


 

 

คำนำ 
 

ตามท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๑ ข้อ ๒ ระบุให้สถานศึกษาจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนด ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ โดยให้ถือว่าระบบการ
ประก ันค ุณภาพการศ ึกษาภายในสถานศึกษา เป ็นส ่วนหน ึ ่ งของการบริหารการศ ึกษา ซ ึ ่ ง เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ข้อ ๑๑ ได้ระบุให้สถานศึกษา จัดทำรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจำปีโดยระบุความสำเร็จตามเป้าหมายที ่กำหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา พร้อมหลักฐานข้อมูลและผลการประเมินผลสัมฤทธิ์เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป 

ข้อมูลต่างๆ ในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบรูณ์
ของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณคณะครูทุกท่านท่ีได้ช่วยรวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานประเมิน
ตนเองของโรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จนสำเร็จเรียบร้อยอย่างดียิ่ง 
 
 
 
 

(นายทวีศักดิ ์  จงประดับเกียรติ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 



สารบัญ 
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สารบัญ  ข 
บทสรุปผู้บริหาร  ค 
ส่วนที่ ๑ ส่วนนำ ๑ 
 ประวัติความเป็นมา ๑ 
 ปรัชญา พันธกจิ วิสัยสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ๒ 
 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔ 
 รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร ๕ 
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 ข้อมูลอาคารสถานท่ี ๑๒ 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๓ 
 แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑๕ 
ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงาน   ๒๐ 
 ระดับปฐมวัย ๒๒ 
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๓๕ 
 องค์ประกอบท่ี ๑ ตัวบ่งชี้รวมระดับหน่วยงานสนับสนุน ๗๑ 
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินตนเอง ๑๒๓ 
 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุท่ีควรพัฒนา ๑๒๔ 
ภาคผนวก ๑๒๙ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย  
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

 
๑. จุดเด่น 
คุณภาพของเด็ก 

๑. โรงเรียนเน้นการจัดประสบการณ์อย่างเป็นองค์รวมผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน และโครงการที่หลากหลายที่เน้นหลักการพัฒนาเด็กได้เป็นองค์รวมครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่
พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม และพัฒนาการด้านสติปัญญา  

๒. โรงเรียนมีการออกแบบกิจกรรมการจัดประสบการณ์ที ่บูรณาการนวัตกรรม องค์ความรู้                    
ที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) การสอนแบบบูรณาการ 
STEAM การจัดกิจกรรมศูนย์การเรียน (Learning Center) ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะ           
การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรม (Active Learning) และการส่งเสริม          
ทักษะการคิด  

๓. เด็กมีความสุขในการมาโรงเรียน มีการกล้าแสดงออก กล้าพูดสนทนาโต้ตอบ และแสดงความ
คิดเห็น อย่างอิสระ ทำให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง รู้จักการยอมรับตนเองและบุคคลอื่น ยิ้มแย้มแจ่มใส              
และปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดี 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. โรงเรียนมีครูประจำการท่ีจบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง มีประสบการณ์หลายปี และไม่เปล่ียนงาน 
ครูเพียงพอกับเด็กและเช่ียวชาญในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

๑. เนื ่องจากโรงเรียนเป็นหน่วยในการผลิตบัณฑิตครู ทำให้เด็กได้ทำกิจกรรมที ่หลากหลาย             
แปลกใหม่จากนักศึกษา เช่น วิชาหุ่นและนิทาน วิชาโภชนาการ วิชาการเล่นของเด็กปฐมวัย ซึ่งทำให้เด็กได้
พบปะนักศึกษาเป็นประจำจึงไม่เขินอาย และได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ จากอาจารย์ผู้สอนด้วย 

2. โรงเรียนมีครูผู ้ชำนาญในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก มีการนำนวัตกรรมและแนวคิดท่ี
เหมาะสมมาใช้ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
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๒. จุดที่ควรพัฒนา 
๑) สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยการนำแนวคิดท่ีทันสมัยเข้ามา

ปรับใช้ในการจัดประสบการณ์มากขึ้น เช่น แนวคิดทักษะสมอง (EF) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนและยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

๒) ควรส่งเสริมให้เด็กออกไปแข่งขันหลากหลายทักษะความสามารถเพื่อหาประสบการณ์และเกิด
การเรียนรู้ท่ีกว้างขึ้น 

๓) ควรมีการเพิ่มเติมหลักสูตรสำหรับเด็กพิเศษ หรือการจัดโปรแกรม IEP (Individual Education 
Plan) เพื่อให้จัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้ดียิ่งขึ้น 

๔) พัฒนาระบบ PDCA ของหลักสูตรและการบริหารงานที่เป็นระบบชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น  การจัด 
ประชุมผู้มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ การเปิดช่องทางติดต่อส่ือสารท่ีหลากหลายมากขึ้น เป็นต้น 

๕) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น การซ้อมป้องกันอัคคีภัย 
๖) สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนายิ่งขึ ้น เช่นการเรียนต่อ การอบรมสัมมนา การพัฒนางานวิจัย                

หรือผลงานวิชาการ  
๗) ปรับปรุงเครื ่องมือในการประเมินพัฒนาการให้หลากหลายยิ ่งขึ้ น โดยใช้เครื ่องมือการวัด               

การประเมินท่ีเหมาะสมสำหรับเด็กปกติและเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ระดับดีเลิศ 

 
๑. จุดเด่น 

๑) ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้

กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา
สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
แสดงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศทุกรายวิชาท่ีมีการทดสอบ นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก ยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
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๒) ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
การบริหารแบ่งโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดจน มีการจัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงานความสามารถ

เหมาะสมกับภาระงาน การวางแผนและดำเนินการครบวงจร PDCA การปฏิบัติงานผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที ่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผลการดำเนินการพัฒนา ส่งผลให้โรงเรีย นสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการบริหารงานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบตันตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ครูและบุคลากรตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ทุกภาค
เรียนและปีการศึกษา เพื่อประเมินตนเอง และนอกจกนี้ยังได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
เพื่อให้ครูผู ้สอนได้นำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติง านที่เกี ่ยวกับวิชาชีพของตนให้มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลใหน้ักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ผลการดำเนินการอยู่
ในเกณฑ์ยอดเย่ียม 

๓) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จากการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูมีการมีการตรวจสอบประเมินความรู้

ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ ทำให้ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ที่ตรงตัวบ่งชี้/ประเด็นที่วัด มีรูปแบบหรือวิธีการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านการเรียน และนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มี

โครงการ/กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มีส่ือนวัตกรรมท่ีเพียงพอ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระ มีการปรับปรุงพัฒนาหรือซ่อมแซมนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี
เพื ่อการศึกษาที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน มีการจัดบริการแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้นักเรียนสามารถศึกษาคันคว้าหาความรู้ได้ตนเองอย่างท่ัวถึง ครูเลือกใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับแผนการจัดการเรียน มีแผนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบวก นำไปใช้สอนช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียน
มีผลการเรียนดี ครูผู้สอนแต่ละรายวิชามีการวัดและประเมิลผลตามสมรรถนะ ตามหลักสูตร โดยประเมินจาก
สภาพจริง มีขั ้นตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบใช้เครื ่องมื อและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสม ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ 
 
๒. จุดที่ควรพัฒนา 

๑) โรงเรียน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันในการวางแผนการพัฒนา กำหนดเป้าหมาย นโยบายและ
ร่วมวางแผนการดำเนินงาน พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการคิดเน้นทักษะการคิดขั้นสูงบนพื้นฐานของ
จริยธรรม และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

๒) ส่งเสริมการพัฒนาตามจุดเน้นคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่ โรงเรียนมีนโยบายบริหาร
จัดการดว้ยระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีผลดำเนินการท่ีดี มีคุณภาพ พัฒนาขีดความสามารถด้านการ
บริหารจัดการองค์กรเพื่อให้มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการในระดับมาตรฐาน พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวดเร็ว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการส่ือสาร 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฉ 

๓) ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน เพิ่มขีดความสามารถให้สามารถสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
ที่เน้นทักษะการคิดคำนวณบนพื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ เป็นไปในรูปแบบสังคมแห่งการ
เรียนรู้จัดการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่าง
มีคุณภาพ 
 

องค์ประกอบที่ ๑ ตัวบ่งชี้ร่วมของระดับหน่วยงานสนับสนุน  
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี ๑ เท่ากับ ๕ 

๑. จุดเด่น 
๑) โรงเรียนสาธิตมีการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สอดคล้องครอบคลุมกับพันธกิจของโรงเรียนและเป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน รวมท้ังมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาสกับวิสัยทัศน์ ท่ีมาจากการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรโดยเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

๒) โรงเรียนสาธิต มีการวางระบบและกลไกในการทำงานของคณะกรรมการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันและ
ลดปัญหาความเสี่ยง จากหน่วยงานภายในและภายนอกหน่วยงานท่ีครอบคลุมตามพันธกิจ 

๓) โรงเรียนสาธิตได้มีการปฏิบัติงานท่ีได้รับความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ เพื่อนำไปสู่การให้บริการท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อความคาดหวังหรือความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 

๔) โรงเรียนสาธิตได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานเฉพาะบุคคลอีกท้ังส่งเสริม
ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเฉพาะด้าน 

๕) โรงเรียนสาธิต ได้มีการมอบหมายภาระงานตามความถนัดของบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 

๖) โรงเรียนสาธิตได้นำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงเพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมซึ่ง
ส่งผลในการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

๒. จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑) ควรมีการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สามารถวัดความสำเร็จของการดำเนินงานได้ชัดเจนข้ึน 
 ๒) การบริหารความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจากการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ยังคงเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารบางส่วนและผู้ท่ีรับผิดชอบงานนี้เท่านั้น 
 ๓) การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในงานเฉพาะทางของโรงเรียนสาธิตยังไม่เพียงพอ 
 ๔) การสนับสนุนให้บุคลากรมีเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เฉพาะด้านเพื่อพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ 
 ๕) การสนับสนุนให้บุคลากรทำคู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๖) สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน/หน่วยงาน และ
ควรมีกิจกรรมร่วมกัน ควรมีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึนและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
 
 



 

 
 
 

ส่วนที่1 

ส่วนนำ 
 

 

 

 
 



 ส่วนที่ ๑ สว่นนำ 
 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ีอยู่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ ซอยอิสรภาพ 

๑๕ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โทรศัพท์ ประถม ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๔  มัธยม ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๕๖๐๓ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ           
อนุบาล ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่ือ นายทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ 

 
๑.๑ ประวัติความเป็นมา 

 
พ.ศ.  ๒๕๐๑  กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็น 

“วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” โดยมีโรงเรียนสาธิตในสังกัดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาใช้ชื ่อ “โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” โดยใช้อาคารร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๓๐ 
คณะผู้บริหารของวิทยาลัยในขณะนั้นได้พิจารณาแยกการบริหารโรงเรียนสาธิตออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่าย
ประถมศึกษา เป็นโรงเรียนประถมสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทำการสอนต้ังแต่ระดับช้ัน ป.๑ – 
ป.๖ โดยอาศัยตึก ครุศาสตร์ ชั้น ๒ (อาคาร ๙) เป็นที่เรียน ส่วนฝ่ายมัธยมเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖  โดยใช้ อาคารเรียนเดิม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการ
ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ” วิทยาลัยครูท่ัวประเทศจึงเปล่ียนสถานภาพมาเป็นสถาบันราช
ภัฏ ดังนั้น โรงเรียนสาธิตจึงได้เปล่ียนช่ือเป็น“โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”  ตามไป
ด้วย ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏทุกแห่งได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๑ ตอน ๒๓ ก  
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้องใช้คำว่า 
“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”  

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัยได้ร ับการอนุมัติให้จัดดำเนินงาน โดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิเสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อนุมัติใช้อาคารวิเศษ
ศุภวัตร เป็นอาคารเรียนสำหรับจัดการศึกษาให้เด็กอายุ ๓ - ๖ ปี แบ่งเป็น ๓ ระดับช้ัน คือ ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ 
– ๓ และเริ่มเปิดรับนักเรียนช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี ๑ ในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นรุ่นแรก 

 ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๑  มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งท่ี 
๙/๒๕๕๑  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) (๕) และ (๑๒) แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
มาตรา ๔ และ ๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ๒๕๕๐ ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ๒๕๕๑ ให้
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของ
สำนักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้รวมศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน
ประถมสาธิตฯ และโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าเป็น “สำนักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘ ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ให้จัดต้ัง



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขึ้นเป็นส่วนงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะแทน
โรงเรียนสาธิต  เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการ  โดยมี นายทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ  เป็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน วุฒิการศึกษา กศ.บ. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ ดำรง
ตำแหน่งนี้ต้ังแต่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
แผนที่ต้ังของโรงเรียน 

1.1 ปรัชญา  พันธกิจ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

 
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน 

คุณธรรมนำวิชา  สร้างปัญญาและชีวิต 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 “กล้าแสดงออกดี มีทักษะทางภาษา รักษาความเป็นไทย” 
กล้าแสดงออก  หมายถึง การแสดงออกทางกาย วาจา ใจ อย่างเปิดเผย จริงใจ และรับผิดชอบ 

กล่าวคือ นักมีความกล้าคิด กล้าพูด การทำในส่ิงท่ีถูกต้อง 
มีทักษะทางภาษา  หมายถึง นักเรียนมีความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล 
รักษาความเป็นไทย  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความความภูมิใจ เห็นคุณค่าร่วมอนุรักษ์สืบ

ทอดภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนมธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๓ 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
“โรงเรียนแห่งความสุข สนุกกับการเรียนรู้” 
คำอธิบาย โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีอาคารสถานที่และ

ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนท่ีดี สนับสนุนผู้เรียนตามความถนัดและตามศักยภาพของผู้เรียน จัดการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลาย 
 
วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ  เป็นต้นแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   นำนวัตกรรมทางการศึกษามาจัดการ
เรียนรู้ขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนช้ันนำ 
 
พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
๒. พัฒนาผู้เรียนผู้เรียนให้มีสมรรถนะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๓. พัฒนาองค์ความรู้และนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้อย่างสร้างสรรค์ 
๔. เป็นต้นแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยทางการศึกษา 
๕. อนุรักษ์  ส่งเสริม  และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
๖. ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น 
๗. บริหารจัดการโรงเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
๒. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้อย่างสร้างสรรค์ 
๔. เป็นแหล่งทดลองค้นคว้าวิจัยและเป็นต้นแบบปฏิบัติการวิชาชีพครู 
๕. เพื่อนุรักษ์  ส่งเสริม  และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
๖. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น 
๗. เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔ 

๑.๒ โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

รองผู้อำนวยการ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

รองผู้อำนวยการ 
ระดับประถมศึกษา 

รองผู้อำนวยการ 
ระดับมัธยมศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

คณะกรรมการประจำโรงเรียน
สาธิต 

– กลุ่มงานวิชาการ 
– กลุ่มงานแผนและ    
  งบประมาณ 
– กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
– กลุ่มงานปกครองและ  
  กิจการนักเรียน 
– กลุ่มงานวิจัยและประกัน 
  คุณภาพการศึกษา 

– กลุ่มงานวิชาการ 
– กลุ่มงานแผนและ    
  งบประมาณ 
– กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
– กลุ่มงานปกครองและ  
  กิจการนักเรียน 
– กลุ่มงานวิจัยและประกัน 
  คุณภาพการศึกษา 
 

– กลุ่มงานวิชาการ 
– กลุ่มงานแผนและ    
  งบประมาณ 
– กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
– กลุ่มงานปกครองและ  
  กิจการนักเรียน 
– กลุ่มงานวิจัยและประกัน 
  คุณภาพการศึกษา 
 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

– งานแผน 
– งานงบประมาณและ  
   การเงิน 
– งานพัสดุและครุภัณฑ์ 
– งานสารสนเทศ 

– งานวิจัยในชั้นเรียน    
   วิจัยสถาบัน 
– งานประกันคุณภาพ 
   การศึกษาภายในและ 
   ภายนอก 
– งานบริหารความเสี่ยง 
– งานบริการวิชาการ             
   แก่ชุมชน 
– งานตรวจสอบและ 
   ควบคุมภายใน 
 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

– งานประชาสัมพันธ์ 
– งานธุรการ 
– งานบุคลากร 
– งานอาคารสถานที่ 
– งานสัมพันธ์ชุมชน 



๑.๓ รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ชื่อ - สกุล        นายทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   การศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชา               การวัดผลการศึกษา 
สถาบันการศึกษา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โทรศัพท์                ๐๘๙-๖๙๓๘๔๑๓  
E-mail – 

 
รองผู้อำนวยการโรงเรยีน 

(มัธยม) 

ชื่อ - สกุล        นายสิริชัย  เอี่ยมสอาด 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  
สาขาการศึกษา        การสอนภาษาไทย 
สถาบันการศึกษา     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โทรศัพท์                 ๐๖๑-๕๒๖๖๕๘๖ 
E-mail                          aksirichai@gmail.com 

 
รองผู้อำนวยการโรงเรยีน 

(ประถม) 

ชื่อ - สกุล        นางสาวบุปผา  บรรลือเสนาะ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ครุศาสตร์บัณฑิต  
สาขาการศึกษา        วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
สถาบันการศึกษา     วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โทรศัพท์                 ๐๘๑-๘๔๑๖๒๐๓  
E-mail                          bubpha๐๗@hotmail.com 

 
รองผู้อำนวยการโรงเรยีน 

(ปฐมวัย) 

ชื่อ - สกุล        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวรัตน์  จงใจรักษ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  
สาขาการศึกษา        การศึกษาปฐมวัย 
สถาบันการศึกษา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท์                 ๐๖๒-๔๒๔๑๓๕๙ 
E-mail                          pee_eced@hotmail.com 

 
 
 
 

mailto:aksirichai@gmail.com
mailto:bubpha๐๗@hotmail.com


 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๖ 

๑.๔ ข้อมูลบุคลากร 
จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน 

ครูพิเศษ 
สาย

สนับสนนุ 
รวมทั้งหมด 

งบแผ่นดิน งบ บกศ. 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
๔ ๒๖ ๒๒ ๒ ๗ ๖๑ 

 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ำกว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน - ๒๔ ๓๖ ๑ ๖๑ 
ร้อยละ - ๓๙.๓๔ ๕๙.๐๒ ๑.๖๔ - 

 
สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
ผู้บริหาร 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ภาระงานสอน 
นายทวีศักด์ิ  จงประดับเกียรติ ผู้อำนวยการ กศ.บ.(การวัดผลการศึกษา) 

กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) 
- 

นายสิริชัย   เอี่ยมสอาด รองผู้อำนวยการ 
(มัธยม) 

ค.บ. (ภาษาไทย) 
ค.ม. (การสอนภาษาไทย) 

๙ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

นางสาวบุปผา  บรรลือเสนาะ รองผู้อำนวยการ 
(ประถม) 

ค.บ.(วัดผลประเมินผล) 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
กำลังศึกษา ค.ม.(เทคโนโลยีและการ
สื่อสารการศึกษา 

๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ผศ.ยุวรัตน์  จงใจรักษ ์ รองผู้อำนวยการ 
(ปฐมวัย) 

ค.บ. (ปฐมวัย) 
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 

 

 
ครูผู้สอนโรงเรียน(ปฐมวัย) 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ภาระงานสอน 
๑ นางสาวปราณี  นามวิชัย อาจารย์ ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย) อนุบาลปีที่ ๑ 
๒ นางสาวดาวิกา  เพชรชรพล อาจารย์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) อนุบาลปีที่ ๑ 
๓ นางสาววรินทร  แสงแดง อาจารย์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) อนุบาลปีที่ ๒ 
๔ นางสาววิจิตรา  ศรสำเร็จ อาจารย์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) อนุบาลปีที่ ๒ 
๕ นางสาวจรูญศรี  คล้ายล ี อาจารย์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) อนุบาลปีที่ ๓ 
๖ นางสาวอารีย์ลักษณ์  เวือมประโคน อาจารย์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) อนุบาลปีที่ ๓ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๗ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ภาระงานสอน 
๗ นางสาวพิชญานันท์ พละศูนย์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ บธ.บ.การจัดการทั่วไป  

 
ครูผู้สอนโรงเรียน(ประถม) 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ภาระงานสอน 
๑ นางสุดาทิพย์  หงษ์จันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/

หัวหน้ากลุ่มงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ค.บ.(การประถมศึกษา) 
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

๑๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๒ นางสาวทัชฌา  ใจกว้าง หัวหน้าแผนและ
งบประมาณ 

ค.บ.(การประถมศึกษา) 
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

๑๙ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๓ นางวราภรณ์  แก้วพรม หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

วท.บ.(การฝึกและการจัดการกีฬา) 
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๔ นายสมยศ  มะวรคนอง หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง
และกิจการนักเรียน 

ค.บ.(การประถมศึกษา) 
ศษ.ม.(พลศึกษา) 

๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๕ นางพจนันท์  สว่างอารมย์ อาจารย์ ค.บ.(ภาษาไทย) 
ศศ.ม.(ไทยศึกษา) 

๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๖ นางสุขใจ  แก้วดวงเทียน อาจารย์ ค.บ.(การประถมศึกษา) 
กศ.ม.(การประถมศึกษา) 

๑๙ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๗ นางศศิกาญจน์  โสมาเกตุ อาจารย์ ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 

๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๘ นางสาววิลาวัลย์  กุลเกษ อาจารย์ ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ศษ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์) 

๑๙ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๙ ว่าท่ี ร.ต.วิทยา  เชื้อแถว อาจารย์ ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
คม.(การสอนคณิตศาสตร์) 

๒๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๑๐ นางสาวจารุวรรณ  จันทร์พฤกษา อาจารย์ ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
คม.(เทคโนโลยีและการสื่อสาร
การศึกษา) 

๒๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๑๑ นางสาวนงเยาว์  ทองคำ อาจารย์ ค.บ.(นาฎศิลป์) ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๑๒ นางสาวชัชศรลัย์  ศรลีธนาตย์ อาจารย์ ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

ศษ.ม.(พลศึกษา) 
๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๑๓ นายกฤษฎา  กาญจนวงศ์ อาจารย์ ค.บ.(ภาษาไทย) 
ศศ.ม.(ไทยศึกษา) 

๒๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๑๔ นายอนุชา  มาตา อาจารย์ ค.บ.(ภาษาไทย) 
กำลังศึกษาต่อ ค.ม. (หลักสูตรและ
การสอน) 

๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๑๕ นางสาวปิยพัชร์  ติงสะ อาจารย์ ศศ.บ.(ภาษาไทย) ๑๙ ชั่วโมง/สัปดาห์ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๘ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ภาระงานสอน 
๑๖ นางสาวมัณฑนา  แจ้งกระจ่าง อาจารย์ ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) ๑๙ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๑๗ นางสาวสุกรรณหา  ชูเมือง เจ้าหน้าท่ี ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) - 
๑๘ นางสาวพัชรินทร์  บุณยฤทธ์ิ เจ้าหน้าท่ี บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ) - 
๑๙ นางสาวถนอมศรี  ชลสินธ์ุ บรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) - 

 
ครูผู้สอนโรงเรียน(มัธยม) 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ภาระงานสอน 
๑ ดร. สุภัทรา  โกษะโยธิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/

หัวหน้ากลุ่มงานแผน
และงบประมาณ 

 

กศ.บ.(สังคมศึกษา) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) 
ปรด. (การจัดการ) 

๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๒ นางสาวธนัญญา   คนอยู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) 
กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการ
ศึกษา) 

๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๓ นางสาวศิริพร    ทิพย์สิงห ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ค.บ.(ชีววิทยา) 
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
(ชีววิทยา) 

๑๗ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๔ นางสาวอมรรัตน์  รัชตะทวีกุล หัวหน้ากลุ่มงาน
ปกครองและกจิการ

นักเรียน 

ศศ.บ.(ภาษาไทย) 
กศ.ม.(การสอนภาษาไทย) 

๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๕ นางสาวจุรีพร   ศรชีุมแสง หัวหน้ากลุ่มงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ค.บ. (ฟิสิกส์) 
วท.ม.(ฟิสิกส์) 

๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๖ นางสาวปิยพร    มิลินทานุช อาจารย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
ศศ.ม.(ไทยศึกษา) 

๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๗ นายธนกฤต    จันทร์สุวรรณ์ อาจารย์ กศ.บ. (ฟิสิกส์) 
กำลังศึกษาต่อ  วท.ม. 
(คณิตศาสตร์) 

๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๘ นางสาวรัตนา   ศรีสุวรรณ อาจารย์ วท.บ.(การสอนคณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

๒๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๙ นายธฤษ  สระตันต์ิ อาจารย์ วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 

๒๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๑๐ นายประจักษ์     เรืองศร ี อาจารย์ ค.บ. (สังคมศึกษา) ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๑๑ ว่าท่ี ร.ต. สุรศักด์ิ    เชื้องาม อาจารย์ ค.บ. (สังคมศึกษา) 

กศ.ม.(ประวัติศาสตร์) 
 

๒๑ ชั่วโมง/สัปดาห ์



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๙ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ภาระงานสอน 
๑๒ นางสาวณัฐศิกา     มูลวิเศษ อาจารย์ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

ศศ.ม. (สังคมเพ่ือการพัฒนา) 
๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๑๓ ว่าที่ ร.ต. ภัทร์ณรัฐ  โสภาพันธ์เจริญ อาจารย์ ศศ.บ (รัฐศาสนศาสตร์) 
ร.ม. (บริหารรัฐกิจและกฏหมาย) 

๒๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๑๔ นางสาวอารี    แจ้งเรือง อาจารย์ วท.บ. (เคมี) 
วท.ม. (เคมี) 

๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๑๕ นายชัยวรรณ์    สายเผ่าพันธ์ุ อาจารย์ ค.บ. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์ศึกษา) 
กำลังศึกษาต่อ ปร.ด. (ฟิสิกส์) 

๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๑๖ นายกรธนินทร์    ไตรหาญ อาจารย์ วท.บ. (เคมี) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 
กำลังศึกษาต่อ วท.ม (เคมีศึกษา) 

๒๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๑๗ นางสาวฐิติมา   ละอองฐิติรัตน์ อาจารย์ วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต์) 
วท.ม (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 

๒๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๑๘ นางจุฑามาศ   คำวิสิทธ์ิ อาจารย์ ค.บ.(อังกฤษ) 
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ) 

๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๑๙ นางสาวธรสิริ  หาผลทรัพย์ อาจารย์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.ม. (การแปลเพ่ือการศึกษาและ
ธุรกิจ) 

๒๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๒๐ นายพรชัย     ก.ศรีสุวรรณ อาจารย์ วท.บ. (สุขศึกษา) 
ส.ม.(สาธารณสุข) 

๒๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๒๑ นายวีรยุทธ    ยวนใจ อาจารย์ วท.บ. (พลศึกษา) 
กศ.ม. (พลศึกษา) 
กำลังศึกษาต่อ กศ.ด. (สุขศึกษา
และพลศึกษา) 

๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๒๒ นางกาญจนา   บัวเขียว อาจารย์ วท.บ. (การฝึกและการจัดการกีฬา) 

กศ.ม. (สุขศึกษา) 
๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๒๓ นายวรวุฒิ    วรนิมมานนท์ อาจารย์ วท.บ (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
อวท. (คอมพิวเตอร์) ป.บัณฑิต 

๒๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๒๔ นายธัญพิสิษฐ์     พันธ์ทองดี อาจารย์ ค.บ. (นาฏศิลป์) 
ศศ.ม. (นาฏศิลป์) 

๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๒๕ นางยุพาวดี     นุตะมาน อาจารย์ ค.บ. (บรรณารักษ์) 
ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์
และบรณารักษศ์าสตร์) 
 

๒๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ภาระงานสอน 
๒๖ นายแมน  คล้ายสุวรรณ อาจารย์ ค.บ. (ภาษาไทย) 

กำลังศึกษาต่อ อ.ม. (ภาษาไทย
เพ่ือพัฒนาอาชีพ) 

๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๒๗ นางสาวสุวรรนีย์  รอยรัตน์ เจ้าหน้าท่ี ศศ.บ. - 
๒๘ ว่าท่ี ร.ต.ปุญญณัติ  ดาศรี เจ้าหน้าท่ี ค.บ.(ภาษาไทย) - 
๒๙ นายสันติ  ทันชม เจ้าหน้าท่ี ค.บ.(คอมพิวเตอร์) - 

 
ครูผู้สอน(ครูพิเศษ) 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ภาระงานสอน 
๑ Ninette San Andres Napay อาจารย์ B.SEd.(English) ๒๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๒ Mrs.Rochelle T.Pandeling อาจารย์  ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ  
  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (ประถม) 

งบประมาณ บกศ. 

รายงาน 
จำนวนเงิน (บาท) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓) 

๑. ตอบแทน ๕๘๙,๐๐๐ ๖๗๓,๐๐๐ 
๒. ใช้สอย ๓๖๕,๖๐๐ ๓๗๒,๐๐๐ 
๓. วัสดุ ๓๗๗,๐๐๐ ๓๔๒,๒๐๐ 
๔. ครุภัณฑ์ ๗๓,๐๐๐ ๑๑๔,๐๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๑,๔๐๔,๖๐๐ ๑,๕๐๑,๒๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑ 

งบประมาณแผ่นดิน 

รายงาน 
จำนวนเงิน (บาท) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
(ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒) 

๑. ค่าจัดการเรียนการสอน ๙๓๓,๙๐๐ ๑,๐๔๔,๑๐๐ 
๒. ค่าหนังสือเรียน ๓๓๗,๓๐๐ ๓๘๖,๗๐๐ 
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๑๙๑,๖๐๐ ๒๑๔,๓๐๐ 
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๑๗๗,๑๐๐ ๒๐๖,๓๐๐ 
๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๓๕,๙๐๐ ๒๖๓,๗๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๑,๘๗๕,๘๐๐ ๒,๑๑๕,๑๐๐ 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (มัธยม) 

งบประมาณ บกศ. 

