


 

 

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 ๒๕๖๓ จนสำเร็จเรียบร้อยอย่างดียิ่ง 
 
 
 
 

(นายทวีศักดิ ์  จงประดับเกียรติ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 



สารบัญ 
  หน้า 
คำนำ  ก 
สารบัญ  ข 
บทสรุปผู้บริหาร  ค 
ส่วนที่ ๑ ส่วนนำ ๑ 
 ประวัติความเป็นมา ๑ 
 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พนัธกิจ วิสัยสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ๓ 
 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕ 
 รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร ๖ 
 ข้อมูลบุคลากร ๗ 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๑๓ 
 ข้อมูลผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ๑๕ 
 ข้อมูลงบประมาณ ๑๘ 
 ข้อมูลอาคารสถานท่ี ๑๙ 
 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๓ ๒๐ 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๒๒ 
 แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒๔ 
ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงาน   ๒๙ 
 ระดับปฐมวัย ๓๐ 
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๕๑ 
 องค์ประกอบท่ี ๑ ตัวบ่งชี้ร่วมระดับหน่วยงานสนับสนุน ๗๒ 
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินตนเอง ๑๒๐ 
 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา ๑๒๑ 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๑๒๘ 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา ๑๒๗ 
ภาคผนวก ๑๓๑ 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ค 

บทสรุปสำหรบัผู้บริหาร 
 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ีอยู่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ ซอยอิสรภาพ 
๑๕ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โทรศัพท์ ประถม ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๔  มัธยม ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๕๖๐๓ เปิดสอน
ต้ังแต่ระดับ อนุบาล ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่ือ นายทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ 
ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานระดับปฐมวัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ  

ผลการประเมินตนเอง 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  

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

 
จุดเด่น 

คุณภาพของเด็ก 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ปฐมวัย) มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบ

ด้านเป็นองค์รวมครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์- จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา   มี
ความสุขในการมาโรงเรียน กล้าแสดงออก สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดี มีทักษะทางภาษา และอนุรักษ์
ประเพณีของความเป็นไทย และโรงเรียนเป็นหน่วยงานในการผลิตบัณฑิตครู ทำให้เด็กได้ทำกิจกรรมท่ี
หลากหลาย แปลกใหม่จากนักศึกษา เช่น วิชาหุ่นและนิทาน วิชาโภชนาการ วิชาการเล่นของเด็กปฐมวัย  จึง
ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่สอดคล้องคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ปฐมวัย) มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ

ภายในที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพและมี การบริหารจัดการของผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพ
ทุกกลุ่มบริหาร โดยมีกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา การศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัดทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของสังคม ดำเนินการพัฒนางานวิชาการเน้น คุณภาพของเด็กปฐมวัยรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีทักษะทางภาษา รักษา



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ง 

ความเป็นไทย เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความ
เชี ่ยวชาญตรงตามความต้องการให้สามารถสร้าง  และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ปฐมวัย) มีสื ่อ เทคโนโลยี ในกา รจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีทันสมัย มีความพร้อมทางด้านการพัฒนาแนวทางจัดประสบการณ์ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ปฐมวัย) มีความรู้ความสามารถ
และ มีความตั้งใจในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผลิตสื่อการสอน 
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของเด็ก
ปฐมวัยในยุค Thailand ๔.๐ เพื่อมุ ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กปฐมวัยอย่างเต็มตามศักยภาพ 
รวมทั้งโรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ครูและ ชุมชนองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้เข้ามามีส่วน
ร่วมและให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ครบสมบูรณ์ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 คุณภาพของเด็ก 

พัฒนากระบวนการคิด ฝึกฝนพัฒนาการทักษะสมอง (EF) ด้านการสามารถควบคุมตนเอง มีส่วน
ช่วยสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และจดจ่อความสนใจ กรองสิ่งรบกวน และเปลี่ยนวิธีคิดได้ เพิ่มเติม เพื่อ
ส่งเสริมให้พัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน ซึ่งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันไปอย่างเป็นระเบียบแบบแผนตามลำดับขั้น
ของพัฒนาการ และรวมทั้งส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูได้การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื ่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อไป 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ PDCA เพื่อใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน โดยจัดประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน และบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน สนับสนุนให้
ครูมีการพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์นวัตกรรม เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงบน
ฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน 
 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย ส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนา ทักษะทางภาษาตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถ
ออกแบบวิธีการประเมินที่หลากหลายโดยใช้เครื่องมือการวัดการประเมินที่เหมาะสมสำหรับเด็กปกติ  และ
เด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และการใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนสำคัญ 
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แนวทางการพัฒนา 
๑. นำแนวคิดทักษะสมอง (EF) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) มาปรับใช้ในโรงเรียนอย่างเต็ม

รูปแบบ 
๒. ส่งเสริมให้เด็กออกไปแข่งขันหลากหลายทักษะความสามารถท้ังในระดับโรงเรียน และเขตหากมี

โอกาส 
๓. พัฒนาระบบ PDCA ของหลักสูตรและการบริหารงานท่ีเป็นระบบชัดเจนยิ่งขึ้น 
๔. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มเติม ได้แก่การซ้อมป้องกันอัคคีภัย 
๕. ส่งครูไปอบรมสัมมนาเพิ่มเติมความรู้ที ่ทันสมัย โดยเฉพาะด้านหลักสูตร งานวิจัย การวัด               

และประเมินผล และนวัตกรรม 
๖. ปรับปรุงเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการให้หลากหลายยิ่งขึ้น 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
      ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ระดับดีเลิศ 

 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

ถึงแม้ว่าในช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๓ จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID – 19) ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทางโรงเรียนจึงได้ปรับเปล่ียน
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการสำรวจความพร้อม
แล้วนำมาวางแผนในการจัดการศึกษา เมื่อเปิดเรียนได้แม้ว่าช่วงเวลาจะไม่มากคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความมุ่งมั่นจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านท้ังกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาสูงขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบ ๓ ปีย้อนหลัง ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ และมีความสามารถทางเทคโนโลยี พัฒนาตนเองได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ เป็นพลเมืองท่ีดีและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  

ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษามีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยมีการจัดให้มีการประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู และรับฟังความคิดเห็นจองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน มีการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ และมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
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ท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา มีการนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ กล่าวคือ มีการประชุมครูออนไลน์ แจ้งข่าวสารผ่าน
ช่องทางไลน์ มีการส่งคำสั่ง ประกาศและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่างๆ ลงเพจงานประชาสัมพันธ์และ   
เว็ปไซต์โรงเรียน ส่งผลให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) โรงเรียนมีการเตรียม

ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ รวมทั้งเตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ พัฒนาครูให้มีความสามารถในการสอนแบบออนไลน์ แต่ยังตระหนักถึงการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาทักษะการคิดและการนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง ครูมีการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนอย่างเต็มกำลังความสามารถ มี
ความรักในองค์กร มีความเสียสละ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
อีกทั้งสถานศึกษายังมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
เทคนิค วิธีการสอน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปแบบ 
ทำให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียน  

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 ่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสม ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ 
 จากความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สามารถสรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมและแนวทางการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น ดังนี้ 
 แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
 แผนปฏิบัติการท่ี ๒  ส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
การนิเทศการสอนและงานวิจัย 
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 แผนปฏิบัติงานท่ี ๔ พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความเช่ือมโยงกัน
ท้ังโรงเรียน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี ๕ ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับการเรียนรู้ในรูปแบบงานวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ PLC 
 

องค์ประกอบที่ ๑ ตัวบ่งชี้ร่วมของระดับหน่วยงานสนับสนุน  
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี ๑ เท่ากับ ๔.๘๙ 

๑. จุดเด่น 
 ๑. โรงเรียนสาธิตมีการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สอดคล้องครอบคลุมกับพันธกิจของโรงเรียนและ
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน รวมทั้งมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาสกับวิสัยทัศน์ ท่ีมา
จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 ๒. โรงเรียนสาธิตมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่มี
การวิเคราะห์แนวทางจัดหาหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการเบิกง่ายงบประมาณได้ทันเวลาและ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
 ๓. โรงเรียนสาธิตสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ เกือบร้อยละ ๑๐๐ ของ
งบประมาณแผ่นดินท้ังหมดท่ีได้รับการจัดสรร 
 ๔. โรงเรียนสาธิต มีการวางระบบและกลไกในการทำงานของคณะกรรมการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกัน
และลดปัญหาความเส่ียง จากหน่วยงานภายในและภายนอกหน่วยงานท่ีครอบคลุมตามพันธกิจ 
 ๕. โรงเรียนสาธิตได้มีการปฏิบัติงานที่ได้รับความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ เพื่อนำไปสู่การให้บริการท่ี
สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังหรือความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 
 ๖. โรงเรียนสาธิตได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานเฉพาะบุคคลอีกท้ัง
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเฉพาะด้านเพื่อพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ 
 ๗. โรงเรียนสาธิต ได้มีการมอบหมายภาระงานตามความถนัดของบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 
 ๘. โรงเรียนสาธิตได้นำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงเพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม
ซึ่งส่งผลในการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๙. โรงเรียนสาธิตมีการให้การบริการงานด้านธุรการ และวิชาการ มีระบบและกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมินและดำเนินงานของสถาบัน/หน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ ตามท่ีกำหนด 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ 

๒. จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. การบริหารความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจากการระบุและวิเคราะห์ความ
เส่ียงยังคงเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารบางส่วนและผู้ท่ีรับผิดชอบงานนี้เท่านั้น 
 ๒. การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในงานเฉพาะทางของโรงเรียนสาธิตยังไม่
เพียงพอ 
 ๓. เนื่องด้วยบุคลากรสายสอนมีภารกิจด้านการสอนและงานท่ีได้รับมอบหมายท่ีนอกเหนือจากงาน
สอนทำให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมเฉพาะด้านได้อย่างเต็มท่ี 
 ๔. การสนับสนุนให้บุคลากรทำคู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๕. สร้างเครือข่ายการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน/
หน่วยงาน และควรมีกิจกรรมร่วมกัน ควรมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
 ๖. การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านให้มีความเช่ียวชาญในการบริการข้อมูล 
 
 



 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ 

ส่วนนำ 
 

 

 

 
 



 ส่วนที่ ๑ สว่นนำ 
 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ีอยู่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ ซอยอิสรภาพ 

๑๕ แขวงหิร ัญรูจี เขตธนบุร ี กรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย             
และนวัตกรรม โทรศัพท์ ปฐมวัย ๐๒ - ๔๗๓๗๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๑ ประถม ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๔  มัธยม 
๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๕๖๐๓ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนช่ือ นายทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ มีอาคารเรียนประกอบด้วยอาคารเรียน ๓ อาคารเรียน ได้แก่ 
อาคารเรียนปฐมวัย  
 ตึก ๒๙ อาคารพระยาวิเศษศุภวัฒน์ ๒ ชั้น  ประกอบด้วย ห้องเรียน ๓ ห้องเรียน ห้องน้ำเด็ก : ๓ ห้อง 
ห้องน้ำครู : ๔ ห้อง และพื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรม ได้แก่ ลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น  
อาคารเรียนประถม  

แบ่งออกเป็น ๒ อาคารเรียน ได้แก่ อาคาร ๓๑ มี ๗ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน และ ตึก ๑๙ อาคารศรสีุริยาคาร          
(ฝั่งมัธยม)  มี ๖ ห้องเรียน ห้องน้ำชาย หญิงทุกชั้น และพืน้ท่ีปฏิบัติกิจกรรม ได้แก่ ลานอเนกประสงค์  
อาคารเรียนมัธยม 
 อาคาร ๑๘ มี ๑๒ ชั้น ๒๘ ห้องเรียน ห้องน้ำชาย หญงิทุกชั้น และพืน้ท่ีปฏิบัติกิจกรรม ได้แก่ สนาม
บาสเกตบอล ลานอเนกประสงค์  
   

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



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒ 

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

 
 

แผนที่ต้ังของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๓ 

๑.๒ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน 
คุณธรรมนำวิชา  สร้างปัญญาและชีวิต 

 

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

กล่าวคือ นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าพูด การทำในส่ิงท่ีถูกต้อง 
มีทักษะทางภาษา  หมายถึง นักเรียนมีความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล 
รักษาความเป็นไทย  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความความภูมิใจ เห็นคุณค่าร่วมอนุรักษ์      

สืบทอดภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนมธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
“โรงเรียนแห่งความสุข สนุกกับการเรียนรู้” 
หมายถึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม

ภายในโรงเรียนที่ดี สนับสนุนผู้เรียนตามความถนัดและตามศักยภาพของผู้เรียน  จัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มี

ความเป็นเลิศทางวิชาการ  เป็นต้นแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   นำนวัตกรรมทางการศึกษามาจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนขั้นนำ 
 

พันธกิจ 
๑. พัฒนานักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยครบท้ัง ๔ ด้านให้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีทักษะชีวิต 
๒. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
๓. พัฒนาผู้เรียนผู้เรียนให้มีสมรรถนะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๔. พัฒนาองค์ความรู้และนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้อย่างสร้างสรรค์ 
๕. เป็นต้นแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยทางการศึกษา 
๖. อนุรักษ์  ส่งเสริม  และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
๗. ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น 
๘. บริหารจัดการโรงเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔ 

วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพื่อเป็นสถานท่ีให้นักศึกษาปฐมวัยและสาขาอื่น ๆ ได้ใช้ศึกษาสังเกต ทดลอง และวิจัยในเรื่อง                 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย (ปฐมวัย) 
   ๒. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้ฝึกประสบการณ์ในด้านการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย (ปฐมวัย) 
   ๓. เพื ่อเป็นสถานศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย                
(ปฐมวัย) 
   ๔. เพื่อจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ และสาธิตงานด้านการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย แก่ครูประจำการในโรงเรียน              
และหน่วยงานอื่น ๆ (ปฐมวัย) 
   ๕. เพื่อให้บริการชุมชนในการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ปฐมวัย) 

  ๖. เพื่อจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ (ขั้นพื้นฐาน) 
  ๗. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ข้ันพื้นฐาน) 
  ๘. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้อย่างสร้างสรรค์ (ขั้นพื้นฐาน) 
  ๙. เป็นแหล่งทดลองค้นคว้าวิจัยและเป็นต้นแบบปฏิบัติการวิชาชีพครู (ข้ันพื้นฐาน) 
๑๐. เพื่ออนุรักษ์  ส่งเสริม  และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
๑๑. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น 
๑๒. เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕ 

๑.๓ โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมาย 

ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

รองผู้อำนวยการ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

รองผู้อำนวยการ 
ระดับประถมศึกษา 

รองผู้อำนวยการ 
ระดับมัธยมศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 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 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๖ 

๑.๔ 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     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท์                 ๐๖๑-๕๒๖๖๕๘๖ 
E-mail                          aksirichai@gmail.com 

 
รองผู้อำนวยการโรงเรยีน 

(ประถม) 

ชื่อ - สกุล        นางสาวบุปผา  บรรลือเสนาะ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ครุศาสตร์บัณฑิต  
สาขาการศึกษา       การวัดผลการศึกษา 
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 ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๗ 

๑.๕ ข้อมูลบุคลากร 
 

ตาราง ๑ แสดงจำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร 
ครูผูส้อน 

ครูพิเศษ 
สาย

สนับสนนุ 
รวมทั้งหมด 

รับราชการ งบแผ่นดิน งบ บกศ. 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

๔ ๑ ๓๑ ๑๖ ๔ ๗ ๖๓ 

 

ตาราง ๒ แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ำกว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน - ๒๗ ๓๒ ๔ ๖๓ 
ร้อยละ - ๔๒.๘๖ ๕๐.๗๙ ๖.๓๕ - 

 
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) 

๒๓ 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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๘ 

ครูผู้สอนโรงเรียน(ปฐมวัย) 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ภาระงานสอน 
๑ ดร.ปราณี  นามวิชัย อาจารย์ กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) อนุบาลปีที่ ๑ 
๒ นางสาวอารีย์ลักษณ์  เวือมประโคน 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 นางสาวอรทัย  จินโจ อาจารย์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) อนุบาลปีที่ ๓ 

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) 

๑๙ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๒ นางวราภรณ์  แก้วพรม หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

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

๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๓ นายสมยศ  มะวรคนอง หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง
และกิจการนักเรียน 

หัวหน้ากลุ่มงานแผนและ
งบประมาณ 

ค.บ.(การประถมศึกษา) 
ศษ.ม.(พลศึกษา) 

๒๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

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

๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

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

๑๙ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๖ นางศศิกาญจน์  โสมาเกตุ อาจารย์ ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 

๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

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

๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๘ ว่าท่ี ร.ต.วิทยา  เชื้อแถว อาจารย์ ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
ค.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) 

๒๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๙ นางสาวจารุวรรณ  จันทร์พฤกษา อาจารย์ ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ค.ม.(เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา) 

๒๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

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

ศษ.ม.(พลศึกษา) 
๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๙ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ภาระงานสอน 
๑๒ นางสาวปิยพัชร์  ติงสะ อาจารย์ ศศ.บ.(ภาษาไทย) ๑๙ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๑๓ นางสาวมัณฑนา  แจ้งกระจ่าง อาจารย์ ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

กำลังศึกษาต่อ กศ.ม.
(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 

๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

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

๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๑๕ นางสาวณชารีญา  ศรีหะรัญ อาจารย์ ค.บ.(ภาษาไทย) ๒๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๑๖ นางสาวสุกรรณหา  ชูเมือง เจ้าหน้าท่ี ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) - 
๑๗ นางสาวพัชรินทร์  บุณยฤทธ์ิ เจ้าหน้าท่ี บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ) - 
๑๘ 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) 
ปร.ด. (การจัดการ) 

๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๒ นางสาวธนัญญา   คนอยู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

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

๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๓ ผศ.ศิริพร    ทิพย์สิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ค.บ.(ชีววิทยา) 
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
(ชีววิทยา) 

๑๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๔ นางสาวอมรรัตน์  รัชตะทวีกุล หัวหน้ากลุ่มงาน
ปกครองและกจิการ

นักเรียน 

ศศ.บ.(ภาษาไทย) 
กศ.ม.(การสอนภาษาไทย) 

๒๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๕ นางสาวจุรีพร   ศรชีุมแสง หัวหน้ากลุ่มงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ค.บ. (ฟิสิกส์) 
วท.ม.(ฟิสิกส์) 

๑๙ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

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

๑๘ 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 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ภาระงานสอน 
๙ นายธฤษ  สระตันต์ิ อาจารย์ วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
๒๐ 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) 
๑๙ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

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) 

๒๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

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

๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๑๕ ดร.ชัยวรรณ์    สายเผ่าพันธ์ุ อาจารย์ ค.บ. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์ศึกษา) 
ปร.ด. (ฟิสิกส์) 

๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

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

๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

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

๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

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

๒๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

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

๒๐ 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) 
๒๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

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

๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ภาระงานสอน 
๒๔ นายธัญพิสิษฐ์     พันธ์ทองดี อาจารย์ ค.บ. (นาฏศิลป์) 

ศศ.ม. (นาฏศิลป์) 
๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

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

๑๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๒๖ นายแมน  คล้ายสุวรรณ อาจารย์ ค.บ. (ภาษาไทย) 
กำลังศึกษาต่อ อ.ม. (ภาษาไทย
เพ่ือพัฒนาอาชีพ) 

๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๒๗ Ninette San Andres Napay อาจารย์ B.SED.(Secondary Education) ๑๙ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๒๘ นางสาวสุวรรนีย์  รอยรัตน์ เจ้าหน้าท่ี ศศ.บ. - 
๒๙ ว่าท่ี ร.ต.ปุญญณัติ  ดาศรี เจ้าหน้าท่ี ค.บ.(ภาษาไทย) - 
๓๐ นายสันติ  ทันชม เจ้าหน้าท่ี ค.บ.(คอมพิวเตอร์) - 

 
ครูผู้สอน(ครูพิเศษ) 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ภาระงานสอน 
๑ Mrs.Ritchelle Pandeling 

Evangelista 
อาจารย์  ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๒ ผศ.ปาริชาติ  ปรีชากร อาจารย์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ) 
ปร.ด. (การบริหารเทคโนโลยี
และนวัตกรรม) 

๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๓ นางสาวนิศามณี   ฉุ้นย่อง   อาจารย์ กศ.บ (วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์)  
วท.ม (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 

๑๗ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๔ นายประกฤต สิงจานุสงค ์ อาจารย์ คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ตาราง ๓ แสดงจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัย 

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อนุบาลปีท่ี ๑ ๑ ๑๑ ๑๑ ๒๒ ๑ : ๑๑ 
อนุบาลปีท่ี ๒ ๑ ๑๖ ๑๓ ๒๙ ๑ : ๑๕ 
อนุบาลปีท่ี ๓ ๑ ๑๖ ๑๒ ๒๘ ๑ : ๑๔ 

รวม ๔๓ ๓๖ ๗๙ - 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๒ 

ตาราง ๔ แสดงจำนวนนักเรียนระดับขั้นพื้นฐาน  

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ป.๑ ๓ ๕๙ ๒๙ ๘๘ ๒๙ 
ป.๒ ๓ ๕๕ ๔๐ ๙๕ ๓๒ 
ป.๓ ๓ ๕๙ ๓๑ ๙๐ ๓๐ 
ป.๔ ๓ ๕๗ ๓๙ ๙๖ ๓๒ 
ป.๕ ๒ ๓๙ ๑๙ ๕๘ ๒๙ 
ป.๖ ๒ ๔๐ ๓๒ ๗๒ ๓๖ 
รวม ๑๖ ๓๐๙ ๑๙๐ ๔๙๙  
ม.๑ ๔ ๖๓ ๓๑ ๙๔ ๒๔ 
ม.๒ ๔ ๗๒ ๓๔ ๑๐๖ ๒๗ 
ม.๓ ๔ ๖๓ ๓๕ ๙๘ ๒๕ 
ม.๔ ๔ ๖๕ ๗๗ ๑๔๒ ๓๖ 
ม.๕ ๔ ๘๒ ๖๐ ๑๔๒ ๓๖ 
ม.๖ ๔ ๕๑ ๕๕ ๑๐๖ ๒๗ 
รวม ๒๔ ๓๙๖ ๒๙๒ ๖๘๘  

รวมทั้งสิ้น ๔๐ ๗๐๕ ๔๘๒ ๑,๑๘๗  
 

แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

๔๘๓

๖๓๘

๕๐๔

๗๐๒

๔๙๙

๖๘๘

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๖๐๐

๗๐๐

๘๐๐

ระดับประถม ระดับมัธยม

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๓ 

๑.๖ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ตาราง ๕ แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นป ี
ระดับประถมศึกษา  

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 ๘๘ ๕๘ ๖๕.๙๑ ๙๕ ๖๒ ๖๕.๒๖ ๙๐ ๖๗ ๗๔.๔๔ ๙๖ ๕๖ ๕๘.๓๓ ๕๘ ๔๙ ๘๔.๔๘ ๗๒ ๕๗ ๗๙.๑๗ 

คณิตศาสตร ์ ๘๘ ๗๖ ๘๖.๓๖ ๙๕ ๖๗ ๗๐.๕๓ ๙๐ ๗๗ ๘๕.๕๖ ๙๖ ๕๙ ๖๑.๔๖ ๕๘ ๔๓ ๗๔.๑๔ ๗๒ ๕๔ ๗๕.๐๐ 

วิทยาศาสตร ์ ๘๘ ๘๑ ๙๒.๐๕ ๙๕ ๘๕ ๘๙.๔๗ ๙๐ ๘๕ ๙๔.๔๔ ๙๖ ๘๘ ๙๑.๖๗ ๕๘ ๕๔ ๙๓.๑๐ ๗๒ ๕๑ ๗๐.๘๓ 

สังคมศึกษาฯ ๘๘ ๗๙ ๘๙.๗๗ ๙๕ ๗๘ ๘๒.๑๑ ๙๐ ๗๗ ๘๕.๕๖ ๙๖ ๙๖ ๑๐๐ ๕๘ ๕๐ ๘๖.๒๑ ๗๒ ๖๔ ๘๘.๘๙ 

