภาพ 

  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 

2. มีสื่อ อุปกรณ์
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

1. มีสื่อเทคโนโลยีทีช่่วยในกำรจดักำรเรียน
กำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

     

2. มีกำรส่งเสริม สนับสนนุกำรใช้เทคโนโลยี 
ในกำรผลิตและใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

     

3. มีสื่อประเภทวัสดุ อุปกรณ์ ICT 
เหมำะสมส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 

     

4. มีบอร์ดแสดงผลงำนนักเรียนจัดแสดงผล
งำนเปน็ประจ ำเปน็ปัจจบุัน 

     

5. นักเรียนสำมำรถใช้สื่อหรือเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ 

     

รวม  

เฉลี่ย  

สรุประดับคุณภาพ  
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 
 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
3. บรรยากาศ
เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

1. มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำง
หลำกหลำย   

     

2. มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอเหมำะสมกับ 
กำรเรียนกำรสอน 

     

3. ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เอกสำร กำร
วัดผลและประเมินผลที่ถูกต้อง 

     

4. นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม     
กำรเรียนรู้ 

     

5. มีแหล่ง/มุมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้      
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 ตัวชี้วัดห้องเรียนคุณภาพ 

  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 
 

 
 
 
 
 
  

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

1.   สภำพห้องเรียนสะอำด เป็นระบบ (5 ส)   
2. มีสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย   
3. บรรยำกำศเอ้ือต่อกำรเรียนรู้   

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

แบบสรุปห้องเรียนคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

 
 
 

คณะผู้จัดท า 
ตัวช้ีวัด “ห้องเรียนคุณภาพ”  

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 
  
 



 
 

 