รายงาน 
จำนวนเงิน (บาท) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓) 

๑. ตอบแทน ๗๙๔,๕๐๐ ๑,๕๗๙,๑๐๐ 
๒. ใช้สอย ๖๐๐,๐๐๐ ๑,๓๒๙,๓๐๐ 
๓. วัสดุ ๘๒๖,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๒๐๐ 
๔. ครุภัณฑ์ ๖๔,๐๐๐ ๒๗๑,๓๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๒,๒๘๔,๕๐๐ ๔,๓๒๙,๙๐๐ 
 

งบประมาณแผ่นดิน 

รายงาน 
จำนวนเงิน (บาท) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓) 

๑. ค่าจัดการเรียนการสอน ๒,๕๒๘,๒๐๐ ๔,๒๙๕,๓๐๐ 
๒. ค่าหนังสือเรียน ๘๐๐,๑๐๐ ๑,๓๔๐,๐๐๐ 
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๓๐๔,๘๐๐ ๖๐๕,๘๐๐ 
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๓๖๒,๐๐๐ ๖๕๗,๓๐๐ 
๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๓๓,๖๐๐ ๑,๐๗๙,๑๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๔,๖๒๘,๗๐๐ ๗,๙๗๗,๕๐๐ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๒ 

๑.๗ ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

สภาพพื้นที่โรงเรียน 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้ังอยู่ในอาณาเขตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อาคารครุศาสตร์ 
ทิศใต้   ติดต่อกับ  บ้านเอกนาด 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อาคาร ๒๗ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  คลองบางไส้ไก่ 
อาคาร ๓๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) 
อาคาร ๑๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) 

 

ข้อมูลชุมชน 
ลักษณะชุมชน เป็นชุมชนเมือง แออัด พื้นท่ีโดยรอบเป็นที่พักอาศัย มีร้านค้า มีแหล่งการเรียนรู้ เช่น 

วัดต่าง ๆ การทำหัวโขน วัดบางไส้ไก่ (วัดหิรัญรูจี) วงปี่พาทย์ (วงพาทยโกศล) มัสยิดบางกลอง โบสถ์วัดซาง
ตาครูส การทำขนมฝรั่ง การทำขลุ่ยบ้านลาว ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ บ้านเอกนาค บริเวณ
โดยรอบเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนหลายชาติ หลายภาษา ที่อยู่มาแต่โบราณ เช่น ชุมชนลาว มอญ แขก จีน 
เป็นต้น 
 

ขนาดของโรงเรียน 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  
 

ข้อมูลสิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
๑. ไฟฟ้า ใช้จากหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๓๐๐ kVA จากการไฟฟ้าส่วนภูมินครหลวง ซึ่งเป็นระบบ

ไฟฟ้าท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ และใช้เฉพาะอาคารประถมสาธิตกับอาคารครุศาสตร์เท่านั้น 
๒. ประปา จากการประปานครหลวง ผ่านระบบถังพัก และสูบข้ึนไปสำรองบนดาดฟ้า 
๓. โทรศัพท์ จากระบบ IP Phone โดยผ่านระบบ Lan 
๔. น้ำด่ืม จากประปาการประปานครหลวง โดยผ่านเครื่องกรองน้ำด่ืม 
๕. น้ำใช้ จากประปาการประปานครหลวง 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๓ 

๑.๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

• ระดับการศึกษาปฐมวัย      

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

การแปลผล 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ ๔ ดีเลิศ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๕ ยอดเยี่ยม 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ๕ ยอดเยี่ยม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ

แสวงหาความรู้ได้ ๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถิ่น ๔ ดีเลิศ 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ๔ ดีเลิศ 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๔ ดีเลิศ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ๔ ดีเลิศ 
๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ ๔ ดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๓ ดี 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม

ศักยภาพ ๔ ดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข ๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ๔ ดีเลิศ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็ก

ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ๔ ดีเลิศ 

คะแนนรวม ๔.๒๑ ดีเลิศ 
 

* ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๔ 

• ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ การแปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ดีเลิศ 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
  ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิด

คำนวณ 
๔ ดีเลิศ 

  ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๔ ดีเลิศ 

  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๔ ดีเลิศ 
  ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
๔ ดีเลิศ 

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๓ ดี 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๔ ดีเลิศ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ๔ ดีเลิศ 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๔ ดีเลิศ 
  ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
๔ ดีเลิศ 

  ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๔ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
 ดีเลิศ 

 ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

๔ ดีเลิศ 

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ 
 ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๔ ดีเลิศ 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๔ ดีเลิศ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๔ ดีเลิศ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

 

๔ ดีเลิศ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๕ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ การแปลผล 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
สำคัญ 

 ดีเลิศ 

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

๔ ดีเลิศ 

 ๓.๒ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

๔ ดีเลิศ 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๔ ดีเลิศ 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและนำมา

พัฒนาผู้เรียน 
๔ ดีเลิศ 

 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงจัดการเรียนรู้ 

๔ ดีเลิศ 

 

* ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
๑.๙ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

วิสัยทัศน์ 

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มี

ความเป็นเลิศทางวิชาการ  เป็นต้นแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนวัตกรรมทางการศึกษามาจัดการ

เรียนรู้ขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนช้ันนำ 

 

พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
๒. พัฒนาผู้เรียนผู้เรียนให้มีสมรรถนะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. พัฒนาองค์ความรู้และนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้อย่างสร้างสรรค์ 
๔. เป็นต้นแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยทางการศึกษา 
๕. อนุรักษ์  ส่งเสริม  และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
๖. ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น 
๗. บริหารจัดการโรงเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๖ 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ เนื้อหายุทธศาสตร์ 

๑ การบรูณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพฒันาท้องถิ่น 
๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่น

บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
๕ การยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

 
กลยุทธ์ของสถานศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถ่ิน 

กลยุทธ ์
๑. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพืน้ที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG 

Model) ที่ใช้พัฒนาชุมชนทอ้งถ่ิน 
แนวทางการดำเนินงาน 

๑. พัฒนาเครื่องมือจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานของพื้นท่ีบริการ 
๒. พัฒนาองค์ความรู้สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน (BCG Mode! เพื่อให้บริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับ

บริบทของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นทั้งการบริการในรูปแบบให้เปล่าและก่อให้เกิดรายได้ 
๓. นำความรู้หรือประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ

การวิจัย 
๔. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีทักษะการทำงานเพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมสำหรับ

การทำงานในอนาคต โดยการใช้ความรู้จากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
๕. อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ผู้สูงวัย และประชาชนท่ัวไป เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุข

ภาวะและป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่นเน้นการพึง่พาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๗ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
กลยุทธ ์

๑. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เปน็ต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 
แนวทางการดำเนินงาน 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูของโรงเรียนสาธิตให้เป็นแบบอย่าง ในด้านการจัดการเรียนการ
สอนและงานวิจัย 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
คนเก่งและเป็นสุข 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ และเป็นห้องทดลองปฏิบัติการ
วิจัยและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดด

เด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ ์

๑. เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

แนวทางการดำเนินงาน 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทางท่ีสอดคล้องกับ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ สู่การเปล่ียนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และดำรงตำแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองาน

ลักษณะอื่น และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๘ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ ์

๑. ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดี และคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถ่ินอย่างเต็มที่ 

แนวทางการดำเนินงาน 
๑. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้แสดงศักยภาพ

โดยเข้าร่วม แข่งขัน หรือประกวดความสามารถทางวิชาการและศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในเวที 
ระดับชาติและนานาชาติ 

๒. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนาในสาย
วิชาชีพ มีความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) สู่การ
เปล่ียนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดำเนินงาน 
๑. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยท้ัง

ภายในและภายนอก 
๒. พัฒนาระบบและรูปแบบการส่ือสารองค์กรให้มีความทันสมัย ท่ัวถึงและทันต่อการเปล่ียนแปลง 

 
กลยุทธ ์

๓. ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และ
คล่องตัว เพื่อเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และยืดม่ันค่านิยมองค์กร 
MORALITY 

แนวทางการดำเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องต่อการใช้ข้อมูลใน

ระดับประเทศ 
๒. พัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการ

เปล่ียนแปลง 
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากร

ใหม้ีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University 
๔. วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์   ทับซ้อน และการทุจริตขององค์กร 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๙ 

กลยุทธ ์
๕. พัฒนาระบบและกลไก กรบริหารจัดกรด้านการเงนิและงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โดย

เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้ยึด

มั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY 
๗. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคม 
๘. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติท่ีดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ

ได้มาตรฐานสากล 
๔. พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสร้างคุณภาพ

ชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
แนวทางการดำเนินงาน 

๑. พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อนำไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ท่ีพร้อมต่อการเป็น SMART University 

๒. พัฒนาการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัยให้มีสุนทรียภาพ เอื้อต่อ
การเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ ์
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
แนวทางการดำเนินงาน 

๑. กำหนดให้มีการจัดกิจกรรการเรียนโดยมุ่งสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะหลัก และ     
อัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. สร้างกระบวนการบ่มเพาะนักเรียนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะหลัก
และอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 
 



 

 
 
 

ส่วนที่ 2 

ผลการดำเนนิงาน 
 

 

 

 
 



ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงาน 
 
  

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยกำหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้               
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ ๑ ตัวบ่งชี้ร่วมของระดับหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้  จำนวน ๙ ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  ระดับความสำเร็จในการใชจ้่ายงบประมาณแผน่ดินตามแผน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  การบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖  แนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลขององค์กร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๗  ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในหนว่ยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๘ การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๙ การพัฒนาคุณภาพการบริการ 

  
โรงเรียนสาธิต จำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑   มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒   มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาพืน้ฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒๒ 

ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 

๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒) กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) ดำเนินการพัฒนาคุณภาพเด็ก

ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยครบทุกด้านอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญาท่ีหลากหลาย ดังนี้ ด้านร่างกาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีน้ำหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์โดยมีการช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง เป็นประจำแต่ละภาคเรียน เคลื่อนไหวร่างกายได้
คล่องแคล่วผ่านกิจกรรมหลักประจำวัน และโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย การพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขอนามัยและปฏิบัติจนเป็นนิสัย เด็กได้
รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ฝึกการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยหลีกเลี่ยง
สภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด จากสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ด้าน
อารมณ์ - จิตใจ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย 
ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี  มีความมั่นใจ 
กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต  มี
คุณธรรม จริยธรรม ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
ในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมา-คารวะกับ
ผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว 
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้
ความรุนแรง ด้านสติปัญญา เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังคำถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือ
สงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจ
ในเรื่องง่าย ๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคล่ือนไหวท่าทางการ
เล่นอิสระ เป็นต้น และใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมดาราตัวน้อย รายการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนแบบ 
STEAM การจ ัดก ิจกรรมศูนย ์การเร ียน (Learning Center) และการเร ียนแบบโครงการ (Project 
Approach) มีการจัดกิจกรรม YOYOLAND ADVENTURE กิจกรรมกระตุ้นสมองพัฒนาภาษาจากบริษัท 
Yoyoland เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันการคัดลายมือ  
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒๓ 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ ๑ 
  ๑.๑ พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  

๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒) กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  
การประเมินพัฒนาการตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ

ปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๕ ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์ โดยมีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เป็นประจำแต่ละภาคเรียน เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว                  
ผ่านกิจกรรมหลักประจำวัน คือ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม sensory         
จัดกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหาอุปกรณ์และซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความ
ปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งาน ไม่มีจุดท่ีเป็นอันตราย โดยเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งออกแบบให้เด็กได้พัฒนา
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และส่งเสริมทักษะสมรรถภาพร่างกายให้คล่องแคล่ว  การพัฒนากล้ามเนื ้อมัดเล็ก                  
ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ศิลปะ การวาดรูป ระบายสี การปั้น การประดิษฐ์ เป็นต้น ส่งเสริมการดูแลรักษา
สุขอนามัยและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ผ่านการจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ เช่น  หน่วยตัวเรา หน่วยอาหาร               
หน่วยข้าว หน่วยทำอาหาร โดยโรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดอาหาร
กลางวันให้เด็กโดยยึดหลักโภชนาการ ๕ หมู่ ปริมาณเหมาะสมตามวัย และความต้องการและจัดของว่าง               
ในตอนบ่าย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ให้เด็กพักผ่อนนอนหลับ                    
ในตอนกลางวัน ฝึกการล้างมือเพื่อรักษาความสะอาดหลังจากเล่นกลางแจ้ง ก่อน และหลังรับประทานอาหาร
และหลังจากเข้าห้องน้ำห้องส้วม ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค   
สิ ่งเสพติด จากสถานการณ์ที่เส่ียงอันตราย และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โดยโรงเรียนกำหนด                 
กฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเล่ียงจากอันตรายในบริเวณต่าง ๆ เช่นสนามเด็กเล่น 
ห้องเรียน สระว่ายน้ำและกลางแจ้ง มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและเด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อหรือโรค            
ท่ีเกิดตามฤดูกาล และได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๖ เจ้าคุณพระประยุรวงศ์เขตธนบุรี          
ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก โดยการตรวจสุขภาพอนามัย ตรวจวัดสายตา และตรวจสุขภาพ
ฟันให้แก่เด็กทุกคนประจำ ภาคเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมว่ายน้ำประจำทุกสัปดาห์เพื่อเสริมสร้างทักษะ              
การดูแลช่วยเหลือตนเอง และส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง จัดโครงการกิจกรรมกีฬาสี และวันเด็ก
แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เด็กกล้าแสดงออกและเกิดความสามัคคี 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงอออกทางอารมณ์ได้ 
๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒) กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  
การประเมินพัฒนาการตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ

ปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เด็กแสดงอารมณ์ความรู ้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั ่งใจ อดทนรอคอย             
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ยอมรับพอใจในความสามารถผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกค่านิยมท่ีดี              
มีความมั่นใจกล้าสนทนา กล้าแสดงออก โดยครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง     
การเล่น  และปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม ฝึกให้
ออกมานำเสนอผลงานหรือความคิดเห็นหน้าชั้นเรียนเพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน    
และการรอคอย ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก                    
โดยจัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา เป็นต้น ส่งเสริมการช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนและครู เด็กสามารถเคารพสิทธิ รู้จักหน้าท่ี มีความ



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒๔ 

รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความ
อดทนมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส จากกิจกรรม Sensory ในตอนเช้าที่เด็กจะ
หมุนเวียนกันมาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มี
ศักยภาพทัศนศึกษาบ้านหอมชื่น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งชื ่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหวมีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้เด็กได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมี
อารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนทั้งในและนอกห้องเรียน 
จัดบรรยากาศท่ีเอื ้อต่อการเรียนรู้ จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมี
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเผื่อเผื่อต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียน ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเด็กเพื่อออก
รายการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของโทรทัศน์ช่อง Thai PBS ทุกปี โดยเด็กที่ผ่านการคัดเลือกจะได้แสดง
ความกล้าแสดงออก และการพูดโต้ตอบด้านวิทยาศาสตร์หรือส่ิงต่าง ๆ รอบตัว 
 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒) กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  

 การประเมินพัฒนาการตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ 
ปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เป็นสมาชิกที่ดี              
ของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเอง               
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเอง และมีมารยาทในการรับประทาน
อาหารรู้จักดูแลรักษาความสะอาด การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนครูได้จัดกิจกรรมท้ังแบบรายบุคคล                      
แบบกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่เพื่อให้เด็กเกิดปฏิสัมพันธ์ในสังคม ได้แก่การเรียนรู้ผ่านโครงการ การเล่นตามมุม
อิสระ รู้จักเก็บของเล่น ส่ิงของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม 
ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์ไทยทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญ              
ทางชาติ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา เป็นต้น นอกจากนี้
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที ่ให้เด็กเกิดทักษะและความเข้า ใจเกี ่ยวกับสังคม และชุมชน            
เช่น หน่วยชุมชน หน่วยการส่ือสาร หน่วยตลาด เป็นต้น 
 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒) กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  
การประเมินพัฒนาการตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ 

ปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบ เล่าเรื ่องให้ผู ้อื ่นเข้าใจ                  
ตั ้งคำถามในสิ่งที ่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ มีพัฒนาการสื่อสาร มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการทัศนศึกษา 
กิจกรรมดารา  ตัวน้อย และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบ STEAM การจัดกิจกรรมศูนยก์าร
เรียน (Learning Center) และการเรียนแบบโครงการ (Project Approach)  โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชั้นอนุบาล ๑ ได้จัดการเรียนรู้แบบโครงการ เรื่องหมีแพนด้า ระดับอนุบาล ๒ ได้จัดการเรียนรู้แบบ
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โครงการเรื่อง ไอศครีม และระดับอนุบาล ๓ ได้จัดการเรียนรู้แบบโครงการเรื่อง ตลาด ครูเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้คิด วางแผน แก้ปัญหา ค้นคว้าหาคำตอบ และสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ส่งเสริมทักษะการคิดให้กับเด็ก ฝึก
ปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อการเรียนรู้ 
โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ ในตอนเช้าก่อนเข้าแถว
เด็กจะได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมประสาทสัมผัส และกิจกรรมเกมการศึกษา เกมเชาว์ปัญญา เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื ่องง่าย ๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การ
เคล่ือนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น 
ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ในห้องเรียน เช่น หน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู ้ มุมวิทยาศาสตร์  มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ได้แก่ แข่งขันการคัดลายมือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนบูรณาการกับหน่วยการสอนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานท่ี 
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
 
๒. จุดเด่น 

๓.๑ โรงเรียนเน้นการจัดประสบการณ์อย่างเป็นองค์รวมผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน และโครงการท่ีหลากหลายท่ีเน้นหลักการพัฒนาเด็กได้เป็นองค์รวมครบท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่
พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม และพัฒนาการด้านสติปัญญา  

๓.๒ โรงเรียนมีการออกแบบกิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่บูรณาการนวัตกรรม องค์ความรู้                    
ที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) การสอนแบบบูรณาการ 
STEAM การจัดกิจกรรมศูนย์การเรียน (Learning Center) ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาการทุกด้าน โดยเฉพาะ
การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรม (Active Learning) และการส่งเสริม
ทักษะการคิด  

๓.๓ เด็กมีความสุขในการมาโรงเรียน มีการกล้าแสดงออก กล้าพูดสนทนาโต้ตอบ และแสดง       
ความคิดเห็นอย่างอิสระ ทำให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง รู้จักการยอมรับตนเองและบุคคลอื่น ยิ้มแย้มแจ่มใส 
และปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดี 

๓.๔ เนื่องจากโรงเรียนเป็นหน่วยงานในการผลิตบัณฑิตครู ทำให้เด็กได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย 
แปลกใหม่จากนักศึกษา เช่น วิชาหุ่นและนิทาน วิชาโภชนาการ วิชาการเล่นของเด็กปฐมวัย ซึ่งทำให้เด็ก              
ได้พบปะนักศึกษาเป็นประจำจึงไม่เขินอาย และได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ จากอาจารย์ผู้สอนด้วย 
  
๓. จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 ๔.๑ สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยการนำแนวคิดที่ทันสมัยเข้า
มาปรับใช้ในการจัดประสบการณ์มากขึ้น เช่นแนวคิดทักษะสมอง (EF) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนและยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

๔.๒ ควรส่งเสริมให้เด็กออกไปแข่งขันหลากหลายทักษะความสามารถเพื่อหาประสบการณ์และเกิด
การเรียนรู้ท่ีกว้างขึ้น 
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๔. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเลิศ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ่นำเอานวัตกรรมที ่หลากหลายมาใช้ทำให้เด็กเกิดทักษะ 
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น และแก้ปัญหาความแตกต่างในการเรียนรู้เพราะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้               
เป็นรายบุคคล เช่น กิจกรรมศูนย์การเรียน และรายกลุ่ม เช่น การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project 
Approach) 
 
๕. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) รายงานสรุปโครงการอาหารกลางวันและอาหารว่าง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒) รายงานสรุปโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนภาคเรียนท่ี๑ และภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๓) รายงานสรุปโครงการว่ายน้ำ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๔) รายงานสรุปโครงการเสริมสร้างเครือข่ายบ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๕) รายงานสรุปโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๖) รายงานสรุปโครงการสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๗) รายงานสรุปโครงการกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๘) รายงานสรุปโครงการกิจกรรมทัศนศึกษาพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ :  
    ทัศนศึกษา บ้านหอมช่ืน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๙) รายงานสรุปโครงการกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑๐) รายงานสรุปโครงการกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑๑) รายงานสรุปโครงการกิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
๑๒) ภาพกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสุภัทราอาลักษณ์ ครั้งท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑๓) ภาพการจัดประสบการณ์โครงการ (Project Approach) 
๑๔) แผนการจัดประสบการณ์บูรณาการ STEAM  
๑๕) แผนการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับอาหาร 
๑๖) แผนการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย 
๑๗) ภาพการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียน (Learning Center) 
๑๘) บัญชีเรียกช่ือและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน 
๑๙) สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
๒๐) ระเบียนสะสม 
๒๑) แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียน 
๒๒) ตารางแบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน 
๒๓) ตารางบันทกึการแปรงฟัน 
๒๔) แฟ้มรูปภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
๒๕) ภาพกิจกรรมกลางแจ้ง 
๒๖) ภาพกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
๒๗) ภาพถ่ายการดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตัว 
๒๘) ภาพถ่ายป้ายข้อตกลงในการใช้สนามเด็กเล่น 
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ตารางสรุปผลมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับที่

ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

การแปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัย
ท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

๙๗.๐๕ ๕ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื ่อสารได้               
มี ทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๙๙.๒๖ ๕ ยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒) กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) มุ่งพัฒนากระบวนการบริหาร

และการจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ครอบคลุมด้านวิชาการ โดยโรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียม
ความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจากการจัดรูปแบบการเรียน          
การสอนท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ด้านครูและบุคลากร โรงเรียนจัดครูให้เหมาะสมกับ
ภารกิจการเรียนการสอน โดยในห้องเรียนจะมีครูประจำการท่ีจบการศึกษาปฐมวัยตรง ๒ คน และนักศึกษา   
ฝึกประสบการณ์ ๑ คน และส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ด้านการจัดสภาพแวดล้อม                    
ในการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสำหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพื่อการสืบเสาะหาความรู้ 
ด้านข้อมูลสารสนเทศ มีการอำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์ 
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นท์เตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร หนังสือ   
สื ่อ คู ่มือการสอนของครู ด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยพยายามจัดระบบบริหารคุณภาพ            
ที่เปิดโอกาสให้ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมสถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที ่สถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา            
ของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒๘ 

ประจำปี นำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ ๒ 
 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุม พัฒนาการทั้ง ๔ ด้านและสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 

๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒) กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  
โรงเรียนพัฒนาและสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 

พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ                 
เน ้นการเรียนรู ้ผ ่านการเล่นและลงมือปฏิบัต ิ ตอบสนองความต้อ งการและความแตกต่างของเด็ก                        
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพ โรงเรียน               
ได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร มีการประเมินหลักสูตรก่อนการนำไปใช้ และหลังการนำไปใช้  

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  
โรงเรียนมีการจัดครูประจำชั้นที่จบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง และมีประสบการณ์การสอน 

หลายปี ในอัตราส่วนเฉล่ียครูต่อนักเรียน ๑ : ๑๕ แล้วยังมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ช้ันปีท่ี ๕ ประจำห้องทุก
ปีการศึกษา ๑ คน โดยปัจจุบันครูอนุบาลจบปริญญาตรี ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ปริญญาโท ๑ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ (และกำลังศึกษาต่อปริญญาเอก)  
 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  
โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือ           

จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในการให้คำแนะนำในการปรับปรุงการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง จากการ
นิเทศการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์และครูผู้สอน เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอนและหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยที่จัดโดยสาขาวิชา และอบรมภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  
โรงเรียนได้จัดส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวก

โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ            
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่นจัดให้มีสื่ออุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ มุมหนังสือ 
เครื ่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย เช่นมุมบ้าน                 
มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมดนตรีในห้องเรียน จัดให้มีเครื ่องเล่นสนาม พื ้นที ่สำหรับแปรงฟัน ล้างมือ                          



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒๙ 

ทำความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม ลานสำหรับรับประทานอาหาร พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและ
เหมาะสมกับเด็ก มีการซ่อมแซมและตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยการแจ้งซ่อมอุปกรณ์                   
กับหน่วยงานอาคารและสถานที่ให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง                
ส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีพอเพียง 
 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  

โรงเรียนมีสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื ่อการเรียนร ู ้ท ี ่ ใช้สน ับสนุนการจัดประสบการณ์              
และใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด               
มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที ่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจำปี มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พร้อมท้ังรายงานผล
การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  
การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ทุกฝ่าย

ได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น โครงการสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน โครงการประชุม
ผู้ปกครอง เป็นต้น และส่งเสริมการประสานความร่วมมือร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน เช่น  เปิดโอกาส               
ให้ผู ้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเป็นครูอาสาในชั้นเรียน การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย                       
เช่น สมุดบันทึกลูกรัก ข่าวสารถึงผู้ปกครองประจำสัปดาห์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 
๒. จุดเด่น 

๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒. โรงเรียนมีครูประจำการท่ีจบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง มีประสบการณ์หลายปี และไม่เปล่ียนงาน 

ครูเพียงพอกับเด็ก และเช่ียวชาญในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 
๓. การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก ให้บริการด้านส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ

จัดประสบการณ์ 
 
๓.จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

๑. พัฒนาระบบ PDCA ของหลักสูตรและการบริหารงานที่เป็นระบบชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การจัด
ประชุมผู้มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ การเปิดช่องทางติดต่อส่ือสารท่ีหลากหลายมากขึ้น เป็นต้น 

๒. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น การซ้อมป้องกันอัคคีภัย 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๓๐ 

๓. สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนายิ่งขึ้น เช่น การเรียนต่อ การอบรมสัมมนา การพัฒนางานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการ  

 
๔. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเลิศ 

- 
๕. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
๒) แผนพัฒนาการศึกษา 
๓) แผนการจัดทำงบประมาณ 
๔) ทะเบียนคุมวัสดุการรับ-จ่ายปีงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๕) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๖) หลักสูตรสถานศึกษา 
๗) หลักสูตรสถานศึกษาเล่มปรับปรุง ๒๕๖๑ 
๘) หนังสือแต่งต้ังอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
๙) รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยปีการศึกษา๒๕๖๒ 

          ๑๐) แบบประเมินความพร้อมของนักเรียนและกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
          ๑๑) รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
          ๑๒) แฟ้มประวัติบุคลากร 
          ๑๓) รายช่ือนักเรียนและคุณครูประจำช้ันเรียนอนุบาลปีท่ี ๑-๓ 
          ๑๔) แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง 
          ๑๕) บันทึกลูกรัก 
          ๑๖) ระเบียนสะสม 
          ๑๗) บัญชีเรียกช่ือ 
          ๑๘) แบบสำรวจการเย่ียมบ้านนักเรียน 
          ๑๙) สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
          ๒๐) ภาพถ่ายส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน 
          ๒๑) รายงานการประชุมของสถานศึกษา 
          ๒๒) ผลรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
          ๒๓) ผลรายงานการประเมินตนเองของปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
          ๒๔) โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน 
          ๒๕) โครงการทัศนศึกษา บ้านหอมช่ืน 
          ๒๖) รายงานสรุปโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
          ๒๗) รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีมีต่อคุณครู 
          ๒๘) ภาพกิจกรรม Yoyoland 
          ๒๙) ภาพถ่ายดาราตัวน้อยปี ๒๕๖๒ 
          ๓๐) ภาพการจัดประสบการณ์โครงการ (Project Approach) 
          ๓๑) ภาพกิจกรรม Sensory 

  ๓๒) แผนการจัดประสบการณ์บูรณาการ STEAM  



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๓๑ 

          ๓๓) ภาพการจัดประสบการณ์บูรณาการ STEAM  
          ๓๔) ภาพการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียน (Learning Center) 
 
ตารางสรุปผลมาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับที่ได้ การแปลผล 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้                
อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 

๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง          
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๕ ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ ๒ ๕ ยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒) กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย)  ให้ความสำคัญในการจัด

ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ท่ีมุ่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ด้วย
ความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐาน คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน้นการจัดประสบการณ์ที่ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ให้เด็กกระทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการบูรณาการ โดยใช้นวัตกรรมและแนวคิดท่ีหลากหลาย ได้แก่ การจัดการ
เรียน การสอนแบบ STEAM การสอนแบบโครงการ (Project Approach) การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การ
เรียน (Learning Center) เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย ไม่เร่งรัดวิชาการและเน้นเด็ก
เป็นสำคัญ นอกจากนี้ครูยังวัดและประเมินผลเด็กเป็นรายบุคคล และมีการสื่อสารผู้ปกครอง  เป็นระยะ
เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ โดยใช้สมุดบันทึกลูกรัก ข่าวสารถึงผู้ปกครอง และสมุดรายงานประจำตัว 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๓๒ 

  ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ ๓ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  

 โรงเรียนส่งเสริมและมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาทุกด้าน               
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยการจัดกิจกรรมประจำวัน ๖ กิจกรรมหลัก เพื่อส่งเสริมพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษา และกิจกรรมกลางแจ้ง 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมว่ายน้ำ เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถของเด็กในยุคปัจจุบัน 
โดยครูผู้สอนมีความสามารถและความชำนาญในการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมตามวัย ให้เด็กเกิดการ
พัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายและมีความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  
โรงเรียนดำเนินการจัดประสบการณ์ท่ีมุ่งเน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยการส่งเสริมพัฒนาการใน          

ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ ผ่านการจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ กับการจัด            
การเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ  

การจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM ซึ่งมุ่งเน้นให้เด็กได้นำความรู้ใน ๕ สหวิทยาการ
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ ไปใช้แก้ปัญหา หรือสร้างส่ิงประดิษฐ์ใหม่
ขึ้นตามหน่วยการเรียน ด้วยประสบการณ์ตรงผ่านสื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยการลงมือปฏิบัติจริงในการ
เรียนรู ้ควบคู ่ก ับการพัฒนาทักษะการคิด เพื ่อเชื ่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่หรือบูรณาการกับ
ชีวิตประจำวันของเด็กได้ 