สุขศึกษาฯ ๘๘ ๘๕ ๙๖.๕๙ ๙๕ ๘๙ ๙๓.๖๘ ๙๐ ๘๘ ๙๗.๗๘ ๙๖ ๙๐ ๙๓.๗๕ ๕๘ ๕๘ ๑๐๐ ๗๒ ๗๐ ๙๗.๒๒ 

ศิลปะ ๘๘ ๗๘ ๘๘.๖๔ ๙๕ ๙๐ ๙๔.๗๔ ๙๐ ๘๖ ๙๕.๕๖ ๙๖ ๙๕ ๙๘.๙๖ ๕๘ ๕๘ ๑๐๐ ๗๒ ๗๒ ๑๐๐ 

การงานอาชีพ ๘๘ ๗๙ ๘๙.๗๗ ๙๕ ๘๗ ๙๑.๕๘ ๙๐ ๘๑ ๙๐.๐๐ ๙๖ ๘๙ ๙๒.๗๑ ๕๘ ๕๘ ๑๐๐ ๗๒ ๗๒ ๑๐๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๘๘ ๗๕ ๘๕.๒๓ ๙๕ ๘๒ ๘๖.๓๒ ๙๐ ๗๐ ๗๗.๗๘ ๙๖ ๖๖ ๖๘.๗๕ ๕๘ ๔๔ ๗๕.๘๖ ๗๒ ๑๖ ๒๒.๒๒ 

 

วิชา ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ เฉลี่ยรวม 

ภาษาไทย ๖๕.๙๑ ๖๕.๒๖ ๗๔.๔๔ ๕๘.๓๓ ๘๔.๔๘ ๗๙.๑๗ ๖๙.๙๔ 
คณิตศาสตร์ ๘๖.๓๖ ๗๐.๕๓ ๘๕.๕๖ ๖๑.๔๖ ๗๔.๑๔ ๗๕.๐๐ ๗๕.๓๕ 
วิทยาศาสตร์ ๙๒.๐๕ ๘๙.๔๗ ๙๔.๔๔ ๙๑.๖๗ ๙๓.๑๐ ๗๐.๘๓ ๘๘.๙๘ 
สังคมศึกษาฯ ๘๙.๗๗ ๘๒.๑๑ ๘๕.๕๖ ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๒๑ ๘๘.๘๙ ๘๘.๙๘ 
สุขศึกษาฯ ๙๖.๕๙ ๙๓.๖๘ ๙๗.๗๘ ๙๓.๗๕ ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๒๒ ๙๖.๑๙ 
ศิลปะ ๘๘.๖๔ ๙๔.๗๔ ๙๕.๕๖ ๙๘.๙๖ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๙๙ 
การงานอาชีพ ๘๙.๗๗ ๙๑.๕๘ ๙๐.๐๐ ๙๒.๗๑ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๓๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๘๕.๒๓ ๘๖.๓๒ ๗๗.๗๘ ๖๘.๗๕ ๗๕.๘๖ ๒๒.๒๒ ๗๐.๗๔ 

 
แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

๖๙.๙๔
๗๕.๓๕

๘๘.๙๘ ๘๘.๙๘

๙๖.๑๙ ๙๕.๙๙
๙๓.๓๙

๗๐.๗๔

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๔ 

ระดับมัธยมศึกษา 

วิชา ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ เฉลี่ยรวม 

ภาษาไทย ๖๓.๘๓ ๖๙.๘๑ ๗๓.๔๗ ๕๔.๙๓ ๙๖.๔๘ ๙๖.๒๓ ๗๖.๐๒ 
คณิตศาสตร์ ๗๓.๔๐ ๕๙.๔๓ ๓๔.๖๙ ๘๗.๓๒ ๔๒.๒๕ ๘๖.๗๙ ๖๔.๒๔ 
วิทยาศาสตร์ ๖๒.๗๗ ๗๗.๓๖ ๘๘.๗๘ ๘๔.๕๑ ๘๐.๙๙ ๘๘.๖๘ ๘๐.๙๖ 
สังคมศึกษาฯ ๙๒.๕๕ ๙๗.๑๗ ๙๘.๙๘ ๗๙.๕๘ ๙๓.๖๖ ๙๐.๕๗ ๙๑.๔๒ 
สุขศึกษาฯ ๙๗.๘๗ ๙๙.๐๖ ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๐๗ ๙๕.๗๗ ๙๖.๒๓ ๙๗.๐๙ 
ศิลปะ ๙๐.๔๓ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๓๐ ๙๗.๘๙ ๙๙.๐๖ ๙๗.๙๗ 
การงานอาชีพ ๖๘.๐๙ ๖๔.๑๕ ๑๐๐.๐๐ ๗๖.๐๖ - - ๙๓.๖๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๘.๕๑ ๙๐.๕๗ ๔๑.๘๔ ๘๔.๕๑ ๘๓.๑๐ ๙๑.๕๑ ๗๖.๖๐ 

 
แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๖.๐๒

๖๔.๒๔

๘๐.๙๖

๙๑.๔๒

๙๗.๐๙ ๙๗.๙๗
๙๓.๖๓

๗๖.๖๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๕ 

๑.๗ ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 

ตาราง ๖ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับ/รายวิชา 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 

ผลการทดสอบ 
ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
ภาษาไทย ๕๑ ๗๑.๑๖ ๑๐.๐๕ ๖๒.๒๕ ๑๖.๐๔ ๖๙.๗๔ ๑๔.๗๕ ๕๖.๒ ๑๖.๗๓ 
คณิตศาสตร์ ๕๑ ๔๓.๓๓ ๒๐.๓๘ ๓๔.๗๖ ๑๘.๒๔ ๔๙.๘๑ ๒๓.๓๔ ๒๙.๙๙ ๑๕.๒๑ 
วิทยาศาสตร์ ๕๑ ๔๘.๘๖ ๑๖.๓๘ ๔๒.๔๘ ๑๔.๙๐ ๕๒.๕๐ ๑๖.๘๕ ๓๘.๗๘ ๑๓.๗๙ 
ภาษาอังกฤษ ๕๑ ๖๗.๐๑ ๒๑.๐๕ ๕๗.๒๒ ๒๕.๔๔ ๗๔.๕๕ ๒๒.๖๓ ๔๓.๕๕ ๒๒.๐๒ 

 

 
ตาราง ๗ แสดงผลเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  

วิชา 
จำนวน 
นักเรียน
ท้ังหมด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ปี ๒๕๖๓ 

คะแนนเฉลี่ยผลการ 
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(๔) 

*** 
ร้อยละของ 
คะแนนเฉลี่ย 

(๕) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ 
ร้อยละ ๓ 

(๖) 

๒๕๖๑ 
(๑) 

๒๕๖๒ 
(๒) 

๒๕๖๓ 
(๓) 

ภาษาไทย ๕๑ ๗๑.๑๖ ๗๓.๗๖ ๖๒.๓๕ ๗๑.๑๖ ๘.๘๑ ๑๔.๑๓ มีพัฒนาการ 
คณิตศาสตร์ ๕๑ ๔๓.๓๓ ๖๐.๓๕ ๕๓.๓๓ ๔๓.๓๓ -๑๐.๐๐ -๑๘.๗๕ ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ ๕๑ ๔๘.๘๖ ๕๕.๔๖ ๔๘.๗๖ ๔๘.๘๖ ๐.๑๐ ๐.๒๑ มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ ๓ 

ภาษาอังกฤษ ๕๑ ๖๗.๐๑ ๖๗.๙๒ ๕๕.๑๔ ๖๗.๐๑ ๑๑.๘๗ ๒๑.๕๓ 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” 

๗๑.๑๖

๔๓.๓๓
๔๘.๘๖

๖๗.๐๑
๖๒.๒๕

๓๔.๗๖

๔๒.๔๘

๕๗.๒๒

๖๙.๗๔

๔๙.๘๑
๕๒.๕๐

๗๔.๕๕

๕๖.๒๐

๒๙.๙๙

๓๘.๗๘
๔๓.๕๕

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๖ 

ตาราง ๘ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับ/รายวิชา 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 

ผลการทดสอบ 
ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
ภาษาไทย ๔๐ ๖๘.๕๖ ๑๑.๓๙ ๕๙.๕๑ ๑๖.๐๙ ๖๘.๙๔ ๑๓.๗๗ ๕๔.๒๙ ๑๖.๒๒ 
คณิตศาสตร์ ๔๐ ๔๖.๘๐ ๒๓.๙๒ ๓๑.๖๑ ๑๙.๖๔ ๔๖.๘๔ ๒๓.๓๘ ๒๕.๔๖ ๑๕.๐๒ 
วิทยาศาสตร์ ๔๐ ๓๙.๒๒ ๑๓.๐๒ ๓๓.๐๒ ๑๑.๙๑ ๔๑.๒๗ ๑๔.๕๔ ๒๙.๘๙ ๙.๖๖ 
ภาษาอังกฤษ ๔๐ ๕๕.๕๖ ๑๗.๗๓ ๔๓.๘๗ ๒๐.๒๖ ๕๙.๓๙ ๒๐.๓๐ ๓๔.๓๘ ๑๔.๙๓ 

 

 
ตาราง ๙ แสดงผลเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   

วิชา 
จำนวน 
นักเรียน
ท้ังหมด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ปี ๒๕๖๓ 

คะแนนเฉลี่ยผลการ 
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(๔) 

*** 
ร้อยละของ 
คะแนนเฉลี่ย 

(๕) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ 
ร้อยละ ๓ 

(๖) 

๒๕๖๑ 
(๑) 

๒๕๖๒ 
(๒) 

๒๕๖๓ 
(๓) 

ภาษาไทย ๔๐ ๖๘.๕๖ ๗๐.๖๗ ๖๗.๔๘ ๖๘.๕๖ ๑.๐๘ ๑.๖๐ มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ ๓ 

คณิตศาสตร์ ๔๐ ๔๖.๘๐ ๔๕.๕๑ ๔๔.๒๘ ๔๖.๘๐ ๒.๕๒ ๕.๖๙ มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ ๔๐ ๓๙.๒๒ ๔๔.๙๔ ๓๕.๘๕ ๓๙.๒๒ ๓.๓๗ ๙.๔๐ มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ ๔๐ ๕๕.๕๖ ๔๑.๗๒ ๔๘.๔๗ ๕๕.๕๖ ๗.๐๙ ๑๔.๖๓ 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” 

๖๘.๕๖

๔๖.๘๐

๓๙.๒๒

๕๕.๕๖
๕๙.๕๑

๓๑.๖๑ ๓๓.๐๒

๔๓.๘๗

๖๘.๙๔

๔๖.๘๔

๔๑.๒๗

๕๙.๓๙

๕๔.๒๙

๒๕.๔๖

๒๙.๘๙

๓๔.๓๘

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๗ 

ตาราง ๑๐ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับ/รายวิชา 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 

ผลการทดสอบ 
ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
ภาษาไทย ๑๐๒ ๕๔.๐๒ ๑๔.๕๗ ๕๑.๔๖ ๑๗.๑๑ ๕๙.๕๘ ๑๖.๑๓ ๔๔.๓๖ ๑๖.๑๔ 
คณิตศาสตร์ ๑๐๖ ๓๐.๓๑ ๑๗.๙๗ ๓๔.๓๕ ๒๒.๒๑ ๔๖.๙๘ ๒๕.๐๓ ๒๖.๐๔ ๑๖.๘๓ 
วิทยาศาสตร์ ๙๙ ๓๖.๙๔ ๑๒.๘๔ ๓๗.๙๔ ๑๖.๐๒ ๔๗.๐๓ ๑๗.๗๙ ๓๒.๖๘ ๑๓.๐๗ 
สังคมศึกษาฯ ๑๐๖ ๓๙.๒๒ ๗.๙๒ ๓๙.๓๖ ๑๐.๐๐ ๔๓.๗๖ ๑๐.๐๓ ๓๕.๙๓ ๘.๔๖ 
ภาษาอังกฤษ ๑๐๕ ๔๑.๕๒ ๑๔.๗๑ ๔๐.๙๗ ๑๙.๗๘ ๕๓.๔๐ ๑๙.๑๕ ๒๙.๙๔ ๑๔.๔๐ 

 

 
ตาราง ๑๑ แสดงผลเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   

วิชา 
จำนวน 
นักเรียน
ท้ังหมด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ปี ๒๕๖๓ 

คะแนนเฉลี่ยผลการ 
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(๔) 

*** 
ร้อยละของ 
คะแนนเฉลี่ย 

(๕) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ 
ร้อยละ ๓ 

(๖) 

๒๕๖๑ 
(๑) 

๒๕๖๒ 
(๒) 

๒๕๖๓ 
(๓) 

ภาษาไทย ๑๐๒ ๕๔.๐๒ ๕๗.๔๗ ๕๑.๒๑ ๕๔.๐๒ ๒.๘๑ ๕.๔๙ มีพัฒนาการ 
คณิตศาสตร์ ๑๐๖ ๓๐.๓๑ ๔๓.๘๖ ๓๐.๘๙ ๓๐.๓๑ -๐.๕๘ -๑.๘๘ ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ ๙๙ ๓๖.๙๔ ๓๗.๐๓ ๓๒.๕๘ ๓๖.๙๔ ๔.๓๖ ๑๓.๓๘ มีพัฒนาการ 
สังคมศึกษาฯ ๑๐๖ ๓๙.๒๒ ๔๐.๘๖ ๔๑.๘๕ ๓๙.๒๒ -๒.๖๓ -๖.๒๘ ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ ๑๐๕ ๔๑.๕๒ ๔๖.๖๑ ๔๑.๐๑ ๔๑.๕๒ ๐.๕๑ ๑.๒๔ มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 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” 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๘ 

๑.๘ ข้อมูลงบประมาณ  
  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (ประถม) 

งบประมาณ บกศ. 

รายงาน 
จำนวนเงิน (บาท) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) 

๑. ตอบแทน ๓๘๕,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ 
๒. ใช้สอย ๓๖๒,๐๐๐ ๑๖๔,๐๐๐ 
๓. วัสดุ ๓๙,๗๐๐ ๒๖,๙๒๐ 
๔. ครุภัณฑ์ ๑๑๔,๐๐๐ ๒๕๐,๕๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๙๐๐,๗๐๐ ๗๑๑,๔๒๐ 
 
 

งบประมาณแผ่นดิน 

รายงาน 
จำนวนเงิน (บาท) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) 

๑. ค่าจัดการเรียนการสอน ๑,๐๐๐,๔๐๐ ๑,๐๘๐,๒๐๐ 
๒. ค่าหนังสือเรียน ๓๖๙,๙๐๐ ๔๒๘,๙๐๐ 
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒๐๕,๔๐๐ ๒๒๑,๘๐๐ 
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๑๙๖,๒๐๐ ๒๑๑,๗๐๐ 
๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๕๒,๗๐๐ ๒๗๒,๙๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๒,๐๒๔,๖๐๐ ๒,๒๑๕,๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๙ 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (มัธยม) 
งบประมาณ บกศ. 

รายงาน 
จำนวนเงิน (บาท) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) 

๑. ตอบแทน ๗๙๔,๕๐๐ ๗๒๙,๕๐๐ 
๒. ใช้สอย ๕๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ 
๓. วัสดุ ๕๑๖,๐๐๐ ๕๗๕,๑๒๐ 
๔. ครุภัณฑ์ ๑๕๗,๓๐๐ ๓๔๕,๘๘๐ 

รวมเป็นเงิน ๒,๐๒๗,๘๐๐ ๒,๑๑๐,๕๐๐ 
งบประมาณแผ่นดิน 

รายงาน 
จำนวนเงิน (บาท) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) 

๑. ค่าจัดการเรียนการสอน ๓,๑๐๐,๗๐๐ ๒,๙๙๘,๒๐๐ 
๒. ค่าหนังสือเรียน ๙๓๕,๑๐๐ ๙๕๘,๐๐๐ 
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๓๗๓,๘๐๐ ๓๖๑,๖๐๐ 
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๔๒๓,๗๐๐ ๔๐๙,๘๐๐ 
๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๗๗๗,๓๐๐ ๗๕๑,๕๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๕,๖๑๐,๖๐๐ ๕,๔๗๙,๑๐๐ 
 
๑.๗ ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 

สภาพพื้นที่โรงเรียน 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้ังอยู่ในอาณาเขตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อาคารครุศาสตร์ 
ทิศใต้   ติดต่อกับ  บ้านเอกะนาค 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อาคาร ๒๗ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  คลองบางไส้ไก่ 
อาคาร ๒๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) 
อาคาร ๓๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) 
อาคาร ๑๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒๐ 

ข้อมูลชุมชน 
ลักษณะชุมชน เป็นชุมชนเมือง แออัด พื้นท่ีโดยรอบเป็นที่พักอาศัย มีร้านค้า มีแหล่งการเรียนรู้ เช่น 

วัดต่าง ๆ การทำหัวโขน วัดบางไส้ไก่ (วัดหิรัญรูจี) วงปี่พาทย์ (วงพาทยโกศล) มัสยิดบางกลอง โบสถ์วัด     
ซางตาครูส การทำขนมฝรั่ง การทำขลุ่ยบ้านลาว ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ บ้านเอกะนาค 
บริเวณโดยรอบเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนหลายชาติ หลายภาษา ท่ีอยู่มาแต่โบราณ 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 

 
๑.๘ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 ๑.๘.๑ แหล่งเรียนรู้ภายใน 
  ปฐมวัย 

- ห้องประชุมใหญ่   จำนวน ๑ ห้อง  
- ห้องประชุมเล็ก    จำนวน ๑ ห้อง  
- ห้องศูนย์สื่อ    จำนวน ๑ ห้อง   
ประถม 
- ห้องสมุด    จำนวน ๑ ห้อง 
- ห้องวิทยาศาสตร์   จำนวน ๑ ห้อง 

  - ห้องนาฏศิลป์    จำนวน ๑ ห้อง 
- ห้องคอมพิวเตอร์   จำนวน ๑ ห้อง 
มัธยม 
- ห้องสมุด    จำนวน ๑ ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการภาษา   จำนวน ๑ ห้อง 

  - ห้องปฏิบัติการ IPAD   จำนวน ๑ ห้อง 
  - ห้องคอมพิวเตอร์   จำนวน ๑ ห้อง 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒๑ 

  - ห้องนาฏศิลป์    จำนวน ๑ ห้อง 
  - ห้องดนตรีสากล    จำนวน ๑ ห้อง 

- ห้องดนตรีไทย    จำนวน ๑ ห้อง 
  - ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์   จำนวน ๑ ห้อง 
  - ห้องปฏิบัติการเทเบิลเทนนิส  จำนวน ๑ ห้อง 
  - ห้องปฏิบัติการแบดมินตัน  จำนวน ๑ ห้อง 
  - ห้องปฏิบัติการเคมี   จำนวน ๑ ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการชีววิทยา   จำนวน ๑ ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส ์  จำนวน ๑ ห้อง 

๑.๘.๒ แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 - บ้านเอกะนาค 
 - แหล่งการเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา 
 - ชุมชนบ้านลาว (ขลุยบ้านลาว หัวโขนบ้านลาว) 
 - ชุมชนกุฎีจีน 

  - วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) 
 - วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  

- วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 
 - ล้ง ๑๙๑๙ 
 - พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน 
 - พราะราชวังเดิม (พราะราชวังกรุงธนบุรี) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1


 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒๒ 

๑.๙ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

• ระดับการศึกษาปฐมวัย      

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

การแปลผล 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ ๕ ยอดเยี่ยม 

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 ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๕ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม

ศักยภาพ ๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข ๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็ก

ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ๕ ยอดเยี่ยม 

คะแนนรวม ๕ ยอดเยี่ยม 
 

* ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒๓ 

• 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 

๕ ยอดเยี่ยม 

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๓ ดี 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๕ ยอดเยี่ยม 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ๕ ยอดเยี่ยม 

  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๕ ยอดเยี่ยม 

  ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๕ ยอดเยี่ยม 

  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 ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒๔ 

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 
 
๑.๑๐ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

วิสัยทัศน์ 

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มี

ความเป็นเลิศทางวิชาการ  เป็นต้นแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนวัตกรรมทางการศึกษามาจัดการ

เรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนช้ันนำ 

 

พันธกิจ 

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

 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒๕ 

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 Model) เพื่อให้บริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับ

บริบทของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นทั้งการบริการในรูปแบบให้เปล่าและก่อให้เกิดรายได้ 
๓. นำความรู้หรือประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ

การวิจัย 
๔. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีทักษะการทำงานเพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมสำหรับ

การทำงานในอนาคต โดยการใช้ความรู้จากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
๕. อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ผู้สูงวัย และประชาชนท่ัวไป เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุข

ภาวะและป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่นเน้นการพึง่พาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒๖ 

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 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์    

โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
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 ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒๗ 

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 
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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 ๒ 

ผลการดำเนนิงาน 
 

 

 

 
 



ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนนิงาน 
 

  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยกำหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้               
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ ๑ ตัวบ่งชี้ร่วมของระดับหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้  จำนวน ๙ ตัวบง่ชี้ คือ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑  กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๒  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๓  ระดับความสำเร็จในการใช้จา่ยงบประมาณแผน่ดินตามแผน 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๔  การบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๕  การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๖  แนวปฏิบัตทิี่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลขององค์กร 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๗  ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๘ การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๙ การพัฒนาคุณภาพการบริการ 

  
โรงเรียนสาธิต จำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๒.๑   มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั 
ตัวบ่งชีท้ี่  ๒.๒   มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาพื้นฐาน 
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ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 

๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒) กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

๑. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) ดำเนินการพัฒนาคุณภาพเด็ก

ตาม เอกลักษณ์ “โรงเรียนแห่งความสุข  สนุกกับการเรียนรู้” การจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้อบอุ่น ด้วย
กิจกรรมกอด เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์อันดี ระหว่างครูและเด็ก ให้เด็กรู้สึกปลอยภัยเหมือนได้อยู่บ้าน การจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
และให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ สร้างความสนใจโดยการนำสื่อของจริงมาให้เด็ก ๆ ได้
ศึกษา และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น และ อัตลักษณ์ “กล้าแสดงออกดี  มีทักษะทางภาษา 
รักษาความเป็นไทย” กิจกรรมเล่าข่าวยามเช้า เด็กได้ออกมาเล่าข่าวจากประสบการณ์ที่รับฟังมาจากสื่อ    
ต่าง ๆ ที่เคยได้รับฟังมา กิจกรรม Steam Education กิจกรรมการเรียนรูปแบบ Project Approach เด็กได้
ออกมานำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และกิจกรรมกลางแจ้ง เด็กได้ออกมา
เป็นผู ้นำในการทำกิจกรรมและมีการสลับผลัดเปลี ่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละครั ้ง กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ เด็กได้ออกมาแสดงความคิดเห็น และร่วมตอบคำถามหน้าชั้นเรียน เป็นฝึกให้เด็กมีความพูด
กล้าแสดงออก การส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็ก จากกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติ 
การบูรณาการภาษาจากหน่วยการเรียน เช่น หน่วยมด คำศัพท์ ANT หน่วยผีเสื้อ คำศัพท์ BUTTERFLY  
เป็นต้น และโครงการเสริมทักษะวิชาการหลังเลิกเรียน เป็นต้น และการรักษาความเป็นไทย จากกิจกรรม
อนุรักษ์ความเป็นไทย เด็กจะเรียนรู้การละของเล่นไทย อาหารไทย รวมไปถึงศิลปะวัฒนาธรรมต่าง ๆ      
ของไทยอีกด้วย และตามแนวมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยครบทุกด้านอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย     
ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาที่หลากหลาย ดังนี้ ด้านร่างกาย ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์โดยมีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เป็นประจำ
แต่ละภาคเรียน เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วผ่านกิจกรรมหลักประจำวัน และโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขอนามัย
และปฏิบัติจนเป็นนิสัย เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ฝึกการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด จากสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได ้ด้านอารมณ์ - จิตใจ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้ง
ชั่งใจ อดทน ในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึก
และค่านิยมที่ด ีมีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทน
อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต ปลูกฝังมีคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก โดยจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม เช่น โครงการ
เด็กดีตระหนักรู้ใฝ่เรียนรู้เพื่อสังคม ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว จากการร่วม
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กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม sensory กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรี เด็กได้ชื่นชมและมีความสุขกับการได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
กรุงธนบุรี ทำให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนทั้งในและนอกห้องเรียน    
จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น 
ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอก ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการ
อยู่ร่วมกันในชั้นเรียน ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเด็กเพ่ือออกรายการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ของโทรทัศน์ช่อง Thai PBS ทุกปี โดยเด็กที่ผ่านการคัดเลือกจะได้แสดงความกล้าแสดงออก และการพูด
โต้ตอบด้านวิทยาศาสตร์หรือสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับและเคารพความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่น 
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณี
วัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมหนูน้อยอนุรักษ์ไทยทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยครูได้
จัดกิจกรรมทั้งแบบรายบุคคล แบบกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่เพื่อให้เด็กเกิดปฏิสัมพันธ์ในสังคม ได้แก่  การ
เรียนรู้ผ่านโครงการ การเล่นตามมุมอิสระ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ของตน และของส่วนรวม 
นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ให้เด็กเกิดทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม และ
ชุมชน เช่น หน่วยชุมชน หน่วยการสื่อสาร หน่วยตลาด เป็นต้น  ด้านสติปัญญา เด็กสนทนาโต้ตอบและ    
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและ   
เล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื ่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้สื ่อเทคโนโลยี เช่น         
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต กระดานอัจฉริยะ เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดาราตัวน้อย รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศ
ไทย การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การจัดประสบการณ์แบบ STEAM การจัดกิจกรรมศูนย์การ
เรียน (Learning Center) และการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)  