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) มุ่งเน้นให้เด็กได้มีทักษะ           
ในการเรียนรู้เกี ่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กอย่างลุ่มลึกด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการ เรียนรู้ ๓ ระยะ คือ                 
ระยะท่ี ๑  เริ่มต้นโครงการ : ทบทวนความรู้และความสนใจของเด็ก ระยะท่ี ๒ พัฒนาโครงการ : การศึกษา
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้  และระยะที่ ๓ การสรุปโครงการ : ประเมิน สะท้อนกลับและ
แลกเปลี่ยนงานโครงการ ซึ่งจากกระบวนเหล่านี้ทำให้เด็กรู้วิธีการเรียนรู้ และวิธีการคิดในรูปแบบต่าง ๆ           
ให้กับเด็ก ทำให้เด็กสามารถพิจารณาข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล โดยการนำเอาข้อมูลต่างๆที่ได้มาเปรียบเทียบ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วจึงพิจารณาถึงความถูกต้องและประโยชน์ได้ตามความสามารถของวัย จะช่วยทำให้
เด็กสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองต่อไป 

การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน (Learning Center) มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาตนเอง
เป็นรายบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ โดยการให้เด็กได้เรียนรู้ตามความต้องการ ความสนใจ และความสามารถ
ของตนเอง ด้วยการลงมือสำรวจ ตรวจสอบ และทดลองสื ่อตามความคิดของตนเอง เพื ่อเรียบเรียง                      
หรือจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ซ้ำ ๆ  จนเหมาะสมกับระดับความเข้าใจของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการ
เปิดโอกาสให้เด็กได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากยิ่งขึ้น ในการทำกิจกรรมร่วมกันหรือการช่วยเหลือเพื่อน ซึ่ง
การเรียนแบบนี้เป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและการยอมรับนับถือความสามารถในตนเองของเด็กอีก
ด้วย  



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๓๓ 

 
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  

โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยภายในห้องเรียนมีขนาดพื้นท่ีกว้างขวาง
พอเหมาะสำหรับทำกิจกรรมทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย มีพื้นที่เล่นตามมุม มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส            
และมีความหมายต่อการเรียนรู้ของเด็ก มีการจัดบอร์ดท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  มีการจัดมุมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ที ่เด็กสามารถเข้าเล่นได้ด้วยตนเอง มีสื ่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีที ่เอื ้อต่อ                    
การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนสอดคล้องกับหน่วยการเรียน และมีพื้นท่ีในการจัดเก็บของใชส่้วนตัว          
เป็นสัดส่วน ส่วนภายนอกห้องเรียนมีพื้นท่ีรองรับในการทำกิจกรรมสำหรับกลุ่มใหญ่หรือต้องการเคล่ือนไหว
กว้าง ๆ มีห้องนิทานเพื่อส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้าของเด็ก และมีห้องสื่อการเรียนสำหรับเด็ก                             
ในการทำกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง นอกจากนี้โรงเรียนยังใช้สถานที่ของทางมหาวิทยาลัยเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น สระว่ายน้ำ สนามหญ้า บ้านเอกะนาค ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องแทบเล็ต ห้องสมุด 
สำนักศิลป์และวัฒนธรรม เป็นต้น 
 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  
ครูมีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น           

การสังเกต การสอบถาม การสำรวจ การวิเคราะห์  และการติดตามผลพัฒนาการของเด็ก จากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ รวมทั้งให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน        
เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียน 

 
๒. จุดเด่น 
 โรงเร ียนมีครูผ ู ้ชำนาญในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก ม ีการนำนวัตกรรมและแนวคิด                  
ที่เหมาะสมมาใช้ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น                   
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 
๓. จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 ปรับปรุงเครื ่องมือในการประเมินพัฒนาการให้หลากหลายยิ่งขึ ้น จัดการอบรมครูให้สามารถ
ออกแบบวิธีการประเมินที่หลากหลายโดยใช้เครื ่องมือการวัดการประเมินที ่เหมาะสมสำหรับเด็กปกติ                      
และเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
  
๔. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเลิศ 
 - 
๕. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) รายงานสรุปโครงการสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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๒) บัญชีเรียกช่ือและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน 
๓) แบบประเมินพัฒนาการของนักเรียน 
๔) ระเบียนสะสม 
๕) สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
๖) สมุดบันทึกลูกรัก 
๗) แผ่นพับข่าวสารถึงผู้ปกครอง  
๘) แฟ้มประวัติบุคลากร 
๙) แฟ้มประเมินบุคลากร 
๑๐) ปฏิทินแผนการจัดประสบการณ์ 
๑๑) แผนการจัดประสบการณ์ 
๑๒) แผนการจัดประสบการณ์บูรณาการ STEAM  
๑๓) ภาพการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียน (Learning Center) 
๑๔) ภาพการจัดประสบการณ์โครงการ (Project Approach) 
๑๕) ภาพบรรยากาศห้องเรียนและสภาพแวดล้อม  
๑๖) ภาพการจัดกิจวัตรประจำวัน    
๑๗) ภาพถ่ายส่ือการเรียนรู้ 
 

ตารางสรุปผลมาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับที่ได้ การแปลผล 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการ ทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื ่อเทคโนโลยี    
ท่ีเหมาะสมกับวัย 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ประเม ินพ ัฒนาการเด ็กตามสภาพจริ งและนำ               
ผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ ๓ ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๓๕ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 กระบวนการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใช้วิธีการท่ี
หลากหลาย พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติกรสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน การดำเนินการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน "โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
เป็นต้นแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   นำนวัตกรรมทางการศึกษามาจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานโรงเรียนชั้นนำ" ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ผู้เรียนสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และได้ร่วมกันจัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยการจัดการ
เรียนรู้ทั ้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด 
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนทุกคนรักการอ่านตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำ
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเน้นการใช้คำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดค่ายคุณธรรมให้
นักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนและ
การจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบ ๆ 
โรงเรียน  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดให้มีโครงการและกิจกรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน หลากหลาย ดังนี้ 
 ๑) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้
จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานของทุกระดับช้ัน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี ท้ังยังได้จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียน มีทักษะในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร ดังนี้ ๑) กิจกรรมชวนน้องอ่านกับพิซซ่าคอมปะนี ๒) จัดกิจกรรมยอดนักอ่าน ๓) กิจกรรม
พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการที่เน้นพัฒนา
ความสามารถการใช้ภาษาระดับพื้นฐานและการใช้ภาษาในรูปแบบที่หลากหลาย  มีการจัดกิจกรมทาง



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๓๖ 

วัฒนธรรม เช่น วันคริสมาสต์ การนำเสนอความรู้ภาษาอังกฤษ สั้น ๆ หน้าเสาธงสัปดาห์ละครั้ง กิจกรรม
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเช่น การจัดติว O-NET การจัดค่ายภาษาอังกฤษ การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ เช่น จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ เป็นตัน 

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ภายใต้โครงการเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละรับดับชั้น โดยมี
งาน-โครงการ ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติิ  
กิจกรรมทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี กิจกรรมทดสอบความรู้กับโครงการ สสวท. รายการ 
TEDET พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีการติว   
O-NET  

- โครงการห้องเรียนพิเศษ โครงการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ (วิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์) จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ค่ายพัฒนาวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานนิทรรศการ การส่งเสริมการทำวิจัยโครงงานเพื่อการเรียนรู้กจิกรรมการศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้ กิจกรรมทดลองปฏิบัต ิการทางวิทยาศาสตร์ การสอบวัดมาตรฐานความรู ้ทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเร ียนว ิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ
(ระดับประถม) โดยจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะและประสบการณ์กาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับครูเจ้าของภาษา กิจกรรมค่ายบูรณาการความรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ และค่าย STEM และกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้  

๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนกาคิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยามอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการ
คิดในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีเข้ารับการอบรมและเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด เน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทักษะการคิดวิเคราะห์ในกระบวนการ
เรียนรู้ เน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยวางแผนการวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ส่งเสริมการคิดของนักเรียนอย่างเป็นระบบตามการคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน
คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มุ่งเน้นการอภิปรายและให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตรเ์พื่อ
ส่งเสริมการคิด แก้ปัญหาของนักเรียน  

๓)การส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดำเนินการโดยกลุ่มบริหารวิชาการ
มอบหมายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอน โดยมอบหมายให้นักเรียนได้นำความรู้ไป
พัฒนาคิดค้นนวัตกรรม สร้างส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ  

๔) กิจกรมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร เพื่อการคันคว้าหาความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงาน ดังนี้ 
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- กิจกรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในทุกระดับช้ัน มีการมอบหมายภาระงานให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค้นคว้าหาข้อมูลนำมาจัดทำเป็นรายงานและ
นำเสนอในช้ันเรียน 

- จัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับการเรียนและบริการสืบค้น
ข้อมูล ห้องสมุด เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาคันคว้าได้ด้วยตนเอง ตามความสนใจและความต้องการ 

- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีในทุกระดับชั้น เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้
ความสามารถ ทักษะพื้นฐานในการเรียนและการปฏิบัติงาน โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่ ๓ ข้ึนไป 

๕) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร โรงเรียนได้ดำเนินโครงการและทำ 
กิจกรรม ดังนี้ 

- มีกิจกรมท่ีส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้เตรียมความพร้อมท้ังด้านความรู้และทักษะกระบวนการ
ให้นักเรียน สำหรับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม กิจกรมโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีกิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนโดยการอบรมครูและบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล และมีการ
ส่งเสริมศักยภาพวิชาการโดยการจัดสอนเสริมวันเสาร์ในช่วงระหว่างภาคเรียน 

- ส่งเสริมครูให้ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
- กิจกรรมสอนรวมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(O-NET)  
- พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการส่ือสาร การคิดและการแก้ปัญหา การ

ใช้เทคโนโลยี รวมทั้งความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
- โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ  
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) จัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ 

โดยมีทักษะในการวางแผนงาน ดำเนินกาตรวจสอบประเมินผลและมุ่งดำเนินการจนบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายและมีความสุข มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดังนี้ 

- กิจกรรมแนะแนวอาชีพ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโดยการให้นักเรียนฝึกตามความ
สนใจ สาธิตและทดลองปฏิบัติการในคาบเรียน กิจกรรมแนะแนว ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติ ความพึงพอใจ ความคิด ความรู้สึกท่ีดีต่องานอาชีพ 

- กิจกรรการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีในทุกระดับช้ันเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความความสามารถ ทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติ ความพึงพอใจ ความคิดความรู้สึกที่ดต่ีอ
งานอาชีพ 

๗) จัดการอบรม ดูแลนักเรียนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในห้องเรียนรายวิชาต่างๆ การ
ทำกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และฝึกปฏิบัติแก่นักเรียน 
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๘) จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการแสดผลงานนักเรียน
ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ในวันสำคัญต่างๆ  การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ครูผู้สอนได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพเต็มความสามารถ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

๙) เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดำเนินหลากหลาย
กิจกรรม เช่น จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมหน้าเสาธง มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในทุก ๆ วันสำคัญ การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรม
ชุมนุม กิจกรรมรับน้อง และน้องส่งพี่ เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสนใจของนักเรียน ที่มุ่งเน้นการสร้าง
สัมพันธ์ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี แต่ละกิจกรรมเน้นฝึกให้นักเรียน รู้จักปรับตัวที ่จะอยู่
ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน เข้าใจกันและกัน ยอมรับความคิดเห็นของกันและกันเมื่อต้องร่วมกันตัดสินใจ หรือ
แก้ปัญหา 

๑๐) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม การตรวจสุขภาพ ช่ังน้ำหนักและ
วัดส่วนสูงของนักเรียนทุกคนทุกการศึกษา มีการตรวจสอบสภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน การบริการ
ดำเนินการรณรงค์ป้องกันเอดส์และสารเสพติด การจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาในรายวิชาพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ครูผู้สอนได้
ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้และทักษะต่าง ๆ ให้นักเรียนรักการเล่นกีฬาและรักการออกกำลังกาย กิจกรม
ส่งเสริมการออกกำลังกาย และพัฒนาความสามารถด้านกีฬา งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
มีการจัดทำระบบคัดกรองนักเรียนและแนวทางช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 

๒. ผลการดำเนินงาน 
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน

การอ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตาม
หลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี 
สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันส่ือและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้ตระหนักถึงโทษและพษิภัย
ของส่ิงเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคน
สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละหนึ่งประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม    
มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเขา้ใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๑) ผู้เรียนมีความสามาถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับช้ันร้อยละ ๖๘.๐๐ มีระดับคุณภาพเท่ากับระดับ ดี โดยมีท่ีมาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี
ขึ้นไป ผลการประเมินความสามารถการอ่านของผู้เรียน (RT) ผลการวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ระดับ ดีเยี ่ยม ของ
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รายวิชาภาษาไทยพื้นฐานทุกระดับชั้น ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ตาม
ตารางต่อไปนี้ 

 
ตาราง ๑  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ตาม

เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเด็นพิจารณา 

จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน   
(ร้อยละ) 

๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยระดับดี (๓.๐) ข้ึนไป
ทุกระดับชั้น 

๑,๒๐๖ ๘๕๒ ๗๐.๖๕ 

๒. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับดี (๓.๐) ข้ึนไป
ทุกระดับชั้น 

๑,๒๐๖ ๘๕๕ ๗๐.๙๐ 

๕. ผลสัมฤทธ์ิทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความระดับดีเย่ียม รายวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้น 

๑,๒๐๖ ๑,๑๒๘ ๙๓.๕๓ 

๖. ผลสัมฤทธ์ิทางการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนด้าน
ทักษะการคิดระดับดีเย่ียม ในรายวิชาคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น 

๑,๒๐๖ ๑๑๐๕ ๙๑.๖๓ 

รวมเฉลี่ย ๘๑.๖๘ 

 
ตาราง ๒ แสดงจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ระดับ ดี 

(๓.๐) ขึ้นไปช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 

วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ 

จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนผู้เรียน
มีผลระดบัดี 
(๓.๐) ขึ้นไป 

(คน) 

ผลการ
ประเมิน   
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนผู้เรียน
มีผลระดบัดี 
(๓.๐) ขึ้นไป 

(คน) 

ผลการ
ประเมิน   
(ร้อยละ) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  ๑๐๐ ๖๕ ๖๕.๐๐ ๑๐๐ ๘๓ ๘๓.๐๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๐๐ ๗๓ ๗๓.๐๐ ๑๐๐ ๖๘ ๖๘.๐๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๙๘ ๗๐ ๗๑.๔๓ ๙๘ ๗๗ ๗๘.๕๗ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๖๑ ๔๙ ๘๐.๓๓ ๖๑ ๔๖ ๗๕.๔๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๗๓ ๕๓ ๗๒.๖๐ ๗๓ ๔๔ ๖๐.๒๗ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๗๒ ๕๖ ๗๗.๗๘ ๗๒ ๕๒ ๗๒.๒๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๑๕ ๖๐ ๕๒.๑๗ ๑๑๕ ๖๗ ๕๘.๒๖ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๑๒ ๗๒ ๖๔.๒๙ ๑๑๒ ๘๙ ๗๙.๔๖ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒๒ ๑๐๙ ๘๙.๓๔ ๑๒๒ ๑๑๔ ๙๓.๔๔ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๔๒ ๔๘ ๓๓.๘๐ ๑๔๒ ๑๑๒ ๗๘.๘๗ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔๐ 

ระดับชั้น 

วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ 

จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนผู้เรียน
มีผลระดบัดี 
(๓.๐) ขึ้นไป 

(คน) 

ผลการ
ประเมิน   
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนผู้เรียน
มีผลระดบัดี 
(๓.๐) ขึ้นไป 

(คน) 

ผลการ
ประเมิน   
(ร้อยละ) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๐๗ ๑๐๑ ๙๔.๓๙ ๑๐๗ ๒๘ ๒๖.๑๗ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๐๔ ๙๖ ๙๒.๓๑ ๑๐๔ ๗๕ ๗๒.๑๒ 

สรุปรวม ๑๒๐๖ ๘๕๒ ๗๐.๖๕ ๑๒๐๖ ๘๕๕ ๗๐.๙๐ 
 
ตาราง ๓  แสดงจำนวนผลการประเมินความสามารถการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๑         

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ 
ระดับโรงเรียน ๙๑.๕๖ ๘๘.๘๕ ๙๐.๒๐ 
ระดับสังกัด ๗๘.๕๕ ๗๙.๑๓ ๗๘.๘๔ 
ระดับประเทศ ๖๘.๕๐ ๗๒.๘๑ ๗๐.๖๖ 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
พบว่า คะแนน ผลการประเมินความสามารถการอ่านของผู้เรียน (RT) มีคะแนนการอ่านออกเสียง

และการอ่านรู้เรื่องสูงกว่าระดับสังกัด และระดับประเทศ 
 
 

๙๑.๕๖ ๘๘.๘๕ ๙๐.๒๐

๗๘.๕๕ ๗๙.๑๓ ๗๘.๘๔

๖๘.๕๐
๗๒.๘๑ ๗๐.๖๖

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม ๒ สมรรถนะ

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔๑ 

 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT) จำแนกตามระดับคุณภาพ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถการอ่านของผู้เรียน (RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ตาราง ๔  เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

วิชา 
จำนวน 
นักเรียน
ท้ังหมด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ปี ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลี่ยผลการ 
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(๔) 

*** 
ร้อยละของ 
คะแนนเฉลี่ย 

(๕) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ 
ร้อยละ ๓ 

(๖) 

๒๕๖๐ 
(๑) 

๒๕๖๑ 
(๒) 

๒๕๖๒ 
(๓) 

อ่านออกเสียง ๙๖ ๙๑.๕๖ - ๘๖.๘๕ ๙๑.๕๖ ๔.๗๑ ๕.๔๒ มีพัฒนาการ 
อ่านรู้เร่ือง ๙๖ ๘๘.๘๕ - ๘๖.๙๑ ๘๘.๘๕ ๑.๙๔ ๒.๒๓ มีพัฒนาการแต่ไม่ถึง

ร้อยละ ๓ 
   

***(๔)  = (๓) - (๒)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (๔) ติดลบให้ใส่เคร่ืองหมายลบ 

***(๕) =   
(๔) x ๑๐๐

(๒)
   ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (๕) ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ 

***(๖) การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละเฉลี่ย (๕) ต้ังแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป แปลผลว่า “มีพัฒนาการ” 
   มีค่าร้อยละเฉลี่ย (๕) ๐.๑ – ๒.๙๙ แปลผลว่า “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ ๓” 
   มีค่าร้อยละเฉลี่ย (๕) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

๙๔.๗๙
๙๐.๖๒

๙๓.๗๕

๕.๒๐
๙.๓๗

๖.๒๕

๐ ๐ ๐๐ ๐ ๐
๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม ๒ สมรรถนะ

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔๒ 

 แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ 
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ จำแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 

 
 

 
 

๘๙.๕๘

๑๐.๔๑

๐ ๐

๙๓.๗๕

๖.๒๕
๐ ๐

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

การอ่านออกเสียง

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๘๙.๕๘

๑๐.๔๑

๐ ๐

๙๓.๗๕

๖.๒๕
๐ ๐

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

การอ่านรู้เร่ือง

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔๓ 

 
 
ตาราง ๕  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปี    

ท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ความสามารถ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ด้านคณิตศาสตร์ ๖๘.๑๙ ๕๙.๙๗ ๔๔.๙๔ 
ด้านภาษาไทย ๖๒.๖๐ ๕๙.๔๑ ๔๖.๔๖ 
รวมทั้ง ๒ ด้าน ๖๕.๔๐ ๕๙.๖๙ ๔๕.๗๐ 

 
คะแนนร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๘๙.๕๘

๑๐.๔๑

๐ ๐

๙๓.๗๕

๖.๒๕
๐ ๐

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

รวม ๒ สมรรถนะ

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๖๘.๑๙
๖๒.๖๐ ๖๕.๔๐

๕๙.๙๗ ๕๙.๔๑ ๕๙.๖๙

๔๔.๙๔ ๔๖.๔๖ ๔๕.๗๐

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมทั้ง ๒ ด้าน

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔๔ 

ตาราง ๖  เปรียบเทียบผลเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

วิชา 
จำนวน 
นักเรียน
ท้ังหมด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ปี ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลี่ยผลการ 
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(๔) 

*** 
ร้อยละของ 
คะแนนเฉลี่ย 

(๕) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ 
ร้อยละ ๓ 

(๖) 

๒๕๖๐ 
(๑) 

๒๕๖๑ 
(๒) 

๒๕๖๒ 
(๓) 

ด้านภาษา ๙๖ ๖๒.๖๐ ๗๔.๗๑ ๗๔.๕๘ ๖๒.๖๐ -๑๑.๙๘ -๑๖.๐๖ ไม่มีพัฒนาการ 
ด้านคำนวณ ๙๖ ๖๘.๑๙ ๕๔.๗๖ ๗๔.๗๗ ๖๘.๑๙ -๖.๕๘ -๘.๘๐ ไม่มีพัฒนาการ 
ด้านเหตุผล ๙๖ - ๖๖.๖๘ ๖๙.๙๐ -    

   
***(๔)  = (๓) - (๒)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (๔) ติดลบให้ใส่เคร่ืองหมายลบ 

***(๕) =   
(๔) x ๑๐๐

(๒)
   ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (๕) ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ 

***(๖) การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละเฉลี่ย (๕) ต้ังแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป แปลผลว่า “มีพัฒนาการ” 
   มีค่าร้อยละเฉลี่ย (๕) ๐.๑ – ๒.๙๙ แปลผลว่า “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ ๓” 
   มีค่าร้อยละเฉลี่ย (๕) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบผลเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ จำแนกตามร้อยละของระดับ
คุณภาพ 

 
 

๕๒.๕๘

๓๗.๙๓

๘.๖๒

๐.๘๖

๓๙.๕๘

๔๔.๗๙

๑๓.๕๔

๒.๐๘

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ด้านคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔๕ 

 
 

 
 
 

๕๒.๕๘

๓๗.๙๓

๘.๖๒

๐.๘๖

๓๙.๕๘

๔๔.๗๙

๑๓.๕๔

๒.๐๘

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ด้านภาษาไทย

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๕๒.๕๘

๓๗.๙๓

๘.๖๒

๐.๘๖

๓๙.๕๘

๔๔.๗๙

๑๓.๕๔

๒.๐๘

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

รวม ๒ ด้าน

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔๖ 

ตาราง ๗  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข ั ้นพ ื ้นฐาน (O-NET) ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่  ๖                          
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

ภาษาไทย ๖๒.๓๕ ๒.๙๑ ๖๑.๖๕ ๓.๐๕ ๔๙.๐๗ ๓.๐๗ 
คณิตศาสตร์ ๕๓.๓๓ ๑๙.๓๑ ๕๒.๕๓ ๒๑.๓๘ ๓๒.๙๐ ๑๕.๘๒ 
วิทยาศาสตร์ ๔๘.๗๖ ๑๖.๐๗ ๕๐.๕๔ ๑๘.๑๐ ๓๕.๕๕ ๑๓.๙๔ 
ภาษาอังกฤษ ๕๕.๑๔ ๒๒.๑๙ ๖๒.๘๒ ๒๕.๕๗ ๓๔.๔๒ ๑๘.๐๓ 
รวมคะแนนเฉลี่ย ๕๔.๙๐ ๕๖.๘๙ ๓๗.๙๙ 

 
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับสังกัดคือวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ระดับประเทศทุกวิชา มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๓ คน 
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๖๒.๘๒
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๓๒.๙๐
๓๕.๕๕ ๓๔.๔๒

๓๗.๙๙

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมคะแนนเฉล่ีย

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔๗ 

 
 
ตาราง ๘  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                     

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

ภาษาไทย ๖๗.๔๘ ๑๑.๔๙ ๗๑.๑๐ ๑๓.๖๕ ๕๕.๑๔ ๑๕.๓๓ 
คณิตศาสตร์ ๔๔.๒๘ ๒๒.๒๙ ๕๒.๙๙ ๒๕.๖๐ ๒๖.๗๓ ๑๕.๘๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๕.๘๕ ๑๐.๖๙ ๔๐.๐๖ ๑๔.๑๑ ๓๐.๐๗ ๘.๖๒ 
ภาษาอังกฤษ ๔๘.๔๗ ๑๖.๕๐ ๕๙.๔๕ ๒๐.๕๕ ๓๓.๒๕ ๑๓.๖๙ 
รวมคะแนนเฉลี่ย ๔๙.๐๒ ๕๕.๙๐ ๓๖.๓๐ 

 
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศทุกวิชา 

๖๗.๔๘

๔๔.๒๘
๓๕.๘๕

๔๘.๔๗ ๔๙.๐๒

๗๑.๑๐

๕๒.๙๙

๔๐.๐๖

๕๙.๔๕ ๕๕.๙๐๕๕.๑๔

๒๖.๗๓ ๓๐.๐๗ ๓๓.๒๕ ๓๖.๓๐

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมคะแนนเฉล่ีย

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔๘ 

ตาราง ๙ ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                         
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

ภาษาไทย ๕๑.๒๑ ๑๓.๓๑ ๕๗.๒๐ ๑๕.๔๙ ๔๒.๒๑ ๑๔.๗๖ 
คณิตศาสตร์ ๓๐.๘๙ ๑๗.๕๘ ๔๘.๓๒ ๒๖.๖๙ ๒๕.๔๑ ๑๘.๐๑ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๕๘ ๑๒.๔๗ ๔๑.๐๑ ๑๗.๕๗ ๒๙.๒๐ ๑๑.๔๗ 
สังคมศึกษา ๔๑.๘๕ ๗.๘๓ ๔๓.๗๒ ๙.๘๑ ๓๕.๗๐ ๘.๗๘ 
ภาษาอังกฤษ ๔๑.๐๑ ๑๖.๙๕ ๕๑.๘๑ ๑๙.๗๔ ๒๙.๒๐ ๑๔.๐๗ 
รวมคะแนนเฉลี่ย ๓๙.๕๑ ๔๘.๔๑ ๓๒.๓๔ 

 
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศทุกวิชา 

 
 

๕๑.๒๑

๓๐.๘๙ ๓๒.๕๘

๔๑.๘๕ ๔๑.๐๑ ๓๙.๕๑
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๒๙.๒๐

๓๕.๗๐

๒๙.๒๐
๓๒.๓๔

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวมคะแนนเฉล่ีย

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔๙ 

ตาราง ๑๐ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  

วิชา 
จำนวน 
นักเรียน
ท้ังหมด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ปี ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลี่ยผลการ 
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(๔) 

*** 
ร้อยละของ 
คะแนนเฉลี่ย 

(๕) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ 
ร้อยละ ๓ 

(๖) 

๒๕๖๐ 
(๑) 

๒๕๖๑ 
(๒) 

๒๕๖๒ 
(๓) 

ภาษาไทย ๖๙ ๖๒.๓๕ ๖๗.๙๐ ๗๓.๗๖ ๖๒.๓๕ -๑๑.๔๑ -๑๕.๔๗ ไม่มีพัฒนาการ 
คณิตศาสตร์ ๖๙ ๕๓.๓๓ ๕๕.๖๘ ๖๐.๓๕ ๕๓.๓๓ -๗.๐๒ -๑๑.๖๓ ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ ๖๙ ๔๘.๗๖ ๕๒.๓๓ ๕๕.๔๖ ๔๘.๗๖ -๖.๗๐ -๑๒.๐๘ ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ ๖๙ ๕๕.๑๔ ๖๓.๓๙ ๖๗.๙๒ ๕๕.๑๔ -๑๒.๗๘ -๑๘.๘๒ ไม่มีพัฒนาการ 

   
***(๔)  = (๓) - (๒)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (๔) ติดลบให้ใส่เคร่ืองหมายลบ 

***(๕) =   
(๔) x ๑๐๐

(๒)
   ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (๕) ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ 

***(๖) การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละเฉลี่ย (๕) ต้ังแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป แปลผลว่า “มีพัฒนาการ” 
   มีค่าร้อยละเฉลี่ย (๕) ๐.๑ – ๒.๙๙ แปลผลว่า “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ ๓” 
   มีค่าร้อยละเฉลี่ย (๕) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
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๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมคะแนนเฉล่ีย

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕๐ 

ตาราง ๑๑ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   

วิชา 
จำนวน 
นักเรียน
ท้ังหมด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ปี ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลี่ยผลการ 
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(๔) 

*** 
ร้อยละของ 
คะแนนเฉลี่ย 

(๕) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ 
ร้อยละ ๓ 

(๖) 

๒๕๖๐ 
(๑) 

๒๕๖๑ 
(๒) 

๒๕๖๒ 
(๓) 

ภาษาไทย ๑๑๖ ๖๗.๔๘ ๖๓.๒๐ ๗๐.๖๗ ๖๗.๔๘ -๓.๑๙ -๔.๕๑ ไม่มีพัฒนาการ 
คณิตศาสตร์ ๑๑๖ ๔๔.๒๘ ๔๓.๗๑ ๔๕.๕๑ ๔๔.๒๘ -๑.๒๓ -๒.๗๐ ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ ๑๑๖ ๓๕.๘๕ ๔๐.๒๓ ๔๔.๙๔ ๓๕.๘๕ -๙.๐๙ -๒๐.๒๓ ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ ๑๑๖ ๔๘.๔๗ ๔๓.๖๕ ๔๑.๗๒ ๔๘.๔๗ ๖.๗๕ ๑๖.๑๘ มีพัฒนาการ 

   
***(๔)  = (๓) - (๒)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (๔) ติดลบให้ใส่เคร่ืองหมายลบ 

***(๕) =   
(๔) x ๑๐๐

(๒)
   ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (๕) ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ 

***(๖) การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละเฉลี่ย (๕) ต้ังแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป แปลผลว่า “มีพัฒนาการ” 
   มีค่าร้อยละเฉลี่ย (๕) ๐.๑ – ๒.๙๙ แปลผลว่า “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ ๓” 
   มีค่าร้อยละเฉลี่ย (๕) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมคะแนนเฉล่ีย

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕๑ 

ตาราง ๑๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖      

วิชา 
จำนวน 
นักเรียน
ท้ังหมด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ปี ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลี่ยผลการ 
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(๔) 

*** 
ร้อยละของ 
คะแนนเฉลี่ย 

(๕) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ 
ร้อยละ ๓ 

(๖) 

๒๕๖๐ 
(๑) 

๒๕๖๑ 
(๒) 

๒๕๖๒ 
(๓) 

ภาษาไทย ๑๐๐ ๕๑.๒๑ ๕๘.๙๐ ๕๗.๔๗ ๕๑.๒๑ -๖.๒๖ -๑๐.๘๙ ไม่มีพัฒนาการ 
คณิตศาสตร์ ๑๐๑ ๓๐.๘๙ ๓๔.๑๑ ๔๓.๘๖ ๓๐.๘๙ -๑๒.๙๗ -๒๙.๕๗ ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ ๑๐๐ ๓๒.๕๘ ๓๗.๔๑ ๓๗.๐๓ ๓๒.๕๘ -๔.๔๕ -๑๒.๐๒ ไม่มีพัฒนาการ 

สังคมศึกษาฯ ๑๐๑ ๔๑.๘๕ ๔๑.๔๗ ๔๐.๘๖ ๔๑.๘๕ ๐.๙๙ ๒.๔๒ 
มีพัฒนาการแต่ 
ไม่ถึงร้อยละ ๓ 

ภาษาอังกฤษ ๑๐๐ ๔๑.๐๑ ๔๑.๙๕ ๔๖.๖๑ ๔๑.๐๑ -๕.๖๐ -๑๒.๐๑ ไม่มีพัฒนาการ 
   

***(๔)  = (๓) - (๒)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (๔) ติดลบให้ใส่เคร่ืองหมายลบ 

***(๕) =   
(๔) x ๑๐๐

(๒)
   ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (๕) ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ 

***(๖) การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละเฉลี่ย (๕) ต้ังแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป แปลผลว่า “มีพัฒนาการ” 
   มีค่าร้อยละเฉลี่ย (๕) ๐.๑ – ๒.๙๙ แปลผลว่า “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ ๓” 
   มีค่าร้อยละเฉลี่ย (๕) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑– ๒๕๖๒ 

 
 

๕๗.๔๗

๔๓.๘๖

๓๗.๐๓
๔๐.๘๖

๔๖.๖๑ ๔๕.๑๗

๕๑.๒๑

๓๐.๘๙ ๓๒.๕๘

๔๑.๘๕ ๔๑.๐๑ ๓๙.๕๑

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ รวมคะแนนเฉล่ีย

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕๒ 

ตาราง ๑๓ จำนวนนักเรียนท่ีมีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความระดับดีเย่ียม                 
รายวิชาภาษาไทยทุกระดับช้ัน  

ระดับชั้น 
จำนวน  

นร. ทั้งหมด 
ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๐๐ ๙๒ ๘   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๐๐ ๙๕ ๕   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๙๘ ๙๕ ๓   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๖๑ ๕๘ ๓   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๗๓ ๗๐ ๓   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๗๒ ๖๙ ๓   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๑๕ ๑๐๕ ๑๐   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๑๒ ๑๐๘ ๔   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒๒ ๑๑๙ ๓   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๔๒ ๑๒๔ ๑๘   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๐๗ ๙๕ ๑๒   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๐๔ ๙๘ ๖   

รวม ๑๒๐๖ ๑๑๒๘    
ร้อยละ ๙๓.๕๓    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕๓ 

ตาราง ๑๓ จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนด้านทักษะการคิดระดับดีเย่ียม 
รายวิชาคณิตศาสตร์ทุกระดับช้ัน  

ระดับชั้น 
จำนวน  

นร. ทั้งหมด 
ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๐๐ ๙๖ ๔   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๐๐ ๙๗ ๓   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๙๘ ๙๒ ๖   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๖๑ ๕๕ ๖   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๗๓ ๖๙ ๔   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๗๒ ๖๗ ๕   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๑๕ ๘๗ ๒๘   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๑๒ ๘๖ ๒๖   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒๒ ๑๒๐ ๒   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๔๒ ๑๔๒ -   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๐๗ ๙๐ ๑๗   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๐๔ ๑๐๔ -   

รวม ๑๒๐๖ ๑๑๐๕    
ร้อยละ ๙๑.๖๓    

 
๒) จากการท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีการวางแผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการอภิปรายร่วมกันอย่างมีเหตุผลและสามารถนำกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม จนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนามี
ศักยภาพ สามารถข้าร่วมแข่งขันในเวทีวิชาการต่าง ๆ และได้รับรางวัล ดังนี้ 

๒.๑) นักเรียนได้รับรางวัลจากการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบสอง ได้แก่ รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๒.๒) นักเรียนได้รับรางวัลจากการสอบวิชาคณิตศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบแรก ได้แก่ รางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕๔ 

๒.๓) นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันการคิดและ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี ๒๐ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

๒.๔) ผลการประเมินด้านความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล ประเมินจากผลรายงานการอ่าน วิเคราะห์ เขียน ในรายวิทยาศาสตร์
เนื่องจากทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระท่ีเน้นทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่าง
เป็นระบบ มีการทดลอง การอภิปรายในทุกระดับชั้น ดังนั้นจึงใช้ผลการรายงานการอ่าน คิดวิเคราะห์ ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เป็นตัวช้ีวัดในการประเมิน 

เมื่อประเมิน พบว่านักเรียนมีผลการประเมิน ระดับดีมาก จำนวน ๒๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๔ 
และระดับดีเยี ่ยม จำนวน ๙๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๖ ดังนั้น สรุปได้ว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนในระดับดีเยี่ยม 
มีท้ังหมด ๑,๒๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๖ ระดับคุณภาพดีเลิศ 

๓) ส่งเสริมใหน้ักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการนำความรู้ ความสามารถ คิดค้นนวัตกรรม
แนวความคิดใหม่ ๆ  ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ใน
การสร้างสรรค์ช้ินงานต่างๆ และสามารถปรับปรุงงานเดิมให้ดีขึ้น แล้วนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๖ 
สรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ผลการประเมินระดับคุณภาพดีเลิศ 

๔) การดำเนินกิจกรมการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนทุกระดับช้ันมีความรู้ ทักษะ
และมีความสมารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อค้นคว้าหาความรู้หาข้อมูลต่าง ๆ นำมา
ทำแบบฝึกหัด ทำรายงาน สร้างชิ้นงาน การจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการ
ค้นคว้าหาข้อมูลตามแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนจำนวน ๑,๑๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๖๒ มีความรู้ทักษะ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 

๕) ผลการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร จำนวนผู้เรียนร้อยละ 
๗๗.๔๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับคุณภาพดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕๕ 

ตาราง ๑๔ จำนวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับ
ประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้/

รายวิชา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่

มีผล
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่

มีผล
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่

มีผล
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่

มีผล
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่

มีผล
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่

มีผล
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย ๑๐๐ ๖๕ ๖๕.๐๐ ๑๐๐ ๗๓ ๗๓.๐๐ ๙๘ ๗๐ ๗๑.๔๓ ๖๑ ๔๙ ๘๐.๓๓ ๗๓ ๕๓ ๗๒.๖๐ ๗๒ ๕๖ ๗๗.๗๘ 

คณิตศาสตร ์ ๑๐๐ ๘๓ ๘๓.๐๐ ๑๐๐ ๖๘ ๖๘.๐๐ ๙๘ ๗๗ ๗๘.๕๗ ๖๑ ๔๖ ๗๕.๔๑ ๗๓ ๔๔ ๖๐.๒๗ ๗๒ ๕๒ ๗๒.๒๒ 

วิทยาศาสตร ์ ๑๐๐ ๘๙ ๘๙.๐๐ ๑๐๐ ๘๖ ๘๖.๐๐ ๙๘ ๗๕ ๗๖.๕๓ ๖๑ ๕๓ ๘๖.๘๙ ๗๓ ๔๙ ๖๗.๑๒ ๗๒ ๔๓ ๕๙.๗๒ 

สังคมศึกษาฯ ๑๐๐ ๙๒ ๙๒.๐๐ ๑๐๐ ๘๔ ๘๔.๐๐ ๙๘ ๗๓ ๗๔.๔๙ ๖๑ ๖๑ ๑๐๐.๐๐ ๗๓ ๖๑ ๘๓.๕๖ ๗๒ ๖๓ ๘๗.๕๐ 

สุขศึกษาฯ ๑๐๐ ๙๓ ๙๓.๐๐ ๑๐๐ ๙๔ ๙๔.๐๐ ๙๘ ๙๘ ๑๐๐.๐๐ ๖๑ ๕๙ ๙๖.๗๒ ๗๓ ๗๒ ๙๘.๖๓ ๗๒ ๖๙ ๙๕.๘๓ 

ศิลปะ ๑๐๐ ๙๓ ๙๓.๐๐ ๑๐๐ ๙๔ ๙๔.๐๐ ๙๘ ๘๓ ๘๔.๖๙ ๖๑ ๖๐ ๙๘.๓๖ ๗๓ ๖๑ ๘๓.๕๖ ๗๒ ๖๒ ๘๖.๑๑ 

การงานอาชีพ ๑๐๐ ๙๒ ๙๒.๐๐ ๑๐๐ ๙๒ ๙๒.๐๐ ๙๘ ๘๗ ๘๘.๗๘ ๖๑ ๖๐ ๙๘.๓๖ ๗๓ ๗๓ ๑๐๐.๐๐ ๗๒ ๗๐ ๙๗.๒๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๐๐ ๘๗ ๘๗.๐๐ ๑๐๐ ๘๘ ๘๘.๐๐ ๙๘ ๖๙ ๗๐.๔๑ ๖๑ ๕๐ ๘๑.๙๗ ๗๓ ๔๒ ๕๗.๕๓ ๗๒ ๒๗ ๓๗.๕๐ 

 
ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้/

รายวิชา 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่

มีผล
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่

มีผล
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่

มีผล
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่

มีผล
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่

มีผล
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่

มีผล
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย ๑๑๕ ๖๐ ๕๒.๑๗ ๑๑๒ ๗๒ ๖๔.๒๙ ๑๒๒ ๑๐๙ ๘๙.๓๔ ๑๔๒ ๔๘ ๓๓.๘๐ ๑๐๗ ๑๐๑ ๙๔.๓๙ ๑๐๔ ๙๖ ๙๒.๓๑ 

คณิตศาสตร ์ ๑๑๕ ๖๗ ๕๘.๒๖ ๑๑๒ ๘๙ ๗๙.๔๖ ๑๒๒ ๑๑๔ ๙๓.๔๔ ๑๔๒ ๑๑๒ ๗๘.๘๗ ๑๐๗ ๒๘ ๒๖.๑๗ ๑๐๔ ๗๕ ๗๒.๑๒ 

วิทยาศาสตร ์ ๑๑๕ ๘๗ ๗๕.๖๕ ๑๑๒ ๘๗ ๗๗.๖๘ ๑๒๒ ๑๒๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๔๒ ๑๔๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๗ ๘๔ ๗๘.๕๐ ๑๐๔ ๖๖ ๖๓.๔๖ 

สังคมศึกษาฯ ๑๑๕ ๑๐๙ ๙๔.๗๘ ๑๑๒ ๑๑๒ ๑๐๐.๐ ๑๒๒ ๑๑๘ ๙๖.๗๒ ๑๔๒ ๑๔๐ ๙๘.๕๙ ๑๐๗ ๙๗ ๙๐.๖๕ ๑๐๔ ๙๘ ๙๔.๒๓ 

สุขศึกษาฯ ๑๑๕ ๖๘ ๕๙.๑๓ ๑๑๒ ๕๙ ๕๒.๖๘ ๑๒๒ ๔๒ ๓๔.๔๓ ๑๔๒ ๑๒๓ ๘๖.๖๒ ๑๐๗ ๙๕ ๘๘.๗๙ ๑๐๔ ๙๗ ๙๓.๒๗ 

ศิลปะ ๑๑๕ ๕๕ ๔๗.๘๓ ๑๑๒ ๘๒ ๗๓.๒๑ ๑๒๒ ๑๒๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๔๒ ๑๓๐ ๙๑.๕๕ ๑๐๗ ๖๓ ๕๘.๘๘ ๑๐๔ ๑๐๑ ๙๗.๑๒ 

การงานอาชีพ ๑๑๕ ๙๐ ๗๘.๒๖ ๑๑๒ ๗๘ ๖๙.๖๔ ๑๒๒ ๑๒๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๔๒ ๙๙ ๖๙.๗๒ ๑๐๗ - ๐.๐๐ ๑๐๔ ๑๐๐ ๙๖.๑๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๑๕ ๔๗ ๔๐.๘๗ ๑๑๒ ๘๓ ๗๔.๑๑ ๑๒๒ ๔๓ ๓๕.๒๕ ๑๔๒ ๙๐ ๖๓.๓๘ ๑๐๗ ๓๘ ๓๕.๕๑ ๑๐๔ ๗๐ ๖๗.๓๑ 

 
ตาราง ๑๕ เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนท่ีท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้ังแต่

ระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐- 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ปีการศึกษา 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๗๓.๒๐ ๖๑.๙๖ ๖๗.๒๙ ๗๖.๐๗ ๙๑.๔๔ ๗๕.๗๒ ๗๓.๐๒ ๗๑.๕๓ ๗๓.๗๘ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๖๘.๖๐ ๖๕.๔๗ ๗๕.๗๗ ๙๑.๖๕ ๘๓.๓๓ ๗๖.๒๕ ๙๒.๙๘ ๕๒.๒๐ ๗๕.๗๘ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๗๐.๖๕ ๗๐.๙๐ ๘๑.๕๑ ๙๑.๘๗ ๘๐.๓๕ ๘๓.๔๒ ๗๙.๘๕ ๖๐.๘๖ ๗๗.๔๓ 

 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕๖ 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐- ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 ๖) การดำเนินกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ส่งผลให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความรู้และทักษะในการวางแผนการเพื่อสร้างอาชีพ เรียนรู้ข้อมูล
อาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพ เมื่อมีความประสงค์ หรือมีความจำเป็นท่ี
ต้องหารายได้เพิ ่ม และได้ฝึกปฏิบัติการทางอาชีพตามความถนัดและสนใจ และมีเจตคติ ความพึงพอใจ 
ความคิด ความรู้สึกที่ดีต่องานอาชีพ การดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแนะแนว ในทุก
ระดับช้ัน ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดำเนินการจัดบริการแนะแนว
ด้านอาชีพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียน ได้ฝึกทักษะหรือเทคนิคการเรียนที่มีประสิทธิภาพ รู้จักการวางแผนเรียนที่ดี รู้ช่องทางการศึกษา
และการเลือกทางศึกษาต่อ ตลอดทั้งมีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานและการประกอบ
อาชีพ ตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ ได้สำรวจอาชีพ มีการตัดสินใจและวาแผน
ด้านอาชีพ ตรียมตัวเพื่อเข้าสู่อาชีพและพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ และรู้จักชีวิตและสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา รู้จักตนเองและรู้คุณค่าของตน ปรับตัวและแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ฝึกทักษะ
ชีวิตและทักษะทางสังคม เพื่อให้บุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวบ่งช้ีอยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 
 ๗) มีการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด ผลการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ มีครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามป้าหมายที่กำหนด มีการ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉล่ีย

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๗๓.๒๐ ๖๑.๙๖ ๖๗.๒๙ ๗๖.๐๗ ๙๑.๔๔ ๗๕.๗๒ ๗๓.๐๒ ๗๑.๕๓ ๗๓.๗๘

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๖๘.๖๐ ๖๕.๔๗ ๗๕.๗๗ ๙๑.๖๕ ๘๓.๓๓ ๗๖.๒๕ ๙๒.๙๘ ๕๒.๒๐ ๗๕.๗๘

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๗๐.๖๕ ๗๐.๙๐ ๘๑.๕๑ ๙๑.๘๗ ๘๐.๓๕ ๘๓.๔๒ ๗๙.๘๕ ๖๐.๘๖ ๗๗.๔๓

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕๗ 

ดำเนินการต่อเนื่องทุกกิจกรรม และนักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้รับเกียรติบัตรเป็นนักเรียนผู้มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความดีเด่นด้านความซื่อสัตย์ และ
ความมีระเบียบวินัย ผู้ปกครองมีความศรัทธา และเช่ือมั่นในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจำนวนนักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จำนวนมากเกินกว่าโรงเรียนจะรับได้ท้ังหมดส่งผลให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่อง นักเรียนร้อยละ ๙๘.๗๖ เข้าร่วมพิธี
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ แสดงถึงความเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทาง
ศาสนา ได้แก่ ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาในวัดในชุมชน รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ มี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษากำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 
ตาราง ๑๖ จำนวนนักเรียนที ่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ ้นไประดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 
ป.๑ ๑๐๐    ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ป.๒ ๑๐๐    ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ป.๓ ๙๘    ๙๘ ๙๘ ๑๐๐ 
ป.๔ ๖๑    ๖๑ ๖๑ ๑๐๐ 
ป.๕ ๗๓    ๗๓ ๗๓ ๑๐๐ 
ป.๖ ๗๒    ๗๒ ๗๒ ๑๐๐ 
รวม ๕๐๔    ๕๐๔ ๕๐๔ ๑๐๐ 
ม.๑ ๑๑๕    ๑๑๕ ๑๑๕ ๑๐๐ 
ม.๒ ๑๑๒    ๑๑๒ ๑๑๒ ๑๐๐ 
ม.๓ ๑๒๒    ๑๒๒ ๑๒๒ ๑๐๐ 
ม.๔ ๑๔๒    ๑๔๒ ๑๔๒ ๑๐๐ 
ม.๕ ๑๐๗    ๑๐๗ ๑๐๗ ๑๐๐ 
ม.๖ ๑๐๗    ๑๐๗ ๑๐๗ ๑๐๐ 
รวม ๗๐๒    ๗๐๒ ๗๐๒ ๑๐๐ 

รวมทั้งหมด     ๑,๒๐๖ ๑,๒๐๖ ๑๐๐ 
 

๘) ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีไทย มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมายที่กำหนด มีการดำเนินการต่อเนื่องทุกกิจกรรม ทำให้นักเรียนมีซึมซับถึงวัฒนธรรมความเปน็ไทย 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕๘ 

และคุณค่าและของดีในชุมชน จากแบบสอบถาม เรื่องผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ของ
นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ท่ีมีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย โดยแสดงความ
ช่ืนชม อนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย และท้องถิ่นอยู่ในระดับดี
มาก จำนวน ๑,๑๘๒ คน จากจำนวนนักเรียนท่ี ๑,๒๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๑ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

๙) จากผลการประเมินผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย พบว่า 
นักเรียนมีคุณลักษณะตามตัวบ่งช้ี ระดับดีขึ้นไป จำนวน ๑,๑๙๓ คน จากนักเรียน ๑,๒๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๘.๙๒  มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

๑๐) นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย เจริญเติบโตตามวัย มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานการ 
เจริญเติบโตตามวัยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา ผ่านเกณฑ์กรประเมินในระดับดีขึ ้นไป จำนวน ๘๑๙ คน จากจำนวน
นักเรียนหมด ๑,๒๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๑ นักเรียนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมการแสดงออกมอง
โลกในแง่ดี เข้าใจและภาคภูมิใจในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ผู้อื่น กล้า
แสดงออกอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเพศและวัย บทบาทหน้าท่ี มีทักษะชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และมีคุณค่า
ในสังคม ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป จำนวน ๑,๑๙๖ คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๖ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๗ นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อยปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ ๑๐ ประการ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ ้นไป จำนวน ๑,๒๐๖ คน จากจำนวนนักเรียน
ท้ังหมด ๑,๒๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากส่ิงเสพติด และอบายมุข
ต่าง ๆ รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และปัญหาทางเพศ รู้จัก
หลีกเล่ียงพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบต่อตนเอง และผู้อื่น มีสำนึกต่อส่วนรวมในกร
เผยแพร่และรณรงค์ในกิจกรรมต่อต้านอบายมุข ส่ิงมอมมา ความรุแรง และปัญหาทางเพศในสถานศึกษาหรือ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป จำนวน ๑,๑๙๔ คน 
จากจำนวนนักเรียนท้ังหมด ๑,๒๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๐ โดยสรุปผลการดำเนินกรเพื่อดูสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคม ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ท่ีอยู่นระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 
๓. จุดเด่น 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสดงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้มีคะแนน
เฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาท่ีมีการทดสอบ นักเรียน



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕๙ 

มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
 
๔. จุดที่ควรพัฒนา 

๑) ส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ อย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติของนักเรียน 

๒) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เน้นทักษะการคิดและ
ความรับผิดชอบ ฝึกนักเรียนให้คิดอย่างเป็นระบบโดยเช่ือมโยงกับการคิดแบบ STEM เพื่อให้นักเรียนสามารถ
คิดแบบบูรณาการกลุ่มสาระได้ 

๓) จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากขึ้น และสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 ๔) ส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมโครงการ
แก้ปัญหานักเรียนบางรายท่ีมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ 
 
ตารางสรุปผลมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/

ระดับที่ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

การแปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
 ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร

และการคิดคำนวณ 
๘๑.๖๘ ๔ ดีเลิศ 

 ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๘๑.๗๖ ๔ ดีเลิศ 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๘๔.๑๖ ๔ ดีเลิศ 
 ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 
๙๑.๖๒ ๕ ยอดเยี่ยม 

 ๕) มีผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนตามหลักส ู ตร
สถานศึกษา 

๗๗.๔๓ ๓ ดี 

 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

 

๙๔.๕๓ ๕ ยอดเยี่ยม 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๖๐ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/

ระดับที่ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

การแปลผล 

 ๑) การม ีค ุณล ักษณะและค่าน ิยมท ี ่ด ีตาม ท่ี
สถานศึกษากำหนด 

๙๘.๗๖ ๕ ยอดเยี่ยม 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๙๘.๐๑ ๕ ยอดเยี่ยม 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย 
๙๘.๙๒ ๕ ยอดเยี่ยม 

 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๘๙.๘๘ ๔ ดีเลิศ 
ค่าเฉลี่ย ๘๙.๖๘ ๔ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 ๑) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน และดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ ๕ ปี โดยผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดความสำเร็จ ตัวชี ้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินงาน 
โครงการ กิจกรรมโดยมีการประชุมท้ังในรูปแบบอย่างเป็นทางการร่วมกันท้ังหมดท้ังโรงเรียน และการประชุม
กลุ่มย่อยกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน เพื่อจะได้นำผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัด จัดให้มีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจำปีของโรงเรียน 
 ๒) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีการจัดโครงสร้างและระบบบริหาร
องค์กรอย่างเป็นระบบโดยยืดหลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม โรงเรียนมีอำนาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ มีอิสระคล่องตัวในการบริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป และการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนโดยเครือข่ายสมาคม/ชมรมผู้ปกครอง ซึ่งมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ
รับรู้แผนการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ความเห็นชอบ มีการ
จัดระบบตรวจสอบและถ่วงดุลทุกหน่วยงาน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและครู 
สมาคม/ชมรมผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัย เป็นทุนการศึกษานักเรียน และสนับสนุนการจัดหาสื่ออุปกรณ์
และสวัสดิการ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา และการพัฒนา
ผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา 

๓) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนางานวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพของการศึกษา ดังนี้ 

๓.๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้มีมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ และ



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๖๑ 

สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน ชุมชน โรงเรียนและสภาพของสังคม จัดให้มีรายวิชาได้ตรงตาความต้องการ
ของผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๓.๒) พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีกรสอนต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ขอผู้เรียน 
๓.๓) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ

ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓.๔) ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วย

ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาท่ีรอบด้าน 
๓.๕) บริหารจัดการสภาพแวดล้อมและบริการท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๓.๖) สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
๓.๗) วิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ความเส่ียงขององค์กร และบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
๓.๘) บริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเกณฑ์ในการพัฒนา 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนตามสายงาน การสนับสนุนให้ครูที่มีการอบรมนอกสถานที่ในหัวข้อที่ครูและบุคลากรสนใจและ
เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและการปฏิบัติงานในด้านการสอนและงานตามหน้าท่ี เป็นต้น 

๔.๑) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในการทำวจัิย
ในเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนมีการสร้างและพัฒน
สื่อการเรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างปะสิทธิภาพใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๔.๒) ให้ครูและบุคลากร จัดทำงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report) ทุกภาคเรียนและปีการศึกษาเพื ่อประเมินตนเอง และนอกจากนี ้ย ังได้ม ีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร เพื่อให้ครูผู ้สอนได้นำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๕) กลุ่มงานอาคารและสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัย มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับปัญหาของ
สถานศึกษา และดำเนินงานพัฒนาวิชาการ ท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน จึงได้มีการวางแผนโครงการดังนี้ 

๕.๑) โครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็น
โครงการที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เช่น การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การปรับภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้ทันสมัย การจัดพื้นท่ีสีเขียวที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๖๒ 

๕.๒) กิจกรมสำรวจการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า การพัฒนาส่ือ เทคโนโลยีในห้องเรียนประจำ 
และเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องเรียน โดยการจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในปีการศึกษาต่อไป เพื่อเป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๕.๓) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ประโยชน์ทั ้งเพื่อการบริหารและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีความก้าวหน้าความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๕.๔) มีการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานท่ีเอื้อต่อการพัฒนาสารสนเทศใน
สถานศึกษามีการจัดระบบสารเทศเป็นหมวดหมู่ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการ
ให้บริการหรือ/การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
จัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
๒. ผลการดำเนินงาน 

๑) ผลจากกระบวนการบริหารที่มีการกำหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาระดับชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และการ
บริหารโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีการจัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับภาระงาน มีการทำเป็นงานของทุกฝ่าย องค์กรเป็นไปในทางที่ส่งเสริมให้เกิดผลสำเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ต่าง ๆ นำมาปรับปรุงการทำงาน การปฏิบัติงานผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใช้หลักการบริหารแบบส่วนร่วม ทำให้สามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชากรและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา ส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

๒) จากการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีผลการพัฒนา ดังนี้ 

๒.๑) การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีแหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตลอดจนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒.๒) การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
ทางด้านอาคารสถานที่ สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย มีส่ิ งอำนวยความสะดวกพอเพียงและเหมาะสม มี
สภาพแวดล้อม บรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการให้บริการผู้เรียนด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน
สุขภาพอนามัย กีฬา นันทนาการและวิชาการ ด้านห้องสมุดมีหนังสือ/เอกสาร สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้บริการอย่างพอเพียง 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๖๓ 

๒.๓) การสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(Professional Learning Community) โดยผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน  

๒.๔ การบริหารความส่ียงอย่างเป็นระบบ โดยมีการระบุความเส่ียงและจัดลำดับความเส่ียง
และการวางแผนการบริหารความเส่ียง การดำเนินการตามแผน ตลอดจนการกำกับติดตาม ประเมินผลและ
การจัดทำรายงานการบริหารความเส่ียง 

๒.๕) การเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการ 
บริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช้
มาตรฐานการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำไปสู่การบริหารของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

๓) ผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพทำให้การพัฒนาครู
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ ด้านคุณลักษณะพฤติกรมการการแสดง
และปฏิบัติงานได้เหมาะสมตามวิชาชีพ มีการนำผลการพัฒนาการประเมินครูและบุคลากรมาพิจารณาในการ
เล่ือนเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

๔) สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย โดย
สอดคล้องและดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๕) จากการดำเนินงานค้นเทคโนโลยี สามารถพัฒนาผู้เรียนทุกระดับช้ันให้มีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนทศ และการส่ือสาร ของผู้เรียนระดับดีขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ ๘๑.๖๗ 
 
๓. จุดเด่น 

๑) การบริหารแบ่งโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดจน มีการจัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน การวางแผนและดำเนินการครบวงจร PDCA การปฏิบัติงานผู้บริหาร
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

๒) ผลการดำเนินการพัฒนา ส่งผลให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีการ
บริหารงานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายที ่มี
ประสิทธิภาพ ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

๓) ครูและบุคลากรต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report) ทุกภาคเรียนและปีการศึกษา เพื่อประเมินตนเอง และนอกจากนี้ยังได้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร เพื่อให้ครูผู ้สอนได้นำผลการประเมินท่ี ได้ไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพของตนให้มีประสิทธิภาพ 

๔) จากการประเมินผู้เรียนทั้งหมดจำนวน ๑,๒๐๖ คน พบว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยามีระบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนผู้เรียนให้มีความก้าวหน้า นักเรียนมีความสามารถใน



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๖๔ 

การใช้ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับดีขึ้นไป จำนวน ๙๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๗จากการประเมิน
ผู้บริหาร ครู ทุกคน พบว่า สถานศึกษามีระบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนผู้บริหาร ครู ให้มีความก้าวหน้า มี
ความสามารถในการใช้ข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหาร ครู  
 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑) ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที ่ทันสมัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
รวดเร็วในการส่ือสาร 

๒) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้ มีการจัดการความรู ้ที ่มี
ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ียั่งยืน โดยมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 

๓) ส่งเสริม พัฒนา เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ในการแจ้งปัญหาให้รวดเร็วทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนได้
เข้าถึงระบบอย่างมีคุณภาพ 

๔) การวางแผนการบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
 
ตารางสรุปผลมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
เทียบระดับ 
คุณภาพ 

การแปลผล 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา

กำหนดชัดเจน 
๔ ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ

ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๔ ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๔ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๔ ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๔ ดีเลิศ 

ค่าเฉลี่ย ๔ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๖๕ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตระหนักถึงความสำคัญในหน้าท่ีของการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยการส่งเสริมให้
ครูมีความรู้ มีเจตคติท่ีตีต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑) ดำเนินการนิเทศ กำกับ และติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และงานสนับสนุนการสอน เพื่อให้
บุคลากรของกลุ่มสระฯ แจ้งปัญหาทางด้านการจัดการเรียนการสอนหรือสรุปผลของการจัดการเรียนการสอน กำกับ 
และติดตาม การจัดทำแผนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนท่ีมี
ปัญหาหางด้านการเรียนรวมไปถึงหรือนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมผู้เรียนที่มี
ปัญหาทางด้านการเรียน 

๒) จัดการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความยืดหยุ่น สนองความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทุกสถานท่ี เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้และ
แหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท รวมท้ังจากเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน 

๓) มีการวางแผนดำเนินส่งเสริมและพัฒนาให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยการนั้นปฏิสัมพันธ์
ชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เ ด็กรักที่จะเรียนรู ้อย่างมีความสุขเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ ดังนี้
กิจกรรมจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการวิจัยนวัตกรรมในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยครูในทุกกลุ่มสาระฯ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการร่มกันวิเคราะห์หลักสูตรข้อดี
และข้อเสียในการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและมาปรับใช้เพื่อพัฒนาให้หลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อ
พัฒนานักเรียนอย่างเหมาะสมท้ังความ คุณธรรมและจริยธรรมและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
มีความสุข นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (SDO) ดังนั้นครูท่ีปรึกษาสามารถนำผลในการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลไปใช้ในการออกแบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