ตัวบ่งช้ีมาตรฐานที่ ๑ 
  ๑.๑ พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  

๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒) กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  
การประเมินพัฒนาการตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ

ปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๙ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์ โดยมีการชั ่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เป็นประจำแต่ละภาคเรียน เคลื ่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว                 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๓๒ 

ผ่านกิจกรรมหลักประจำวัน คือ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม sensory         
จัดกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหาอุปกรณ์และซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความ
ปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งาน ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย โดยเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งออกแบบให้เด็กได้พัฒนา
กล้ามเนื ้อมัดใหญ่ 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 ให้เด็กพักผ่ อนนอนหลับ                    
ในตอนกลางวัน ฝึกการล้างมือเพ่ือรักษาความสะอาดหลังจากเล่นกลางแจ้ง ก่อนและหลังรับประทานอาหาร
และหลังจากเข้าห้องน้ำห้องส้วม ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค   
สิ่งเสพติด จากสถานการณ์ที่เสี ่ยงอันตราย และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โดยโรงเรียนกำหนด                 
กฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตรายในบริเวณต่าง ๆ เช่นสนามเด็กเล่น 
ห้องเรียน สระว่ายน้ำและกลางแจ้ง มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและเด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อหรือโรค            
ที่เกิดตามฤดูกาล และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ทาง
โรงเรียนจึงได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน จัดกิจกรรมคัดกรอง เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาด
ของเชื ้อไวรัส COVID-19 โดยในช่วงเช้าจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน และล้างมือด้วย          
เจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง  และทางโรงรียนได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการสาธารณสุข 
๒๖ เจ้าคุณพระประยุรวงศเ์ขตธนบุรี ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก โดยการตรวจสุขภาพอนามัย 
ตรวจวัดสายตา และตรวจสุขภาพฟันให้แก่เด็กทุกคนประจำภาคเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมว่ายน้ำประจำ
ทุกสัปดาห์เพื่อเสริมสร้างทักษะ การดูแลช่วยเหลือตนเอง และส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  

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

ปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๖ เด็กแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั ่งใจ อดทนรอคอย             
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ยอมรับพอใจในความสามารถผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกค่านิยมที่ดี              
มีความมั่นใจกล้าสนทนา กล้าแสดงออก โดยครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง     
การเล่น  และปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม ฝึ กให้
ออกมานำเสนอผลงานหรือความคิดเห็นหน้าชั้นเรียนเพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน    
และการรอคอย ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก                    
โดยจัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม เช่น โครงการเด็กดีตระหนักรู้ใฝ่เรียนรู้เพื่อสังคม เป็นต้น 
ส่งเสริมการช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนและครู เด็กสามารถเคารพสิทธิ รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ อดทน     



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๓๓ 

อดกลั้น ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ 
กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ ้มแย้มแจ่มใส จากกิจกรรม Sensory ในตอนเช้าที่เด็กจะหมุนเวียนกันมาทำ
กิจกรรมร่วมกับเพ่ือน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรี ทั้งชื่นชมและมีความสุขกับการได้เรียนรู้เรื่องราว
ต่าง ๆ เกี่ยวกับกรุงธนบุรี ทำให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนทั้งในและ
นอกห้องเรียน ทั้งชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหวมีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ 
ดนตรี ให้เด็กได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน มีปฏิส ัมพันธ์ที ่ด ีก ับเพื ่อนทั ้งในและนอกห้องเร ียน จัดบรรยากาศที ่เอ ื ้อต่อการเรียนรู้                  
จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้ วยความอบอุ่น 
ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอก ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการ
อยู่ร่วมกันในชั้นเรียน ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเด็กเพ่ือออกรายการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ของโทรทัศน์ช่อง Thai PBS ทุกปี โดยเด็กที่ผ่านการคัดเลือกจะได้แสดงความกล้าแสดงออก และการพูด
โต้ตอบด้านวิทยาศาสตร์หรือสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒) กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  

การประเมินพัฒนาการตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ  ปฐมวัย   
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๖ เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเอง และมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษา
ความสะอาด การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยครูได้จัดกิจกรรมทั้งแบบรายบุคคล แบบกลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่เพ่ือให้เด็กเกิดปฏิสัมพันธ์ในสังคม ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านโครงการ การเล่นตามมุมอิสระ รู้จักเก็บของเล่น 
สิ่งของเครื่องใช้ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมหนูน้อย
อนุรักษ์ไทยทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยเรียนรู้จากกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ในหน่วยการเรียนรู้วันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันแม่ วันพ่อ เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมหน่วยการ
เรียนรู้ที ่ให้เด็กเกิดทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม และชุมชน เช่น หน่วยชุมชน หน่วยการสื่อสาร  
หน่วยตลาด เป็นต้น 

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

ปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบ เล่าเรื ่องให้ผู ้อื ่นเข้าใจ                  
ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ มีพัฒนาการสื่อสาร มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรู้
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กรุงธนบุรี กิจกรรมดาราตัวน้อย และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบ STEAM การจัดกิจกรรมศูนย์การเรียน (Learning Center) และการเรียนแบบโครงการ (Project 
Approach)  โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นอนุบาล ๑ ได้จัดการเรียนรู้แบบโครงการ เรื่องสัตว์น้ำ และ 
มด ระดับอนุบาล ๒ ได้จัดการเรียนรู้แบบโครงการเรื่อง เห็ด และ หนังสือ และระดับอนุบาล ๓ ได้จัดการ
เรียนรู้แบบโครงการเรื่อง รถไฟฟ้า ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด วางแผน แก้ปัญหา ค้นคว้าหาคำตอบ และ
สร้างสรรค์ชิ้นงานที่ส่งเสริมทักษะการคิดให้กับเด็ก ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก
แก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
กล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ ในตอนเช้าก่อนเข้าแถวเด็กจะได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมประสาทสัมผัส และ
กิจกรรมเกมการศึกษา เกมเชาว์ปัญญา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้สื่อเทคโนโลยี 
เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ในห้องเรียน เช่น หน่วย
วิทยาศาสตร์น่ารู้ มุมวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนบูรณาการกับหน่วยการสอนเพื่อให้
เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู ้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  และเนื ่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม   
น้องอนุบาล ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบออนไลน์ ซึ่งการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์นั้น 
ทางโรงเรียนได้ออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างครอบคลุม เช่น กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ ที่มีเนื้อหากระชับ และเด็กได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถาม และทดสอบหลังเรียน กิจกรรม
สร้างสรรค์ ให้เด็กได้ลงมือทำจากทางบ้าน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายตาม
คลิปวีดีโอการสอนของคุณครู เป็นต้น 

 
๒. จุดเด่น 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ปฐมวัย) มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบ
ด้านเป็นองค์รวมครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์- จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา   มี
ความสุขในการมาโรงเรียน กล้าแสดงออก สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดี มีทักษะทางภาษา และอนุรักษ์
ประเพณีของความเป็นไทย และโรงเรียนเป็นหน่วยงานในการผลิตบัณฑิตครู ทำให้เด็กได้ทำกิจกรรมที่
หลากหลาย แปลกใหม่จากนักศึกษา เช่น วิชาหุ่นและนิทาน วิชาโภชนาการ วิชาการเล่นของเด็กปฐมวัย  จึง
ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่สอดคล้องคุณลักษณะที่พึ ่งประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐  

๓. จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
พัฒนากระบวนการคิด ฝึกฝนพัฒนาการทักษะสมอง (EF) ด้านการสามารถควบคุมตนเอง มีส่วน

ช่วยสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และจดจ่อความสนใจ กรองสิ่งรบกวน และเปลี่ยนวิธีคิดได้ เพิ่มเติม เพ่ือ
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ส่งเสริมให้พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันไปอย่างเป็นระเบียบแบบแผนตามลำดับขั้น
ของพัฒนาการ และรวมทั้งส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูได้การ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ เพื ่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อไป 

 
๔. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเลิศ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นำเอานวัตกรรมที ่หลากหลายมาใช้ทำให้เด็กเกิดทักษะ 
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น และแก้ปัญหาความแตกต่างในการเรียนรู้เพราะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้              
เป็นรายบุคคล เช่น กิจกรรม Sensory กิจกรรมศูนย์การเรียน และรายกลุ่ม เช่น Steam Education การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) 

 
๕. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  ๑. แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียน 
  ๒. บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน 
  ๓. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
  ๔. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๓ ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปี

การศึกษา ๒๕๖๓ 
  ๕. แบบบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๓ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ๖. ระเบียนสะสม 
  ๗. รายงานสรุปโครงการอาหารกลางวันและอาหารว่าง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ๘. ตารางแบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน 
  ๙. ภาพกิจกรรมกลางแจ้ง 
๑๐. ภาพกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
๑๑. ภาพถ่ายการดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตัว  
๑๒. ตารางบันทึกการแปรงฟัน 
๑๓. แผนการจัดประสบการณ์เก่ียวกับอาหาร 
๑๔. ภาพถ่ายป้ายข้อตกลงในการใช้สนามเด็กเล่น  
๑๕. แผนการจัดประสบการณ์เก่ียวกับความปลอดภัย 
๑๖. ภาพถ่ายกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายบ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๑๗. กิจกรรม “หนูน้อยอนุรักษ์ไทย” 
๑๘. กิจกรรม STEAM Education ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๑๙. ภาพถ่ายกิจกรรมหน้าเสาธง 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๓๖ 

๒๐. ภาพถ่ายกิจกรรมเล่าข่าวหน้าเสาธง 
๒๑. แบบบันทึกเล่าข่าว 
๒๒. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรี 
๒๓. แผนการจัดประสบการณ์เก่ียวกับอารมณ์ 
๒๔. แผนการจัดประสบการณ์เก่ียวกับธรรมชาติ 
๒๕. แผนการจัดประสบการณ์เก่ียวกับวันแม่ 
๒๖. ภาพถ่ายการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
๒๗. กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๓  
      ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒๘. ภาพถ่ายการเป็นผู้นำและผู้ตาม 
๒๙. แผนการจัดประสบการณ์เก่ียวกับมารยาท 
๓๐. กิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๓ ภาคเรียนที่ ๑  
      และภาคเรียนที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๓๑. ภาพถ่ายมุมหนังสือ 
๓๒. ภาพถ่ายกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
๓๓. ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ 
๓๔. การจัดการเรียนรู้แบบ STEAM 
๓๕. ภาพถ่ายกิจกรรมสร้างสรรค์ 
๓๖.  แฟ้มรูปภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

 

๖. ผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายช้ันเรียน และรายพัฒนาการ ๓ ปีต่อเนื่อง 
ประเมินจากพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ของนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น โดยคำนวณคะแนนของนักเรียน

ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ในแต่ละประเด็นพิจารณา 
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แผนภูมิแสดงการประเมินพัฒนาการนักเรียน ที่ได้คะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ-์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา
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แผนภูมิแสดงการประเมินพัฒนาการนักเรียน ที่ได้คะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ-์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๓๘ 

 
 

ตาราง ๒.๑ แสดงผลสรุปมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

 มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับท่ี

ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

การแปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัย

ที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๙๗.๐๙ ๕ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

๙๙.๗๖ ๕ ยอดเยี่ยม 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

๙๙.๗๖ ๕ ยอดเยี่ยม 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื ่อสารได้               
ม ีท ักษะการค ิดพ ื ้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได ้

๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑ ๙๙.๑๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
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ช้ันอนุบาลปีท่ี๑ ช้ันอนุบาลปีท่ี๒ ช้ันอนุบาลปีท่ี๓

แผนถูมิแสดงการประเมินพัฒนาการนักเรียน ที่ได้คะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ-์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๓๙ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒) กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

เนื่องจากสถานศึกษาได้มุ่งเน้นกระบวนการ การจัดประสบการณ์ที่ให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการที่สมวัย
ทั้ง ๔ ด้านซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษาโดยครูผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรม
การจัดประสบการณ์ในหน่วยการจัดการเรียนรู ้โดยบูรณาการด้วย STEAM Education และได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ปกครอง แหล่งเรียนรู้ในชุมชนใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมถ่ายทอดความรู้ จากประสบการณ์
ตรงทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจได้อย่างดี ทั้งนี้  สถานศึกษาได้ดำเนินงานจัดครูผู้สอนให้มีความ
เหมาะสม และครูทุกคนมีความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย โดยมีสบการณ์การสอนและ
จบการศึกษาตรงตามสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ สามารถนำ
ความรู้ที ่ได้รับมาวิเคราะห์และออกแบบการจัดประสบการณ์ให้มีความเหมาะสมกับวัย ของผู้เรียนได้ 
ตลอดจนมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว โดย
ทางสถานศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยการจดบันทึก
ผ่านสมุดลูกรักประจำสัปดาห์ และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อครูผู้สอน ตลอดจนผู้บริหารได้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดประสบการณ์ของคุณครู
ทุกระดับชั้น 
 
๑. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) มุ่งพัฒนากระบวนการบริหารและ
การจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ครอบคลุมด้านวิชาการ โดยโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม
และไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจากการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ด้านครูและบุคลากร โรงเรียนจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการ
จัดประสบการณ์ โดยในห้องเรียนจะมีครูประจำการที ่จบการศึกษาปฐมวัยตรง ๒ คน และนักศึกษา           
ฝึกประสบการณ ์สาขาการศึกษาปฐมวัย ๑ คน และส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม ในการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย  ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการ
เรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือ
การสืบเสาะหาความรู้ ด้านข้อมูลสารสนเทศ มีการอำนวยความสะดวกและให้บริการสื ่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์ เพื ่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู  เช่น คอมพิวเตอร์         
ปริ้นท์เตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร หนังสือ สื่อ คู่มือการสอนของครู ด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน โดย
พยายามจัดระบบบริหารคุณภาพ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมสถานศึกษากำหนดมาตรฐาน
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การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษา จัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน     
มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผล
การประเมินตนเองประจำปี นำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครอง 
ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

ตัวบ่งช้ีมาตรฐานที่ ๒ 
 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุม พัฒนาการทั้ง ๔ ด้านและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒) กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  
โรงเรียนพัฒนาและสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย  

พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที ่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ                 
เน้นการเร ียนรู ้ผ ่านการเล่นและลงมือปฏิบัต ิ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก                        
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพ โรงเรียน              
ได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร มีการประเมินหลักสูตรก่อนการนำไปใช้ และหลังการนำไปใช้  

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  
โรงเรียนมีการจัดครูประจำชั้นที่จบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง และมีประสบการณ์การสอน  

หลายปี ในอัตราส่วนเฉลี่ยครูต่อนักเรียน ๑ : ๑๓ แล้วยังมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ ๕ ประจำห้องทุก
ปีการศึกษา ๑ คน โดยปัจจุบันครูอนุบาลจบปริญญาตรี ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ (และกำลังศึกษาต่อ
ปริญญาโท ๑ คน) ปริญญาเอก ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗  

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  



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔๑ 

โรงเรียนได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นซึ่งเอ้ือต่อการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวก
โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ            
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่นจัดให้มีสื่ออุปกรณ์ ของเล่น  ของใช้ มุมหนังสือ 
เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย เช่นมุมบ้าน                 
มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมดนตรีในห้องเรียน จัดให้มีเครื ่องเล่นสนาม พื ้นที ่สำหรับแปรงฟัน ล้างมือ                          
ทำความสะอาดร่างกาย  ห้องน้ำห้องส้วม ลานสำหรับรับประทานอาหาร พร้อมอุปกรณ์ที ่จำเป็นและ
เหมาะสมกับเด็ก มีการซ่อมแซมและตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยการแจ้งซ่อมอุปกรณ์                   
กับหน่วยงานอาคารและสถานที่ให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง               
สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่พอเพียง 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  
สถานศึกษาได้อำนวยความสะดวก และสนับสนุนสื่อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้ครูสามารถ

นำมาใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน โดยจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ มีระบบ
การจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อปรับปรุงห้องเรียน สภาพแวดล้อมบริเวณสถานศึกษา รวมไปถึงเอื้ออำนวยใน การ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จากต้นสังกัดเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนสอนด้วยระบบออนไลน์ให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึง และ ได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง ทำการศึกษาวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและกำหนดวิธีการดำเนินการโครงการ วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ความต้องการของสถานศึกษา เพ่ือดำเนินงานตามแผน และการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อนำ
ผลการตรวจสอบไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการในแผนงานต่อไป 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  
โดย สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับ
กับมาตรฐาน ที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาติดตาม ผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้ หน่วยงานต้นสังกัด 

 
๒. จุดเด่น 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ปฐมวัย) มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพและมี การบริหารจัดการของผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพ



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔๒ 

ทุกกลุ่มบริหาร โดยมีกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา การศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัดทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ดำเนินการพัฒนางานวิชาการเน้น คุณภาพของเด็กปฐมวัยรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีทักษะทางภาษา รักษา
ความเป็นไทย เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความ
เชี ่ยวชาญตรงตามความต้องการให้สามารถสร้าง  และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 

๓. จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ PDCA เพื่อใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน โดยจัดประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน และบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน สนับสนุนให้
ครูมีการพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์นวัตกรรม เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงบน
ฐานข้อมูลเดียวกันเพ่ือลดความซ้ำซ้อนของงาน  

 

๔. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเลิศ 
- 

๕. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑. แผนปฏิบัติการประจำปี (SAR) ๒๕๖๓ 

  ๒. แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสเด็จเจ้าพระยา 

  ๓. แผนปฏิบัติราชการโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสเด็จเจ้าพระยา ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 

  ๔. ทะเบียนคุมวัสดุการรับ-จ่ายปีงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ๕. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

  ๖. หลักสูตรสถานศึกษา 

  ๗. หลักสูตรสถานศึกษาเล่มปรับปรุง ๒๕๖๓ 

  ๘. รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

             ๙. การเตรียมความพร้อมน้องอนุบาลด้วยรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การ การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

๑๐. กิจกรรมการคัดกรองเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) 

๑๑. รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
         ๑๒. แฟ้มประวัติบุคลากร 

           ๑๓. รายชื่อนักเรียนและคุณครูประจำชั้นเรียนอนุบาลปีที่ ๑-๓ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔๓ 

           ๑๔. แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง 

           ๑๕. บันทึกลูกรัก 

           ๑๖. ระเบียนสะสม 

           ๑๗. บัญชีเรียกชื่อ 

           ๑๘. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 

           ๑๙. ภาพถ่ายสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

           ๒๐. รายงานการประชุมของสถานศึกษา 

           ๒๑. ผลรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

           ๒๒. กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายบ้านโครงเรียน 

          ๒๓. รายงานสรุปโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

           ๒๔. รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อคุณครู 
           ๒๕. ภาพถ่ายดาราตัวน้อยปี ๒๕๖๓ 

           ๒๖. ภาพการจัดประสบการณ์โครงการ (Project Approach) 
           ๒๗. ภาพกิจกรรม Sensory 

๒๘. แผนการจัดประสบการณ์บูรณาการ STEAM  
           ๒๙. ภาพการจัดประสบการณ์บูรณาการ STEAM  
           ๓๐. ภาพการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียน (Learning Center) 
ตาราง ๒.๒ แสดงผลสรุปมาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับที่ได้ การแปลผล 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  

สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด

ประสบการณ์ 
๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้                
อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 

๕ ยอดเยีย่ม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง          
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๕ ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ ๒ ๕ ยอดเยี่ยม 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔๔ 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒) กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

๑. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย)  ให้ความสำคัญในการจัด

ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ด้วย
ความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐาน คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน้นการจัดประสบการณ์ที่ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ให้เด็กกระทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการบูรณาการ โดยใช้นวัตกรรมและแนวคิดที่หลากหลาย  ได้แก่ การจัด   
การเรียนการสอนแบบ STEAM การสอนแบบโครงการ (Project Approach) การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์
การเรียน (Learning Center) เพื ่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู ้ที ่เหมาะสมกับวัย ไม่เร ่งรัดวิชาการ                
และเน้นเด็กเป็นสำคัญ นอกจากนี้ครูยังวัดและประเมินผลเด็กเป็นรายบุคคล และมีการสื่อสารผู้ปกครอง                 
เป็นระยะเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ โดยใช้สมุดบันทึกลูกรัก ข่าวสารถึงผู้ปกครอง และสมุดรายงาน
ประจำตัว 

  ตัวบ่งช้ีมาตรฐานที่ ๓ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  
โรงเรียนส่งเสริมและมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาทุกด้าน               

อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญา โดยการจัดกิจกรรมประจำวัน ๖ กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษา และกิจกรรมกลางแจ้ง 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมว่ายน้ำ เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถของเด็กในยุคปจัจุบัน 
โดยครูผู้สอนมีความสามารถและความชำนาญในการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมตามวัย ให้เด็กเกิดการ
พัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายและมีความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป อีกทั้งยังจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) มุ่งเน้นให้เด็กได้มีทักษะ ในการเรียนรู้เกี ่ยวกับสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวเด็กอย่างลุ่มลึกด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑  เริ่มต้นโครงการ : ทบทวน
ความรู้และความสนใจของเด็ก ระยะที่ ๒ พัฒนาโครงการ : การศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่
เรียนรู้  และระยะที่ ๓ การสรุปโครงการ : ประเมิน สะท้อนกลับและแลกเปลี่ยนงานโครงการ ซึ่งจาก
กระบวนเหล่านี้ทำให้เด็กรู้วิธีการเรียนรู้ และวิธีการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับเด็ก ทำให้เด็กสามารถพิจารณา
ข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล โดยการนำเอาข้อมูลต่างๆที่ได้มาเปรียบเทียบวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วจึงพิจารณาถึง
ความถูกต้องและประโยชน์ได้ตามความสามารถของวัย จะช่วยทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองต่อไป  