๔) การดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๔.๑) ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาโดยเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ โดยในแผนการจัดการเรียนการสอนมีขั ้นตอนการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะสำคัญ  ตาม
หลักสูตร ประเมินจกสภาพจริง ตามโครงสร้างรายวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมและ 
หลากหลาย มีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

๔.๒) โรงเรียนกำหนดวันสอบ กำหนดวันส่งคะแนน พร้อมกับส่งแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา ที่กลุ่มงานวิชาการ ตรวจทานคะแนนจากแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ทางโรงเรียนกำหนดวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้งผลการสอบแก่ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ 
เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเอง  



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๖๖ 

๔.๓) ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดทำ การวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุง
ข้อสอบให้ได้มาตรฐานและเพื่อเก็บข้อสอบท่ีได้มาตรฐานไว้ในคลังข้อสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป โรงเรียนได้
การวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ข้อสอบท้ายบท/กลางภาคเรียน/ปลายภาคและจัดทำรายงาน
การวิเคราะห์ข้อสอบของแต่ละรายวิชา 

๕) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) โดยมีการเสริมสร้างความรู้ความข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทุกคน เพื่อให้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ผู้บริหารโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการ
และสนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้แสดง
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ีและอย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกัน เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันสร้างองค์ความรู้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน  
 
๒. ผลการดำเนินการ 

๑) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภายในสถานศึกษาพร้อมอำนวย
ความสะดวกให้ครู บุคลากร และนักเรียน ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้อันพึงประสงค์
เป็นไปตามเป้าหมาย 

๒) การพัฒนาหลักสูตรถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ นำมาใช้พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ นำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีมากข้ึน ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
สามารถนำสารสนเทศมาออกแบบการเรียนรู้โดยการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ท้ังด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ 
สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและออกแบบจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวชี้วัด และความแตกต่างของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และจากการส่งเสริมด้านสื่อ นวัตกรรมกับครู
และนักเรียน ครูสามารถผลิตสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนเชิงบวกให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแหล่ ง
เรียนรู้ของโรงเรียนมีความพร้อมที่จะให้นักเรียนหรือครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนไดอ้ย่าง
เต็มประสิทธิภาพ เช่น ลำโพงและเครื่องฉายภาพมีความพร้อมใช้งานในทุกห้องเรียน คอมพิวเตอร์มีความเพียงพอ
ต่อการที่นักเรียนจะสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นตัน ดังนั้นจากการพัฒนาครูและนักเรียนให้มีกร
จัดการในชั้นเรียนเชิงบวกนั้นบรรลุตามเกณฑ์ 

๓) ครูผู ้สอนแต่ละรายวิชามีการวัดและประเมินผลผู ้เรียนตามสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตร ตาม
โครงสร้างรายวิชา โดยประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีการกำหนดข้ันตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ มี
เกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนและ
เหมาะสมกับแผนการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ครูแจ้งผล 
การสอบ ผลการเรียนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ส่งผลให้นักเรียนนำผลไปพัฒนาตนเอง  

๔) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๖๗ 

๓. จุดเด่น 
๑) ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านการ

เรียน  มีสื่อนวัตกรรมที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระ มีการปรับปรุงพัฒนาหรือซ่อมแชม 
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีมีอยู่ให้อยู่ในสภาพเอ้ืออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน มีการจัดบริการแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ตนเองอย่างทั่วถึง  

๓) มีแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญและแผนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเชิงบวก นำไปใช้สอนช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน  

๔) ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา มีการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะ ตามหลักสูตร โดยประเมินจากสภาพ
จริง มีข้ันตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมืดและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมนักเรียน
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑) สนับสนุนให้คุณครูมีแผนจัดการเรียนรู้ท่ีช่วยเสริมหรือแก้ปัญหาทางด้านการเรียนท่ีมีผลการเรียน 
เรียนให้ครอบคลุมตามงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๒) จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างหลากหลายเพื่อใช้ในกาเรียนการสอนและการพัฒนางานด้าน
วิชาการ ควรส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาครเูพื่อผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมท้ังประเมินคุณภาพ
สื่อฯ เพื่อเลือกใช้ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดให้มีศูนย์สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษาในสถานศึกษา 

๓) ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ครูมีแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลายมากข้ึน และจัดประชุมวางแผนการวิเคราะห์ผลการประเมินในภาคการศึกษาก่อนเพื่อนำผลมาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครอบคลุมและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในส่วน
ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๔) ควรจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ตารางสรุปผลมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/

ระดับที่ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

การแปลผล 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
๘๗.๕๐ ๔ ดีเลิศ 

 ๓.๒ ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๘๓.๒๓ ๔ ดีเลิศ 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๘๙.๒๘ ๔ ดีเลิศ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๖๘ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/

ระดับที่ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

การแปลผล 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู ้อย่างเป็น
ระบบและนำมาพัฒนาผู้เรียน 

๘๘.๘๒ ๔ ดีเลิศ 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงจัดการเรียนรู้ 

๘๗.๖๕ ๔ ดีเลิศ 

ค่าเฉลี่ย ๘๓.๔๘ ๔ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๖๙ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

 มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

๑. มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง มีส ุขนิส ัยที ่ด ีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

ยอดเย่ียม  

๒. มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเย่ียม  

๓. มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

ยอดเย่ียม  

๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มี ทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเย่ียม  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 
๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถ่ิน 
ยอดเย่ียม  

๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเย่ียม  
๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม  
๔. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ยอดเย่ียม  

๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สำหรับครู 

ยอดเย่ียม  

๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเย่ียม  

มาตรฐานที่  
๓ 

  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการ ทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

ยอดเย่ียม  

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ยอดเย่ียม  

๓. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเย่ียม  
๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการ

เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 
ยอดเย่ียม  

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 
กรณีท่ี ๑ ให้ใช้ฐานนิยม (Model) ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีที่ ๒ หากไม่มีฐานนิยม (Medel) เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่น้ี คือ ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๗๐ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ดีเลิศ  
๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดีเลิศ  

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ  
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเย่ียม  
๕. มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี  
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเย่ียม  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ยอดเย่ียม  
๒. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ยอดเย่ียม  
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม  
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ  
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ  

๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพของผู ้เร ียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ  

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ  

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ  

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ  

มาตรฐานที่  
๓ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
ดีเลิศ  

๒. ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ  
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ  
๔. ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและนำมาพัฒนา

ผู้เรียน 
ดีเลิศ  

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื ่อพัฒนาและ
ปรับปรุงจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ  

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรณีที่ ๑ ใหใ้ช้ฐานนิยม (Model) ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีที่ ๒ หากไม่มีฐานนิยม (Model) เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ใหใ้ช้ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่น้ี คือ ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

 



องค์ประกอบที่ ๑ ตัวบ่งชี้ร่วมระดับหน่วยงานสนับสนุน 
 

 
หน่วยงานระดับสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ และโรงเรียนสาธิต เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนที่จะต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของ
หน่วยงานสนับสนุน ให้มีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานจึงจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี ่ยง การบริหาร การเปลี่ยนแปลง และการบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อ
สัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 
ตัวบ่งชี้  จำนวน ๙ ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  ระดับความสำเร็จในการใชจ้่ายงบประมาณแผน่ดินตามแผน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  การบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖  แนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลขององค์กร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๗  ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในหนว่ยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๘ การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๙ การพัฒนาคุณภาพการบริการ 

 
หมายเหตุ สำนักงานคณะดำเนนิการเฉพาะองค์ประกอบท่ี ๑ ตัวบ่งชี้เฉพาะระดับหน่วยงานสนับสนนุ 
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๗๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑   : กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ กันยายน ๒๕๖๓)   
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานระดับสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ และโรงเรียนสาธิตเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน และ
การบริหาร หรือสนับสนุนพันธกิจด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื ่อกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ซึ ่งหน่วยงานต้องกําหนดวิสัยทัศน์     
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนมีพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงานแล้ว จะต้องคํานึงถึง กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่ เกี ่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ท้ังระดับชาติและระดับสถาบัน ท้ังนี้เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๑. พ ัฒนาแผนยุทธศาสตร์  

ของหน่วยงานจากผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
อ ุ ป ส ร ร ค  โ อ ก า ส กั บ
วิสัยทัศน์ ที ่มาจากการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรหรือ
ผ ู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ียโดย
เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น ใ ห้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาล ัย พร้อมท้ัง
กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ
ห ร ื อ แ น ว ท า ง ก า ร
ด ำ เ น ิ น ง า น  ตั ว ช ี ้ วั ด
ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ  แ ล ะ ค่ า
เ ป ้ า ห ม า ย ข อ ง แ ผ น
ย ุทธศาสตร์  ในแต่ละปี  
ทั ้งนี ้แผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานจะต้องผ่านการ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตและ
คณะดำเนินงาน (สาธิต.๑.๑-๐๑คำสั่ง
แต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการบร ิหารงาน
โรงเรียนสาธิตและคณะดำเนินงาน 
) ร่วมกันพิจารณา ผลการดำเนินงาน 
ข้อสร ุปจาก คณะกรรมการต ิดตาม 
ตรวจสอบ และประ เม ิ นผ ล ของ
มหาว ิทยาล ั ยราชภ ัฏบ ้ านสมเ ด็จ
เจ้าพระยา และวิเคราะห์ SWOT อัน
ประกอบด ้ วย จ ุ ดแข ็ ง (Strength) 
จ ุ ด อ ่ อ น  ( Weakness) โ อ ก า ส 
(Opportunity) และ อุปสรรค (Threat) 
ของโรงเร ี ยนสาธ ิ ต ทำให ้ ได ้ แผน
ย ุทธศาสตร ์ของโรงเร ี ยนสาธ ิตซึ่ ง
เช ื ่ อมโยงก ับแผนย ุทธศาสตร ์ของ
มหาว ิทยาล ั ยราชภ ัฏบ ้ านสมเ ด็จ
เจ ้ าพระยา (สาธ ิ ต.๑.๑ -๐๒แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

ส า ธ ิ ต . ๑ . ๑ -๐ ๑  คำ ส ั ่ ง แ ต ่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนสาธิต
และคณะดำเนินงาน 
สาธ ิ ต.๑.๑-๐๒ แผนย ุทธศาสตร์
มหาว ิทยาล ั ยราชภ ัฏบ ้ านสมเ ด็จ
เจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
สาธิต.๑.๑-๐๓ แผนยุทธศาสตร์การ
พ ัฒนาโรง เร ี ยนสาธ ิ ต  ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๗๓ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
อ น ุ ม ั ต ิ เ ห ็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการประ จ ำ
หน่วยงาน 

สมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ) อันประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ ่งพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความเป็น
เล ิศทางว ิชาการ เป ็นต ้นแบบฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู นำนวัตกรรม
ทางการศ ึกษามาจ ัดการเร ียนร ู ้ ข้ัน
พ ื ้นฐานให้ม ีค ุณภาพตามมาตรฐาน
โรงเรียนชั้นนำ 
สรุปโดยย่อของแผนยุทธศาสตร์การ
พ ัฒนาโรงเร ียนสาธ ิต พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ พัฒนาศักยภาพการ
ผล ิตและพ ัฒนาคร ู  การว ิจ ัย และ
นวัตกรรม  
       กลยุทธ์ที ่ ๑ พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความ
เป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี       
      กลยุทธ์ที ่ ๒ สร้างนวัตกรรมการ
จ ัดการเร ียนร ู ้ ในศตวรรษท ี ่  ๒๑ สู่
การศึกษา ๔.๐ เพ ื ่อพ ัฒนาคุณภาพ 
ชุมชน ท้องถ่ินและประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิต
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
      กลยุทธ์ที ่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพ
อาจารย์ให ้ม ีค ุณภาพสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การบูรณาการพันธกิจ
เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถ่ิน 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๗๔ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
         กลย ุทธ ์ท ี ่  ๑  การทำน ุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเพื ่อพัฒนาชุมชนและ
ท้องถ่ิน 
       กลยุทธ์ที ่ ๒ ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการพระราชดำริเพื ่อสร้างความ
ยั่งยืนแก่ชุมชน  
ยุทธศาสตร์ท่ี๔ การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะ
สูง มุ่งเน้นการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล    
  ซึ่งจากแผนยุทธศาสตร์ได้นำมากำหนด
แนวทางการดำเน ิ นงาน ต ั วช ี ้ วั ด
ความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ในแต่ละปี เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้ม ีประสิทธ ิภาพ 
บรรลุตามตัวบ่งชี ้ และบรรลุเป้าหมาย
ของแผนยุทธศาสตร์ (สาธิต.๑.๑-๐๓
สาธิต.๑.๑-๐๓ แผนยุทธศาสตร์การ
พ ัฒนาโรง เร ี ยนสาธ ิ ต  ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ) 

๒. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 
เ ป ็ น แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร
ประจำปีครบตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน โดยกำหนด
กลย ุทธ ์  มาตรการหรือ
แนวทางการดำเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ของแต ่ ล ะต ั วช ี ้ ว ั ด ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี
ของหน่วยงาน พร้อมท้ัง
จะต้องมีความสอดคล้อง

โรงเรียนสาธิต มีการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป ี  โดยม ีการประชุม
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ดำเนินการของโรงเรียนสาธิต ในเรื ่อง
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                   เพื่อ
กำหนดโครงการและมาตรการในการ
ดำเนินโครงการที่สอดคล้องครอบคลุม
ตามพันธกิจของโรงเรียนสาธิตฯ และ
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
สาธิตฯ ซึ่งสอดคล้องครอบคลุมกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้กำหนด

สาธิต.๑.๑-๐๔ แผนปฏิบ ัต ิราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ
โรงเรียนสาธิต 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๗๕ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
กับแผนยุทธศาสตร์ ของ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่
ละตัวชี้วัดในโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้
ก า รดำ เน ิ น ง าน เป ็ น ไปอย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากนั้น
นำเข้าที ่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
เพื ่ออนุมัติเห็นชอบ (สาธิต.๑.๑-๐๔ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโรงเรียนสาธิต)   
      แผนปฏ ิบ ัต ิ ราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธ
กิจส ัมพ ันธ ์เพื ่อยกระดับการพ ัฒนา
ท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู ้และ
เสร ิมสร ้างความเข้มแข็งของช ุมชน     
ได้แก่ โครงการส่งเสริมความรักความ
สามัคคี ความมีวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าท่ี
ของตนเองและผู้อื่น  
กลยุทธ์ท่ี ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ 
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให ้แก่
ชุมชนในท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  พัฒนาศักยภาพการ
ผล ิตและพ ัฒนาคร ู  การว ิจ ัย และ
นวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพและสร้าง
เคร ือข ่ายความร ่วมม ือของคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมือ
อาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๗๖ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
หน้าท่ี ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการศึกษาให้มีศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู ้ในศตวรรษที ่ ๒๑ สู ่การศึกษา 
๔.๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 
โครงการการพัฒนามาตรฐานการเรียน
การสอนและการเร ียนร ู ้ด ้วยตนเอง 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิต
บัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการจัดการศึกษา
และพัฒนาหล ักส ูตรที ่ม ีค ุณภาพได้
มาตรฐานตอบสนองต่อการพ ัฒนา
ท้องถ่ินและสังคม  
กลยุทธ์ท่ี ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
สู่ความเป็นมืออาชีพ  ได้แก่ โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ
สำหรับคณาจารย์และบุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี ๓ สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์
ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพ และบูรณา
การความร่วมมือทางการวิจัยนวัตกรรม 
หรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนา
ประเทศ ได้แก่ โครงการสนับสนุนการ
ผลิตและเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย 
งานสร้างสรรค์และผลงานอื่นๆ 
        ย ุทธศาสตร ์ท ี ่๔  การพ ัฒนา
ประส ิทธ ิภาพของระบบการบร ิหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๗๗ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
กลยุทธ ์ ท่ี  ๓ ปรับปรุงพ ัฒนาระบบ
บริหารด้านฐานข้อมูลงบประมาณและ
บุคลากรให้มี Morality และ            ธรร
มาภิบาลเพื่อให้เป็น Smart University  

๓. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการประจำปี
ของหน่วยงานไปสู่บุคลากร 
ในสังกัดและเผยแพร่ให้          
ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียได้
ร ับทราบหร ือนำไป ใช้
ประโยชน์ต่อการทำงาน
ต่าง ๆ ของหน่วยงานได้ 

     โรง เร ี ยนสาธ ิตได ้จ ั ดประชุ ม
คณะกรรมการดำเนินงานโรงเร ียน
สาธิตซึ ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร 
คณะครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ถ ่ า ยทอดแผ น ย ุ ท ธศา ส ตร ์ แ ล ะ
แผนปฏ ิบ ัต ิราชการประจำป ีของ
โรงเรียนเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบแนว
ท า ง ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อีกท้ังยังได้
นำแผนย ุทธศาสตร์  ข ึ ้ น เว ็บไซ ต์
โรงเรียนสาธิตเพื ่อให้ผู ้มีส่วนได้ส่วน
เสียท้ังหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบและ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อการทำงานต่าง ๆ 
ได้ (สาธิต.๑.๑-๐๕เว็บไซต์โรงเรียน
สาธิต) 

สาธิต.๑.๑-๐๕ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต 

๔. มีการติดตามผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย เพื่อวัด
ความสำเร็จของ                        
การดำเนินงานแผนปฏิบัติ
การประจำปีของหน่วยงาน
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
โดยรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจำ
หน่วยงานเพื่อรับทราบ
และพิจารณาข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอ แนะแนวเพื่อ
การพัฒนาอย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง 

โรงเรียนสาธิตได้กำหนดผู้รับผิดชอบ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และมี
การต ิดตามผลการดำเน ินงานตาม
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เพื่อวัดความสำเร็จ
ของการดำเน ินงานตามแผนปฏ ิบ ั ติ
ราชการประจำปีของโรงเรียนสาธิต โดย
มีการอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อติดตาม
การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเทอม
การศึกษาและเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ดำเนินงานโรงเรียนสาธิต เพื่อรับทราบ
แล ะ พ ิ จ า รณ า ข ้ อ ค ิ ด เ ห ็ น ห รื อ
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาแผนปฏิบัติ

สาธ ิต.๑.๑-๐๖ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนสาธิต 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๗๘ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ราชการของปีงบประมาณถัดไป (สาธิต.
๑ . ๑ - ๐ ๖ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนสาธิต) 

๕. ม ี ก า รต ิ ดต า มผ ล ก า ร
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด ค่า
เป ้าหมายเพ ื ่อว ัดความ 
สำเร็จของการดำเนินงาน
แผนย ุทธศาสตร ์  ของ
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง และมีการรายงาน 
ผ ล ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ต่อคณะกรรมการประจำ
หน่วยงานเพื่อรับทราบหรือ
พ ิจารณาข้อคิดเห ็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

โรงเรียนสาธิตได้จัดประชุมเพื่อติดตาม
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
เพื่อวัดความสำเร็จ ของการดำเนินงาน
ให ้ เป ็นไปตามแผนย ุทธศาสตร ์ของ
โรงเรียนทุก ๆ ๖ เดือน (ปีละ ๒ ครั ้ง) 
และมีการรายงานผลความสำเร็จตาม
แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตต่อ
คณะกรรมการประจำโรงเรียนสาธิตเพื่อ
ร ับทราบหร ือพ ิจารณาข ้อค ิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเพื ่อการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ต่อไป     (สาธิต.
๑ . ๑ - ๐ ๗  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนสาธิต) 
นอกจากนี้ เม ื ่อครบรอบการดำเนิน
โครงการตามปีงบประมาณจะม ีการ
รายงานผลการดำเน ินโครงการต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกท่ี
แต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย        (สาธิต.
๑.๑-๐๘ รายงานการดำเน ินงานต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ปีงบประมาณ    พ.ศ. 
๒๕๖๓) 

สาธิต.๑.๑-๐๗ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนสาธิต
สาธิต.๑.๑-๐๘ รายงานการดำเนินงาน
ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน ปีงบประมาณ   พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๖. มีการนำผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจำ
หน่วยงานไปปรับปรุงหรือ
พ ัฒนาแผนยุทธศาสตร์

โรงเรียนสาธิตได้จัดประชุมเพื่อนำผล
การพ ิ จ า รณา  ข ้ อค ิ ด เห ็ น  และ
ข ้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการ
ดำเนินงานโรงเรียนสาธิตไปปรับปรุงและ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ สำนักฯ และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

สาธิต. ๑.๑-๐๙  แผนยุทธศาสตร์การ
พ ัฒนาโรงเร ียนสาธ ิต พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 
สาธิต. ๑.๑-๑๐ แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ
โรงเรียนสาธิต 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๗๙ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
แ ล ะ แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร
ประจำปี 

พ.ศ.๒๕๖๓ ให ้สอดคล ้องก ับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา (สาธิต.๑.๑- ๐๙ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิต 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  
, สาธิต.๑.๑-๑๐แผนปฏิบ ัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ
โรงเรียนสาธิต) 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒   ข้อ 
มีการดำเนินการ  
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 ๖ ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดำเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดำเนินการ  ๖ ข้อ มีการดำเนินการ ๖ ข้อ ๕ คะแนน     บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
 
รายการหลักฐานแสดง : 

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สาธิต.๑.๑-๐๑ คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนสาธิตและคณะดำเนินงาน 
สาธิต.๑.๑-๐๒ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
สาธิต.๑.๑-๐๓ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
สาธิต.๑.๑-๐๔ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๑-๐๕ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๑-๐๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๑-๐๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนสาธิตสาธิต.๑.๑-๐๘ รายงานการ

ดำเนินงานต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

สาธิต.๑.๑-๐๘ รายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๘๐ 

สาธิต. ๑.๑-๐๙   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิต พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สาธิต. ๑.๑-๑๐ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของโรงเรียนสาธิต 

 
จุดเด่น 

โรงเรียนสาธิตมีการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สอดคล้องครอบคลุมกับพันธกิจของโรงเรียนและเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน รวมท้ังมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาสกับวิสัยทัศน์ ท่ีมาจากการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรโดยเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สามารถวัดความสำเร็จของการดำเนินงานได้ชัดเจนข้ึน 
 
ตัวบ่งชี้ ๑.๒  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ กันยายน ๒๕๖๓)   
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานสนับสนุนจะต้องดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
โดยมีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ครบทุกพันธกิจ มีระบบการ
ตรวจสอบการใช้เงิน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินความมั่นคง และวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารจัดการ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๑. ม ี ก า ร จ ั ด ท ำ แ ผ น

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
หรือจ ัดสรรงบประมาณ
ของหน ่วยงานท ี ่ ม ี การ
วิเคราะห์แนวทางจัดหา
หรือการได้มาซึ่งทรัพยากร
ทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์
การจัดสรร และการวาง
แผนการใช ้ เ ง ินอย ่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ และมีความ

โรงเรียนสาธิตมีการประชุมเพื่อจัดทำ
แผนกลย ุทธ ์ทางการเง ินท ี ่ ม ี การ
ว ิเคราะห ์แนวทางจ ัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร 
และการวางแผนการใช ้ เง ินอย ่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
นั้นมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
โ ร ง เ ร ี ยนสาธ ิ ต  ในการจ ั ดส ร ร
งบประมาณแต ่ ละส ่ วนของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ผ่านการอนุมัติเห็นชอบ

สาธิต.๑.๒-๐๑ แผนปฏิบ ัต ิราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ
โรงเรียนสาธิต 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๘๑ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน มีการกำหนด
ตัวช ี ้ว ัดความสำเร ็จแผน
ย ุทธศาสตร ์  ทางการเงิน 
และจะต้องผ่านการอนุมัติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำหน่วยงาน 

จากคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียน
สาธิตก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏ ิบ ัต ิราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สาธิต.๑.๒-
๐๑ แผนปฏ ิบ ัต ิ ราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโรงเรียน
สาธิต) 

๒. ม ี ระบบและกลไกหรือ
มาตรการ แนวทาง วิธีการ
กำกับด้านการเงินและการ
ป ้ อ ง ก ั น ก า ร ท ุ จ ริ ต 
ประพฤต ิ ม ิ ช อบ  และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
 
 

โรงเรียนสาธิตได้วางระบบและกลไก 
รวมทั้งแนวทางและวิธีการกำกับด้าน
การเงิน ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เพื ่อป้องกันการท ุจริต 
ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับ
ซ้อนต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยโรงเรียน
สาธ ิตได้มอบหมายให ้บ ุคลากรของ
โรงเรียนที ่ม ีความเชี ่ยวชาญทางด้าน
การเง ินและการเบ ิกจ ่ ายเง ิ น เป็ น
ผู ้รับผิดชอบเรื ่องเอกสารสำคัญต่าง ๆ 
จากนั้นจะมีการตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่ายโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน
และงบประมาณ อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้
โรงเรียนสาธิตได้มอบหมายให้บุคลากร
ได้เข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการเงิน การใช้จ ่ายเงิน การ
เบิกจ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบ รวมทั้งเข้า
อบรมเร ื ่ องการป ้องก ันการท ุจริต 
ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ ้น เพื ่อให้
บุคลากรในหน่วยงานตระหนักในเรื ่อง
การใช้เงินและการเบิกจ่ายเงิน (สาธิต.
๑.๒-๐๒ หลักฐานการเข้าร่วมการอบรม 
ที่เกี ่ยวข้องกับการเงิน การใช้จ่ายเงิน
การเบิกจ่ายต่างๆ ตามระเบียบ รวมท้ัง
เข้าอบรมเรื ่องการป้องกันการทุจริต 

สาธิต.๑.๒-๐๒ หลักฐานการเข้าร่วมการ
อบรม ที ่เก ี ่ยวข้องกับการเงิน การใช้
จ่ายเงินการเบิกจ่ายต่างๆ ตามระเบียบ 
รวมทั้งเข้าอบรมเรื ่องการป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์
ทับซ้อน 
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ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับ
ซ้อน) 

๓. ม ี ก า ร ถ ่ า ย ท อ ด แ ผ น
ยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือ
จ ัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงาน ระบบ และกลไก
หรือมาตรการ แนวทาง 
และว ิ ธ ี การกำก ับด้าน
การเง ิน การป้องก ันการ
ทุจร ิต ประพฤติม ิชอบ 
และผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในหน่วยงาน
ไปสู่บุคลากรในสังกัดและ
เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับทราบหรือนำไปใช้
ประโยชน์ต ่อการทำงาน
ต่าง  ๆของหน่วยงานได้ 

โรงเรียนสาธิตมีการถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินของโรงเรียน ระบบ
และกลไกหรือมาตรการ แนวทาง และ
วิธีการกำกับด้านการเงิน การป้องกัน
การท ุจร ิต  ประพฤต ิม ิชอบ และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรใน
โ ร ง เ ร ี ย น ( สาธ ิ ต. ๑.๒-๐๓ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิต 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 โดยมีการประชุมชี้แจงงบประมาณใน
ส่วนต่าง ๆ  ที่วางแผนไว้ในแผนปฏิบติั
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๓  (สาธิต.๑.๒-๐๔ รายงานการ
ประ ช ุ ม เ ร ื ่ อ ง การถ ่ ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ทางการเงิน) อีกทั้งได ้นำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีส่งให้กับ
กองนโยบายและแผน หรือนำไปใช้
ประโยชน์ต่อการทำงานต่าง ๆ  ได้ 
( ส า ธ ิ ต . ๑ . ๒ - ๐ ๕  แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ติ
การงบประมาณรายจ ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องและรายงานต่อกอง
นโยบายและแผน) 

สาธิต. ๑.๒-๐๓ แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโรงเรียนสาธิต พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ 
สาธิต.๑.๒-๐๔ รายงานการประชุม
เรื ่องการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ทาง
การเงิน 
ส า ธ ิ ต . ๑ . ๒ - ๐ ๕  แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ติ
การงบประมาณรายจ ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องและรายงานต่อกอง
นโยบายและแผน 

๔. มีการนำข้อมูลทางการเงิน
ไปใช ้ ในการว ิ เคราะห์
ค่าใช้จ่ายหรือสถานะทาง
การ เ ง ิ น  และต ิ ดต า ม              
การเบิกจ่ายทางการเงินใน
การดำเนินงานต่าง ๆ ตาม
พันธกิจของหน่วยงานของ
แต่ละไตรมาสให้แก่คณะ
ผ ู ้บร ิหารหน่วยงานหรือ

 โรงเรียนสาธิตได้ดำเนินการวิเคราะห์
ข ้ อม ู ลทางการเง ิ น โดยใช ้ ระบบ
สารสนเทศเพ ื ่อการบร ิหารจ ั ดการ
ทรัพยากรองค์กร (ERP) (สาธิต.๑.๒-๐๖ 
ภาพแสดงระบบสารสนเทศเพ ื ่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ท่ี
ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วย ค่าใช้จ่าย 
สถานะทางการเงิน และความมั่นคง โดย
มีการนำข้อมูลทางการเงินดังกล่าวมา

สาธ ิ ต.๑.๒ -๐๖ ภาพแสดงระบบ
สารสนเทศเพ ื ่อการบร ิหารจ ั ดการ
ทรัพยากรองค์กร (ERP) 
สาธ ิต.๑.๒-๐๗ รายงานข ้อม ูลทาง
การเงินของโรงเรียนสาธิต  
สาธิต.๑.๒-๐๘ สรุปรายงานการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๒-๐๙ รายงานทางการเงิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๘๓ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะกรรมการประจำ
หน่วยงานได้รับทราบหรือ
พิจารณาข้อคิดเห็นและ
ข ้อเสนอแนะเพ ื ่ อกา ร
พัฒนา 

วิเคราะห์ในการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานโรงเรียนสาธิตอย่างต่อเนื่อง 
(สาธ ิต.๑.๒-๐๗ รายงานข้อม ูลทาง
การเงินของโรงเรียนสาธิต , สาธิต.๑.๒-
๐๘ สร ุ ปรายงานการใช ้ จ ่ า ย เงิ น
งบประมาณของโรงเรียนสาธิต) และได้มี
การประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ของโรงเร ียนสาธ ิต เพ ื ่อต ิดตามการ
เบิกจ่ายทางการเงินในการดำเนินงาน
ต่าง ๆ ตามพันธกิจของโรงเรียน อีกท้ังมี
การรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน
โรงเรียนสาธิต ได้รับทราบและพิจารณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการวาง
แผนการใช ้จ ่ายเง ินในปีงบประมาณ
ถัดไป (สาธ ิต.๑.๒-๐๙ รายงานทาง
การเงิน ประจำปีงบประมาณ         พ.ศ. 
๒๕๖๓) 