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔๕ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน (Learning Center) มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาตนเองเป็น
รายบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ โดยการให้เด็กได้เรียนรู้ตามความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของ
ตนเอง ด้วยการลงมือสำรวจ ตรวจสอบ และทดลองสื ่อตามความคิดของตนเอง เพื ่อเรียบเรียง  หรือ           
จัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ซ้ำ ๆ จนเหมาะสมกับระดับความเข้าใจของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเปิด
โอกาสให้เด็กได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากยิ่งขึ้น ในการทำกิจกรรมร่วมกันหรือการช่วยเหลือเพื่อน ซึ่งการ
เรียนแบบนี้เป็นการช่วยเสริมสร้างความม่ันใจและการยอมรับนับถือความสามารถในตนเองของเด็กอีกด้วย  

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

ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ ผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบแบบ STEAM อย่างเต็มรูปแบบ 
ซึ่งมุ่งเน้นให้เด็กได้นำความรู้ใน ๕ สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และ
คณิตศาสตร์ ไปใช้แก้ปัญหา หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นตามหน่วยการเรียน ด้วยประสบการณ์ตรงผ่านสื่อ
และเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยการลงมือปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด เพื่อเชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันของเด็กได้ 

ชื่อผลงาน : กิจกรรม STEAM Education 
หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
การจัดประสบการณ์สตีมศึกษา (STEAM Education) เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการจัด

ประสบการณ์การเร ียนร ู ้ โดยการบ ูรณาการศาสตร ์ ๕  ศาสตร ์  ได ้แก ่  S (Science) ว ิทยาศาสตร์                      
T (Technology) เทคโนโลยี E (Engineering) วิศวกรรมศาสตร์ A (Arts) ศิลปะ และ M (Mathematics) 
ซึ่งการจัดประสบการณ์สตีมศึกษา (STEAM Education) เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้ความรู้และทักษะ
ในด้านต่าง ๆ ผ่านการทำกิจกรรมที่หลายหลาย เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของเด็กปฐมวัย โดยจะส่งเสริม
ให้เด็กปฐมวัยได้พัฒนาทักษะการคิด ทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการ
สื่อสาร ในรูปแบบการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning ซึ่งทักษะดังกล่าวนี้เป็น ทักษะการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย นำไปสู่การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ของเด็กปฐมวัยต่อไป 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(ปฐมวัย) จึงได้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตีมศึกษา (STEAM Education) นำมาบูรณาการที่ใช้
ความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ ผ่านการทำกิจกรรมที่หลายหลาย เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งจัดกิจกรรมที่สอดคล้องทั้งสาระที่ควรเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ 

วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมทำงานกลุ่ม
ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔๖ 

๒. เพื่อจัดประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นจริงที่เกิดขึ้น
จริงในชีวิต และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๓. เพื่อจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกล้าในการแสดงออก โดย
ผู้สอนต้องเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในกลุ่ม และในชั้นเรียนสม่ำเสมอ เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจให้กับ ผู้เรียนในการกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา 

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  แนวคิดพื ้นฐานของการจ ัดประสบการณ์ได ้พ ัฒนาจากแนวคิดของสตรี ม STEAM 
Education ของ Georgette Yakman ซึ ่งมีพื ้นฐานจากปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ของ 
ศาสตราจารย์ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ ่มพฤติกรรม และทฤษฎีการเรียนรู้ เพ่ือ
เสริมสร้างการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้จากการสร้างสรรค์ชิ้นงาน นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ด้วย
ตนเอง โดยอาศัยกระบวนการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวของ STEAM Education คือ การจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการข้าม กลุ่มสาระวิชา ( Interdisciplinary Integration) ระหว่าง ศาสตร์สาขา   
ต่าง ๆ ได้แก่ โดยการบูรณาการศาสตร์ ๕ ศาสตร์ ได้แก่ S (Science) วิทยาศาสตร์  T (Technology) 
เทคโนโลยีE (Engineering) วิศวกรรมศาสตร์ A (Arts) ศิลปะ และ M (Mathematics) โดยนำจุดเด่นของ
ธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่าง ลงตัว เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ทุก
แขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน ซึ่งอาศัยการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครูผู้สอนหลายสาขาร่วมมือกัน เพราะในการทำงานจริงหรือในชีวิตประจำวันนั้น
ต้องใช้ความรู้หลายด้านในการทำงานทั้งสิ้นไม่ได้แยกใช้ ความรู้เป็นส่วนด้านใดด้านหนึ่ง นอกจากนี้ STEAM 
Education ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะสำคัญในนำไปสู่การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งเป็น
ทักษะที่จำเป็นอีกด้วย 

การดำเนินงาน/กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติ 
ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์บูรณาการตามแนวคิดของ STEAM Education โดยมี

ขั้นตอนสำคัญของกระบวนการ ๕ ขั้นตอน มีการดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ระบุปัญหา คือ การนำเข้าสู่กิจกรรมโดยการเล่านิทาน เพลง คำคล้องจอง ปริศนา       
คำทาย เพื่อกำหนดสถานการณ์ต่างๆ พร้อมกับใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ ร่วมกันระดมความคิดเห็น
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปถึงปัญหาว่า ปัญหาคืออะไร มีสาเหตุมาจากสิ่งใด 
  ๒. ค้นหาแนวคิดที่เกี ่ยวข้อง คือ การสำรวจโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อศึกษา
ค้นคว้า แสวงหาวิธีการ แนวทางในการแก้ปัญหาจากสื่อที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาสร้าง หรือ
ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ที่สนใจ 

๓. วางแผนและพัฒนา คือ การเลือกวิธี/แนวทางการแก้ปัญหาด้วยการอธิบายเพ่ือนำเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาที่ตนเองเลือก ให้ผู้อื่นเข้าใจว่ามีวิธีการอย่างไร และใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง โดยการวาดภาพ
ออกแบบชิ้นงานของตนเอง 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔๗ 

๔. ทดสอบและประเมิน คือ การลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาเพื่อหาวิธีการและขั้นตอนที่ได้
วางแผนไว้ตามความคิดของตนเอง และทดสอบชิ้นงานตามเงื ่อนไขหรือข้อจำกัดที่กำหนด โดยสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพให้มากขึ้น 

๕. นำเสนอผลลัพธ์ คือ การนำเสนอชิ้นงานที่แปลกใหม่ของตนเอง โดยการสนทนาถึงผลที่
เกิดขึ้น จากการลงมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหา แนวทางแก้ไขและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของ
ผลงานที่สร้างขึ้น และการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น 

แผนการดำเนนิงาน/ ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
  - ตลอดปีการศึกษา 

ผลการปฏิบัติงาน 
  ๑. เด็กปฐมวัย  
       ปีการศึกษา ๑๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ปฐมวัย) 
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ จำนวนทั้งหมด ๗๙ คน ได้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู ้แบบ 
STEAM Education เพื่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน  ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้าน
สังคมและด้านสติปัญญา โดยได้รับผลสำเร็จที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานตาม
รูปแบบวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของครูในการจัดประสบการณ์มีผลการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

 
 

๒. พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
       พ่อแม่ ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจพร้อมทั้งให้ความร่วมมือเป็นอย่ างดีในการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์การเรียนรู้แบบ STEAM Education เช่น การจัดหาสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้กับบุตรหลาน
  

๙๖.๕๗ ๙๖.๕๒ ๙๘.๒๐๑๐๐ ๙๙.๓๐ ๙๙.๗๖๑๐๐ ๙๙.๓๐ ๑๐๐๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

ช้ันอนุบาลปีท่ี๑ ช้ันอนุบาลปีท่ี๒ ช้ันอนุบาลปีท่ี๓

แผนถูมิแสดงการประเมินพัฒนาการนักเรียน ที่ได้คะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ-์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔๘ 

  ๓. อ่ืนๆ  
ครูดำเนินการจัดประสบการณ์การเร ียนรู ้แบบ  STEAM Education และสื ่อสารกับ

ผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
ปัจจัยท่ีทำให้วิธีการประสบความสำเร็จ 

  ๑. เด็กปฐมวัยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยความ
สนุกสนานกับการเรียนรู้ผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ STEAM Education บูรณาการ ๖ กิจกรรม
หลัก 
  ๒. ผู้บริหาร คณะครู พ่อแม่ และผู้ปกครองให้ความร่วมมือพร้อมทั้งสนับสนุนเป็นอย่างดีใน
การจัดกิจกรรมทั้งด้านงบประมาณ สื่อการเรียนรู้ และขวัญกำลังใจเป็นอย่างดี 
  ๓. การวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบทำให้ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ  
STEAM Education บูรณาการ ๖ กิจกรรมหลัก ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตราฐานการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑. เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถคิดค้น สร้างสรรค์ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ 

ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 
  ๒. เด็กปฐมวัยมีทักษะในการทำงานกลุ่ม ทำงานร่วมกับผู้อื ่น จากสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกิดข้ึน ได้อย่างสร้างสรรค์  
  ๓. เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆได้ โดยใช้กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ที่
พัฒนาขึ้นได้เรียนรู้แบบองค์รวม 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  
โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยภายในห้องเรียนมีขนาดพื้นที่

กว้างขวางพอเหมาะสำหรับทำกิจกรรมทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย มีพื้นที่เล่นตามมุม มีการตกแต่งห้องเรียน
ให้สดใส และมีความหมายต่อการเรียนรู้ของเด็ก มีการจัดบอร์ดที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  มีการจัดมุม
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กสามารถเข้าเล่นได้ด้วยตนเอง มีสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อ                    
การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนสอดคล้องกับหน่วยการเรียน และมีพื้นที่ในการจัดเก็บของใช้ส่วนตัว          
เป็นสัดส่วน ส่วนภายนอกห้องเรียนมีพื้นที่รองรับในการทำกิจกรรมสำหรับกลุ่มใหญ่หรือต้องการเคลื่อนไหว
กว้าง ๆ มีห้องนิทานเพื ่อส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้าของเด็ก และมีห้องสื ่อการเรียนสำหรับเด็ก                            
ในการทำกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง นอกจากนี้โรงเรียนยังใช้สถานที่ของทางมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น สระว่ายน้ำ สนามหญ้า บ้านเอกะนาค ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องแทบเล็ต ห้องส มุด 
สำนักศิลป์และวัฒนธรรม เป็นต้น 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔๙ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  
ครูมีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น          

การสังเกต การสอบถาม การสำรวจ การวิเคราะห์ และการติดตามผลพัฒนาการของเด็ก จากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ รวมทั้งให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการป ระเมิน        
เพ่ือได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 
๒. จุดเด่น 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ปฐมวัย) มีสื ่อ เทคโนโลยี ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความพร้อมทางด้านการพัฒนาแนวทางจัดประสบการณ์ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ปฐมวัย) มีความรู้ความสามารถ
และ มีความตั้งใจในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผลิตสื่อการสอน 
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของเด็ก
ปฐมวัยในยุค Thailand ๔.๐ เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กปฐมวัยอย่างเต็มตามศักยภาพ 
รวมทั้งโรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ครูและ ชุมชนองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้เข้ามามีส่วน
ร่วมและให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ครบสมบูรณ์ 
 
๓. จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย ส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนา ทักษะทางภาษาตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถ
ออกแบบวิธีการประเมินที่หลากหลายโดยใช้เครื่องมือการวัดการประเมินที่เหมาะสมสำหรับเด็กปกติ  และ
เด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญ 
 
๔. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเลิศ 
 - 
๕. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  ๑. บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน 
  ๒. แบบประเมินพัฒนาการของนักเรียน 
  ๓. ระเบียนสะสม 
  ๔. สมุดบันทึกลูกรัก 
  ๕. แผ่นพับข่าวสารถึงผู้ปกครอง 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕๐ 

  ๖. แฟ้มประวัติบุคลากร 
  ๗. แฟ้มประเมินบุคลากร 
  ๘. ปฏิทินแผนการจัดประสบการณ์ 
  ๙. แผนการจัดประสบการณ์ 
๑๐. แผนการจัดประสบการณ์บูรณาการ STEAM 
๑๑. ภาพการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียน (Learning Center) 
๑๒. ภาพการจัดประสบการณ์โครงการ (Project Approach) 
๑๓. ภาพบรรยากาศห้องเรียนและสภาพแวดล้อม 
๑๔. ภาพการจัดกิจวัตรประจำวัน    
๑๕. ภาพถ่ายสื่อการเรียนรู้ 
 

ตาราง ๒.๓ แสดงผลสรุปมาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับที่ได้ การแปลผล 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการ ทุก

ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยี    
ที่เหมาะสมกับวัย 

๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ประเม ินพ ัฒนาการ เด ็กตามสภาพจร ิ งและ             
นำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๕ ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ ๓ ๕ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕๑ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 จากการทบทวนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นำไปสู่การ
วางแผนร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพศึกษาด้านผู ้ เร ียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ ่งโรงเร ียนได ้มี
กระบวนการพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน พบว่าในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจัด
การศึกษา โรงเรียนไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทางโรงเรียนจึงประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะครูและผู้บริหารเพื่อวางแผนการจัดการศึกษา จึงเกิดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ทั้งการเรียนออนไลน์ 
และการมาเรียนที่โรงเรียนแบบสลับกลุ่มเรียนจนสถานการณ์ดีขึ้นจึงกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติ 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการสู่มาตรฐานสากล และยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น โดยจัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยการจัดทำโครงงานพัฒนาผู้เรยีน
ให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู ้และคุณธรรมไปพร้อมๆ กัน ส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน        
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการ
มอบหมายภาระงาน/ชิ้นงานสำคัญ ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการทำงานร่วมกัน 
สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการพัฒนาชิ้นงาน
และนำเสนอผลงานของตนได้อย่างสมเหตุสมผล และในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ในโรงเรียน ทาง
โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมที่จัดขึ ้นอย่างหลากหลาย มี
คณะกรรมการนักเรียนเป็นตัวแทนในการคิดและดำเนินกิจกรรม โดยมีคณะครูเป็นผู้ให้คำปรึกษาและอำนวย
ความสะดวก ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง  
รอบด้าน ทั้งด้านความรู้ การวางแผนการทำงาน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การทำงานร่วมกับผู ้อื ่น และการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล โรงเรียนพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และสัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา มีการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก Internet และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เป็นผู้เรียนเป็น
สำคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนจัดทำเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
นำเสนอข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนลงในเว็ปไซต์ รวมทั้งแจ้งในกลุ่มไลน์ที่ตั้งขึ้นในแต่ละงาน 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕๒ 

ซึ่งในส่วนของโรงเรียนนั้นได้มีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้มีความพร้อมและทันต่อการใช้งาน สนับสนุนให้
ผู้สอนใช้สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาและตรวจสอบการใช้งานของห้องเรียน 
Google Classroom 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในส่วนของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนั้น 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เติบโตอย่างสมบูรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการแสดงผลงาน
นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ในวันสำคัญต่างๆ  การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ครูผู้สอนได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพเต็มความสามารถ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที ่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดำเนิน
หลากหลายกิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมเน้นฝึกให้นักเรียน รู้จักปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน เข้าใจกัน
และกัน ยอมรับความคิดเห็นของกันและกันเมื่อต้องร่วมกันตัดสินใจ หรือแก้ปัญหา ด้านสุขออนามัยสุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม โรงเรียนมีการตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของนักเรียนทุกคน 
ทุกภาคเรียน มีการตรวจสอบสภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน ดำเนินการรณรงค์ป้องกัน  ยาเสพติด     
การจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในรายวิชาพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ครูผู้สอนได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้และทักษะต่าง ๆ ให้
นักเรียนรักการเล่นกีฬาและรักการออกกำลังกาย กิจกรมส่งเสริมการออกกำลังกาย และพัฒนาความสามารถ
ด้านกีฬา งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดทำระบบคัดกรองนักเรียนและแนวทาง
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล  

 
๒. ผลการดำเนินงาน 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการสื่อสาร คิดคำนวณและคิดวิเคราะห์ รวมทั้ง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้ดี รู้จักวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย 
กลา้แสดงออกและแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้
จากสื่อและเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น
ตลอดจนผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมี
ประโยชน์ ปลูกฝังด้านสุขอนามัย ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย   
คนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ทั้งนี้ มี
ผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕๓ 

ตาราง ๒.๔ แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลประเมิน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    

 ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดคำนวณ 

๘๐.๐๐ ๘๑.๕๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๘๐.๐๐ ๘๓.๓๘ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๘๐.๐๐ ๘๑.๘๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๘๐.๐๐ ๘๕.๑๘ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘๐.๐๐ ๘๔.๑๔ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๘๐.๐๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    

 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

๘๐.๐๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐.๐๐ ๙๕.๕๓ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๓) การยอมรับที ่จะอยู ่ร ่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๘๐.๐๐ ๙๔.๖๙ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๘๐.๐๐ ๘๐.๔๑ สูงกว่าเป้าหมาย 
สรุปภาพรวมคุณภาพของผู้เรียน  ๘๐.๐๐ ๘๘.๖๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

 
จากตารางที่ ๒.๔ แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕๔ 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ตาราง ๒.๕  แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเด็นพิจารณา 

จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน   
(ร้อยละ) 

๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยระดบัดี (๓.๐) ขึ้นไป
ทุกระดับชั้น 

๑,๑๘๗ ๘๗๒ ๗๓.๔๖ 

๒. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับดี (๓.๐) ขึ้นไป
ทุกระดับชั้น 

๑,๑๘๗ ๘๑๘ ๖๘.๙๑ 

๓. ผลสัมฤทธ์ิทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความระดับดีเยี่ยม รายวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้น 

๑,๑๘๗ ๑,๑๐๕ ๙๓.๐๙ 

๔. ผลสัมฤทธ์ิทางการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนด้าน
ทักษะการคิดระดับดีเยีย่ม ในรายวิชาคณิตศาสตร์ทุกระดบัช้ัน 

๑,๑๘๗ ๑,๐๗๘ ๙๐.๘๒ 

รวมเฉลี่ย ๘๑.๕๗ 

 จากตาราง ๒.๕ พบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๗ ระดับคุณภาพดีเลิศ 

๒. จากการที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีการวางแผนการดำเนินงาน 
กิจกรรม โครงการต่าง ๆ มุ่งเน้นการทำโครงงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการอภิปรายร่วมกันอย่างมีเหตุผลและสามารถนำ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม  ผลการ
ประเมินด้านความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล ประเมินจากผลรายงานการอ่าน วิเคราะห์ เขียน ในรายวิทยาศาสตร์เนื่องจากทางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตรเ์ป็นกลุ่มสาระที่เน้นทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ มีการทดลอง 
การอภิปรายในทุกระดับชั้น ดังนั้นจึงใช้ผลการรายงานการอ่าน คิดวิเคราะห์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  ตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นตัวชี้วัดในการประเมิน เมื่อประเมิน พบว่านักเรียนมี
ผลการประเมิน ระดับดีมาก จำนวน ๑๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๐ และระดับดีเยี่ยม จำนวน ๙๙๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๐ ดังนั้น สรุปได้ว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามี
ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนในระดับดีเยี ่ยม มีทั้งหมด ๑,๑๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๔๐ ระดับคุณภาพดีเลิศ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕๕ 

๓. ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการนำความรู้ ความสามารถ คิดค้นนวัตกรรม
แนวความคิดใหม่ ๆ ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ใน
การสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ และสามารถปรับปรุงงานเดิมให้ดีขึ้น แล้วนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๗ 
สรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ผลการประเมินระดับคุณภาพดีเลิศ 

๔. การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้ ทักษะ
และมีความสมารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือค้นคว้าหาความรู้หาข้อมูลต่าง ๆ นำมา
ทำแบบฝึกหัด ทำรายงาน สร้างชิ้นงาน การจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการ
ค้นคว้าหาข้อมูลตามแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนจำนวนผ่านการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก จำนวน ๑,๑๓๔ คน จากจำนวนนักเรียนที่ ๑,๑๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๓ มีความรู้ทักษะ และมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

๕. ผลการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร จำนวนผู้เรียนร้อยละ 
๘๕.๔๔ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ 
ตาราง ๒.๖ แสดงจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป        

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
วิชา ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ เฉลี่ยรวม 

ภาษาไทย ๖๕.๙๑ ๖๕.๒๖ ๗๔.๔๔ ๕๘.๓๓ ๘๔.๔๘ ๗๙.๑๗ ๖๙.๙๔ 

คณิตศาสตร์ ๘๖.๓๖ ๗๐.๕๓ ๘๕.๕๖ ๖๑.๔๖ ๗๔.๑๔ ๗๕.๐๐ ๗๕.๓๕ 

วิทยาศาสตร์ ๙๒.๐๕ ๘๙.๔๗ ๙๔.๔๔ ๙๑.๖๗ ๙๓.๑๐ ๗๐.๘๓ ๘๘.๙๘ 

สังคมศึกษาฯ ๘๙.๗๗ ๘๒.๑๑ ๘๕.๕๖ ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๒๑ ๘๘.๘๙ ๘๘.๙๘ 

สุขศึกษาฯ ๙๖.๕๙ ๙๓.๖๘ ๙๗.๗๘ ๙๓.๗๕ ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๒๒ ๙๖.๑๙ 

ศิลปะ ๘๘.๖๔ ๙๔.๗๔ ๙๕.๕๖ ๙๘.๙๖ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๙๙ 

การงานอาชพี ๘๙.๗๗ ๙๑.๕๘ ๙๐.๐๐ ๙๒.๗๑ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๓๙ 

ภาษาตา่งประเทศ ๘๕.๒๓ ๘๖.๓๒ ๗๗.๗๘ ๖๘.๗๕ ๗๕.๘๖ ๒๒.๒๒ ๗๐.๗๔ 

 ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ เฉลี่ยรวม 

ภาษาไทย ๖๓.๘๓ ๖๙.๘๑ ๗๓.๔๗ ๕๔.๙๓ ๙๖.๔๘ ๙๖.๒๓ ๗๖.๐๒ 

คณิตศาสตร์ ๗๓.๔๐ ๕๙.๔๓ ๓๔.๖๙ ๘๗.๓๒ ๔๒.๒๕ ๘๖.๗๙ ๖๔.๒๔ 

วิทยาศาสตร์ ๖๒.๗๗ ๗๗.๓๖ ๘๘.๗๘ ๘๔.๕๑ ๘๐.๙๙ ๘๘.๖๘ ๘๐.๙๖ 

สังคมศึกษาฯ ๙๒.๕๕ ๙๗.๑๗ ๙๘.๙๘ ๗๙.๕๘ ๙๓.๖๖ ๙๐.๕๗ ๙๑.๔๒ 

สุขศึกษาฯ ๙๗.๘๗ ๙๙.๐๖ ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๐๗ ๙๕.๗๗ ๙๖.๒๓ ๙๗.๐๙ 

ศิลปะ ๙๐.๔๓ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๓๐ ๙๗.๘๙ ๙๙.๐๖ ๙๗.๙๗ 

การงานอาชพี ๖๘.๐๙ ๖๔.๑๕ ๑๐๐.๐๐ ๗๖.๐๖ - - ๙๓.๖๓ 

ภาษาตา่งประเทศ ๕๘.๕๑ ๙๐.๕๗ ๔๑.๘๔ ๘๔.๕๑ ๘๓.๑๐ ๙๑.๕๑ ๗๖.๖๐ 

ระดับช้ัน 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕๖ 

 
ตาราง ๒.๗ แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระดับชั้น 

วิชา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ภาษาไทย ๖๘.๖๐ ๗๐.๖๕ ๗๒.๙๘ 

คณิตศาสตร์ ๖๕.๔๗ ๗๐.๙๐ ๖๙.๘๐ 

วิทยาศาสตร์ ๗๕.๗๗ ๘๑.๕๑ ๘๔.๙๗ 

สังคมศึกษาฯ ๙๑.๖๕ ๙๑.๘๗ ๙๐.๒๐ 

สุขศึกษาฯ ๘๓.๓๓ ๘๐.๓๕ ๙๖.๖๔ 

ศิลปะ ๗๖.๒๕ ๘๓.๔๒ ๙๖.๙๘ 

การงานอาชีพ ๙๒.๙๘ ๗๙.๘๕ ๙๓.๕๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๕๒.๒๐ ๖๐.๘๖ ๗๓.๖๗ 

คะแนนเฉลี่ย ๗๕.๗๘ ๗๗.๔๓ ๘๔.๘๔ 

 
 ๖. การดำเนินกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความรู้และทักษะในการวางแผนการเพื่อสร้างอาชีพ เรียนรู้ข้อมูล
อาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพ เมื่อมีความประสงค์ หรือมีความจำเป็นที่
ต้องหารายได้เพิ่ม และได้ฝึกปฏิบัติการทางอาชีพตามความถนัดและสนใจ และมีเจตคติ ความพึงพอใจ 
ความคิด ความรู้สึกที่ดีต่องานอาชีพ การดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแนะแนว ในทุก
ระดับชั้น ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดำเนินการจัดบริการแนะแนว
ด้านอาชีพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียน ได้ฝึกทักษะหรือเทคนิคการเรียนที่มีประสิทธิภาพ รู้จักการวางแผนเรียนที่ดี รู้ช่องทางการศึกษา
และการเลือกทางศึกษาต่อ ตลอดทั้งมีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานและการประก อบ
อาชีพ ตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ ได้สำรวจอาชีพ มีการตัดสินใจและวาแผน
ด้านอาชีพ ตรียมตัวเพื่อเข้าสู่อาชีพและพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ และรู้จักชีวิตและสั งคมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รู้จักตนเองและรู้คุณค่าของตน ปรับตัวและแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ฝึกทักษะ
ชีวิตและทักษะทางสังคม เพ่ือให้บุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวบ่งชี้อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕๗ 

 ๗. ผลการประเมินผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

๘. ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีไทย มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมายที่กำหนด มีการดำเนินการต่อเนื่องทุกกิจกรรม ทำให้นักเรียนมีซึมซับถึงวัฒนธรรมความเป็นไทย 
และคุณค่าและของดีในชุมชน จากแบบสอบถาม เรื่องผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ของ
นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๑ -          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่มีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย โดยแสดง
ความชื่นชม อนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย และท้องถิ่นอยู่ใน
ระดับดีมาก จำนวน ๑,๑๓๔ คน จากจำนวนนักเรียนที่ ๑,๑๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๓ ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม 

๙. จากผลการประเมินผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย พบว่า 
นักเรียนมีคุณลักษณะตามตัวบ่งชี้ ระดับดีข้ึนไป จำนวน ๑,๑๒๔ คน จากนักเรียน ๑,๑๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ    
๙๔.๖๙  มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

๑๐. นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย เจริญเติบโตตามวัย มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานการ 
เจริญเติบโตตามวัยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา ผ่านเกณฑ์กรประเมินในระดับดีขึ ้นไป จำนวน ๘๐๕ คน จากจำนวน
นักเรียนหมด ๑,๑๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๒ นักเรียนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมการแสดงออกมอง
โลกในแง่ดี เข้าใจและภาคภูมิใจในตนเอง มีความสามารถในการสื ่อสาร และสร้างความสัมพัน ธ์ผู ้อ่ืน       
กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเพศและวัย บทบาทหน้าที่ มีทักษะชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และมี
คุณค่าในสังคม ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป จำนวน ๑,๑๐๔ คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 
๑,๑๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อยปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน โดยสรุปผลการดำเนินกรเพื่อดูสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคม ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ที่อยู่นระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 
๓. จุดเด่น 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีพัฒนาการทางการเรียนสูงขึ้น โดย
ใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนทเสศ และการสื่อสาร แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการ 
นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕๘ 

๔. จุดที่ควรพัฒนา 
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง

นวัตกรรม เพิ่มเติม 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เน้นทักษะการคิดและ

ความรับผิดชอบ ฝึกนักเรียนให้คิดอย่างเป็นระบบโดยเชื่อมโยงกับการคิดแบบ STEM เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
คิดแบบบูรณาการกลุ่มสาระได้ 
 ๓. ส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมโครงการ
แก้ปัญหานักเรียนบางรายที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ 
 
๕. แนวทาง/แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ ๑ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติการที่ ๒  ส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียน 

 
ตาราง ๒.๘ แสดงผลสรุปมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/

ระดับท่ีได้ 
เทียบระดับ 
คุณภาพ การแปลผล ร่องรอย/หลักฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    ๑. โครงการและสรุปโครงการ ที่

สนับสนุนในมาตรฐานที่ ๑ ได้แก่  
-พัฒนาตามหลกัสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล  
-ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-หนูน้อยรกัการอ่าน 
-ชวนน้องอ่านกับพิชซ่า 
-ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
-ส่งเสริมประชาธิปไตยภายใน
โรงเรียน  
-อาหารกลางวัน 
-ตรวจสุขภาพประจำปแีก่นักเรียน 
-กิจกรรมพัฒนผู้เรียน(ลูกเสือ,          
แนะแนว)  
-ค่ายภาษาอังกฤษ 
-ค่ายวิทยาศาสตร์ 
-บักทักการประชุม 
-หนังสือราชการ 
 

 ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ 

๘๑.๕๗ ๔ ดีเลิศ 

 ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย ่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

๘๓.๓๘ ๔ ดีเลิศ 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๘๑.๘๐ ๔ ดีเลิศ 
 ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
๘๕.๑๘ ๔ ดีเลิศ 

 ๕) มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๘๔.๑๔ ๔ ดีเลิศ 

 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที ่ด ีตามที่

สถานศึกษากำหนด 
๑๐๐  

๕ 
 

ยอดเยี่ยม 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๙๕.๕๓ ๕ ยอดเยี่ยม 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๕๙ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ 

กำหนดกลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ 
โครงการ/กิจกรรม 

กำหนด 
ผู้รับผิดชอบ 

กำหนด 
การประเมิน 

การวิเคราะห์ผล การปรับปรุง 

เป้า แผน ผล 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/

ระดับท่ีได้ 
เทียบระดับ 
คุณภาพ การแปลผล ร่องรอย/หลักฐาน 

 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

๙๔.๖๙  
๕ 

 
ยอดเยี่ยม 

 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๘๐.๔๑ ๔ ดีเลิศ 

ค่าเฉลี่ย ๘๘.๖๗ ๔ ดีเลิศ  

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ (RBM : Result 
Based Management) เป็นการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มีการวิเคราะห์ผล
การจัดการศึกษาที่ผ่านมา จัดการประชุมระดมความคิดเห็น วางแผน กำหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษา
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร โดยดำเนินการนำ
วิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบโดยนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ มากำหนดกลยุทธ์ นำไปสู่การ
จัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และกำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดการประเมินหลังจาก
ปฏิบัติตามแผนมีการวิเคราะห์ผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นวงจร ดังภาพการนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ 
 

    การนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 

ในด้านการบริหารจัดการนั้นโรงเรียนได้จัดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนออกเป็น ๓ ฝ่าย ได้แก่ 
ฝ่ายปฐมวัย ผ่ายประถม และฝ่ายมัธยม ซึ่งมีการมอบหมายรองผู้อำนวยการโรงเรียน กำกับดูแล  มีการจัด
โครงสร้างและระบบบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบโดยยืดหลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม โรงเรียน
มีอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีอิสระคล่องตัวในการบริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและ



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๖๐ 

บริหารทั่วไป โรงเรียนเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาได้แก่ นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครูและสังคม โดยจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑  ครั้ง เพื่อให้
ผู้ปกครองสะท้อนการบริหารจัดการศึกษาของทางโรงเรียน รวมทั้งนำเสนอแนวทางจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน ส่วนนักเรียนให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและสามารถนำเสนอแนวทาง
พัฒนาการจัดการศึกษา จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะครู โดยจัดให้มีการประชุมคณะครู ประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา  เพื่อกำหนด
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานเพื่อช่วยกันกำหนดวิสัยทัศน์ของทางโรงเรียน 

ในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรจากการ
จัดการเรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง นำผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษา มีการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับผู้เรียนและชุมชน จัดให้มีรายวิชาได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  กลไกการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านดังนี้ 

๑. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการสอนต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ขอผู้เรียน 

๒. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ

ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

๓. ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้

นักเรียนได้รับการพัฒนาที่รอบด้าน 

๔. บริหารจัดการสภาพแวดล้อมและบริการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๕. สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

๖. วิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ความเสี่ยงขององค์กร และบริหารงานอย่างเป็นระบบ 

๗. บริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเกณฑ์ในการพัฒนา 

การพัฒนาบุคลากรทางโรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ทั้งจากการอบรม สัมมนา ศึกษาต่อ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายในนอก จัดให้มีการนิเทศการ

จัดการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยคณะกรรมการนิเทศภายใน ในส่วนของงาน  กิจกรรม 

โครงการ กำหนดให้มีการนิเทศโดยหัวหน้างาน และจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการรายงานแผนงาน ซึ่งจะ



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๖๑ 

ช่วยให้ครูเกิดการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 

ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น รวมทั้งการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น เป็นต้น 

- สนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในการทำวิจัยในเรียนเพ่ือ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนมีการสร้างและพัฒน าสื่อ   

การเรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างปะสิทธิภาพใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- ให้ครูและบุคลากร จัดทำงานรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report) ทุกภาคเรียนและปีการศึกษาเพื ่อประเมินตนเอง และนอกจากนี ้ย ังได้มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร เพ่ือให้ครูผู้สอนได้นำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ที่เก่ียวกับวิชาชีพของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพด้วยโครงการ
พัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคาร หอประชุม ที่มีความพร้อมสะดวกสบายเอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณโรงเรียนสะอาดสวยงาม ปลอดภัยและร่มรื่น มีสถานที่ให้นักเรียนพักผ่อน มีที่
นั ่งพักผ่อนเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ให้ผู ้เรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการเรียน

การสำเร็จรูป 

เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการปรับการบริหารและ
การจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) และผ่านการเห็นชอบของอธิการบดี ฝ่ายบริหารของโรงเรียน และครูโรงเรียนให้โรงเรียน
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คือ การจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย 
เช่น การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้า
กันหรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ในระบบอินเทอร์เน็ตที ่มีอยู ่อย่างหลากหลาย โดยโรงเรียนสาธิต



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบการสลับกลุ่ม
นักเรียน แบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม  

๑. จัดห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จำนวนนักเรียน ๒๐–๒๕ 
คน/ห้องเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

๒. จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน โดยโรงเรียนจัดการ 
เรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามปกติ โดยแบ่งนักเรียนในห้องเรียน
เป็น ๒ กลุ ่ม สลับกลุ่มมาเรียนที ่โรงเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ ตลอดภาคเรียนที ่ ๑และภาคเรียนที ่ ๒             
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือจนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.)  

๓. ครูผู ้สอน จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site กับนักเรียนกลุ่มที ่ ๑ และสอน 
Online ด้วยระบบ Google Classroom , Google Meet ให้นักเรียนกลุ่มที่ ๒ ได้เรียนที่บ้านควบคู่ด้วย  

สำหรับความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยามีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด โดยกำหนดการปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่อมาโรงเรียน คือ 

๑) สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน, ๒) นักเรียนทุก

คนต้องคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณที่โรงเรียนกำหนดทุกวัน , ๓) ล้างมือด้วยสบู่เหลว หรือเจลล้างมือ

แอลกอฮอล์หลังรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ , ๔) นักเรียนปฏิบัติทุกกิจกรรมเว้นระยะห่างทาง

สังคม (Social Distancing) ได้อย่างสะดวก ภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) และ ๕) เข้าเรียนตามวัน

เวลา ตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด 

นอกจากนี้การใช้พื้นที่ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องประชุม สนามกีฬา ห้องสมุด ฯลฯ มีการกำหนดให้

จัดห้องเรียน โดยจัดโต๊ะเรียนต่อห้องเรียน จำนวนไม่เกิน ๒๐ - ๒๕ ตัว และแต่ละตัวให้มีการเว้นระยะห่าง

ทางกายภาพ ๑ - ๑.๕ เมตร เพื่อลดความแออัดของนักเรียน จัดให้นักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวัน

โดยเหลื่อมเวลากันโดยมีระยะห่างของรอบเวลาละ ๒๐ นาที และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนงดการใช้ของ

ร่วมกัน และการมารับนักเรียนกลับบ้าน ผู้ปกครองรับนักเรียน ณ จุดรับ – ส่ง ที่โรงเรียนกำหนด กรณี 

ผู้ปกครองเข้ามาติดต่อราชการผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียน โดยครูเวรประจำวันหรือเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยทำหน้าที่คัดกรองและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของทุกท่าน 

จากการที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีการบริหารของเป็นระบบ มีการ

พัฒนาครูและบุคลากร และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่

ทันสมัย รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๖๓ 

๒. ผลการดำเนินงาน 

จากการที่โรงเรียนได้ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ส่งผลให้การบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพรอบด้าน สามารถอภิปรายผลการ
ประเมินได้ดังนี้  
 
ตาราง ๒.๙ แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ

จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลประเมิน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมคุณภาพของผู้เรียน  ดีเลิศ ยอดเย่ียม สูงกว่าเป้าหมาย 

 
๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าหมายของสถานศึกษา สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาได้จริง โครงการและ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นธรรม มีร่องรอยหลักฐานของการ
ดำเนินงาน  

๒. สถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพกลุ่มบริหารที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกกลุ่ม
บริหารโดยยึดหลักการกระจายอำนาจและหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ
บุคลากรแต่ละกลุ่มบริหารอย่างเป็นระบบ เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

๓. สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยปรับรูปแบบ
ตามความเหมาะสมของบริบท 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๖๔ 

๔. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ได้แก่ การศึกษาต่อ การทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้

เลื่อนหรือมีวิทยฐานะสูงขึ้น การอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในสายงาน ส่งผลให้ครู

และบุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

๕. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้

ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่อยู่เสมอ ทั้งประสานความร่วมมือกับ

สมาคม/ชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน 

๖. โรงเรียนได้จัดหา ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุม เพ่ือใช้

ในการบริหารจัดการข้อมูล ส่งผลให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้า เข้าถึง

แหล่งข้อมูลความรู้ได้อย่างทั่วถึงและบุคลากรสามารถเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการได้อย่าง

รวดเร็วและทันสมัย 

 
๓. จุดเด่น 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจได้อย่าง

ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน มีการบริหารจัดการของผู้บริหารมี

นวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพทุกกลุ่มบริหาร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นทั้ง

คนเก่งและคนดี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการให้สามารถ

สร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  

 
๔. จุดควรพัฒนา 

 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความ

เชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบพร้อมใช้ 

และจัดเก็บไว้ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไว้บนเว็ปไซต์โรงเรียน เพจงานประชาสัมพันธ์หรือในไดร์ฟ 

 
๕. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรยีนรู้

การนิเทศการสอนและงานวิจัย 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๖๕ 

แผนปฏิบัติงานที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกัน
ทั้งโรงเรียน 

ตาราง ๒.๑๐ แสดงผลสรุปมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
เทียบระดับ 
คุณภาพ 

การแปลผล ร่องรอย/หลักฐาน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
๒.๑ การม ี เป ้าหมาย ว ิส ัยท ัศน ์  และพันธก ิจที่

สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๕ ยอดเยี่ยม - แผนยุทธศาสตร ์

- แผนปฏิบัติการ 
- แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
- โครงการนิเทศภายใน 
- โครงการปรับภูมิทัศน์ 
- โครงการพัฒนาตามหลักสูตร  
- บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร 
- บันทึกการประชุมครูและ

บุคลากร 
- รายงานการอบรมสัมมนา 
- รายงานการปฏิบตัิงานและผล

การประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report) ของครู 

- รูปถ่ายกิจกรรม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน

รอบด ้านตามหล ักส ูตรสถานศ ึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ 

๕ ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕ ยอดเย่ียม  

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมครูให้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การสอนแบบโครงงาน (Project-
based Learning) โดยบูรณาการร่วมกับแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาและใช้สื ่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้ทุกสถานการณ์โดยการใช้ Google Meet 
ในการสอนออนไลน์ Google Classroom  ด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
สนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพศึกษา  
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๖๖ 

 
๒. ผลการดำเนินการ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 

 
ตาราง ๒.๑๑ แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน          

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลประเมิน 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
๘๐.๐๐ ๘๔.๓๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๓.๒ ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

๘๐.๐๐ ๘๘.๑๙ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๘๕.๐๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและ

นำมาพัฒนาผู้เรียน 
๘๕.๐๐ ๘๘.๕๔ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงจัดการเรียนรู้ 

๘๕.๐๐ ๘๘.๕๔ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมคุณภาพของผู้เรียน  ๘๓.๐๐ ๘๙.๙๓ สูงกว่าเป้าหมาย 

 
จากตารางที่ ๒.๑๑ แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า ผลของกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน ๕ ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของ
การดำเนินงานแล้ว การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทุกประเด็น และอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 

 ๑. มีการนิเทศการสอนทั้งภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning โดยสร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการพัฒนา รวมถึงการ
อบรมพัฒนาครูให้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบครบตามที่สถานศึกษากำหนด
ตามแบบวัดประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน 

 ๒. การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดีย มี การสอนออนไลน์ผ่าน 
Google Meet อีกทั้งใช้ Google classroom ช่วยในการจัดการชั้นเรียน โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการที่รองรับ
ให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะปฏิบัติจริง ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๖๗ 

ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการนาฎศิลป์ไทย เป็นต้น ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและครู โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

๓. ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งเสริมให้ครูประจำชั้น และครูผู้สอนทุกคน บริหาร
ชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก(Positive Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการ
สร้างวินัยในการเรียนเชิงบวกโดยให้กำลังใจนักเรียน เลือกถ่ายทอดความรัก มากกว่าการใช้ความรุนแรง ใช้
การสื่อสารโดยตรงกับนักเรียน สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รัก
การเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข จึงส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน คุณภาพของผู้เรียนคุณภาพของ
สถานศึกษาได้อย่างดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) เพื่อให้ครูที่ปรึกษามมีความเข้าใจในตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล และ
นำมาซึ่งการออกแบบการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน 

๔. การดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอน
มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยในแผนการจัดการ
เรียนการสอนมีขั้นตอนการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตร ประเมินจากสภาพ
จริง ตามโครงสร้างรายวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและหลากหลาย และ   
นำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนั้น ครูผู้สอนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ
การจัดการเรียนรู้ของครู โดยให้นักเรียนประเมิน 

๕. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินการการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC (Professional Learning Community) โดยมีการเสริมสร้างความรู้ความข้าใจให้แก่ครูและบุคลากร  
ทุกคน เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ผู้บริหาร
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการและสนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่และอย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนเป็น
ผู้สนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกัน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันสร้างองค์ความรู้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน  

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ของครูในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื ่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน คือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากันหรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ในระบบอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ มีการจัด
ระบบปฏิบัติการของ Google ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ Google Meet , Google Classroom    
โดยเน้นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและมีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมในการเรียนรู้ 
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๓. จุดเด่น 
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีความสามารถในการออกแบบการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนา การสอนอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความรักใน
องค์กร มีความเสียสละ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด การปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสถานศึกษายังมีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิค วิธีการสอน มีการพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้มีบทบาทเป็นผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในกลุ่มของตนเอง ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียน และมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ การแจ้งผล   
การเรียนใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำให้ผู้เรียนได้รับทราบผลการเรียน อย่างรวดเร็ว 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แก่ผู้เรียนในรูปแบบการวิจัย และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญ  
 
๕. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ ๑ ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับการเรียนรู้ในรูปแบบงานวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ของครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 

 

ตาราง ๒.๑๒ ตารางผลสรุปมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/

ระดับท่ีได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

การแปลผล ร่องรอย/หลักฐาน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 ๓.๑ จัดการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

๘๔.๓๗ ๔ ดีเลิศ - โครงการพัฒนาตาม
หลักสตูรโรงเรยีน
มาตรฐานสากล  
- โครงการยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

 ๓.๒ ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๘๘.๑๙ ๔ ดีเลิศ 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/

ระดับท่ีได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

การแปลผล ร่องรอย/หลักฐาน 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบและนำมาพัฒนา
ผู้เรียน 

๘๘.๕๔ ๔ ดีเลิศ - หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการ
เรียนรู ้
- บันทึกหลังการเรียน
การสอน 
- เอกสารทางการ
ศึกษา (ปพ.) 
- โครงการนิเทศ
ภายใน 
- แบบรายงานการ
นิเทศภายใน 
- บันทึกโฮมรูม 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
จัดการเรียนรู้ 

๘๘.๕๔ ๔ ดีเลิศ 

ค่าเฉลี่ย ๘๙.๙๓ ๔ ดีเลิศ  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  ยอดเย่ียม 

๑. มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที ่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม  

๒. มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

ยอดเยี่ยม  

๓. มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

ยอดเยี่ยม  

๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มี ทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ  ยอดเย่ียม 

๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม  

๒. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม  

๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม  

๔. จัดสภาพแวดล้อมและสื ่อเพื ่อการเรียนรู ้อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 

ยอดเยี่ยม  

๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรยีนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สำหรับครู 

ยอดเยี่ยม  

๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่  ๓   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ยอดเย่ียม 

๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการ ทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม  

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ยอดเยี่ยม  

๓. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม  

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม  

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 
กรณีที่ ๑ ให้ใช้ฐานนิยม (Model) ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีที่ ๒ หากไม่มีฐานนิยม (Medel) เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยีย่ม ให้ใช้ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้ คือ ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๗๑ 

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 ดีเลิศ  
๕. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ  
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม  
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม  
๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม  
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ยอดเย่ียม 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม  
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  

๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพของผู ้เร ียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม  

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม  

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม  

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดีเลิศ 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

ดีเลิศ  

๒. ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ  

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม  

๔. ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและนำมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ดีเลิศ  

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ  

สรุปผลการประเมินระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรณีที่ ๑ ให้ใช้ฐานนิยม (Model) ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีที่ ๒ หากไม่มีฐานนิยม (Model) เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยีย่ม ให้ใช้ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้ คือ ดีเลิศ 

ดีเลิศ 
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องค์ประกอบที่ ๑ ตัวบ่งชี้ร่วมระดับหน่วยงานสนับสนุน 
 

 
หน่วยงานระดับสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ และโรงเรียนสาธิต เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนที่จะต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของ
หน่วยงานสนับสนุน ให้มีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานจึงจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหาร การเปลี่ยนแปลง และการบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์
ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 
ตัวบ่งชี้  จำนวน ๙ ตัวบง่ชี้ คือ 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑  กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๒  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๓  ระดับความสำเร็จในการใช้จา่ยงบประมาณแผน่ดินตามแผน 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๔  การบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๕  การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๖  แนวปฏิบัตทิี่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลขององค์กร 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๗  ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๘ การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๙ การพัฒนาคุณภาพการบริการ 

 
หมายเหตุ สำนักงานคณะดำเนนิการเฉพาะองค์ประกอบที่ ๑ ตัวบง่ชี้เฉพาะระดบัหน่วยงานสนบัสนนุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑   : กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ กันยายน ๒๕๖๔)   
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานระดับสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ และโรงเรียนสาธิตเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน และ
การบริหาร หรือสนับสนุนพันธกิจด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื ่อกำหนด          
ทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ซึ่ งหน่วยงานต้องกําหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนมีพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงานแล้ว จะต้องคํานึงถึง กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่ เกี ่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ทั้งระดับชาติและระดับสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๑. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ของ