๕. มีการตรวจสอบ ติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ี
สถาบันหรือหน่วยงาน    
และมีการเผยแพร่
รายงานทางการเงินหรือ
ช่องทางการตรวจสอบ
ความโปร่งใสทางการเงิน
ของหน่วยงานให้แก่คณะ
ผู้บริหาร และบุคลากรท้ัง
ภายในและภายนอก 

โรงเร ียนสาธ ิตม ีการจ ัดประช ุมเพื่อ
ตรวจสอบ ติดตาม การใช้เงินให้เป็นไป
ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ แ ล ะ ก ฎ เ ก ณ ฑ ์ ท่ี
มหาว ิทยาล ัยและกระทรวงการคลัง
กำหนด และมีการจัดทำรายงานทางการ
เงินหรือช่องทางการตรวจสอบความ
โปร่งใสทางการเงินของหน่วยงานให้แก่
คณะผู้บริหาร ผ่านรองอธิการบดีฝ ่าย
นโยบายและแผน โดยจะรายงานในท่ี
ประชุมเครือข่าย นักวางแผนซึ่งจะมีการ
ประชุมเป็นประจำทุกเดือน (สาธิต .๑.๒ -
๑๐ รายงานการประชุมเครือข่ายนัก
วางแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา) อีกทั้งได้มีหน่วยงานทั้งภายใน 
จากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เช่น 
คณะกรรมการต ิดตาม ตรวจสอบ และ

สาธ ิต .๑.๒ -๑๐ รายงานการประชุ ม
เครือข่ายนักวางแผนของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สาธิต.๑.๒-๑๑ การเข้าเย ี ่ยมจากหน่วย
ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเม ิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัย 
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ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้ามา
ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฏเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย               
(สาธิต.๑.๒-๑๑ การเข้าเยี ่ยมจากหน ่วย
ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเม ิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัย) 

๖. ม ี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล
ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
หรือจัดสรรงบประมาณ
ของหน่วยงาน อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั ้ง ที ่ผ ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำหน่วยงาน และมี
การนำผลการพ ิจารณา 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงหรือพัฒนา 

โรงเรียนสาธิตได้จัดทำรายงานสรุปการ
ใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของ
โรงเรียนสาธิต อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
ประจำปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมการ
ดำเนินงานโรงเรียนสาธิต และได้รายงาน
สร ุ ปการใช ้ จ ่ า ย งบประม าณ ต่ อ
คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนสาธิต 
เมื่อครบรอบปีงบประมาณ จากนั้นได้นำ
ผลการพ ิจารณา ข ้อค ิดเห ็น และ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา
แผนการใช้จ่ายเงินให้เกิดความคุ ้มค่า
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียนสาธิตในปีงบประมาณต่อไป 
(สาธิต.๑.๒-๑๒ รายงานสรุปการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียนสาธิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)    

สาธิต.๑.๒-๑๒ รายงานสรุปการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียนสาธิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒   ข้อ 
มีการดำเนินการ  
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 ๖ ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดำเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดำเนินการ  ๖ ข้อ มีการดำเนินการ ๖ข้อ ๕  คะแนน    บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
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รายการหลักฐานแสดง : 

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สาธิต. ๑.๒-๐๑ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโรงเรียนสาธิต 
สาธิต. ๑.๒-๐๒ หลักฐานการเข้าร่วมการอบรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน การใช้จ่ายเงินการเบิกจ่ายต่างๆ ตาม

ระเบียบ รวมท้ังเข้าอบรมเรื่องการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

สาธิต. ๑.๒-๐๓ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิต พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
สาธิต. ๑.๒-๐๔ รายงานการประชุมเร่ืองการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
สาธิต. ๑.๒-๐๕ แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และเอกสารอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้องและรายงานต่อกองนโยบายและแผน 
สาธิต. ๑.๒-๐๖ ภาพแสดงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) 
สาธิต. ๑.๒-๐๗ รายงานข้อมูลทางการเงินของโรงเรียนสาธิต  
สาธิต.๑.๒-๐๘ สาธิต.๑.๒-๐๘ สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียนสาธิต 
สาธิต . ๑.๒ -๐๙ รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สาธิต. ๑.๒-๑๐ รายงานการประชุมเครือข่ายนักวางแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สาธิต. ๑.๒-๑๑ การเข้าเยี่ยมจากหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย 
สาธิต. ๑.๒-๑๒ รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
จุดเด่น 

โรงเรียนมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์
แนวทางจัดหาหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการเบิกง่ายงบประมาณได้ทันเวลา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓   :   ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตามแผน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลพัธ ์
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การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ กันยายน ๒๕๖๓)   
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานสนับสนุนดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ทุกหน่วยงาน
ดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตามแผนให้ลุล่วงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดย
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินได้แล้วเสร็จ 
 

 
จำนวนงบประมาณท่ีเบิกจ่ายตามแผน 

X๑๐๐ 
จำนวนงบประมาณท้ังหมดท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 
ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๑. ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร เ บิ ก

จ ่ า ย เ ง ิ น งบปร ะ ม า ณ
แผ่นดินได้แล้วเสร็จ 
 

โรงเร ี ยนสาธ ิตได้ดำ เน ินงานตาม
มาตรการเร่งรัดการใช้จ ่ายประจำปี
ง บประ ม า ณ พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๓ ตา ม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
โดยจัดทำแผนการปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการ
อนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ ตามพันธกิจของโรงเรียน
สาธิต ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสาธิตได้รับเงินงบประมาณ
แผ่นดิน จำนวน ๗,๑๔๔,๒๐๐บาท 
และงบประมาณบำรุงการศึกษาจำนวน 
๒,๕๙๗,๙๐๐ บาท งบบำรุงการศึกษา
คงคลัง ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สาธิต.๑.๓-

สาธิต.๑.๓-๐๑  แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สาธิต.๑.๓-๐๒ รายงานบัญชีควบคุมการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
สาธ ิต.๑.๓-๐๓ สร ุปการเบ ิกจ ่ าย
งบประมาณ 
สาธิต.๑.๓-๐๒  การประชุมเครือข่ายนัก
วางแผน(๑๗ ม.ค.๖๓) ครั้งท่ี  
๑/๒๕๖๓ 
สาธิต.๑.๓-๐๓  การประชุมเครือข่ายนัก
วางแผน(๑๓ พ.ค.๖๓) ครั้งท่ี  
๔/๒๕๖๓ 
สาธิต.๑.๓-๐๔  การประชุมเครือข่ายนัก
วางแผน (๒๑ ก.ค.๖๓) ครั้งท่ี  
๕/๒๕๖๓ 
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ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๐๑  แผนปฏ ิบ ัต ิราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)  

 จากงบประมาณท ั ้ ง  ๒  ส ่ วน 
โรงเรียนสาธิตได้ดำเนินการจัดทำ
โครงการและ เบ ิ กจ ่ า ย เ ง ิ นต า ม
แผ น ปฏ ิ บ ั ต ิ ร า ช ก า ร  ซ ึ ่ ง แ ส ด ง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
- ไตรมาสท่ี ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒-ธันวาคม 
๒๕๖๒) ได ้ดำเน ินการเบ ิกจ ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินแล้วเสร็จคิดเป็น
ร้อยละ ๕.๖๔ และได้ดำเนินการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณบำรุงการศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๔  ซึ่งเป็นไปตาม
แผนกำหนดการของโครงการที่ผ ่าน
การอนุมัติ (สาธิต.๑.๓-๐๒ การประชุม
เครือข่ายนักวางแผน(๑๗ ม.ค.๖๓) ครั้ง
ท่ี ๑/๒๕๖๓)  
- ไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม ๒๕๖๓-มีนาคม 
๒๕๖๓) ได ้ดำเน ินการเบ ิกจ ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินแล้วเสร็จคิดเป็น
ร้อยละ ๒๘.๔๘ และได้ดำเนินการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณงบประมาณบำรุง
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๒๙ ซึ่ง
เป ็น ไปตามแผนกำหนดกา รของ
โครงการที่ผ่านการอนุมัติ (สาธิต.๑.๓-
๐๓ การประชุมเครือข่ายนักวางแผน(๑๓ 
พ.ค.๖๓) ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓) 
-  ไตรมาสท ี ่  ๓ (เมษายน ๒๕๖๓-
มิถุนายน ๒๕๖๓) ได้ดำเนินการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินแล้วเสร็จ
ค ิด เป ็นร ้อยละ ๓๖.๖๑ และไ ด้
ดำ เน ินการเบ ิกจ ่ าย เง ิน งบบำรุง
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๖ และ
ได้ดำเน ินการเบิกจ่ายเง ินงบบำรุง

สาธ ิ ต.๑.๒ -๐๕ ภาพแสดงระบบ
สารสนเทศเพ ื ่อการบร ิหารจ ั ดการ
ทรัพยากรองค์กร (ERP) 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๘๘ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
การศ ึกษาคงคล ัง ค ิดเป ็นร ้อยละ 
๙๙.๕๗ ซึ่งเป็นไปตามแผนกำหนดการ
ของโครงการที่ผ่านการอนุมัติ( สาธิต.
๑.๓-๐๔สาธิต.๑.๓-๐๔  การประชุม
เครือข่ายนักวางแผน (๒๑ ก.ค.๖๓) ครั้ง
ท่ี ๕/๒๕๖๓) 
- ไตรมาสที ่  ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๓-
ส ิงหาคม ๒๕๖๓) ได ้ดำเน ินการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินแล้วเสร็จ
ค ิด เป ็นร ้อยละ ๒๐ .๐๖  การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณบำรุงการศึกษา 
ค ิด เป ็นร ้อยละ ๒๕.๐๖ และไ ด้
ดำ เน ินการเบ ิกจ ่ าย เง ิน งบบำรุง
การศึกษาคงคลัง คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๓ 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๗ ส.ค.๖๓)ซึ่งเป็นไป
ตามแผนกำหนดการของโครงการท่ี
ผ่านการอนุมัติ 
(สาธ ิต.๑.๒-๐๕ ภาพแสดงระบบ
สารสนเทศเพ ื ่อการบร ิหารจ ั ดการ
ทรัพยากรองค์กร (ERP) 
    สรุปร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินได้แล้วเสร็จเท่ากับ
ร้อยละ ๙๐.๗๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๓) และคาดการณ์ว่า
ภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียน
สาธ ิตจะดำ เน ินการเบ ิกจ ่ ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินได้แล้วเสร็จเท่ากับ
ร้อยละ ๑๐๐  

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
ร้อยละ ๕๐ - ๖๐ ร้อยละ ๖๑ - ๗๐ ร้อยละ ๗๑ - ๘๐ ร้อยละ ๘๑ - ๙๐ ร้อยละ ๙๑ - ๑๐๐ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๘๙ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๙๐.๗๙ ๔  คะแนน    บรรลุ 

  ไม่บรรลุ 
 
 
รายการหลักฐานแสดง 

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สาธิต.๑.๓-๐๑ การประชุมเครือข่ายนักวางแผน(๑๗ ม.ค.๖๓) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
สาธิต.๑.๓-๐๒  การประชุมเครือข่ายนักวางแผน(๑๓ พ.ค.๖๓) ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
สาธิต.๑.๓-๐๓  การประชุมเครือข่ายนักวางแผน(๒๑ ก.ค.๖๓) ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๓ 
สาธิต.๑.๓-๐๔   แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สาธิต.๑.๒-๐๕ ภาพแสดงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) 

 
จุดเด่น 

โรงเรียนสาธิตสามารถดำเนนิการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณแผน่ดิน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ :   การบริหารความเสี่ยง 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ กันยายน ๒๕๖๓)   
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานสนับสนุนจะต้องดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ ของ
หน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับสามารถควบคุมได้  เพื่อป้องกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมท้ังการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความ
พร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน/
หน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๙๐ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

หร ื อคณะทำงานด ้ าน
บร ิหารความเส ี ่ยงและ
ควบค ุ มภาย ใน โดยมี
ผู้บริหารสูงสุดหรือตัวแทน
ผู ้บร ิหารของหน่วยงาน
เป็นประธานในคำสั่ง และ
ม ี บ ุ ค ล า ก ร  ร ่ ว ม เ ป็ น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ห รื อ
คณะทำงานโดยม ีก า ร
กำหนดบทบาทหน ้า ท่ี  
แ ล ะ ร ะ บ บ ก ล ไ ก ห รื อ
กระบวนการทำงานของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ ย ่ า ง
ชัดเจน 

โรงเรียนสาธิตได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ซึ ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิต เป็นประธานในคำสั่ง รอง
ผ ู ้อำนวยการโรงเร ียนสาธ ิต ผ ู ้ช ่วย
ผ ู ้ อ ำ น ว ย ก า ร โ ร ง เ ร ี ย น ส า ธิ ต 
คณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียน 
ซ ึ ่ งท ุกฝ ่ายได ้ม ีส ่วนร ่วมในการคิด
วิเคราะห์ความเสี่ยง   ที่อาจจะเกิดข้ึน
ของโรงเรียนสาธิต และได้จ ัดทำเป็น
แผนบริหารความเสี ่ยงและการควบคุม
ภายในของโรงเรียนสาธิต รวมทั้งมี การ
มอบหมายหน้าท่ี และวางระบบกลไกใน
การทำงานของคณะกรรมการ อย่าง
ชัดเจนเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิดขึ ้น (สาธิต.๑.๔-๐๑ คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน โรงเรียนสาธิต) 

ส า ธ ิ ต . ๑ .๔ -๐ ๑  คำ ส ั ่ ง แ ต ่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงเรียนสาธิต 

๒. มีจัดทำแผนบริหารความ
เ ส ี ่ ย ง ท ี ่ ไ ด ้ จ า ก ก า ร
วิเคราะห์และระบุความ
เ ส ี ่ ย ง  แ ล ะ ป ั จ จ ั ย ท่ี
ก่อให้เกิดความเสี ่ยงจาก
ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อก
หน่วยงาน ที ่ครอบคลุม
ตามพ ันธก ิจหร ือความ
เส ี ่ ย งท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ ง กั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงานอย่างน ้อย ๓ 
ด ้ า น  ต า มบร ิ บทข อ ง
หน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงและ
ควบคุมภายในของโรงเรียน ได้จ ัดทำ
แผนบริหารความเส ี ่ยงที ่ ได ้จากการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัย
ที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยงจากภายในและ
ภายนอก ที่ครอบคลุมตาม พันธกิจหรือ
ความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวข้องกับผลประโยชน์
ทับซ้อนของสำนัก แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน 
ตามบริบทของโรงเรียนสาธิต ซึ ่งแผน
บริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ   พ.ศ. 
๒๕๖๓ ได้แก่  
    ๑. การประเมินความเสี่ยงด้านการ
ดำเนินการ 
    - เร ื ่ อง พ ัฒนาผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน   
(O-NET) ของแต่ละวิชาสูงข้ึน 

สาธิต. ๑.๔-๐๒ แผนบริหารความเสี ่ยง
และควบคุมภายในของโรงเรียนสาธิต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๙๑ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
    - ความเสี ่ยง คือ ผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน   
(O-NET) บางรายวิชาคะแนนต่ำลง
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
    - ปัจจัยเสี่ยง นักเรียนไม่ตระหนักถึง
ความสำคัญของการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
(O-NET) เท่าท่ีควร 
    - เรื่อง สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู-
อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ
เฉพาะด้านของตนเอง 
   - ความเสี ่ยง คือ ส ัดส ่วนของครู-
อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมการพัฒนา
ทางว ิชาช ีพเฉพาะไม ่ เป ็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
   - ปัจจัยเสี ่ยง ภาระ/บทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของครู-อาจารย์ท่ีเพิ่ม
มากข้ึน 
๒. การประเมินความเสี่ยงด้านการ
บริหารจัดการ 
    - เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณแต่
ละโครงการเสร็จสิ้นได้ตามระยะเวลาท่ี
กำหนด 
    - ความเสี ่ยง คือ การเบิกจ่ายบาง
โครงการที่ล่าช้ากว่ากำหนด และขาด
ความรู ้ความเข้าใจเรื ่องการเบิกจ่าย
งบประมาณของโครงการ 
    - ปัจจัยเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานรับผิดขอบ
โครงการหรือผู้ปฏิบัติงานใหม่บางท่าน 
อาจจะย ังไม ่เข ้าใจในกฎระเบียบ 
ข ้อบ ังค ับ ว ิธ ีการปฏ ิบ ัต ิ งานการ
เบิกจ่ายอย่างแท้จริง (สาธิต. ๑.๔-๐๒
แผนบร ิหารความเส ี ่ยงและควบคุม



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๙๒ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ภายในของโรงเร ียนสาธ ิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

๓. ม ี ก า รประ เม ิ น โอกาส 
ผลกระทบของความเสี่ยง 
และจัดลำดับความเสี่ยงท่ี
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 
๒  โดยระบ ุ ไ ว ้ ใน แผ น
บร ิหารความเส ี ่ยงของ
ห น ่ ว ย ง า น  แ ล ะ แ ผ น
บริหารความเสี ่ยงจะต้อง
ผ่านการอนุมัติเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจำ
หน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงและ
ควบคุมภายในของโรงเรียนสาธิตได้
ประเมินโอกาส ผลกระทบของ ความ
เสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงท่ีได้จาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยระบุไว้ใน
แผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
    ๑. การประเมินความเสี่ยงด้านการ
ดำเนินการ 
    - เร ื ่อง พ ัฒนาผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน   
(O-NET) ของแต่ละวิชาสูงข้ึน 
   - ความเส ี ่ยง คือ ผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน   
(O-NET) บางรายวิชาคะแนนต่ำลง
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
    การประเมินความเสี่ยง 
    โอกาส อยู่ในระดับ ๔  
    ผลกระทบ อยู่ในระดับ ๓ 
    ระดับความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง 
    ลำดับความเสี่ยง คือ ลำดับท่ี ๑ 
    - เรื่อง สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู-
อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ
เฉพาะด้านของตนเอง 
    - ความเสี ่ยง คือ สัดส่วนของครู-
อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมการพัฒนา
ทางว ิชาช ีพเฉพาะไม ่ เป ็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
     การประเมินความเสี่ยง 
    โอกาส อยู่ในระดับ ๓ 
    ผลกระทบ อยู่ในระดับ ๓ 
    ระดับความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง 
    ลำดับความเสี่ยง คือ ลำดับท่ี ๒ 

สาธิต.๑.๔-๐๓ รายงานการประชุม 
คณะกรรมการดำเนินงานโรงเร ียน
สาธิต เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบค ุมภายในของโรงเร ียนสาธิต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๙๓ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๒. การประเมินความเสี่ยงด้านการ
บริหารจัดการ 
    - เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณแต่
ละโครงการเสร็จสิ้นได้ตามระยะเวลาท่ี
กำหนด 
    - ความเสี ่ยง คือ การเบิกจ่ายบาง
โครงการที่ล่าช้ากว่ากำหนด และขาด
ความรู ้ความเข้าใจเรื ่องการเบิกจ่าย
งบประมาณของโครงการ 
    โอกาส อยู่ในระดับ ๓  
    ผลกระทบ อยู่ในระดับ ๒ 
    ระดับความเสี ่ยง อยู่ในระดับปาน
กลาง 
    ลำดับความเสี่ยง คือ ลำดับท่ี ๓ 
   (สาธิต.๑.๔-๐๓ รายงานการประชุม 
คณะกรรมการดำเนินงานโรงเร ียน
สาธิต เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบค ุมภายในของโรงเร ียนสาธิต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

๔. ม ีแผนการดำ เน ิน ง าน
หรือโครงการ/กิจกรรม
ในการบริหารความเสี่ยง
ที ่ม ีระดับความเสี ่ยงสูง
หรือความเสี่ยงท่ีหน่วยต้อง
เร่งดำเนินการด่วน และ
บอกได้ถึงวิธ ีการจัดการ
ความเสี ่ยงที ่ทำให ้ความ
เสี ่ยงในประเด็นต่าง ๆ มี
ระดับความเสี่ยงลดลง 

คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงและ
ควบคุมภายในของโรงเรียนสาธิตมีการ
วางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
เพื ่อลดความเสี ่ยงในด้านต่าง ๆ ให้มี
ระด ั บความเส ี ่ ยงท ี ่ ลดลง ซ ึ ่ งมี
รายละเอียดดังนี้ 
    ๑. การประเมินความเสี ่ยงด้านการ
ดำเนินการ 
    - เร ื ่อง พ ัฒนาผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน   
(O-NET) ของแต่ละวิชาสูงข้ึน 
   - ความเส ี ่ยง คือ ผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน   
(O-NET) บางรายวิชาคะแนนต่ำลง
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

สาธิต.๑.๔-๐๔ แผนบริหารความเสี ่ยง
และควบคุมภายในของโรงเรียนสาธิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๙๔ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
    --  การจัดการความเสี่ยง 
    มีจัดโครงการติวเข้มเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) โดย
เชิญครูหรือวิทยากร ผู้มีความรู้
ความสามารถให้ความรู้และแนะนำ
เทคนิคการพิชิตข้อสอบ และนำผลการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET) มาวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบ 
    - เรื่อง สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู-
อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ
เฉพาะด้านของตนเอง 
    - ความเสี ่ยง คือ สัดส่วนของครู-
อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมการพัฒนา
ทางว ิชาช ีพเฉพาะไม ่ เป ็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
    -  การจัดการความเสี่ยง 
    สนับสนุนและส่งเสริมให้ให้ครู  – 
อาจารย์ เข้ารับการอบรมในวิชาชีพ
เฉพาะด้านของตนเองอย่างน้อยปีละ 
๒ ครั้งและทางโรงเรียนจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาทางวิชาชีพให้กับครู – อาจารย์ 
๒. การประเมินความเสี่ยงด้านการ
บริหารจัดการ 
    - เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณแต่
ละโครงการเสร็จสิ้นได้ตามระยะเวลาท่ี
กำหนด 
    - ความเสี ่ยง คือ การเบิกจ่ายบาง
โครงการที่ล่าช้ากว่ากำหนด และขาด
ความรู ้ความเข้าใจเรื ่องการเบิกจ่าย
งบประมาณของโครงการ 
   - การจัดการความเสี่ยง 
    จัดประชุม ชี้แจง 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๙๕ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติงานให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และ
ตรวจสอบความถูกต้องอย่างเคร่งครัด 
รายงานผลการดำเนนิงานอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถตรวจสอบได้ 
 (สาธิต.๑.๔-๐๔ แผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของโรงเรียนสาธิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

๕. มีการติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี ่ยง และ
รายงานผลตามระยะเวลา
ที่กำหนดในรอบ ๖ เดือน 
และรอบ ๑๒ เดือน เสนอ
ต ่ อ คณ ะ ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร ไ ด้
ร ับทราบและพ ิจารณา
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาร่วมกัน 

     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของโรงเรียนสาธ ิตได้
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี ่ยง โดยได้จ ัดทำ
รายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนดใน
รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ซึ่ง
จัดทำในรูปแบบ ปค.๕ และแบบติดตาม 
ปค.๕ รอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน 
เสนอต่อคณะผู้บริหารของสำนักฯ ได้รับ
ทราบ และพิจารณาข้อคิดเห ็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนบริหาร
ความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไปร่วมกัน 
อีกทั้งได้จัดทำรายงาน ปค.๕ และแบบ
ติดตาม ปค.๕ รอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ 
เดือนส่งงานประกันคุณภาพและหน่วย
ตรวจสอบภายในของมหาว ิทยาลัย
เพื ่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้รับทราบ
และประเมินผลการดำเนินงานด้านการ
บริหารความเสี ่ยงของโรงเรียนสาธิต 
(สาธิต.๑.๔-๐๕ รายงาน ปค. ๕ และ
แบบต ิดตาม ปค.๕ รอบ ๖ เด ือน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

สาธิต.๑.๔-๐๕ รายงาน ปค. ๕ และ
แบบต ิดตาม ปค.๕ รอบ ๖ เด ือน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖. มีการนำผลการประเมิน
และข ้อ เสนอแนะจาก
หน ่ วยงานตนเองและ
หน่วยตรวจสอบภายในไป

     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของสำน ักศิลปะและ
วัฒนธรรมได้นำผลการประเม ินและ
ข ้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการ

สาธิต.๑.๔-๐๖ รายงานการประชุมการ
ร ่างแผนบริหารความเส ี ่ยงและการ
ควบค ุมภายในของโรงเร ี ยนสาธิ ต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๙๖ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ใช ้ในการปรับแผนหรือ
ว ิเคราะห์ความเส ี ่ยงใน
รอบปีถัดไป และให้การ
บริหารความเสี่ยงเป็นส่วน
หนึ ่งของการดำเนินงาน
ตามปกติอย่างต่อเนื่อง 

ดำเนินงานโรงเร ียนสาธิตและหน ่วย
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย มา
วิเคราะห์เพื ่อนำไปใช้ในการปรับแผน
บริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป 
คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงและ
ควบคุมภายในของโรงเรียนสาธ ิตได้
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี ่ยง โดยได้จ ัดทำ
รายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนดใน
รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ซึ่ง
จัดทำในรูปแบบ ปค.๕ และแบบติดตาม 
ปค.๕ รอบ ๖ เดือนส่วนรอบ ๑๒ เดือน
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ เสนอต่อ
คณะผู้บริหารของโรงเรียนสาธิตได้รับ
ทราบ และพิจารณาข้อคิดเห ็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนบริหาร
ความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไปร่วมกัน 
อีกทั้งได้จัดทำรายงาน ปค.๕ และแบบ
ติดตาม ปค.๕ รอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ 
เดือนส่งงานประกันคุณภาพและหน่วย
ตรวจสอบภายในของมหาว ิทยาลัย
เพื ่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้รับทราบ
และประเมินผลการดำเนินงานด้านการ
บริหารความเสี่ยงของโรงเรียนสาธิต  
       คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของโรงเรียนสาธิต
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และ
หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
มาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการปรับแผน
บริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป 
ซึ่งโรงเรียนสาธิตได้ให้ความสำคัญกับ
การทำแผนบริหารความเสี่ยงและให้การ
บริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดำเนินงานตามปกติของโรงเรียนสาธิต



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๙๗ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากแผน
บริหารความเสี่ยงท่ีได้จัดทำข้ึนทุกปี 
และได้จัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สาธิต.๑.๔-๐๖ รายงาน
การประชุมการร่างแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของโรงเรียน
สาธิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔) 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒   ข้อ 
มีการดำเนินการ  

๓ – ๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 ๖ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดำเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดำเนินการ ๖ ข้อ มีการดำเนินการ ๖ ข้อ ๕  คะแนน  บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 
 
รายการหลักฐานแสดง 

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สาธิต.๑.๔-๐๑ คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงเรียนสาธิต 
สาธิต. ๑.๔-๐๒ แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของโรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สาธิต.๑.๔-๐๓ รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนนิงานโรงเรียนสาธิต เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในของโรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สาธิต.๑.๔-๐๔ แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของโรงเรียนสาธิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สาธิต.๑.๔-๐๕ รายงาน ปค. ๕ และแบบติดตาม ปค.๕ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สาธิต.๑.๔-๐๖ รายงานการประชุมการร่างแผนบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายในของโรงเรียนสาธิต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๙๘ 

จุดเด่น 
โรงเรียนสาธิต มีการวางระบบและกลไกในการทำงานของคณะกรรมการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกนัและลด

ปัญหาความเสี่ยง จากหน่วยงานภายในและภายนอกหน่วยงานท่ีครอบคลุมตามพันธกิจ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

การบริหารความเสี่ยงยังไม่เกิดข้ึนท่ัวท้ังองค์กรเท่าท่ีควร เนื่องจากการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงยังคง
เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารบางส่วนและผู้ท่ีรับผิดชอบงานนี้เท่านัน้  
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕   :   การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้บริหารของหน่วยงานแสดง
ความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ให้นโยบาย สร้างบรรยากาศ กำหนดแนวทาง กำกับติดตาม 
แสดงตนเป็นตัวอย่างที่ดี ทำให้มั่นใจว่าพันธกิจและวิสัยทัศน์สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับหลักจริยธรรม 
พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมควรมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด สามารถตรวจสอบได้ บุคลากรประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้และเชื่อมั ่น  ด้านธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 
สามารถอธิบายการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนครบถ้วนท้ัง ๑๐ ประการ ได้แก่ ๑) หลักประสิทธิผล           ๒) หลัก
ประสิทธิภาพ ๓) หลักการตอบสนอง ๔) หลักภาระรับผิดชอบ ๕) หลักความโปร่งใส ๖) หลักการมีส่วนร่วม ๗) 
หลักการกระจายอำนาจ  ๘) หลักนิติธรรม ๙) หลักความเสมอภาค และ ๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๑ ห ล ั ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล 

(Effectiveness) คือ ผลการ
ปฏ ิบ ัต ิ ราชการท ี ่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ข อ ง แ ผ น ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ
ร า ช ก า ร ต า ม ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ
งบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียง
ก ั บ ส ่ ว น ร า ช ก า ร ห รื อ

คณะผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต ได้มี
การปร ับปร ุง พ ัฒนา กำหนดแผน
ย ุทธศาสตร ์  และแผนปฏ ิบ ัต ิ การ
ประจำปีที ่ชัดเจน สอดคล้องกับแผน
ย ุทธศาสตร ์ของมหาว ิทยาล ัย ซึ่ ง
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การ
พัฒนาองค์กรมีกระบวนการปฏิบัติงาน
และขั้นตอนการทำงาน มีการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานรวมท้ัง

สาธิต.๑.๕-๐๑ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเร ื ่อง
การปร ับปร ุง พ ัฒนา กำหนดแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ) 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๙๙ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
หน ่ ว ย ง านท ี ่ ม ี ภ า รกิ จ
คล้ายคลึงกันและมีผลการ
ปฏิบัติงานในระดับชั้นนำ
ของประเทศ เพื ่อให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน 
โดยการปฏ ิบ ัต ิราชการ
จ ะ ต ้ อ ง ม ี ท ิ ศ ท า ง
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
เป้าประสงค์ท ี ่ช ัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบงานที ่ เป็นมาตรฐาน 
ร วมถ ึ ง ม ี ก า รต ิ ดต า ม
ประเม ิ นผลและพ ัฒนา 
ปรับปรุงอย่างต่อเนื ่องและ
เป็นระบบ 

การจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของสำนัก ฯ อย่าง
สม่ำเสมอ อาทิ การติดตามผลการ
ดำเนินงาน ต่าง ๆ ในการประชุมสำนักฯ 
การจัดทำเอกสารสรุปผลโครงการและ
กิจกรรมในรอบปีของโรงเรียนสาธิตและ
พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ (สาธ ิต.๑.๕-๐๑ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน) 

๒ ห ล ั ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ 
( Efficiency) ค ื อ  ก า ร
บริหารราชการตามแนว
ทางการกำกับดูแลที่ดีที่มี                  
การออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิค
และเครื ่องมือการบริหาร
จ ั ดการท ี ่ เหมาะสมให้
องค์การ 

คณะผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มีการ
กำกับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการ
ดำเน ินงานของโรงเร ียนสาธ ิต โดย
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
สาธิตและเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ให้
เป ็ นไปตามแผนย ุทธศาสตร ์ และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื ่อให้มี
สามารถใช้ทรัพยากรทั ้งด้านต้นทุน 
แ ร ง ง า น แล ะ ระ ยะ เ ว ล า ให ้ เ กิ ด
ประโยชน ์ส ู งส ุดต่อการพ ัฒนาขีด
ความสามารถใน  การปฏิบัติราชการ
ตามภารก ิจ เพ ื ่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส ่วนเส ียท ุกกล ุ ่ม  (สาธ ิต.๑.๕-๐๒ 
รายงานการประช ุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนสาธิต) 

สาธิต.๑.๕-๐๒ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต 
เร ื ่อง การกำกับ ติดตาม ดูแล และ
ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน
สาธิต 

๓ หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) คือ 
การให้บริการท่ีสามารถ

คณะผ ู ้บร ิหาร และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ของโรงเรียนสาธิตได้มีการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับความเชื ่อมั่น ความ

สาธิต.๑.๕-๐๓ รายงานผลการดำเนิน
โครงการประชุมผู ้ปกครอง ประจำปี
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ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ดำเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด และ
สร้าง ความเชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง
ความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลาย
และมีความแตกต่าง 

ไว้วางใจ เพื ่อนำไปสู ่การให้บริการท่ี
สามารถตอบสนองต่อความคาดหวัง
หรือความต้องการของนักเร ียนและ
ผู้ปกครองนักเรียน โดยจัดทำสรุปผล
การดำเนินงานในทุกปีงบประมาณข้ึน
เว็บไซต์เพื่อรายงานการจัดทำโครงการ
ต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
แล้วเผยแพร่ให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก (สาธิต.๑.๕-๐๓ รายงาน
ผลการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ 
พ.ศ. ๒๕๖๓, สาธิต.๑.๕-๐๔ เว็บไซต์
โรงเรียนสาธิต ) 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
สาธิต.๑.๕-๐๔ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต 

๔ หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) คือ การ
แสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าท่ี                 
และผลงานต่อเป้าหมายท่ี
กำหนดไว้ โดยความ
รับผิดชอบนั้นควรอยู่ใน
ระดับท่ีสนองต่อความ
คาดหวัง ของสาธารณะ 
รวมท้ังการแสดงถึงความ
สำนึกในการรับผิดชอบต่อ
ปัญหาสาธารณะ 

คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ได้มี
ส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน 
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมี
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น มี
การกำหนดภาระความรับผิดชอบใน
การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้แก่
ผ ู ้บร ิหารและบ ุคลากรตามความ
เหมาะสม รวมถึงการกำกับ ติดตาม
การปฏิบัติงานตามหน้าที ่ เพื ่อให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และตอบสนอง
ต ่อความคาดหว ังของสาธารณะ 
(สาธิต.๑.๕-๐๕ คำสั่งโรงเรียนสาธิต 
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏบ ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื ่องการกำหนดหน้าท่ี
และภาระงานของผ ู ้ อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตและรองผู้อำนวยการ
โรง เร ี ยนสาธ ิต , สาธ ิต .๑ .๕ -๐๖
ประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคล
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏบ ้านสมเด็จ

สาธิต.๑.๕-๐๕ คำสั่งโรงเรียนสาธิต 
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏบ ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เร่ืองการกำหนดหน้าท่ีและ
ภาระงานของผู้อำนวยการโรงเรียน
สาธิตและรองผู้อำนวยการโรงเรียน
สาธิต 
ส า ธ ิ ต . ๑ . ๕ - ๐ ๖  ป ร ะ ก า ศ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร ิ ห า ร บ ุ ค ค ล
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏบ ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื ่อง มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๑ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
เจ้าพระยา เรื ่อง มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย) 

๕ ห ล ั ก ค ว า ม โ ป ร ่ ง ใ ส 
( Transparency) ค ื อ 
กระบวนการเปิดเผยอย่าง
ตรงไปตรงมา ช ี ้ แจงได้  
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่
ต้องห้ามตามกฎหมายได้
อย่างเสร ี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกข้ันตอนในการ
ด ำ เ น ิ น ก ิ จ ก ร ร ม ห รื อ
กระบวนการต่าง ๆ และ
สามารถตรวจสอบได้ 

คณะผู ้บริหารโรงเรียนสาธิต ได้
ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ
เปิดเผย ภายใต้ระบบการตรวจสอบจาก
หน ่วยงานต ่าง ๆ อาท ิ  หน ่วยงาน
ตรวจสอบและการควบค ุมภายใน
มหาวิทยาลัยฯ (สาธิต.๑.๕-๐๗ รายงาน
การต ิดตามแผนการประเม ิ นและ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ ๖ 
เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ของโรงเรียน
สาธิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และ พ.ศ.๒๕๖๓) การตรวจเยี ่ยมจาก
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลของมหาวิทยาลัยฯ (สาธิต.
๑.๕-๐๘ รายงานการตรวจเยี ่ยมจาก
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) และสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

สาธิต.๑.๕-๐๗ รายงานการติดตาม
แผนการประเม ินและปร ับปรุ งการ
ควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน และรอบ 
๑๒ เดือน ของโรงเรียนสาธิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ.
๒๕๖๓ 
สาธิต.๑.๕-๐๘ รายงานการตรวจเยี ่ยม
จากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๖ ห ล ั ก ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม 
(Participation)       คือ 
กระบวนการที่ข้าราชการ 
ประชาชนและผู ้ม ีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาส
ได้ เ ข ้ า ร ่ วม ในการร ับรู ้  
เ ร ี ยนร ู ้  ทำความเข้ า ใจ 
ร ่ ว ม แ ส ด ง ท ั ศ น ะ ร ่ ว ม
เสนอปัญหาหรือประเด็นท่ี
สำคัญที ่เกี ่ยวข้อง ร่วมคิด 
แนวทาง ร ่ วมการแก ้ ไข
ปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ต ั ด ส ิ น ใ จ  แ ล ะ ร ่ ว ม

คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตส่งเสริมให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ การ
ดำเนินงานตลอดจนการประเมินผลการ
จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สำนักฯ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุก
ฝ่ายตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ และ
บุคคลภายนอกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และม ี ส ่ วนร ่ วมในกระบวนก าร
ขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียน (สาธิต.
๑ .๕ -๐ ๙  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต) 

สาธิต.๑.๕-๐๙ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๒ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
กระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา 

๗ หลักการกระจายอำนาจ 
( Decentralization) คื อ 
การถ ่ายโอนอำนาจการ
ต ั ด ส ิ น ใ จ  ท ร ั พ ย า ก ร              
และภารกิจจากส่วนราชการ
ส่วนกลางให้แก่หน่วยการ
ปกครองอ ื ่ น ๆ (ราชการ
บริหารส่วนท้องถิ ่น) และ
ภาคประชาชนดำเน ินการ
แทนโดยมีอิสระตามสมควร 
รวมถึงการมอบอำนาจและ
ความร ั บผ ิ ดชอบในการ
ตัดสินใจ และการดำเนินการ
ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้น
การสร้างความพึงพอใจใน
ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ต่ อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส ่ ว น เ ส ี ย กา รปร ั บปรุ ง
กระบวนการ และเพิ่มผลิต
ภาพเพื่อผลการดำเนินงาน
ท่ีดีของส่วนราชการ 

คณะผู ้บริหารโรงเรียนสาธิต มีการ
บริหารงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย โดย
โรงเรียนสาธิต มีการมอบอำนาจหน้าท่ี
ให้รองผู้อำนวยการมีหน้าที่กำกับดูแล
แต ่ละกล ุ ่มงาน โดยแต ่งต ั ้ งผ ู ้ช ่วย
ผู้อำนวยการเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของโรงเร ี ยน และม ีบ ุคลากรฝ ่ าย
สนับสนุนซึ่งปฏิบัติหน้าที ่ตามที่ได้รับ
มอบหมายและตามความเหมาะสมของ
ภาระงานในแต่ละฝ่าย (สาธิต.๑.๕-๐๙ 
คำสั่งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื ่องการ
กำหนดหน ้ าท ี ่ และภาระงานของ
โรงเรียนสาธิต, สาธิต.๑.๕-๑๐ คำสั่ง
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เรื ่องการกำหนด
หน้าที ่และภาระงานของบุคลากร , 
ส า ธ ิ ต . ๑ . ๕ - ๑ ๑ ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ
กรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื ่อง 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพน ักงาน
มหาวิทยาลัย)  

สาธิต.๑.๕-๑๐ คำสั ่งโรงเรียนสาธิต 
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏบ ้ านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่องการกำหนดหน้าที่และ
ภาระงานของโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๕-๑๑ คำสั ่งโรงเรียนสาธิต 
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏบ ้ านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่องการกำหนดหน้าที่และ
ภาระงานของบุคลากร  
ส า ธ ิ ต . ๑ . ๕ - ๑ ๒ ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ
กรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยราช
ภ ัฏบ ้ านสมเด ็จเจ ้ าพระยา เร ื ่ อง 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพน ักงาน
มหาวิทยาลัย 

๘ หลักน ิต ิ ธรรม (Rule of 
Law) คือ  การใช้อำนาจ
ของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข ้ อบ ั งค ับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึง
สิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

คณะผ ู ้บร ิหารโรงเร ี ยนสาธ ิต ได้
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ขับเคลื่อนงานของโรงเรียนสาธิต ภายใต้
กรอบอำนาจที ่ ได ้ร ับตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร ่ งคร ัด (สาธ ิต.๑.๕-๑๒ ค ู ่ มื อ
ปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิต) บริหารงาน
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติโดย
คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของ ผู ้มีส่วนได้

สาธิต.๑.๕-๑๒ คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียน
สาธิต 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๓ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
เส ียทุกฝ่าย ทั ้งน ี ้คณะผู ้บริหารและ
บุคลากร  โรงเร ียนสาธ ิต ไม ่เคยมี
ประวัติการถูกร้องเรียนแต่อย่างใด 

๙ ห ล ั ก ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค 
(Equity) คือ การได้ร ับการ
ปฏิบัติและได้รับบริการอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้านชายหรือหญิง 
ถิ ่นกำเนิด เชื ้อชาติ ภาษา 
เพศ อาย ุ  ความพ ิ ก า ร 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและส ังคม 
คว า ม เ ช ื ่ อ ท า ง ศ า ส น า 
การศึกษา การฝ ึกอบรม 
และอื่น ๆ 

คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ได้ยึดหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร
จ ัดการ โดยบ ุคลากรท ุกฝ ่ายต ้ อง
ปฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับเดียวกัน (สาธิต.๑.๕-๑๒ คู่มือ
ปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิต)  

สาธิต.๑.๕-๑๒ คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียน
สาธิต 

๑๐ หล ั กม ุ ่ ง เน ้ นฉ ั นทาม ติ  
( Consensus Oriented) 
คือ การหาข้อตกลงทั ่วไป
ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เส ียที ่ เก ี ่ยวข้อง ซ ึ ่งเป็น
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ พ ื ่ อ ห า
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ี
ได ้ร ับประโยชน ์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ี
ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่ง
ต้องไม่มีข้อคัดค้านที ่ย ุ ติ
ไม ่ได ้ในประเด็นที ่สำคัญ 
โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้อง
ห ม า ย ค ว า ม ว ่ า เ ป็ น
ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนสาธิต และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ผู้บริหารโรงเรียน ได้รับฟัง
ความคิดเห็นจากบุคลากรและผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย โดยเคารพเสียงส่วนใหญ่
ตามมติของท่ีประชุมเพื่อให้เกิดฉันทา
มติในการดำเนินงานของโรงเรียนโดย
เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม เช่น การ
ประชุมจัดทำแผน การประชุมเพื่อเสนอ
โครงการท่ีจะจัดทำตามแผน ประชุม
จัดสรรงบประมาณโครงการต่าง ๆ โดย
ให้ทุกคนในท่ีประชุมนำเสนอและหา
ข้อสรุปร่วมกัน (สาธิต. ๑.๕-๑๓ 
รายงานการประชุมโรงเรียนสาธิต)     
 

สาธิต.๑.๕-๑๓ รายงานการประชุม
โรงเรียนสาธิต 

 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๔ 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดำเนินการ 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ หรือ ๖ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๗ หรือ ๘ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๙ หรือ ๑๐ ข้อ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการดำเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

มีการดำเนินการ  ๑๐ ข้อ มีการดำเนินการ ๑๐ ข้อ ๕  คะแนน   บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

 

รายการหลักฐานแสดง 
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 

สศว.๑.๕-๐๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเร่ืองการปรับปรุง พัฒนา กำหนดแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ)  

สศว.๑.๕-๐๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต เรื่อง การกำกับ ติดตาม ดูแล และ
ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต 

สศว.๑.๕-๐๓ รายงานผลการดำเนนิโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สศว.๑.๕-๐๔ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต 
สศว.๑.๕-๐๕ ประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
สศว.๑.๕-๐๖ รายงานการติดตามแผนการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน และรอบ 

๑๒ เดือน ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพ.ศ. 
๒๕๖๓ 

สศว.๑.๕-๐๗ รายงานการตรวจเย่ียมจากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สศว.๑.๕-๐๘ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต 
สศว.๑.๕-๐๙ คำสั่งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการกำหนดหน้าท่ีและ

ภาระงานของโรงเรียนสาธิต 
สศว.๑.๕-๑๐ คำสั่งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการกำหนดหน้าท่ีและ

ภาระงานของบุคลากร 
สศว.๑.๕-๑๑ ประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
สศว.๑.๕-๑๒ คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิต 
สศว.๑.๕-๑๓ รายงานการประชุมโรงเรียนสาธิต 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๕ 

จุดเด่น 
 โรงเรียนสาธิตได้มีการปฏิบัติงานท่ีได้รับความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ เพื่อนำไปสู่การให้บริการท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อความคาดหวังหรือความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในงานเฉพาะทางของโรงเรียนสาธิตยังไม่เพียงพอ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖   :   แนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลขององค์กร 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

แนวปฏิบัติท่ีดี คือ วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทำให้หน่วยงานประสบความสำเร็จ หรือสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการ
สรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และมีการวิเคราะห์ และทบทวนผลการดำเนินการเพื่อประเมินผลสำเร็จ 
ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และนำไปสู่การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๑ มีการกำหนดประเด็น

ความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับพันธกิจของ 
หน่วยงานอย่างน้อย ๑ 
พันธกิจ 

โรงเรียนสาธิตได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนสาธิต (คำสั ่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต)              
ซ ึ ่ งประกอบด ้วยผ ู ้อำนวยการ รอง
ผู้อำนวยการ ผู ้ช่วยผู ้อำนวยการ และ
หัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้
มีการจัดประชุมเพื่อศึกษาพันธกิจของ
โรงเร ียนและกำหนดเป็นภารก ิจให้
สอดคล้องกับพันธกิจ รวมทั้งพิจารณา
แนวทางการจัดการความรู้ให้สอดคล้อง
กับพันธกิจโดยกำหนดภารกิจด้านการ
จัดหลักสูตรและการจัดกระบวนการ

สาธิต.๑.๖-๐๑ คู่มือการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนสาธิต 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๖ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
เรียนการสอน (สาธิต.๑.๖-๐๑ คู่มือการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิต) 

๒ ก ำ ห น ด บ ุ ค ล า ก ร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
คว า ม ร ู ้ แ ล ะ ท ั กษะ ให้
สอดคล ้องก ับประ เ ด็น
ความรู้ ท่ีกำหนดในข้อ ๑ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต 
ประช ุมมอบหมายภาระงานให ้ แก่
บุคลากรตามตำแหน่งงาน เช่น งาน
บริหารงานทั่วไป ได้กำหนดการพัฒนา
ความรู ้และทักษะงานเกี ่ยวกับธุรการ 
และงานสารบรรณ งานแผนและ
งบประมาณ งานพัสดุ งานวิชาการ 
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
(สาธิต.๑.๖-๐๒ คำสั่งมอบหมายภาระ
งานบุคลากร) 

สาธิต.๑.๖-๐๒ คำสั่งมอบหมายภาระ
งานบุคลากร 

๓ ม ี ก า ร แ บ ่ ง ป ั น แ ล ะ
แลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู ้ จ าก 
ความร ู ้ ท ั กษะของผ ู ้ มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพ ื ่ อค ้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู ้ที ่กำหนดในข้อ ๑ 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีกำหนด 

โรงเรียนสาธิตได้ประชุมบุคคลากรโดย
ให้บุคลากรจัดทำข้อมูลของการทำงาน
ตามตำแหน ่ งและภาระงานท ี ่ ไ ด้
รับผิดชอบมานำเสนอในที่ประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนและจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี
ข อ ง แต ่ ล ะ ภ า ร ะ ง า น  เพ ื ่ อ ก า ร
เตรียมพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูล
ร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับทาง
มหาวิทยาลัย โดยบุคคลากรเลือกเข้า
รับการอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การทำงานและรับฟังข้อเสนอแนะจาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (สาธิต.๑.๖-๐๓ 
การเข ้าร ่วมอบรมตามความถนัด
เฉพาะด้าน) 

สาธิต.๑.๖-๐๓ การเข้าร่วมอบรมตาม
ความถนัดเฉพาะด้าน 

๔ มีการรวบรวมความรู ้ตาม
ประเด็นความรู้ที่กำหนดใน
ข้อ ๑ ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล 
และแหล่งเรียนรู ้อื ่น ๆ ท่ี
เป ็นแนวปฏ ิบ ัต ิท ี ่ด ีมา 
พ ัฒนาและจ ัดเก็บอย่าง
เป ็นระบบโดยเผยแพร่

โรงเรียนสาธิตได้ให้บุคลากรรวบรวม
องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรม
ตามความถนัดเฉพาะด้าน และนำองค์
ความรู ้ในตัวแต่ละบุคคลตามภาระ
งาน นำมาพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนสาธิตและคู่มือปฏิบัติงาน
ตามภารก ิจของแต ่ละบ ุคคล นำ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

สาธิต.๑ .๖-๐๔ รายงานการประชม
เรื ่องประกาศเพื่อเตรียมความพร้อม
การเข้าส ู ่ตำแหน่งว ิชาการในสาย
อาชีพ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๗ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) 

สาธิต และเพื่อเตรียมความพร้อมการ
เข้าสู ่ตำแหน่งวิชาการในสายอาชีพ 
(สาธิต.๑.๖-๐๔ รายงานการประชม
เรื่องประกาศเพื่อเตรียมความพร้อม
การเข้าส ู ่ตำแหน่งวิชาการในสาย
อาชีพ) 

๕ มีการนำความรู ้ท ี ่ ได ้จาก
ก า รจ ั ด ก า รคว า ม ร ู ้ ใ น
ปีงบประมาณปัจจุบันหรือ
ป ี ท ี ่ ผ ่ า น ม า ท ี ่ เ ป็ น                 
ลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) แ ล ะ จ า ก
ความร ู ้  ท ักษะของผ ู ้ มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ท ี ่ เป ็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

บุคลากรของโรงเร ียนสาธ ิตได ้นำ
ความรู้ที่ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของ
โรงเรียนสาธิตและคู่มือปฏิบัติงานแต่
ละบ ุคคล รวมท ั ้ ง นำความร ู ้จาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรม มา
ใช้ประกอบการปฏิบัติงานจริง (สาธิต.
๑.๖-๐๕เกียรติบัตรการเข้ารับการ
อบรม)  

สาธิต.๑.๖-๐๕ เกียรติบัตรการเข้ารับ
การอบรม 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒   ข้อ 
มีการดำเนินการ  

๓ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 ๕ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดำเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดำเนินการ  ๕ ข้อ มีการดำเนินการ ๕ ข้อ ๕  คะแนน   บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 
 
รายการหลักฐานแสดง 

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สศว.๑.๖-๐๑ สาธิต.๑.๖-๐๑ คู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิต  
สศว.๑.๖-๐๒ คำสั่งมอบหมายภาระงานบุคลากร 
สศว.๑.๖-๐๓ การเข้าร่วมอบรมตามความถนัดเฉพาะด้าน 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๘ 

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สศว.๑.๖-๐๔ รายงานการประชมเร่ืองประกาศเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการในสาย

อาชีพ 
สศว.๑.๖-๐๕ เกียรติบัตรการเข้ารับการอบรม 

 
จุดเด่น 
 โรงเรียนสาธิตได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรพฒันาศักยภาพในการดำเนินงานเฉพาะบุคคลอีกท้ังส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วมอบรมเฉพาะด้าน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การสนับสนุนให้บุคลากรมีเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เฉพาะด้านเพื่อพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗   :   ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีระบบงานและ
สมรรถนะท่ีสอดคล้องและนำไปสู่การบรรลุพันธกิจ ให้เป็นไปตามแผนและแนวทางของตำแหน่งงาน                   ท่ี
กำหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความผูกพันเพื่อ
ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ มีความมุ่งมั่นและเต็มใจใน การ
ปฏิบัติงานเพื่อให้หน่วยงานประสบความสำเร็จ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๑ ม ี แผนการบร ิ หารและ

แผนพัฒนาบุคลากรที ่มี
การว ิเคราะห์ข ้อม ูลเชิง
ประจักษ์ 

โรงเร ียนสาธ ิต ม ีการจ ัดทำข้อมูล
บุคลากรแต่ละบุคคล รวมทั ้งกรอบ
ภาระงานและหน้าที่ในการปฏิบัตงิาน 
เพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตรากำลัง
ของบ ุคลากรสายสอนเพ ื ่อจ ัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิต ว่า
ด ้วยการบร ิหารบ ุคคลอ ีกท ั ้ งเป็น
แนวทางในการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนสาธิต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญใน

สาธิต.๑.๗-๐๑ แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑–
๒๕๖๕ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๙ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
การดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายตาม
พันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนข้อสรุปจากการ
ประ เม ิ นผลการปฏ ิบ ัต ิ ง านของ
บ ุ คล ากร เพ ื ่ อจ ัดทำแผนพ ัฒนา
บุคลากรประจำโรงเรียนสาธิต (สาธิต.
๑.๗-๐๑ แผนบร ิหารและพ ัฒนา
บุคลากร ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑–
๒๕๖๕) 

๒ ม ี ก า รบร ิ หา รและ ก า ร
พัฒนาบุคลากรให้เป็นไป
ตามแผนท่ีกำหนด 

โรงเรียนสาธิตมีการประชุมผู้บริหาร
แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร เ พ ื ่ อ ต ิ ด ต า ม
ความก้าวหน้าของบุคลากรให้เป็นไป
ตามแผนพ ัฒนาบุคลากร รวบท้ัง
ติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อ
การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติที ่ด ี และ
ความถนัดเฉพาะบุคคลนำไปใช้ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานได้
อ ย ่ า ง ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล แ ล ะ เ ต็ ม
ความสามารถ เพื่อกำกับติดตามแนว
ทางการพัฒนาบุคคลให้เป็นไปตาม
แผนที่คาดหวัง โดยสนับสนุนส่งเสริม
ให ้บ ุคลากรเข ้าร ับการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ (สาธิต .๑.๗-๐๒ แผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  
     นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตยังได้นำ
แนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
แหล่งเรียนรู ้อ ื ่น ๆ ตามพันธกิจมา
ปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน (สาธิต.๑.๗-๐๓ คู่มือ
ปฏิบัติงานทั่วไปโรงเรียนสาธิต) อาทิ 
โรง เร ี ยนสาธ ิต  ได ้ม ี การกำหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ

สาธิต.๑.๗-๐๒ คู่มือปฏิบัติงานทั่วไป
โรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๗-๐๓ ข้อมูลการเผยแพร่บน
เว็บไซต์และเพจในเฟซบุ๊ก 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑๐ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
จัดการความรู้ในแผนการดำเนินงาน 
โดยกำหนดเป็นประเด็นความรู้สำหรับ
ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง แ ล ะ พ ั ฒ น า ก า ร
ดำ เน ิ น ง านด ้ านการจ ั ดบร ิ ก า ร
การศึกษา ซึ ่งถือได้ว่าสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิต 
และกำหนดให้ดำเนินการจัดกิจกรรม 
ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว
ให้กับบุคลากรภายในและภายนอก
มหาว ิทยาล ัย  และนำข ้อม ูล ข้ึน
เผยแพร่บนเว็บไซต์และเพจในเฟซบุ๊ก 
(สาธิต.๑.๗-๐๓ ข้อมูลการเผยแพร่บน
เว็บไซต์และเพจในเฟซบุ๊ก) 

๓ ม ีสว ัสด ิการ เสร ิมสร ้าง
สุขภาพที่ดี และสร้างขวัญ
และกำลังใจการทำงานได้
อย่างม ีประสิทธ ิภาพ ซึ่ง
ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย 

โรงเรียนสาธิต มีการมอบเกียรติบัตร
และรางวัล  ในการปฏิบัติงานดีเด่น
ของบุคลากรภายในโรงเรียนสาธิต
(สาธ ิต. ๑.๗-๐๔ เก ียรติบ ัตรของ
บ ุคลากรท ี ่ ได ้ ร ับรางว ัล ) รางวัล
บุคลากรดีเด่นจากมหาวิทยาลัยภายใต้
โครงการค่าน ิยมองค์กร  Molality 
เป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๒  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบรางวัล
ให ้แก ่บ ุคลากรด ี เด ่นท ี ่ ได ้ร ับการ
ค ัดเล ือกมาจากผ ู ้บร ิหารประจำ
หน่วยงาน  

สาธ ิต. ๑.๗-๐๔ เก ียรต ิบ ัตรของ
บุคลากรท่ีได้รับรางวัล 

๔ ม ี ระบบการต ิ ดตามให้
บ ุคลากรนำความร ู ้ และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โรงเรียนสาธิตมีการจัดโครงสร้างสาย
งานการบ ั งค ั บบ ัญชาท ี ่ ช ั ด เจ น 
เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินการ
ของหน่วยงานและมีการมอบหมาย
อำนาจหน้าที ่ความรับผิดชอบให้กับ
บุคคลที ่เหมาะสมและเป็นไปอย่าง
ถ ู กต ้ อ ง  ผ ู ้ บ ร ิ ห ารม ี ว ิ ธ ี กา รท ี ่ มี
ประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ดำเนินงานที่มอบหมายให้เป็นไปตาม

สาธิต. ๑.๗-๐๕ เอกสารการเข้าร่วม
อบรม เพ ื ่ อพ ัฒนา ศั กยภาพ ขอ ง
บุคลากรโรงเรียนสาธิต 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑๑ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และ
แ ผ น พ ั ฒ น า บ ุ ค ล า ก ร โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต ได้มี
การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และนำมาเขียน
ค ู ่ม ือปฏ ิบ ัต ิ งานตามภาระหน้าท่ี
ตำแหน่งงาน (สาธิต. ๑.๗-๐๕ เอกสาร
การเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรโรงเรียนสาธิต)   

๕ ม ี ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล
ความสำเร็จของแผนการ
บริหารบุคคล และแผนการ
พัฒนาบุคคลในหน่วยงาน 

    โ ร ง เ ร ี ยนสาธ ิ ต ม ี แผนพ ัฒนา
บุคลากร ระยะ ๕ ปี  เพ ื ่อประเมิน
ความสำเร็จของ แผนพัฒนาคณาจารย์
และบ ุคลากร โรง เร ี ยนสาธ ิตให้
ความสำคัญในการจัดทำคู ่ม ือ การ
ปฏ ิบ ัต ิ งานซ ึ ่ งถ ือ เป ็นค ู ่ ม ื อการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
และเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย และ
ได ้ผลสำ เร ็ จการดำ เน ินงานของ
หน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นอกจากนี้ โรงเรียนสาธิต 
มีการกำกับติดตามการดำเนินงานและ
ประเม ินผลความสำเร ็จของการ
บริหารราชการตามพันธกิจที่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ (สาธิต.๑.๗-๐๖ 
รายงานการประชุม) 

สาธิต.๑.๗-๐๖ รายงานการประชุม 

๖ มีการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน 

โรง เร ี ยนสาธ ิ ตมี กา รจ ั ดป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารเพื ่อเป ็นแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงาน มีการสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าท่ีภายในองค์กร ซึ่งโรงเรียน
สาธ ิตม ีโครงสร ้างการบริหารงานท่ี
ชัดเจนและมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานตรง
ตามสายงาน ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตยังไดม้ี

สาธิต.๑.๗-๐๗ การอบรมเฉพาะด้าน
ของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑๒ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
การส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมฝึกอบรม 
พ ัฒนาท ักษะและความชำนาญใน
วิชาชีพของบุคลากร เพื ่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 (สาธิต.๑.๗-๐๗ การอบรมเฉพาะด้าน
ของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓)         

๗ นำผลจากข้อ ๖ มาปรับปรุง
แนวทางว ิ ธ ี ก า ร ในการ
ค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัยท่ี
ม ีผลต่อความผ ูกพ ันของ
บุคลากรและแสดงผลของ
การสร้างความผูกพันให้
เกิดข้ึนในหน่วยงาน 

โรงเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญใน การ
พัฒนาบุคลากร และการสร้างความ
ผ ู กพ ั นระหว ่ า งบ ุ คลากรภาย ใน
หน ่วยงาน และสร ้างความผ ูกพัน
ภายในหน่วยงานโดยมีการดำเนินจัด
กิจกรรม/โครงการ ภายในโรงเร ียน
สาธิต อาทิ งานปีใหม่ของโรงเรียน การ
เข้าร่วมอบรมในโครงการต่างๆที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ ้น และพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองจนได้รับการคัดเลือกให้เป็น
บุลกากรดีเด่นของหน่วยงานที่ได้รับ
การประเม ินจากผ ู ้บร ิหารประจำ
หน่วยงานและเพื่อนร่วมงาน (สาธิต.
๑.๗-๐๘ ภาพถ่ายการได้รับรางวัล) 

สาธิต.๑.๗-๐๘ ภาพถ่ายการได้รับ
รางวลั 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 
๓  หรือ ๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ หรือ ๖ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๗ ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดำเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดำเนินการ  ๗ ข้อ มีการดำเนินการ ๗ ข้อ ๕  คะแนน   บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑๓ 

รายการหลักฐานแสดง 
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สาธิต.๑.๗-๐๑ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ 
สาธิต.๑.๗-๐๒ คู่มือปฏิบัติงานท่ัวไปโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๗-๐๓ ข้อมูลการเผยแพร่บนเว็บไซต์และเพจในเฟซบุ๊ก 
สาธิต. ๑.๗-๐๔ เกียรติบัตรของบุคลากรท่ีได้รับรางวัล 
สาธิต. ๑.๗-๐๕ เอกสารการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๗-๐๖ รายงานการประชุม 
สาธิต.๑.๗-๐๗ การอบรมเฉพาะด้านของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สาธิต.๑.๗-๐๘ ภาพถ่ายการได้รับรางวัล 

จุดเด่น 
 โรงเรียนสาธิต ได้มีการมอบหมายภาระงานตามความถนัดของบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การสนับสนุนให้บุคลากรทำคู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘   :   ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน ตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งสถาบัน/หน่วยงาน ต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดำเนินงานของสถาบัน/หน่วยงาน ให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการวัดผลสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมท้ังการรายงานผลการประกัน
คุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื ่อง และมี
นวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑๔ 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๑ ดำเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไก ท่ี
เหมาะสมสอดคล ้องกับ
พันธกิจของหน่วยงาน 

โ ร ง เ ร ี ย น ส า ธ ิ ต ม ี ก า ร แ ต ่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนสาธิต (สาธิต.๑.๘-๐๑ คำสั่ง
แต่งต ั ้งคณะกรรมการดำเน ินงาน
ประก ันค ุณภาพการศ ึกษาภายใน
โรงเรียนสาธิต) เพื ่อดำเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
การดำ เน ินงานตามพ ันธก ิจของ
โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระบบ
การควบคุมคุณภาพ โดยมีการกำหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
ด้านการประกันคุณภาพของโรงเรียน
สาธิต เพื ่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สาธิต.๑.๘-๐๒ 
คู ่ม ือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน/ศูนย์และ
บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏบ ้านสม เ ด็จ
เจ้าพระยา) 

ส า ธ ิ ต . ๑ .๘ -๐ ๑  คำ ส ั ่ ง แ ต ่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการดำเน ินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเร ียน
สาธิต 
สาธ ิต.๑.๘-๐๒ ค ู ่ม ือการประกัน
ค ุณภาพการศ ึกษาภายใน ระดับ
สำน ัก/สถาบ ัน/ศ ูนย ์และบ ัณฑิต
ว ิ ทยาล ั ย  ป ี ก า รศ ึ กษา  ๒๕๖๒ 
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏบ ้านสม เ ด็จ
เจ้าพระยา 

๒ มีการกำหนดนโยบายและ
ให้ความสำคัญเร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน รวมท้ังมีระบบ
สารสนเทศท่ีให้ข้อมูล

 คณะกรรมการดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนสาธิต  ได้ประชุมเพื่อกำหนด
นโยบายและให้ความสำคัญในเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการ
วางแผนงาน แบ่งหน้าที่คณะกรรมการ
ดำเนินงาน เพื ่อให้ดำเนินการจัดทำ
รายงานการประการคุณภาพการศึกษา

สาธิต๑.๘-๐๓ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑๕ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ภายในได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้ง
ได้มีการนำข้อมูลการประกันคุณภาพใน
แต่ละปีการศึกษาขึ ้นเว ็บไซต ์ของ
โรงเรียนสาธิต เพื ่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ในปีการศึกษาถัดไป (สาธิต
๑.๘-๐๓ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต) 

๓ มีการดำเน ินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภ า ย ใ น ท ี ่ ค ร บ ถ ้ ว น 
ประกอบด้วย ๑) การควบคุม 
ติดตามการดำเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ ๒) การ
จ ัดทำรายงานประจำปีท่ี
เ ป ็ น ร า ย ง า น ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพตามกำหนดเวลา  
๓) การนำผลการประเมิน
ค ุณภาพไปทำแผ นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน/หน่วยงาน 

คณะกรรมการดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนสาธิต มีการดำเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของโรงเรียนได้อย่างครบถ้วน โดย  
(๑) มีการประชุมวางแผนงาน กำหนด
ผู ้ร ับผิดชอบในการดำเนินการและ
จัดทำรายงานตามตัวบ่งชี้ ต่าง ๆ อีก
ทั้งได้กำหนดเวลาเพื่อรวบรวมข้อมูลผล
การดำเนินงานต่าง  ๆโดยจะมีผู้อำนวยการ
และรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ที ่ดูแล
งานประกันคุณภาพเป็นผู ้ควบคุม ติดตาม
การดำเนินงาน และประเมินคุณภาพด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน 
(๒) จ ัดทำรายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต ประจำทุกปี
การศึกษา ตามกำหนดเวลาของฝ่ายประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย (๓) มีการ
นำผลการประเมินคุณภาพไปจ ัดทำ
แผนการพ ัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ของโรงเรียน
สาธิต (สาธิต.๑.๘-๐๔ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๒)   

สาธิต.๑.๘-๐๔ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๔ ม ีการนำผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มาปร ับปร ุงการทำงาน 

คณะกรรมการดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนสาธิต ได้นำผลการประกัน

สาธิต.๑.๘-๐๕ รายงานการประเมิน
ตนเอง (Self – Assessment Report 
: SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑๖ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
และส่งผลให้มี              การ
พัฒนาผลการดำเนินงาน
ตา มต ั ว บ ่ ง ช ี ้ ข อ งแผน
ยุทธศาสตร์ทุกตัวบ่งชี้ 

คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง
การจัดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งส่งผลให้
มีการพัฒนา    ผลการดำเนินงานตาม
ต ัวบ ่งช ี ้ของแผนย ุทธศาสตร ์ของ
โรงเรียนสาธิต ได้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้น กล่าวคือ ในการตรวจประกัน
ค ุณภาพการศ ึกษาภายในระ ดับ 
โรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจประกัน
คุณภาพ ได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ 
๑. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีสว่นได้ 
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้มากขึ้น 
๒.พัฒนาครูผู ้สอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(สาธิต.๑.๘-๐๕ รายงานการประเมิน
ตนเอง (Self – Assessment Report 
: SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑) 

๕ มีส ่วนร่วมของผู ้ม ีส่วนได้
ส ่ วน เส ีย ในการประกัน
ค ุ ณ ภ า พ ก า ร ศ ึ ก ษ า 
โดยเฉพาะน ักเร ียนและ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
สถาบัน/หน่วยงาน 

คณะกรรมการดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนสาธิตได้นำผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียน
สาธิต ได้จัดขึ้นให้กับนักเรียน อีกท้ัง
รายงานผลการดำเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ นำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของ
ผ ู ้ เข ้าร ่วมโครงการ/ก ิจกรรม  มา
ปรับปรุงการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ในปีถัดไป  (สาธิต.๑.๘-๐๖ รายงาน
ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ต น เ อ ง  ( Self – 
Assessment Report:SAR) ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒) 

สาธิต.๑.๘-๐๖ รายงานการประเมิน
ตนเอง (Self – Assessment Report 
: SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๖ มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เร ียนร ู ้ด ้ านการประกัน

คณะกรรมการดำเน ินงานด้านการ
ประก ันค ุณภาพการศ ึกษาภายใน

สาธิต.๑.๘-๐๗ ภาพแสดงแอปพลิเคชั่น
ไลน์กลุ่ม 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑๗ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบัน/หน่วยงาน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

โรงเรียนสาธิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
งานประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน
ผ่านแอปพลิชั่นไลน์กลุ่ม QA-มบส.และ 
เครือข่าย Audit เป็นต้น (สาธิต.๑.๘-
๐๗ ภาพแสดงแอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม) 

๗ ม ี แน วปฏ ิ บ ั ต ิ ท ี ่ ด ี ห รื อ
งานวิจ ัยด้านการประกัน
ค ุ ณ ภ า พ ก า ร ศ ึ ก ษ า ท่ี
ห น ่ ว ย ง า น พ ั ฒ น า ข้ึ น         
และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อ ื ่ น ส า ม า ร ถ น ำ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 

โรงเรียนสาธิตมีการดำเนินงานด้าน
ประก ันค ุณภาพการศ ึกษาภายใน
ระดับสำน ักและได้รายงานผลต่อ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
เป็นประจำในทุกปีการศึกษา ซึ ่งผล
การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ของโรงเรียนสาธิต ก็เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที ่กำหนด อีกทั ้งได้จ ัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
เผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
งานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื ่อใช้เป็นแนวทางใน
การจัดทำรายงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
(สาธิต.๑.๘-๐๘ รายงานการประเมินตนเอง 
(Self – Assessment Report : SAR ) ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๑)    

สาธิต.๑.๘-๐๘ รายงานการประเมินตนเอง 
(Self – Assessment Report : SAR ) ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 
๑ หรือ ๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕  ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ หรือ ๗ ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดำเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดำเนินการ  ๗ ข้อ มีการดำเนินการ ๗ ข้อ ๕  คะแนน   บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑๘ 

รายการหลักฐานแสดง : 
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สาธิต.๑.๘-๐๑ คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๘-๐๒ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนกั/สถาบัน/ศูนย์และบัณฑิตวิทยาลัย   

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
สาธิต.๑.๘-๐๓ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๘-๐๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สาธิต.๑.๘-๐๕ รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
สาธิต.๑.๘-๐๖ รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
สาธิต.๑.๘-๐๗ ภาพแสดงแอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม 
สาธิต.๑.๘-๐๘ รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
 
จุดเด่น 
 โรงเรียนสาธิตได้นำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงเพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมซึ่งส่งผล
ในการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน/หน่วยงาน และควร
มีกิจกรรมร่วมกัน ควรมแีนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙   :   การพัฒนาคุณภาพการบริการ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

หนวยงานสนับสนุนมีหนาที่หลัก คือ การสนับสนุนพันธกิจดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ไดแก การเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ  
ซึ่งงานดานการบริการถือเปนอีกหนาท่ีสำคัญของหนวยงานสนับสนุน จึงจำเปนตองมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา
และการดำเนินงานดานการบริการ เพื่อใหการดำเนินงานสอดคลองกับพันธกิจหรือจุดเนนของหนวยงานอยางมี



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑๙ 

คุณภาพ และมีความเปนสากล ดังนั ้นหนวยงานควรมีระบบและกลไกการใหบริการ ตลอดจนมีการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อใหการพัฒนาดานบริการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๑ ม ี ระบบและกล ไกก า ร

ให้บริการของหน่วยงาน 
โรงเร ี ยนสาธ ิ ต  ม ี การจ ั ดทำแผน
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการมีส ่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ/
คณะกรรมการบริหาร ของหน่วยงาน 
โดยเป็นแผนฯที่เชื ่อมโยงกับ ปรัชญา
หรือปณิธานและพระราชบัญญัต ิของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน ้นของกล ุ ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) (สาธิต.๑.๙-๐๑ 
แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๓  โรงเรียนสาธิต)  

สาธ ิต.๑.๙-๐๑ แผนย ุทธศาสตร์  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียน
สาธิต 

๒ มีการนำระบบและกลไก
การบริการไปสู่การปฏิบัติ 

โรงเรียนสาธิตมีการประชาส ัมพ ันธ์    
การให้บริการกับนักเรียนในงานด้าน
ธุรการ ได้แก่ เอกสารการเบิก-จ่ายค่า
เทอม งานด ้านว ิชาการ ได ้แก ่  ขอ
ใบรับรองผลการเรียน ขอใบแก้ ๐ แก้ ร 
เป็นต้น มีการจัดทำขั้นตอนการใช้งาน
บริการด้านวิชาการให้กับนักเรียน เช่น 
ขั้นตอนการขอใบรับรองผลการเรียน 
ระบบเกรดออนไลน์ และแจ้งนักเรียน
ผ่านเว็บไซต์ (สาธิต.๑.๙-๐๒ เว็บไซต์
โรงเรียนสาธิต) 

สาธิต.๑.๙-๐๒ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต 

๓ มีการติดตาม ตรวจสอบ 
แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร
ดำเน ินงาน อย่างน ้อยปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต มี
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดำเนินงาน อย่างน้อยปีการศกึษา
ละ ๑ ครั ้ง (สาธิต.๑.๙-๐๓ รายงาน
การประชุมโรงเรียนสาธิต) 

สาธิต.๑.๙-๐๓ รายงานการประชุม
โรงเรียนสาธิต 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๒๐ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๔ นำผลการประเมินรายงาน

ต่อคณะกรรมการประจำ
หน ่วยงานเพ ื ่อพ ิจารณา 
อย่างน้อย  ปีการศึกษาละ 
๑ ครั้ง 

คณะดำเน ินงานและผ ู ้ ร ับผ ิดชอบ
รายงานผลการดำเนินงานการ การ
ให้บริการด้านธุรการและวิชาการกับ
น ักเร ียนต่อคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนสาธิตอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(สาธิต.๑.๙-๐๔ รายงานการประชุม
คณะกรรมการโรงเรียนสาธิต) 

สาธิต.๑.๙-๐๔ รายงานการประชุม
คณะกรรมการโรงเรียนสาธิต 

๕ น ำ ข ้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก
คณ ะ กร รมก า รประ จ ำ
หน ่ วยงาน ไปใช ้ ในการ
ปรับปรุงระบบและกลไกใน   
กา รดำ เน ิ น ง าน ในภาค
การศึกษาต่อไป 

ผู ้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน และ
บุคลากรประจำโรงเรียนสาธิต ประชุมเพื่อ
สร ุปผลการดำเน ินงานการจัดโครงการ/
กิจกรรม และการให้บริการด้านต่างๆ  พร้อม
ท ั ้ งนำข ้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจำโรงเรียน มาหารือในที่ประชุม 
เพื่อแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงาน
ของโรงเรียนสาธิตในปีต่อไป (สาธิต.
๑ . ๙ - ๐ ๕  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการโรงเรียนสาธิต) 

สาธิต.๑.๙-๐๕ รายงานการประชุม
คณะกรรมการโรงเรียนสาธิต 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๔  ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการดำเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดำเนินการ  ๕ ข้อ มีการดำเนินการ ๕ ข้อ ๕  คะแนน   บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 
 
รายการหลักฐานแสดง : 

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สศว.๑.๙-๐๑ สาธิต.๑.๙-๐๑ แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โรงเรียนสาธิต 
สศว.๑.๙-๐๒ สาธิต.๑.๙-๐๒ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต 
สศว.๑.๙-๐๓ สาธิต.๑.๙-๐๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสาธิต 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๒๑ 

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สศว.๑.๙-๐๔ สาธิต.๑.๙-๐๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสาธิต 
สศว.๑.๙-๐๕ สาธิต.๑.๙-๐๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสาธิต 

 
จุดเด่น 
 โรงเรียนสาธิตมีการให้การบริการงานด้านธุรการ และวิชาการ มีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมินและดำเนินงานของสถาบัน/หน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ ตามท่ีกำหนด 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านให้มีความเชี่ยวชาญในการบริการข้อมูล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๒๒ 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ ๑ ตัวบ่งชี้ร่วมระดับหน่วยงานสนับสนุน 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย คะแนน 

การประเมินตนเอง  บรรล ุ ไม่บรรล ุ
๑.๑ มีการดำเนินการ  

 ๖ ข้อ 
มีการดำเนินการ  

 ๖ ข้อ 
  ๕ คะแนน 

๑.๒ มีการดำเนินการ  
 ๖ ข้อ 

มีการดำเนินการ  
๖ ข้อ 

  ๕ คะแนน 

๑.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๙๐.๗๙   ๔ คะแนน 
๑.๔ มีการดำเนินการ  

๖ ข้อ 
มีการดำเนินการ  

๖ ข้อ 
  ๕ คะแนน 

๑.๕ มีการดำเนินการ  
   ๑๐ ข้อ 

มีการดำเนินการ  
๑๐ ข้อ 

  ๕ คะแนน 

๑.๖ มีการดำเนินการ  
 ๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ  
 ๕ ข้อ 

  ๕ คะแนน 

๑.๗ มีการดำเนินการ  
 ๗ ข้อ 

มีการดำเนินการ  
๗ ข้อ 

  ๕ คะแนน 

๑.๘ มีการดำเนินการ  
๗ ข้อ 

มีการดำเนินการ  
 ๗ ข้อ 

  ๕ คะแนน 

๑.๙ มีการดำเนินการ  
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ  
 ๕ ข้อ 

  ๕ คะแนน 

ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ ๑ ตัวบ่งชี้ร่วมขอระดับหน่วยงานสนับสนุน ๔.๘๙ คะแนน 
 



 

 
 
 

ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

 

 
 



ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

  

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ๑. สรุปผลการประเมินของสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
  ๒. สรุปผลการประเมินตนเองของโรงเรียน จำแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาจำนวน ๓ มาตรฐาน มีการจัดการศึกษา
ในภาพรวมของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ ยอดเย่ียม 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเย่ียม 
 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๑. สรุปผลการประเมินของสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
  ๒. สรุปผลการประเมินตนเองของโรงเรียน จำแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาจำนวน ๓ มาตรฐาน มีการจัดการศึกษา
ในภาพรวมของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ ยอดเย่ียม 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของนักเรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 
ตารางสรุปผลการประเมนิตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

 องค์ประกอบ 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน                  
๑.๕๑ – ๒.๕๐ การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ การดำเนินงานระดับพอใช้ 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ การดำเนินงานระดับดี 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ การดำเนินงานระดับดีมาก 

จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ ๑ ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงานสนับสนุน  
  ดำเนินการทุกหน่วยงาน 
 

๙ - ๑.๑ ๑.๒  
๑.๔ - ๑.๙  

๑.๓ ๕ การดำเนินงานระดับดีมาก 

รวม ๙ - ๕ ๕ ๕ การดำเนินงานระดับดีมาก 

ผลประเมิน   ดีมาก ดีมาก ดีมาก การดำเนินงานระดับดีมาก 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๒๕ 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
๑. จุดเด่น 
คุณภาพของเด็ก 

๑. โรงเรียนเน้นการจัดประสบการณ์อย่างเป็นองค์รวมผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน และโครงการที่หลากหลายที่เน้นหลักการพัฒนาเด็กได้เป็นองค์รวมครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่
พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม และพัฒนาการด้านสติปัญญา  

๒. โรงเรียนมีการออกแบบกิจกรรมการจัดประสบการณ์ที ่บูรณาการนวัตกรรม องค์ความรู้                    
ที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) การสอนแบบบูรณาการ 
STEAM การจัดกิจกรรมศูนย์การเรียน (Learning Center) ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะ           
การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรม (Active Learning) และการส่งเสริม          
ทักษะการคิด  

๓. เด็กมีความสุขในการมาโรงเรียน มีการกล้าแสดงออก กล้าพูดสนทนาโต้ตอบ และแสดงความ
คิดเห็น อย่างอิสระ ทำให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง รู้จักการยอมรับตนเองและบุคคลอื่น ยิ้มแย้มแจ่มใส              
และปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดี 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. โรงเรียนมีครูประจำการท่ีจบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง มีประสบการณ์หลายปี และไม่เปล่ียนงาน 
ครูเพียงพอกับเด็กและเช่ียวชาญในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

๑. เนื ่องจากโรงเรียนเป็นหน่วยในการผลิตบัณฑิตครู ทำให้เด็กได้ทำกิจกรรมที ่หลากหลาย             
แปลกใหม่จากนักศึกษา เช่น วิชาหุ่นและนิทาน วิชาโภชนาการ วิชาการเล่นของเด็กปฐมวัย ซึ่งทำให้เด็กได้
พบปะนักศึกษาเป็นประจำจึงไม่เขินอาย และได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ จากอาจารย์ผู้สอนด้วย 

๒. โรงเรียนมีครูผู ้ชำนาญในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก มีการนำนวัตกรรมและแนวคิดท่ี
เหมาะสมมาใช้ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

 
๒. จุดที่ควรพัฒนา 

๑. สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยการนำแนวคิดท่ีทันสมัยเข้ามา
ปรับใช้ในการจัดประสบการณ์มากขึ้น เช่น แนวคิดทักษะสมอง (EF) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนและยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

๒. ควรส่งเสริมให้เด็กออกไปแข่งขันหลากหลายทักษะความสามารถเพื่อหาประสบการณ์และเกิด
การเรียนรู้ท่ีกว้างขึ้น 

๓. ควรมีการเพิ่มเติมหลักสูตรสำหรับเด็กพิเศษ หรือการจัดโปรแกรม IEP (Individual Education 
Plan) เพื่อให้จัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้ดียิ่งขึ้น 

๔. พัฒนาระบบ PDCA ของหลักสูตรและการบริหารงานที่เป็นระบบชัดเจนยิ่งขึ ้น เช่น  การจัด 
ประชุมผู้มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ การเปิดช่องทางติดต่อส่ือสารท่ีหลากหลายมากขึ้น เป็นต้น 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๒๖ 

๕. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น การซ้อมป้องกันอัคคีภัย 
๖. สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนายิ่งขึ ้น เช่นการเรียนต่อ การอบรมสัมมนา การพัฒนางานวิจัย                

หรือผลงานวิชาการ  
๗. ปรับปรุงเครื ่องมือในการประเมินพัฒนาการให้หลากหลายยิ ่งขึ ้น โดยใช้เครื ่องมือการวัด                

การประเมินท่ีเหมาะสมสำหรับเด็กปกติและเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑. จุดเด่น 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้

กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา
สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
แสดงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศทุกรายวิชาท่ีมีการทดสอบ นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก ยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
การบริหารแบ่งโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดจน มีการจัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงานความสามารถ

เหมาะสมกับภาระงาน การวางแผนและดำเนินการครบวงจร PDCA การปฏิบัติงานผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที ่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผลการดำเนินการพัฒนา ส่งผลให้โรงเรียน สาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการบริหารงานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบตันตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ครูและบุคลากรตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ทุกภาค
เรียนและปีการศึกษา เพื่อประเมินตนเอง และนอกจกนี้ยังได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
เพื่อให้ครูผู ้สอนได้นำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติง านที่เกี ่ยวกับวิชาชีพของตนให้มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ผลการดำเนินการอยู่
ในเกณฑ์ยอดเย่ียม 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จากการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูมีการมีการตรวจสอบประเมินความรู้

ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ ทำให้ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ที่ตรงตัวบ่งชี้/ประเด็นที่วัด มีรูปแบบหรือวิธีการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านการเรียน และนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มี

โครงการ/กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มีส่ือนวัตกรรมท่ีเพียงพอ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระ มีการปรับปรุงพัฒนาหรือซ่อมแซมนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี
เพื ่อการศึกษาที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน มีการจัดบริการแหล่งเรียนรู้



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๒๗ 

ภายในโรงเรียนให้นักเรียนสามารถศึกษาคันคว้าหาความรู้ได้ตนเองอย่างท่ัวถึง ครูเลือกใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับแผนการจัดการเรียน มีแผนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบวก นำไปใช้สอนช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียน
มีผลการเรียนดี ครูผู้สอนแต่ละรายวิชามีการวัดและประเมิลผลตามสมรรถนะ ตามหลักสูตร โดยประเมินจาก
สภาพจริง มีขั ้นตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบใช้เครื ่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสม ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ 
 
๒. จุดที่ควรพัฒนา 

๑. โรงเรียน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันในการวางแผนการพัฒนา กำหนดเป้าหมาย นโยบายและ
ร่วมวางแผนการดำเนินงาน พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการคิดเน้นทักษะการคิดขั้นสูงบนพื้นฐานของ
จริยธรรม และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

๒. ส่งเสริมการพัฒนาตามจุดเน้นคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่ โรงเรียนมีนโยบายบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีผลดำเนินการท่ีดี มีคุณภาพ พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหาร
จัดการองค์กรเพื่อให้มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการในระดับมาตรฐาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดย
ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวดเร็ว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการส่ือสาร 

๓. ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน เพิ่มขีดความสามารถให้สามารถสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
ที่เน้นทักษะการคิดคำนวณบนพื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ เป็นไปในรูปแบบสังคมแห่งการ
เรียนรู้จัดการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่าง
มีคุณภาพ 

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๑  

 
องค์ประกอบที่ ๑   ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

๑. จุดเด่น 
๑. โรงเรียนสาธิตมีการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สอดคล้องครอบคลุมกับพันธกิจของโรงเรียนและ

เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน รวมทั้งมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาสกับวิสัยทัศน์ ท่ีมา
จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

๒. โรงเรียนสาธิต มีการวางระบบและกลไกในการทำงานของคณะกรรมการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกัน
และลดปัญหาความเส่ียง จากหน่วยงานภายในและภายนอกหน่วยงานท่ีครอบคลุมตามพันธกิจ 

๓. โรงเรียนสาธิตได้มีการปฏิบัติงานที่ได้รับความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ เพื่อนำไปสู่การให้บริการท่ี
สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังหรือความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๒๘ 

๔. โรงเรียนสาธิตได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานเฉพาะบุคคลอีกท้ัง
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเฉพาะด้าน 

๕. โรงเรียนสาธิต ได้มีการมอบหมายภาระงานตามความถนัดของบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 

๖. โรงเรียนสาธิตได้นำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงเพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม
ซึ่งส่งผลในการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

๒. จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ควรมีการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สามารถวัดความสำเร็จของการดำเนินงานได้ชัดเจน
ขึ้น 
 ๒. การบริหารความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจากการระบุและวิเคราะห์ความ
เส่ียงยังคงเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารบางส่วนและผู้ท่ีรับผิดชอบงานนี้เท่านั้น 
 ๓. การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในงานเฉพาะทางของโรงเรียนสาธิตยังไม่
เพียงพอ 
 ๔. การสนับสนุนให้บุคลากรมีเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เฉพาะด้านเพื่อพัฒนางานของตนเองอยู่
เสมอ 
 ๕. การสนับสนุนให้บุคลากรทำคู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๖. สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน/
หน่วยงาน และควรมีกิจกรรมร่วมกัน ควรมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
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รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วันพุธท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมธัยมสาธิต ฯ อาคาร ๑๘ ช้ัน ๑  

 
ชื่อสกุล ตำแหน่งและสังกัด ตำแหน่งผู้ประเมิน 

๑. นางจรีธร  แหวนทอง   อดีตศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

ประธานกรรมการ 

๒. นางวัชรินทร์  นุชนาคา อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

กรรมการ 

๓. นายสุนันท์  วงศ์ทองเหลือ ศึกษานิเทศก์จังหวัดสมุทรปราการ เลขานุการ 
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กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วันพุธท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  

ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมธัยมสาธิต ฯ อาคาร ๑๘ ช้ัน ๑  
 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกัน ณ ห้อง

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และแนะนำคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
๐๙.๐๐-๐๙.๑๐ น. รับชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน 
๐๙.๑๐-๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากล่าวสรุปผลการดำเนินงานและรายงาน

ผลการประเมินตนเอง  
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแจ้งวัตถุประสงค์การประเมิน 

แนะนำคณะกรรมการประเมิน และประชุมวางแผนการตรวจประเมินตามตัวบ่งช้ีในแตล่ะ
องค์ประกอบ 

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตรวจสอบรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR)  

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตรวจสอบรายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน (SAR) 
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหาร

สำนักฯและบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสำนักฯ 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษารายงานผลการประเมินด้วยวาจา 
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวขอบคุณและมอบของท่ีระลึกแด่คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 
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องค์ประกอบท่ี ๑ ตัวบ่งชี้ร่วมของระดับหน่วยงานสนับสนุน (จำนวน ๙ ตัวบ่งชี้) 
ตัวช้ีวัด องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์                     
ของหน่วยงาน 

ผอ.ทวีศักดิ์    จงประดับเกียรติ 
รองผอ. สิริชัย  เอี่ยมสะอาด 
รองผอ. บุปผา  บรรลือเสนาะ 
ผศ. ยุวรัตน์     จงใจรักษ์ 
อ.ดร.สุภัทรา    โกษะโยธิน 
อ.ธนัญญา       คนอยู่ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 
อ.ดร.สุภัทรา  โกษะโยธิน 
อ.ธนัญญา     คนอยู่ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสำเร็จในการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินตามแผน 

อ.ดร.สุภัทรา  โกษะโยธิน 
อ.ธนัญญา     คนอยู่ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ การบริหารความเส่ียง อ.สุดาทิพย์     หงษ์จันทร์ 
อ.จุรีพร         ศรีชุมแสง 
อ.ฐิติมา         ละอองฐิติรัตน์ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล อ.ธนัญญา     คนอยู่ 
อ.สุดาทิพย์     หงษ์จันทร์ 
อ.จุรีพร         ศรีชุมแสง 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ แนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท่ีมีอยู่ในตัว
บุคคลขององค์กร 

รองผอ. สิริชัย  เอี่ยมสะอาด 
ผศ. ศิริพร       ทิพย์สิงห์ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๗ ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน 

รองผอ. สิริชัย  เอี่ยมสะอาด 
รองผอ. บุปผา  บรรลือเสนาะ 
ผศ. ยุวรัตน์     จงใจรักษ์ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๘ การดำเนินงานด้านการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไก 

อ.สุดาทิพย์     หงษ์จันทร์ 
อ.จุรีพร         ศรีชุมแสง 
อ.ฐิติมา         ละอองฐิติรัตน์ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๙ การพัฒนาคุณภาพการบริการ อ.สุดาทิพย์     หงษ์จันทร์ 
อ.จุรีพร         ศรีชุมแสง 
อ.ฐิติมา         ละอองฐิติรัตน์ 

 
 