ห น ่ ว ย ง า น จ า ก ผ ล ก า ร
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
อ ุ ป ส ร ร ค  โ อ ก า ส กั บ
วิส ัยทัศน์ ที ่มาจากการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรหรือ  
ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียโดย
เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
พร ้อมทั ้งกำหนดกลย ุทธ์  
มาตรการหรือแนวทางการ
ด ำ เ น ิ น ง า น  ต ั ว ช ี ้ วั ด
ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ  แ ล ะ              
ค ่ า เ ป ้ า ห ม า ย ข อ ง             
แผนยุทธศาสตร์ ในแต่ละปี 
ทั ้งนี ้แผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานจะต้องผ่านการ
อ น ุ ม ั ต ิ เ ห ็ น ช อ บ จ า ก

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตและ
คณะดำเนินงาน (สาธ ิต.๑.๑-๐๑คำสั่ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน
สาธิตและคณะดำเนินงาน) ร่วมกันพิจารณา 
ผ ล ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น  ข ้ อ ส ร ุ ป จ า ก 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา และวิเคราะห์ SWOT อัน
ประกอบด้วย จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และ 
อุปสรรค (Threat) ของโรงเรียนสาธิต ทำให้
ได้แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตซึ่ง
เช ื ่ อมโยงก ั บแผนย ุ ทธศาสตร ์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(ส าธ ิ ต .๑ .๑ -๐๒แผนย ุ ทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจำป ี งบประมาณ ๒๕๖๔ ) อั น
ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภ ัฏบ ้านสมเด ็จเจ ้าพระยา ม ุ ่ งพ ัฒนา

สาธิต.๑.๑-๐๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บร ิหารงานโรงเร ี ยนสาธ ิ ตและคณะ
ดำเนินงาน 
สาธ ิ ต .๑ .๑ -๐๒  แผนย ุ ทธศาสต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
สาธิต.๑.๑-๐๓ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ ำ
หน่วยงาน 

ศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ เป็นต้นแบบฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู นำนวัตกรรมทางการศึกษามา
จัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานโรงเรียนช้ันนำ 
สรุปโดยย่อของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงเรียนสาธิต พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการผลิต
และพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม  
       กลย ุทธ ์ท ี ่  ๑ บ ูรณาการพ ันธกิจ
สัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์
ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) 
ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพการผลิต
และพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
      กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาโรงเรียนสาธิต
ให้เปน็ต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิต
บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
         กลยุทธ์ที ่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพ
อาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชพีสู่
การเปล ี ่ ยนแปลงฐานว ิถ ี ใหม ่  (New 
Normal) 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
       กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมบุคลากรให้เป็น
คนดีและคนเก่งด ้วยการพัฒนาความรู้  
ความสามารถ และศักยภาพเพื ่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
       กลยุทธ์ที ่ ๒ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
     กลยุทธ์ที ่ ๓ ปรับปรุง พัฒนาระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว 
เพื ่อเป็น SMART University มุ่งเน้นหลัก
ธรรมาภิบาล และยึดมั ่นค่านิยมองค์กร 
MORALITY 
     กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ซึ ่งจากแผนยุทธศาสตร์ได้นำมากำหนด
แนวทางการดำเนินงาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
และค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ในแต่
ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามตัวบ่งชี้ และบรรลุ
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ (สาธิต.๑.๑-
๐๓สาธิต.๑.๑-๐๓ แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ) 

๒. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 
เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี
ค ร บ ต า ม พ ั น ธ ก ิ จ ขอ ง
หน ่ วยงาน โดยกำหนด       
กลยุทธ์ มาตรการหรือแนว
ท า ง ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น 
โครงการ/กิจกรรมตัวชี ้วัด 
ค ่าเป ้าหมายความสำเร็จ
ข อ ง แ ต ่ ล ะ ต ั ว ช ี ้ ว ั ด ใ น
แผนปฏิบัติการประจำปีของ
หน่วยงาน พร้อมทั้งจะต้อง
มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน 

โรงเร ียนสาธิต มีการจัดทำแผนปฏิบ ัติ
ราชการประจำป ี  โดยม ีการประชุม
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ดำเนินการของโรงเรียนสาธิต ในเรื่องการ
จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิ ราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ ื ่อกำหนด
โครงการและมาตรการในการดำเนิน
โครงการที่สอดคล้องครอบคลุมตามพันธกิจ
ของโรงเรียนสาธิตฯ และเป็นไปตามแผน
ย ุทธศาสตร ์ของโรงเร ียนสาธ ิตฯ ซึ่ ง
สอดคล ้องครอบคล ุมก ับพ ันธก ิจของ
มหาวิทยาลัย อีกทั ้งได้กำหนดตัวชี ้วัด      
ค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละตัวชี้วัด
ในโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จากนั ้นนำเข้าที ่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร เพื่ออนุมัติเห็นชอบ (สาธิต.๑.๑-๐๔ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงเรียนสาธิต)   

สาธิต.๑.๑-๐๔ แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ของโรงเร ียน
สาธิต 
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ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
      แผนปฏ ิ บ ั ต ิ ราชการ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที ่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการเพื ่อการเรียนรู ้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     ได้แก่ 
โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี 
ความมีวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่น  
กลยุทธ ์ท ี ่  ๔ การทำนุบำร ุงศ ิลปะและ
วัฒนธรรมเพื ่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมองค์ความรู ้ด ้าน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนใน
ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพการผลิต
และพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที ่ ๔ พัฒนาศักยภาพและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที ่ ได้แก่ 
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มี
ศักยภาพ 
กลยุทธ์ที ่ ๕ สร้างนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การศึกษา ๔.๑ 
เพ ื ่อพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา ได ้แก่  
โครงการการพัฒนามาตรฐานการเรียนการ
สอนและการเรียนรู ้ด้วยตนเอง โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิต
บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
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ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม  
กลยุทธ์ที ่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่
ความเป็นมืออาชีพ  ได้แก่ โครงการพัฒนา
ศ ักยภาพการใช ้ภาษาอ ังกฤษสำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร 
กลยุทธ์ที ่ ๓ สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์
ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพ และบูรณาการ
ความร่วมมือทางการวิจัยนวัตกรรม หรือ
งานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ 
ได ้แก่ โครงการสนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์
และผลงานอื่นๆ 
        ย ุ ทธศาสตร ์ ท ี ่ ๔  การพ ั ฒนา
ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ท่ี๓ ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหาร
ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้
มี Morality และ ธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็น 
Smart University  

๓. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการประจำปี
ของหน่วยงานไปสู่บุคลากร 
ในส ังก ัดและเผยแพร ่ให้          
ผ ู ้ ม ี ส ่ วนได ้ ส ่ วน เส ี ย ได้
ร ั บทราบหร ือนำไป ใ ช้
ประโยชน์ต่อการทำงานต่าง 
ๆ ของหน่วยงานได้ 

     โ ร ง เ ร ี ย น ส า ธ ิ ต ไ ด ้ จ ั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนสาธิต
ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู-
อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี เพื่อถ่ายทอดแผน
ย ุทธศาสตร ์และแผนปฏิบ ัต ิราชการ
ประจำปีของโรงเรียนเพื่อให้ทุกฝ่ายได้
รับทราบแนวทางการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อีกทั้งยังได้นำ
แผนยุทธศาสตร์ ขึ ้นเว็บไซต์โรงเรียน
สาธ ิตเพ ื ่อให ้ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียทั้ ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยได้รับทราบและนำไปใช้
ประโยชน์ต่อการทำงานต่าง ๆ ได้ (สาธิต.

สาธิต.๑.๑-๐๕ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต 
สาธิต ๑.๑-๐๖วาระการประชุมโรงเรียน
สาธิต เรื ่องการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการประจำปี 
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ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๑.๑-๐๕เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตและสาธิต 
๑.๑-๐๖ วาระการประชุมโรงเรียนสาธิต 
(มัธยม) เรื่องการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการประจำปี) 

๔. ม ี ก า ร ต ิ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดำเน ินงานตามต ัวช ี ้ วั ด      
ค ่ า เ ป ้ า ห ม า ย  เ พ ื ่ อ วั ด
ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ข อ ง                        
การดำเนินงานแผนปฏิบัติ
การประจำปีของหน่วยงาน
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดย
รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ป ร ะ จ ำ ห น ่ ว ย ง า น เ พื่ อ
ร ั บทราบและพ ิ จ ารณา
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอ แนะ
แนวเพื ่อการพัฒนาอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

โรงเร ียนสาธ ิตได ้กำหนดผู ้ร ับผ ิดชอบ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และมีการ
ต ิดตามผลการดำเน ินงานตามตัวชี ้วัด       
ค่าเป้าหมาย เพื่อวัดความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของโรงเรียนสาธิต โดยมีการติดตามผล
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั ้ง เพื ่อติดตามการ
ดำเน ินโครงการให ้ เป ็นไปตามเทอม
การศ ึกษาและเป ็นไปตามแผนปฏิบ ัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการดำเนินงาน
โรงเรียนสาธิต เพื่อรับทราบและพิจารณา
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการของปีงบประมาณถัดไป 
(สาธ ิ ต.๑.๑-๐๖รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนสาธิต) 

สาธ ิต.๑.๑-๐๗ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนสาธิต 

๕. ม ี ก า ร ต ิ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดำเน ินงานตามต ัวช ี ้ วั ด     
ค ่าเป้าหมายเพื ่อว ัดความ 
สำเร ็จของการดำเนินงาน
แ ผ น ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์  ข อ ง
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั ้ง และมีการรายงาน 
ผ ล ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ต ่ อคณะกรรมการประจำ
หน่วยงานเพื่อรับทราบหรือ
พ ิจารณาข ้อค ิดเห ็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

โรงเรียนสาธิตได้จัดประชุมเพื่อติดตามการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายเพื่อวัด
ความสำเร็จ ของการดำเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเร ียนทุก ๆ     
๖ เดือน (ปีละ ๒ ครั้ง) และมีการรายงานผล
ความสำเร ็จตามแผนย ุทธศาสตร ์ของ
โรงเร ียนสาธิตต่อคณะกรรมการประจำ
โรงเรียนสาธิตเพื่อรับทราบหรือพิจารณา
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหรือ
การปร ับปร ุ งแผนย ุทธศาสตร ์ต ่ อไป     
(สาธ ิต.๑.๑-๐๗ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนสาธิต) 
นอกจากนี้เมื่อครบรอบการดำเนินโครงการ
ตามปีงบประมาณจะมีการรายงานผลการ
ดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเม ินผลงานจาก

สาธ ิต.๑.๑-๐๘ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนสาธิต
สาธิต.๑.๑-๐๙ รายงานการดำเนินงานต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๗๙ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย        
(สาธิต.๑.๑-๐๘ รายงานการดำเนินงานต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๖. มีการนำผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจำ
หน่วยงานไปปรับปรุงหรือ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจำปี 

โรงเรียนสาธิตได้จัดประชุมเพื่อนำผลการ
พิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตไป
ปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ 
สำนักฯ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา (สาธิต.๑.๑- ๐๙ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิต พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕  
, สาธ ิต.๑.๑-๑๐แผนปฏ ิบ ัต ิ ราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ
โรงเรียนสาธิต) 

สาธิต. ๑.๑-๑๐  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงเรียนสาธิต พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สาธ ิต. ๑.๑-๑๑ แผนปฏ ิบ ัต ิราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 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 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๘๐ 

รายการหลักฐานแสดง : 
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 

สาธิต.๑.๑-๐๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนสาธิตและคณะดำเนินงาน 
สาธิต.๑.๑-๐๒ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
สาธิต.๑.๑-๐๓ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
สาธิต.๑.๑-๐๔ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๑-๐๕ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๑-๐๖ วาระการประชุมโรงเรียนสาธิต (มัธยม) เร่ืองการถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร ์และแผนปฏิบัติ

การประจำป ี
สาธิต.๑.๑-๐๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๑-๐๘ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนสาธิต 
สาธิต. ๑.๑-๐๙   รายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สาธิต. ๑.๑-๑๐ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิต พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สาธิต. ๑.๑-๑๑ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของโรงเรียนสาธิต 

 
จุดเด่น 

โรงเรียนสาธิตมีการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สอดคล้องครอบคลุมกับพันธกิจของโรงเรียนและเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน รวมทั้งมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาสกับวิสัยทัศน์ ที่มาจากการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรโดยเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการกำหนดตัวชี้วัด คา่เป้าหมาย เพื่อให้สามารถวัดความสำเร็จของการดำเนินงานได้ชัดเจนขึ้น 
 
ตัวบ่งชี้ ๑.๒  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ กันยายน ๒๕๖๔)   
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานสนับสนุนจะต้องดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
โดยมีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ครบทุกพันธกิจ มีระบบการ
ตรวจสอบการใช้เงิน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินความมั่นคง และวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารจัดการ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
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เกณฑ์การประเมิน 
ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๑. มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ทางการเง ินหร ือจ ัดสรร
งบประมาณของหน่วยงานที่
ม ีการว ิ เคราะห์แนวทาง
จ ั ด ห า หร ื อการได ้ มาซึ่ ง
ทร ัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการใช้เงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้  และม ีความ
เชื ่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน มีการกำหนด
ต ั วช ี ้ ว ั ดความสำเร ็จแผน
ยุทธศาสตร์ ทางการเงิน และ
จะต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจำ
หน่วยงาน 

โรงเรียนสาธิตมีการประชุมเพื่อจัดทำแผน
กลยุทธ ์ทางการเง ิน ที ่ม ีการว ิเคราะห์
แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ (สาธิต.๑.๒-๐๑ วาระ
การประชุมโรงเรียนสาธิต) ซึ่งแผนกลยุทธ์
ทางการเง ินน ั ้นม ีความเช ื ่ อมโยงกั บ
ย ุทธศาสตร ์ของโรงเร ียนสาธิต ในการ
จัดสรรงบประมาณแต่ละส่วนของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ผ่านการอนุมัติเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนสาธิต
ก ่อนท ี ่ จะม ีการดำเน ินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (สาธิต.๑.๒-๐๒ แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ของโรงเรียนสาธิต) 

สาธิต.๑.๒-๐๑ วาระการประชุมโรงเรียน
สาธิต 
สาธิต.๑.๒-๐๒ แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงเร ียน
สาธิต 

๒. ม ี ร ะ บ บ แ ล ะก ล ไ กหรื อ
มาตรการ แนวทาง วิธีการ
กำกับด้านการเงินและการ
ป้องกันการทุจริต ประพฤติ
มิชอบ และผลประโยชน์ทับ
ซ ้ อ น ข อ ง บ ุ ค ล า ก ร ใ น
หน่วยงาน 
 
 

โรงเรียนสาธิตได้วางระบบและกลไก รวมทั้ง
แนวทางและวิธีการกำกับด้านการเงิน ให้
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อ
ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
โดยโรงเรียนสาธิตได้มอบหมายให้บุคลากร
ของโรงเรียนที่มีความเชี ่ยวชาญทางด้าน
การ เ ง ิ นและการ เบ ิ กจ ่ าย เ ง ิ น เป็ น
ผู ้ร ับผิดชอบเรื ่องเอกสารสำคัญต่าง ๆ 
จากนั ้นจะมีการตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่ายโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและ
งบประมาณ นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตยังมี
การประชุมเพื่อเน้นย้ำบุคลากรในโรงเรียน
สาธิตเรื่องการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมีการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารอย่าง
สม่ำเสมอ เพื ่อให้บุคลากรในหน่วยงาน
ตระหนักในเรื ่องการใช้เง ินและการเบิก

สาธิต.๑.๒-๐๓ วาระการประชุมโรงเรียน
สาธิตเรื่องการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ และผลประโยชน ์ ท ั บซ ้ อนที่
มหาวิทยาลัย  
สาธ ิต.๑.๒-๐๔ ผ ู ้ร ับผ ิดชอบโครงการ
รายงานผลการดำเนินโครงการต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๘๒ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
จ่ายเงิน (สาธิต.๑.๒-๐๓ วาระการประชุม
โรงเรียนสาธิตเรื ่องการป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนที่
มหาว ิทยาล ั ย และ สาธ ิ ต.๑.๒ -๐๔ 
ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานและสรุปผล
การดำเน ินโครงการต ่อคณะกรรมการ 
บริหารโรงเรียนสาธิต) 

๓. ม ี ก า ร ถ ่ า ย ท อ ด แ ผ น
ยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือ
จ ั ดสรรงบประมาณของ
หน่วยงาน ระบบ และกลไก
หร ือมาตรการ แนวทาง 
และ ว ิ ธ ี ก า ร กำก ั บด ้ าน
การเงิน การป้องกันการทุจริต 
ป ร ะ พ ฤ ต ิ ม ิ ช อ บ  แ ล ะ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในหน่วยงานไปสู่
บ ุ ค ล ากร ในส ั ง ก ั ด และ
เผยแพร่ให้ผู ้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับทราบหรือนำไปใช้
ประโยชน ์ต ่อการทำงาน    
ต่าง ๆ  ของหน่วยงานได้ 

โรงเรียนสาธิตมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของโรงเรียน ระบบและกลไก
หรือมาตรการ แนวทาง และวิธีการกำกับ
ด ้านการเง ิน การป ้องก ันการท ุจริต 
ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรในโรงเรียน(สาธิต. ๑.๒-๐๕ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิต 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 โดยมีการประชุมชี ้แจงงบประมาณใน
ส่วนต่าง ๆ ที่วางแผนไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๔  (สาธิต.๑.๒-๐๖ รายงานการ
ประชุมเรื่องการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
ทางการเง ิน) อ ีกทั ้งได ้นำแผนปฏิบ ัติ
ราชการประจำปีส่งให้กับกองนโยบาย
และแผน หรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ทำงานต ่าง ๆ  ได ้  (สาธ ิต .๑.๒ -๐๗ 
แผนปฏิบ ัต ิการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อ
กองนโยบายและแผน) 

สาธิต. ๑.๒-๐๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงเรียนสาธิต พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
สาธิต.๑.๒-๐๖ รายงานการประชุมเรื่อง
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
ส า ธ ิ ต . ๑ . ๒ - ๐ ๗  แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ติ
ก า ร งบประมาณรายจ ่ ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และเอกสาร
อื ่นๆ ที ่เก ี ่ยวข้องและรายงานต่อกอง
นโยบายและแผน 

๔. มีการนำข้อมูลทางการเงิน
ไป ใช ้ ใ นก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์
ค่าใช้จ ่ายหรือสถานะทาง
ก า ร เ ง ิ น  แ ล ะ ต ิ ด ต า ม              
การเบิกจ่ายทางการเงินใน
การดำเนินงานต่าง ๆ ตาม
พันธกิจของหน่วยงานของ
แต่ละไตรมาสให้แก่คณะ

 โรงเรียนสาธิตได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงิน โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บร ิหารจัดการทร ัพยากรองค์กร (ERP) 
(สาธิต.๑.๒-๐๘ ภาพแสดงระบบสารสนเทศ
เพื ่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร 
(ERP) ที ่ประกอบด ้วยต้นทุนต ่อหน่วย 
ค่าใช้จ่าย สถานะทางการเงิน และความ
มั ่นคง โดยมีการนำข้อม ูลทางการเงิน

สาธิต.๑.๒-๐๘ สรุปการใช้จ ่ายเงินผ ่าน
ระบบสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรองค์กร (ERP) 
สาธิต.๑.๒-๐๙ รายงานข้อมูลทางการเงิน
ของโรงเรียนสาธิต  
สาธิต.๑.๒-๑๐ สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของโรงเรียนสาธิต 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๘๓ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผ ู ้บร ิหารหน ่วยงานหรือ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ ำ
หน่วยงานได้รับทราบหรือ
พ ิจารณาข ้อค ิดเห ็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ด ั งกล ่ าวมาว ิ เคราะห ์ ในการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนสาธิต
อย่างต่อเนื ่อง (สาธิต.๑.๒-๐๙ รายงาน
ข้อม ูลทางการเง ินของโรงเร ียนสาธิต , 
สาธิต.๑.๒-๑๐ สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของโรงเรียนสาธิต) และได้มี
การประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
โรงเรียนสาธิต เพื่อติดตามการเบิกจ่ายทาง
การเง ินในการดำเน ินงานต ่าง ๆ ตาม     
พันธกิจของโรงเรียน อีกทั้งมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนสาธิต 
ได้รับทราบและพิจารณาข้อคิดเห็นและ
ข ้อเสนอแนะ เพ ื ่อการวางแผนการใช้
จ่ายเงินในปีงบประมาณถัดไป (สาธิต.๑.๒-
๑๑ รายงานทางการเง ิ น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

สาธ ิต.๑.๒-๑๑ รายงานทางการเงิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕. มีการตรวจสอบ ติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่สถาบันหรือ
หน ่ ว ย ง าน  แ ล ะ ม ี ก า ร
เผยแพร่รายงานทางการ
เ ง ิ น ห ร ื อ ช ่ อ ง ท า ง ก า ร
ตรวจสอบความโปร ่งใส
ทางการเงินของหน่วยงาน
ให้แก่คณะผู ้บร ิหาร และ
บ ุคลากรท ั ้ งภายในและ
ภายนอก 

โรงเร ียนสาธ ิ ตม ี การจ ัดประช ุมเพื่ อ
ตรวจสอบ ติดตาม การใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและ
กระทรวงการคลังกำหนด และมีการจัดทำ
รายงานทางการเง ินหร ือช ่องทางการ
ตรวจสอบความโปร่งใสทางการเงินของ
หน่วยงานให้แก่คณะผู ้บริหาร ผ่านรอง
อธิการบดีฝ ่ายนโยบายและแผน โดยจะ
รายงานในที่ประชุมเครือข่าย นักวางแผน
ซึ ่งจะมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน 
(สาธิต. ๑.๒ -๑๒ รายงานการประชุม
เครือข่ายนักวางแผนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) อีกทั้งได้มี
หน่วยงานท้ังภายใน จากหน่วยตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่
ม ีผ ู ้ทรงค ุณว ุฒ ิภายนอก เช ่น คณะ 
กรรมการต ิดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้ามา
ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ แ ล ะ ก ฎ เ ก ณ ฑ ์ ข อ ง

สาธิต .๑.๒ -๑๒ รายงานการประชุมเครือข่าย
นักวางแผนของมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ   
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สาธิต.๑.๒-๑๓ การตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัย  (สาธิต.๑.๒-๑๓  การการ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย) 

๖. ม ี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล
ความสำเร็จแผนยุทธศาสตร์
ทางการเง ินหร ือจ ัดสรร
งบประมาณของหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั ้ง ที่
ผ ่ า น ก า ร เห ็ นชอบจาก
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ ำ
หน่วยงาน และมีการนำผล
การพิจารณา ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงหรือ
พัฒนา 

โรงเรียนสาธิตได้จัดทำรายงานสรุปการใช้
งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของ
โรงเร ียนสาธิต อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
ประจำปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมการ
ดำเนินงานโรงเรียนสาธิต และได้รายงาน
ส ร ุ ป ก า ร ใ ช ้ จ ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ต่ อ
คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนสาธิต 
เมื่อครบรอบปีงบประมาณ จากนั้นได้นำผล
การพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงและพัฒนาแผนการใช้จ่ายเงิน
ให้เกิดความคุ้มค่าและสอดคล้องกับแผน
ย ุ ทธศาสตร ์ ของโรงเร ี ยนสาธ ิ ต ใน
ป ีงบประมาณต ่อไป (สาธ ิต.๑.๒-๑๔ 
รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเร ียนสาธ ิต ประจำป ีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๔)    

สาธิต.๑.๒-๑๔ สรุปรายงานการใช้จ ่าย
งบประมาณของโรงเรียนสาธิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
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 วาระการประชุมโรงเรียนสาธิต 
สาธิต. ๑.๒-๐๒ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงเรียนสาธิต 
สาธิต. ๑.๒-๐๓ วาระการประชุมโรงเรียนสาธิตเรื่องการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์

ทับซ้อนที่มหาวิทยาลัย  
สาธิต. ๑.๒-๐๔ ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต 
สาธิต. ๑.๒-๐๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิต พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
สาธิต. ๑.๒-๐๖ รายงานการประชุมเร่ืองการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
สาธิต. ๑.๒-๐๗ แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และเอกสารอ่ืนๆ ที่

เก่ียวข้องและรายงานต่อกองนโยบายและแผน 
สาธิต.๑.๒-๐๘ สรุปการใช้จ่ายเงินผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) 
สาธิต . ๑.๒ -๐๙ รายงานข้อมูลทางการเงินของโรงเรียนสาธิต  
สาธิต. ๑.๒-๑๐ สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาธิต. ๑.๒-๑๑ รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สาธิต. ๑.๒-๑๒ รายงานการประชุมเครือข่ายนักวางแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สาธิต. ๑.๒-๑๓ การตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย 
สาธิต. ๑.๒-๑๔ สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
จุดเด่น 

โรงเรียนสาธิตมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที ่ม ีการ
วิเคราะห์แนวทางจัดหาหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการเบิกง่ายงบประมาณได้ทันเวลาและตรวจสอบโดยคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๘๖ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓   :   ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตามแผน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ ์
การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ กันยายน ๒๕๖๔)   
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานสนับสนนุดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔       ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ทุกหน่วยงาน
ดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตามแผนให้ลุล่วงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดย
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินได้แล้วเสร็จ 
 

 
จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายตามแผน x 100 

 
จำนวนงบประมาณทั้งหมดทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ 

 
 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๑. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณแผ่นดินได้แล้ว
เสร็จ 
 

โรงเรียนสาธิตได้ดำเนินงานตามมาตรการ
เร่งรัดการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ .  ๒๕๖๔ ตามพระราชบ ัญญ ัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยจัดทำแผนการปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ
ร า ย จ ่ า ย ป ร ะ จ ำ ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ             
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ ตามพันธกิจของ
โรงเร ียนสาธ ิต ซ ึ ่ งในป ีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๔โรงเร ียนสาธิตได้ร ับเงิน
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ ่ น ด ิ น  จ ำ น ว น 
๘,๙๓๕,๓๐๐ บาท และงบประมาณบำรุง

สาธ ิต.๑.๓-๐๑  แผนปฏ ิบ ัต ิราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาธ ิต.๑.๓-๐๒ สร ุปผลการเบ ิกจ ่าย
งบประมาณของโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๓-๐๓ ภาพการเข้าถึงวาระการ
ประชุมเครือข่ายนักวางแผน (ครั ้งที ่ ๗/
๒๕๖๓ (ตุลาคม ๖๓) ,ครั ้งที ่ ๘/๒๕๖๓ 
(พฤศจ ิกายน ๖๓) , คร ั ้ งท ี ่  ๙/๒๕๖๓ 
(ธันวาคม ๖๓) , ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (มกราคม 
๖๔) , ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (กุมภาพันธ์ ๖๔) , 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (มีนาคม ๖๔) , ครั้งที่ ๔/
๒๕๖๔ (เมษายน ๖๔) , ครั้งที ่ ๕/๒๕๖๔ 
(พฤษภาคม ๖๔) , คร ั ้ งท ี ่  ๖/๒๕๖๔ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๘๗ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
การศึกษาจำนวน ๒,๗๓๘,๐๔๐ บาท    
งบบำรุงการศึกษาคงคลัง ๙๖๖,๓๐๐
บาท (สาธิต.๑.๓-๐๑  แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ 
สาธ ิต.๑.๓-๐๒ สร ุปผลการเบ ิกจ ่าย
งบประมาณของโรงเรียนสาธิต ) 
 จากงบประมาณทั ้ง ๒ ส่วน โรงเรียน
สาธิตได้ดำเนินการจัดทำโครงการและ
เบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่ง
แสดงรายละเอียดต่อไปนี้ 
- ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๓-ธันวาคม 
๒๕๖๓ ) ได ้ ดำเน ิ นการเบ ิ กจ ่ ายเ งิ น
งบประมาณแผ่นดินแล้วเสร็จคิดเป็นร้อย
ละ ๑๖.๙๓   และได ้ดำเนินการเบิก
จ ่ายเง ินงบประมาณบำร ุงการศึกษา       
คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๑    ซึ่งเป็นไปตาม
แผนกำหนดการของโครงการที่ผ่านการ
อน ุม ัต ิ  (สาธ ิต.๑.๓-๐๓ การประชุม
เครือข่ายนักวางแผน (๒๔ ธ.ค.๖๓) ครั้งที่ 
๙/๒๕๖๓)  
- ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๔-มีนาคม 
๒๕๖๔ ) ได ้ ดำเน ิ นการเบ ิ กจ ่ ายเ งิ น
งบประมาณแผ่นดินแล้วเสร็จคิดเป็นร้อย
ละ ๒๘.๓๕   และได ้ดำเนินการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณงบประมาณบำรุง
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๘ ซึ่ง
เป็นไปตามแผนกำหนดการของโครงการ
ที ่ผ ่านการอนุมัติ (สาธิต.๑.๓-๐๓ การ
ประชุมเครือข่ายนักวางแผน (๑๐ มี.ค.
๖๔) ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔) 
- ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๔-มิถุนายน 
๒๕๖๔ ) ได ้ ดำเน ิ นการเบ ิ กจ ่ ายเ งิ น
งบประมาณแผ่นดินแล้วเสร็จคิดเป็นร้อย
ละ ๕๕.๘๗  และได ้ดำเน ินการเบิก
จ่ายเงินงบบำรุงการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
๔๙.๒๖  และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบ

(ม ิถ ุนายน ๖๔) และ ครั้ งท ี ่  ๗/๒๕๖๔ 
(กรกฏาคม ๖๔) 
สาธิต.๑.๓-๐๔ ภาพแสดงระบบสารสนเทศ
เพื ่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร 
(ERP) 
สาธิต.๑.๓-๐๕ สรุปการใช้จ่ายเงินในระบบ 
GF MIS 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๘๘ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
บำรุงการศึกษาคงคลัง คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๐๑ ซึ่งเป็นไปตามแผนกำหนดการ
ของโครงการที ่ผ ่านการอนุมัติ( สาธิต.
๑.๓-๐๓ การประชุมเครือข่ายนักวางแผน 
(๑๔ ก.ค.๖๔) ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔)  
- ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๓-สิงหาคม 
๒๕๖๓) อยู ่ระหว่างการดำเนินการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (สาธิต.๑.๒-
๐๔ ภาพแสดงระบบสารสนเทศเพื ่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) และ 
สาธิต.๑.๓-๐๕ สรุปการใช้จ่ายเงินในระบบ 
GF MIS ) 
    สร ุปร ้อยละของการเบ ิกจ ่ายเ งิน
งบประมาณแผ่นดินได้แล้วเสร็จเท่ากับ
ร ้อยละ ๘๙.๙๓ (ข ้อม ูล ณ ว ันท ี ่  ๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๔)  

 
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 

เป้าหมาย ผลการดำเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๘๙.๙๓ ๔  คะแนน    บรรลุ 

  ไม่บรรลุ 
 
รายการหลักฐานแสดง 

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สาธิต.๑.๓-๐๑ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาธิต.๑.๓-๐๒  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๓-๐๓  สาธิต.๑.๓-๐๓ ภาพการเข้าถึงวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผน (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 

(ตุลาคม ๖๓) ,ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ (พฤศจิกายน ๖๓) , ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ (ธันวาคม ๖๓) , ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๔ (มกราคม ๖๔) , ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (กุมภาพันธ์ ๖๔) , ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (มีนาคม ๖๔) 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๘๙ 

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
, ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (เมษายน ๖๔) , ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (พฤษภาคม ๖๔) , ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 
(มิถุนายน ๖๔) และ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ (กรกฏาคม ๖๔) 

สาธิต.๑.๓-๐๔   ภาพแสดงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) 
สาธิต.๑.๒-๐๕ สรุปการใช้จ่ายเงินในระบบ GF MIS 

 
จุดเด่น 

โรงเรียนสาธิตสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ เกือบร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณ
แผ่นดินทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ :   การบริหารความเสี่ยง 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ กันยายน ๒๕๖๔)   
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

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

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๑. มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการ

หรือคณะทำงานด้านบริหาร
ความ เส ี ่ ย งและควบคุม
ภายใน โดยมีผู้บริหารสูงสุด
หรือตัวแทนผู ้บร ิหารของ
หน่วยงานเป็นประธานใน
คำสั่ง และมีบุคลากร ร่วม

โรงเรียนสาธิตได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้าน
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต 
เป็นประธานในคำสั ่ง รองผู ้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
สาธ ิต คณะกรรมการดำเน ินงานของ
โรงเรียน ซึ่งทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการคิด

สาธิต.๑.๔-๐๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บร ิหารความเส ี ่ยงและควบค ุมภายใน 
โรงเรียนสาธิต 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๙๐ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
เป ็นคณะกรรมการ หรือ
ค ณ ะ ทำ ง า น โ ด ย ม ี ก า ร
กำหนดบทบาทหน้าที่ และ
ร ะ บ บ ก ล ไ ก ห รื อ
กระบวนการทำงานของ
คณะกรรมการอย่างชัดเจน 

วิเคราะห์ความเสี่ยง   ที่อาจจะเกิดขึ้นของ
โรงเร ียนสาธิต และได ้จ ัดทำเป็นแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของโรงเรียนสาธิต รวมทั้งมี การมอบหมาย
หน้าที่ และวางระบบกลไกในการทำงาน
ของคณะกรรมการ อย ่างช ัดเจนเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
(สาธิต.๑.๔-๐๑คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บร ิหารความเส ี ่ยงและควบค ุมภายใน 
โรงเรียนสาธิต) 

๒. มีจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
และระบุความเสี ่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
จากภายในและภายนอก
หน่วยงาน ที่ครอบคลุมตาม
พันธกิจหรือความเสี ่ยงที่
เกี ่ยวข้องกับผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงานอย่าง
น้อย ๓ ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน 

คณะกรรมการบร ิหารความเส ี ่ยงและ
ควบคุมภายในของโรงเรียน ได้จัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงทีไ่ด้จากการวิเคราะห์และ
ระบุความเสี ่ยง และปัจจัยที ่ก ่อให้เกิด 
ความเส ี ่ยงจากภายในและภายนอก ที่
ครอบคลุมตาม พันธกิจหรือความเสี ่ยงที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนัก 
แบ ่งออกเป ็น ๓ ด ้าน ตามบร ิบทของ
โรงเรียนสาธิต ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่  
    ๑. การประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
    - เรื่อง พัฒนาผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ของแต่
ละวิชาสูงขึ้น 
    - ความเส ี ่ยง ค ือ ผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
บางรายวิชาคะแนนต่ำลงจากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 
    - ปัจจัยเสี ่ยง นักเรียนไม่ตระหนักถึง
ความสำคัญของการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เท่าที่ควร 
    - เรื่อง พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน เพิ่มศักยภาพการพัฒนา
ความรู้และเทคโนโลยี 
   - ความเสี่ยง คือ สัดส่วนผู้จัดทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สาธิต. ๑.๔-๐๒ แผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของโรงเรียนสาธิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๙๑ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
สอน หรือเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
   - ป ัจจ ัยเส ี ่ยง คณาจารย์ไม ่ม ีความ
เชี ่ยวชาญในการจัดทำวิจัยที่มีคุณภาพ
เพียงพอรวมถึงมีงานอื่นๆซึ่งเป็นงานที่
ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากงานการสอน
ทำให้ครูมีเวลาในการศึกษาเทคนิควิธีการ
สอนใหม่ๆ หร ือเวลาในการศึกษาหา
ข้อมูลในการจัดทำวิจัยน้อยลง 
๒. การประเม ินความเส ี ่ ยงด ้ านการ
ดำเนินงาน 
- เรื่อง การปฏิบัติงานตามข้อบังคับ/กฎ/
ระเบ ียบและป้องก ันการทุจร ิตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ความเส ี ่ยง ค ือ การละเลยต ่อการ
ปฏิบัติงานตามข้อบังคับ/กฎ/ระเบียบ
และป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อนจนเกิดความเสียหาย 
   - ปัจจัยเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานใหม่ อาจจะ
ยังไม่เข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการ
ปฏ ิบ ัต ิงานต่าง ๆ อย ่างช ัดเจน  การ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม
บางส่วนอาจมีความล่าช้า รวมทั้งนโยบาย
การเปลี ่ยนแปลงอย่างต่อเนื ่อง ทำให้
มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการจัดทำกฎ/
ระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติต่างๆ ให้
สอดคล้อง และชี้แจงความรู้ความเข้าใจ
การดำเนินการ 
 (สาธิต. ๑.๔-๐๒ แผนบริหารความเสี ่ยง
และควบค ุมภายในของโรงเร ียนสาธิต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๓. ม ี ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น โ อ ก า ส 
ผลกระทบของความเสี ่ยง 
และจัดลำดับความเสี ่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 
๒ โดยระบุไว้ในแผนบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงและ
ควบคุมภายในของโรงเร ียนสาธ ิตได้
ประเมินโอกาส ผลกระทบของ ความ
เสี ่ยง และจัดลำดับความเสี ่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ความเสี ่ยง โดยระบุไว้ใน

สาธิต. ๑.๔-๐๒แผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของโรงเรียนสาธิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาธ ิต .๑.๔-๐๓ รายงานการประชุม 
คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนสาธิต 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๙๒ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ความเสี ่ยงของหน่วยงาน 
และแผนบริหารความเสี่ยง
จะต ้องผ ่ านการอน ุ ม ั ติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำหน่วยงาน 

แผนบริหารความเสี ่ยง (สาธิต. ๑.๔-๐๒ 
แผนบริหารความเสี ่ยงและควบคุมภายใน
ของโรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔) ดังนี ้
    ๑. การประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
    -  เ ร ื ่ อ ง  พ ัฒนาผลกา รทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
ของแต่ละวิชาสูงขึ้น 
   -  ความเส ี ่ ยง ค ือ ผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
บางรายวิชาคะแนนต่ำลงจากปีการศึกษา
ที่ผ่านมาการประเมินความเสี่ยง  
     โอกาส อยู่ในระดับ ๔  
     ผลกระทบ อยู่ในระดับ ๔ 
     ระดับความเสี่ยง อยู่ในระดับสูงมาก 
     ลำดับความเสี่ยง คือ ลำดับที่ ๑ 
    - เรื่อง พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน เพิ่มศักยภาพการพัฒนา
ความรู้และเทคโนโลยี 
    - ความเสี ่ยง คือ สัดส่วนผู้จัดทำวิจัย
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน หรือเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การประเมิน
ความเสี่ยง 
    โอกาส อยู่ในระดับ ๓ 
    ผลกระทบ อยู่ในระดับ ๔ 
    ระดับความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง 
    ลำดับความเสี่ยง คือ ลำดับที่ ๒ 
๒. การประเมินความเสี่ยงด้านการ
ดำเนินงาน 
    - เรื่อง การปฏิบัติงานตามข้อบังคับ/
กฎ/ระเบียบและป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน                   
- ความเส ี ่ยง ค ือ การละเลยต ่อการ
ปฏิบัติงานตามข้อบังคับ/กฎ/ระเบียบ

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของโรงเร ียนสาธ ิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๙๓ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
และป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อนจนเกิดความเสียหาย     
    โอกาส อยู่ในระดับ ๒  
    ผลกระทบ อยู่ในระดับ ๔ 
    ระดับความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง 
    ลำดับความเสี่ยง คือ ลำดับที่ ๓ 
(สาธ ิต.๑.๔-๐๓ รายงานการประชุม 
คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนสาธิต 
เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของโรงเร ียนสาธ ิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๔. มีแผนการดำเนินงานหรือ
โครงการ/กิจกรรมในการ
บริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเส ี ่ ยงส ู งหร ือความ
เส ี ่ ย งท ี ่ หน ่ วยต ้ อ ง เ ร่ ง
ดำเนินการด่วน และบอกได้
ถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงที่
ทำให้ความเสี ่ยงในประเด็น
ต่าง ๆ มีระดับความเสี ่ยง
ลดลง 

คณะกรรมการบร ิหารความเส ี ่ยงและ
ควบคุมภายในของโรงเรียนสาธิตมีการวาง
แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อลด
ความเสี ่ยงในด้านต่าง ๆ ให้มีระดับความ
เสี่ยงที่ลดลง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
    ๑. การประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
    -  เ ร ื ่ อ ง  พ ัฒนาผลกา รทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
ของแต่ละวิชาสูงขึ้น 
   -  ความเส ี ่ ยง ค ือ ผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
บางรายวิชาคะแนนต่ำลงจากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 
    - การจัดการความเสี่ยง 
     ๑. ประชุมร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์
การทดสอบการ ศึกษาระดับชาติขั้น
พื ้นฐาน  (O-NET) ของปีที ่ผ ่านมาแล้ว
ร่วมกันวางนโยบาย ทิศทางการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน 
    ๒. การกำกับนิเทศการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอนทุกท่าน 
    ๓. จัดโครงการติวเข้มเพื่อยกระดับ
ผลส ั มฤทธ ิ ์ ก า รทดสอบการศ ึ กษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยเชิญ
ครูหรือวิทยากร ผู้มีความรู้ความสามารถ

สาธิต.๑.๔-๐๔ แผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของโรงเรียนสาธิตประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๙๔ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ให้ความรู ้และแนะนำเทคนิคการพิชิต
ข้อสอบ 
    ๔ .นำผลการทดสอบการศ ึ กษา
ระด ับชาต ิข ั ้นพ ื ้ นฐาน (O-NET)  มา
วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบ     
- เรื ่อง พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน เพิ่มศักยภาพการพัฒนา
ความรู้และเทคโนโลยี 
    - ความเสี ่ยง คือ สัดส่วนผู้จัดทำวิจัย
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน หรือเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย          
-  การจัดการความเสี่ยง 
    ๑. ส่งเสรมิและสนับสนุนทักษะการ
ทำงานวิจัย 
   ๒. การใช้ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จัดทำ
วิจัย 
๒. การประเมินความเสี่ยงด้านการ
ดำเนินงาน 
    - เรื่อง การปฏิบัติงานตามข้อบังคับ/
กฎ/ระเบียบและป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
    - ความเสี ่ยง คือ การละเลยต่อการ
ปฏิบัติงานตามข้อบังคับ/กฎ/ระเบียบ
และป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อนจนเกิดความเสียหาย     
   - การจัดการความเสี่ยง 
     ๑. ประชุมให้ความรู้กฎระเบยีบ 
ข้อบังคับ และวิธีการปฏิบตัิงานให้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง และ
ตรวจสอบความถูกต้องอย่างเคร่งครัด 
    ๒. รายงานผลการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและตรวจสอบได้ (สาธิต.๑.๔-๐๔ 
แผนบริหารความเสี ่ยงและควบคุมภายใน



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๙๕ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ของโรงเร ียนสาธิตประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๕. มีการติดตามประเม ินผล
การดำเน ินงานตามแผน
บร ิหารความเส ี ่ ยง  และ
รายงานผลตามระยะเวลาที่
กำหนดในรอบ ๖ เด ือน 
และรอบ ๑๒ เดือน เสนอ
ต่อคณะผู้บริหารได้รับทราบ
และพิจารณาข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ร่วมกัน 

     คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงและ
ควบคุมภายในของโรงเรียนสาธิตได้ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี ่ยง โดยได้จัดทำรายงานผลตาม
ระยะเวลาที่กำหนดในรอบ ๖ เดือน และ
รอบ ๑๒ เดือน ซึ่งจัดทำในรูปแบบ ปค.๕ 
และแบบติดตาม ปค.๕ รอบ ๖ เดือนและ
รอบ ๑๒ เดือน เสนอต่อคณะผู้บริหารของ
สำน ักฯ ได ้ ร ั บทราบ และพ ิจารณา
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
แผนบริหารความเสี ่ยงในปีงบประมาณ
ถัดไปร่วมกัน อีกทั้งได้จัดทำรายงาน ปค.๕ 
และแบบติดตาม ปค.๕ รอบ ๖ เดือนและ
รอบ ๑๒ เดือนส่งงานประกันคุณภาพและ
หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้รับทราบและ
ประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงของโรงเรียนสาธิต (สาธิต.๑.๔-
๐๕ รายงาน ปค. ๕ และแบบติดตาม ปค.
๕ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔) 

สาธิต.๑.๔-๐๕ รายงาน ปค. ๕ และแบบ
ติดตาม ปค.๕ รอบ ๖ เดือน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๖. มีการนำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน
ตนเองและหน่วยตรวจสอบ
ภายในไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถ ัดไป และให ้การ
บริหารความเสี่ยงเป็นส่วน
หน ึ ่ งของการดำเน ินงาน
ตามปกติอย่างต่อเนื่อง 

     คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงและ
ควบค ุมภายในของสำน ักศ ิ ลปะและ
ว ัฒนธรรมได ้นำผลการประเม ินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการดำเนินงาน
โรงเรียนสาธิตและหน่วยตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัย มาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้
ในการปร ับแผนบร ิหารความเส ี ่ยงใน
ปีงบประมาณถัดไป คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของโรงเรียน
สาธิตได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี ่ยง โดยได้จัดทำ
รายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนดในรอบ 
๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ซึ ่งจัดทำใน

สาธิต.๑.๔-๐๖ รายงานการประชุมการร่าง
แผนบริหารความเสี ่ยงและการควบคุม
ภายในของโรงเร ียนสาธ ิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
รูปแบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ รอบ 
๖ เดือนส่วนรอบ ๑๒ เดือนอยู ่ระหว่าง
ดำเนินการจัดทำ เสนอต่อคณะผู้บริหาร
ของโรงเรียนสาธิตได้รับทราบ และพิจารณา
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
แผนบริหารความเสี ่ยงในปีงบประมาณ
ถัดไปร่วมกัน อีกทั้งได้จัดทำรายงาน ปค.๕ 
และแบบติดตาม ปค.๕ รอบ ๖ เดือนและ
รอบ ๑๒ เดือนส่งงานประกันคุณภาพและ
หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้รับทราบและ
ประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงของโรงเรียนสาธิต  
       คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของโรงเรียนสาธิตจากคณะ
กรรมการบร ิหารโรงเร ียน และหน ่วย
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาล ัย มา
วิเคราะห์เพื ่อนำไปใช้ในการปร ับแผน
บริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป ซึ่ง
โรงเรียนสาธิตได้ให้ความสำคัญกับการทำ
แผนบริหารความเสี ่ยงและให้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน
ตามปกติของโรงเรียนสาธิตอย่างต่อเนื ่อง 
ซึ่งจะเห็นได้จากแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้
จ ัดทำขึ ้นทุกปี และได ้จ ัดทำโครงการ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สาธิต.๑.๔-
๐๖ รายงานการประชุมการร่างแผนบริหาร
ความเส ี ่ยงและการควบคุมภายในของ
โรงเร ียนสาธ ิต ประจำป ีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๔) 
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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 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในโรงเรียนสาธิต 
สาธิต. ๑.๔-๐๒ แผนบริหารความเส ี ่ยงและควบคุมภายในของโรงเร ียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ                     

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาธิต.๑.๔-๐๓ รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนสาธิต เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในของโรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาธิต.๑.๔-๐๔ แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของโรงเรียนสาธิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาธิต.๑.๔-๐๕ รายงาน ปค. ๕ และแบบติดตาม ปค.๕ รอบ ๖ เดือน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาธิต.๑.๔-๐๖ รายงานการประชุมการร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของโรงเรียนสาธิต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
จุดเด่น 

โรงเรียนสาธิต มีการวางระบบและกลไกในการทำงานของคณะกรรมการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันและ     
ลดปัญหาความเสี่ยง จากหน่วยงานภายในและภายนอกหน่วยงานที่ครอบคลุมตามพันธกิจ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

การบริหารความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจากการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงยังคง
เป็นหน้าที่ของผูบ้ริหารบางส่วนและผู้ที่รับผิดชอบงานนี้เทา่นัน้  
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕   :   การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้บริหารของหน่วยงานแสดง
ความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ให้นโยบาย สร้างบรรยากาศ กำหนดแนวทาง กำกับติดตาม 
แสดงตนเป็นตัวอย่างที่ดี ทำให้มั่นใจว่าพันธกิจและวิสัยทัศน์สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับหลักจริยธรรม 
พฤติกรรมที่มีจริยธรรมควรมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด สามารถตรวจสอบได้ บุคลากรประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้และเชื่อมั่น  ด้านธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 
สามารถอธิบายการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนครบถ้วนทั้ง  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) ค ือ ผลการ
ปฏ ิ บ ั ต ิ ราชการท ี ่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการ
หร ือหน่วยงานที ่ม ีภารกิจ
คล้ายคลึงกันและมีผลการ
ปฏิบัต ิงานในระดับชั ้นนำ
ของประเทศ เพ ื ่อให ้ เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน 
โดยการปฏ ิบ ั ต ิ ร าชการ
จะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบงานท ี ่ เป ็นมาตรฐาน 
รวมถึงมีการติดตามประเมินผล

คณะผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต ได้มีการ
ปรับปรุง พัฒนา กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบ ัต ิการประจำปีท ี ่ช ัดเจน 
สอดคล ้องก ั บแผนย ุทธศาสตร ์ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่นำไปสู่การพัฒนาองค์กรมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและขั้นตอนการทำงาน มีการ
ติดตามและประเม ินผลการดำเนินงาน
รวมทั ้งการจ ัดให ้ม ีระบบการต ิดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของสำนัก ฯ 
อย่างสม่ำเสมอ อาทิ การติดตามผลการ
ดำเนินงาน ต่าง ๆ ในการประชุมสำนักฯ 
การจัดทำเอกสารสรุปผลโครงการและ
กิจกรรมในรอบปีของโรงเรียนสาธิตและ
พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื ่องและเป็น
ระบบ (สาธิต.๑.๕-๐๑ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรื่องการ
ปรับปรุง พัฒนา กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการ) 

สาธ ิต.๑.๕-๐๑ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรื่องการ
ปรับปรุง พัฒนา กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๙๙ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
และพัฒนา ปร ับปร ุงอย ่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

๒ ห ล ั ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ 
(Efficiency) คือ การบริหาร
ราชการตามแนวทางการ
ก ำ ก ั บ ด ู แ ล ท ี ่ ด ี ท ี ่ มี                   
การออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและ
เครื่องมือการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมให้องค์การ 

คณะผู ้บริหารของโรงเรียนสาธิต มีการ
กำกับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการ
ดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต โดยประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตและ
เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี เพื่อให้มีสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิด
ประโยชน ์ส ู งส ุ ดต ่ อการพ ัฒนาขีด
ความสามารถใน  การปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
(สาธ ิต.๑.๕-๐๒ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต เรื่อง 
การกำกับ ติดตาม ดูแล และประเมินผล
การดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต) 

สาธ ิต.๑.๕-๐๒ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต เรื่อง 
การกำกับ ติดตาม ดูแล และประเมินผล
การดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต 

๓ ห ล ั ก ก า ร ต อ บ ส น อ ง 
(Responsiveness) คือ การ
ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ท ี ่ ส า ม า ร ถ
ด ำ เ น ิ น ก า ร ไ ด ้ ภ า ย ใ น
ระยะเวลาท ี ่กำหนด และ
สร ้าง ความเชื ่อม ั ่น ความ
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง
ความคาดหว ั งหร ือความ
ต ้ อ ง ก า ร ขอ งป ร ะ ช า ช น
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย
และมีความแตกต่าง 

คณะผ ู ้ บร ิ หาร และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ของโรงเร ียนสาธิตได้ม ีการ
ปฏิบัต ิงานที ่ได ้ร ับความเชื ่อมั ่น ความ
ไว ้วางใจ เพื ่อนำไปสู ่การให้บร ิการที่
สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังหรือ
ความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียน โดยจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน
ในทุกปีงบประมาณขึ้นเว็บไซต์เพื่อรายงาน
การจ ัดทำโครงการต ่ าง ๆ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน แล้วเผยแพร่ให้กับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก (สาธิต.
๑.๕-๐๓ รายงานผลการดำเนินโครงการ
ประชุมผู ้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔, สาธิต.๑.๕-
๐๔ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต ) 

สาธิต.๑.๕-๐๓ รายงานผลการดำเนิน
โครงการประช ุมผ ู ้ปกครอง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ.๒๕๖๔ 
สาธิต.๑.๕-๐๔ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต 

๔ ห ล ั ก ภ า ร ะ ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ 
(Accountability) ค ือ การ
แสดงความรับผิดชอบในการ

คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ได้มีส่วน
ร ่วมในการวางแผนยุทธศาสตร ์และ
แผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน โดยเปิด

สาธิต.๑.๕-๐๕ คำส ั ่งโรงเร ียนสาธิต 
มหาว ิ ทยาล ั ย ร าชภ ั ฏบ ้ านสม เด็ จ
เจ้าพระยา เรื ่องการกำหนดหน้าที่และ



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๐ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที ่กำหนดไว้ โดย
ความรับผิดชอบนั้นควรอยู่
ในระด ับท ี ่สนองต่อความ
คาดหว ั ง  ของสาธารณะ 
รวมทั ้งการแสดงถึงความ
สำนึกในการรับผิดชอบต่อ
ปัญหาสาธารณะ 

โอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็น มีการกำหนดภาระ
ความร ับผ ิดชอบในการดำเน ินงาน
โครงการต่าง ๆ ให้แก่ผ ู ้บร ิหารและ
บุคลากรตามความเหมาะสม รวมถึงการ
กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
เพ ื ่ อ ให ้ เป ็นไปตามเป ้ าหมาย และ
ตอบสนองต ่ อค วามคาดหว ั ง ของ
สาธารณะ (สาธ ิ ต .๑ .๕ -๐๕ คำสั่ ง
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด ็จเจ ้าพระยา เร ื ่องการกำหนด
หน้าที ่และภาระงานของผู ้อำนวยการ
โรงเร ียนสาธิตและรองผู ้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิต, สาธิต.๑.๕-๐๖ ประกาศ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร ิ ห า ร บ ุ ค ค ล
มหาว ิ ทยาล ั ย ราชภ ั ฏบ ้ านสมเด็ จ
เจ ้าพระยา เร ื ่อง มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย) 

ภาระงานของผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
และรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๕-๐๖ ประกาศคณะกรรมการ
บริหารบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

๕ ห ล ั ก ค ว า ม โ ป ร ่ ง ใ ส 
( Transparency) ค ื อ 
กระบวนการเปิดเผยอย่าง
ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้ เมื่อ
มีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดย
ประชาชนสามา รถร ู ้ ทุ ก
ข ั ้ น ต อ น ใ น ก า ร ด ำ เ นิ น
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ต่าง ๆ  และสามารถตรวจสอบ
ได้ 

คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ได้ดำเนินงาน
ด้วยความซื ่อสัตย์ ส ุจร ิต และเปิดเผย 
ภายใต้ระบบการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานตรวจสอบและการ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัยฯ (สาธิต.๑.๕-
๐๗ รายงานการติดตามแผนการประเมิน
และปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ ๖ 
เด ือน ของโรงเร ียนสาธ ิ ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓และ พ.ศ.๒๕๖๔) 
การตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัย
ฯ (สาธิต.๑.๕-๐๘ รายงานการตรวจเยี่ยม
จากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) และสำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

สาธิต.๑.๕-๐๗ รายงานการติดตามแผนการ
ประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน 
รอบ ๖ เดือน ของโรงเรียนสาธิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ.๒๕๖๔ 
สาธิต.๑.๕-๐๘ รายงานการตรวจเยี่ยมจาก
คณะกรรมการต ิดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๖ ห ล ั ก ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม 
( Participation)  คื อ 

คณะผู ้บริหารโรงเรียนสาธิตส่งเสริมให้
บุคลากรมีส ่วนร่วมในการกำหนดแผน

สาธ ิต.๑.๕-๐๙ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๑ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
กระบวนการที ่ข ้าราชการ 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้า
ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำ
ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ  ร ่ ว ม แ สด ง
ทัศนะร่วมเสนอปัญหาหรือ
ประเด็นที่สำคัญที่เกี ่ยวข้อง 
ร่วมคิด แนวทาง ร่วมการแก้ไข
ปัญหา ร ่วมในกระบวนการ
ต ั ด ส ิ น ใ จ  แ ล ะ ร ่ ว ม
กระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบ ัต ิราชการ การ
ดำเนินงานตลอดจนการประเมินผลการจัด
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักฯ 
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายตลอดจน
หน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลภายนอกได้
แลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้  และมีส ่วนร ่วมใน
กระบวนการขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียน 
(สาธ ิต.๑.๕-๐๙ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต) 
 
 

๗ หล ักการกระจายอำนาจ 
(Decentralization) คือ การ
ถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ 
ทร ัพยากร และภารกิจจาก
ส่วนราชการส่วนกลางให้แก่
หน ่ วยการปกครองอ ื ่ น ๆ 
(ราชการบริหารส่วนท้องถิ ่น) 
และภาคประชาชนดำเนินการ
แทนโดยมีอ ิสระตามสมควร 
รวมถ ึงการมอบอำนาจและ
ความร ั บผ ิ ดชอบ ในกา ร
ตัดสินใจ และการดำเนินการ
ให้แก่บุคลากร โดยมุ ่งเน้น
การสร ้างความพึงพอใจใน
การให้บริการต่อผู้รับบริการ
และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียการ
ปรับปรุงกระบวนการ และ
เพ ิ ่มผล ิตภาพเพ ื ่อผลการ
ดำ เน ินงานท ี ่ ด ี ขอ งส ่ วน
ราชการ 

คณะผ ู ้บร ิหารโรงเร ียนสาธ ิต ม ีการ
บริหารงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย โดย
โรงเรียนสาธิต มีการมอบอำนาจหน้าที่ให้
รองผู้อำนวยการมีหน้าที่กำกับดูแลแต่ละ
กลุ่มงาน โดยแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของโรงเรียน และมี
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนซึ ่งปฏิบัติหน้าที่
ตามที ่ ได ้ร ับมอบหมายและตามความ
เหมาะสมของภาระงานในแต ่ละฝ ่ าย 
(สาธ ิต.๑.๕-๑๐ คำส ั ่ งโรงเร ียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่องการกำหนดหน้าที่และภาระงานของ
โรงเรียนสาธิต, สาธิต.๑.๕-๑๑ ประกาศ
คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัย
ราชภ ัฏบ ้านสมเด ็จเจ ้าพระยา เร ื ่อง 
มาตรฐานกำหนดตำแหน ่ งพน ั กงาน
มหาวิทยาลัย)  

สาธ ิต.๑.๕-๑๐ คำส ั ่ งโรงเร ียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่องการกำหนดหน้าที่และภาระงานของ
โรงเรียนสาธิต 
ส า ธ ิ ต . ๑ . ๕ - ๑ ๑ ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ
กรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

๘ ห ล ั ก น ิ ต ิ ธ ร ร ม  ( Rule of 
Law) คือ การใช้อำนาจของ
ก ฎ ห ม า ย  ก ฎ ร ะ เ บ ี ย บ 
ข ้ อ บ ั ง ค ั บ ใ น การบร ิหาร

คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ได้ปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพและขับเคลื ่อน
งานของโรงเรียนสาธิต ภายใต้กรอบอำนาจ
ท ี ่ ได ้ร ับตามกฎหมาย ระเบ ียบ และ

สาธิต.๑.๕-๑๒ คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียน
สาธิต 
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ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ราชการด้วยความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึง
สิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (สาธิต.
๑.๕-๑๒ คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิต) 
บริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้คณะผู้บริหาร
และบุคลากร  โรงเร ียนสาธิต ไม่เคยมี
ประวัติการถูกร้องเรียนแต่อย่างใด 

๙ หลักความเสมอภาค (Equity) 
คือ การได้รับการปฏิบัติและ
ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย
หรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความ
เชื ่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรม และอื่น ๆ 

คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ได้ยึดหลัก
คุณธรรมและจร ิยธรรมในการบร ิหาร
จัดการ โดยบุคลากรทุกฝ่ายต้องปฏิบัติงาน
ภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเดียวกัน 
(สาธิต.๑.๕-๑๒ คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียน
สาธิต)  

สาธิต.๑.๕-๑๒ คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียน
สาธิต 

๑๐ ห ล ั ก ม ุ ่ ง เ น ้ น ฉ ั น ท า ม ติ  
(Consensus Oriented) คื อ 
การหาข้อตกลงทั่วไปภายใน
กลุ ่มผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสียที่
เกี ่ยวข้อง ซึ ่งเป็นข้อตกลงที่
เกิดจากการใช้กระบวนการ
เพื ่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และ
เสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่ม
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่ง
ต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้
ในประเด็นท่ีสำคัญ โดยฉันทา
มติไม่จำเป็นต้องหมายความ
ว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอก
ฉันท์ 

ในการประช ุมคณะกรรมการบร ิหาร
โรงเร ี ยนสาธ ิ ต และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ผู ้บริหารโรงเรียน ได้รับฟัง
ความคิดเห็นจากบุคลากรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของทุกฝ่าย โดยเคารพเสียงส่วน
ใหญ่ตามมติของที ่ประชุมเพื ่อให ้ เกิด   
ฉันทามติในการดำเนินงานของโรงเรียนโดย
เป็นไปในทิศทางที ่เหมาะสม เช่น การ
ประชุมจัดทำแผน การประชุมเพื ่อเสนอ
โครงการที่จะจัดทำตามแผน ประชุมจัดสรร
งบประมาณโครงการต่าง ๆ โดยให้ทุกคนใน
ที่ประชุมนำเสนอและหาข้อสรุปร่วมกัน 
(สาธ ิต. ๑.๕-๑๓ รายงานการประชุม
โรงเรียนสาธิต)     
 

สาธิต.๑.๕-๑๓ รายงานการประชุมโรงเรียน
สาธิต 
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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 
สาธิต.๑.๕-๐๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเร่ืองการปรับปรุง พัฒนา กำหนดแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ)  
สาธิต.๑.๕-๐๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต เรื่อง การกำกับ ติดตาม ดูแล และ

ประเมินผลการดำเนนิงานของโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๕-๐๓ รายงานผลการดำเนนิโครงการประชุมผูป้กครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาธิต.๑.๕-๐๔ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๕-๐๕ คำสั่งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา เร่ืองการกำหนดหน้าที่และ

ภาระงานของผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตและรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๕-๐๖ ประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวทิยาลัย 
สาธิต.๑.๕-๐๗ รายงานการติดตามแผนการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน ของ

โรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ.๒๕๖๔ 
สาธิต.๑.๕-๐๘ รายงานการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สาธิต.๑.๕-๐๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๕-๑๐ คำสั่งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา เร่ืองการกำหนดหน้าที่และ

ภาระงานของบุคลากร 
สาธิต.๑.๕-๑๑ ประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวทิยาลัย 
สาธิต.๑.๕-๑๒ คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๕-๑๓ รายงานการประชุมโรงเรียนสาธิต 
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จุดเด่น 
 โรงเรียนสาธิตได้มีการปฏิบัติงานที่ได้รบัความเชื่อมั่น ความไวว้างใจ เพื่อนำไปสู่การให้บริการที่สามารถ
ตอบสนองต่อความคาดหวังหรือความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในงานเฉพาะทางของโรงเรียนสาธิตยังไม่เพียงพอ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖   :   แนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลขององค์กร 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

แนวปฏิบัติที่ดี คือ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้หน่วยงานประสบความสำเร็จ หรือสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการ
สรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และมีการวิเคราะห์ และทบทวนผลการดำเนินการเพื่อประเมินผลสำเร็จ 
ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และนำไปสู่การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๑ มีการกำหนดประเด็นความรู้

แ ล ะ เ ป ้ า ห ม า ยขอ งกา ร
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของ หน่วยงานอย่าง
น้อย ๑ พันธกิจ 

โรงเร ียนสาธิตได้แต่งตั ้งคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนสาธิต (สาธิต.๑.๖-๐๑ คำสั่ง
แต ่งต ั ้งคณะกรรมการบร ิหารโรงเร ียน
สาธิต) ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการ รอง
ผู ้อำนวยการ ผู ้ช ่วยผู ้อำนวยการ และ
หัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มี
การจ ัดประชุมเพ ื ่อศ ึกษาพันธกิจของ
โรงเร ียนและกำหนดเป ็นภารก ิ จให้
สอดคล้องกับพันธกิจ รวมทั้งพิจารณาแนว
ทางการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับพันธ
กิจโดยกำหนดภารกิจด้านการจัดหลักสูตร
และการจัดกระบวนการเร ียนการสอน 
(สาธิต.๑.๖-๐๒ คู่มือการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนสาธิต) 

สาธิต.๑.๖-๐๑  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๖-๐๒ คู ่มือการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนสาธิต 

๒ ก ำ ห น ด บ ุ ค ล า ก ร
กลุ ่มเป้าหมายที ่จะพัฒนา

คณะกรรมการบร ิหารโรงเร ียนสาธิต 
ประชุมมอบหมายภาระงานให้แก่บุคลากร

สาธิต.๑.๖-๐๓ คำสั่งมอบหมายภาระงาน
บุคลากร 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๕ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ค ว า ม ร ู ้ แ ล ะ ท ั ก ษ ะ ใ ห้
สอดคล้องกับประเด็นความรู้ 
ที่กำหนดในข้อ ๑ 

ตามตำแหน่งงาน เช่น งานบริหารงานทั่วไป 
ได้กำหนดการพัฒนาความรู้และทักษะงาน
เกี ่ยวกับธุรการ และงานสารบรรณ งาน
แผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานวิชาการ 
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
(สาธิต.๑.๖-๐๓ คำสั่งมอบหมายภาระงาน
บุคลากร) 

๓ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จาก ความรู้ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้
ท ี ่ ก ำหนด ในข ้ อ  ๑  และ
เ ผ ย แ พ ร ่ ไ ป ส ู ่ บ ุ ค ล า ก ร
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 

โรงเรียนสาธิตได้ประชุมบุคคลากรโดยให้
บุคลากรจัดทำข้อมูลของการทำงานตาม
ตำแหน่งและภาระงานที่ได้รับผิดชอบมา
นำเสนอในที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและ
จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละภาระงาน 
เพื ่อการเตรียมพร้อมในการจัดเตรียม
ข้อมูลร่วมอบรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้กับ
ทางมหาวิทยาลัย โดยบุคคลากรเลือกเข้า
รับการอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การทำงานและรับฟังข้อเสนอแนะจาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (สาธิต.๑.๖-๐๔ 
การเข้าร่วมอบรมตามความถนัดเฉพาะ
ด้านของบุคลากร) 

สาธิต.๑.๖-๐๔ การเข้าร่วมอบรมตาม
ความถนัดเฉพาะด้านของบุคลากร 

๔ มีการรวบรวมความรู ้ตาม
ประเด็นความรู้ที ่กำหนดใน
ข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมา พัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เ ผยแพร่ ออกมาเป ็นลาย
ล ั ก ษณ ์ อ ั กษร  ( Explicit 
Knowledge) 

โรงเรียนสาธิตได้ให้บุคลากรรวบรวมองค์
ความรู้ที ่ได้จากการเข้าร่วมอบรมตาม
ความถนัดเฉพาะด้าน และนำองค์ความรู้
ในตัวแต่ละบุคคลตามภาระงาน นำมา
พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียน
สาธิตและคู ่มือปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของแต่ละบุคคล นำเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของโรงเรียนสาธิต และเพื่อเตรียมความ
พร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการในสาย
อาชีพ (สาธ ิต.๑ .๖-๐๕ รายงานการ
ประชุมเรื ่องประกาศเพื่อเตรียมความ
พร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการในสาย
อาชีพ) 

สาธิต.๑.๖-๐๕ รายงานการประชุมเรื่อง
ประกาศเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
ตำแหน่งวิชาการในสายอาชีพ 

๕ มีการนำความรู้ที่ได้จากการ
จ ั ด ก า ร ค ว า ม ร ู ้ ใ น
ปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีที่

บุคลากรของโรงเรียนสาธิตได้นำความรู้ที่
ได้จัดทำคู ่มือปฏิบัติงานของโรงเร ียน
สาธิตและคู่มือปฏิบัติงานแต่ละบุคคล 

สาธิต.๑.๖-๐๖ เกียรติบัตรการเข้ารับการ
อบรม 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๖ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผ ่านมาท ี ่ เป ็นลายล ักษณ์
อักษร(Explicit Knowledge) 
และจากความรู้ ทักษะของผู้
ม ีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ท ี ่ เ ป ็ น แ น ว
ปฏิบัติที ่ด ีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

ร ว ม ท ั ้ ง น ำ ค ว า ม ร ู ้ จ า ก ว ิ ท ย า ก ร
ผ ู ้ ท ร งค ุณว ุฒ ิ ในการอบรม  มา ใ ช้
ประกอบการปฏิบัติงานจริง (สาธิต.๑.๖-
๐๖เกียรติบัตรการเข้ารับการอบรม)  

 
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 
สาธิต.๑.๖-๐๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๖-๐๒ คู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๖-๐๓ คำสั่งมอบหมายภาระงานบุคลากร 
สาธิต.๑.๖-๐๔ การเข้าร่วมอบรมตามความถนดัเฉพาะด้าน 
สาธิต.๑.๖-๐๕ รายงานการประชุมเร่ืองประกาศเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งวชิาการในสาย

อาชีพ 
สาธิต.๑.๖-๐๖ เกียรติบัตรการเข้ารับการอบรมของบุคคลากร 

 
จุดเด่น 
 โรงเรียนสาธิตได้มีการสนับสนนุให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานเฉพาะบุคคลอีกทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วมอบรมเฉพาะด้านเพื่อพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๗ 

จุดที่ควรพัฒนา 
 เนื่องด้วยบุคลากรสายสอนมีภารกิจด้านการสอนและงานทีไ่ด้รบัมอบหมายทีน่อกเหนือจากงานสอนทำให้
ไม่สามารถเข้ารับการอบรมเฉพาะด้านได้อย่างเต็มที่ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗   :   ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีระบบงานและ
สมรรถนะที่สอดคล้องและนำไปสู่การบรรลุพันธกิจ ให้เป็นไปตามแผนและแนวทางของตำแหน่งงานทีก่ำหนด รวมทั้ง
ติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความผูกพันเพื่อช่วยส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ มีความมุ่งมั่นและเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้
หน่วยงานประสบความสำเร็จ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๑ ม ี แ ผ น ก า ร บ ร ิ ห า ร แ ล ะ

แผนพัฒนาบุคลากรที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

โรงเรียนสาธิต มีการจัดทำข้อมูลบุคลากร
แต่ละบุคคล รวมทั้งกรอบภาระงานและ
หน้าท่ีในการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการ
วิเคราะห์อัตรากำลังของบุคลากรสาย
สอนเพื ่อจ ัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนสาธิต ว่าด้วยการบริหารบุคคล
อีกทั ้งเป็นแนวทางในการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนสาธิต ซึ ่งเป็นกลไก
สำค ัญในการดำเน ินงาน ให ้บรรลุ
เ ป ้ าหมายตามพ ันธก ิ จ ได ้ อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน
ข ้ อ ส ร ุ ป จ าก ก า รป ระ เ ม ิ นผลกา ร
ปฏ ิบ ัต ิ งานของบ ุคลากรเพ ื ่อจ ัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรประจำโรงเรียนสาธติ 
(สาธิต.๑.๗-๐๑ แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ระยะ ๕ ป ี พ.ศ. ๒๕๖๑–
๒๕๖๕) 

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



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๘ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๒ มีการบริหารและการพัฒนา

บุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่
กำหนด 

โรงเรียนสาธิตมีการประชุมผู้บริหารและ
บุคลากรเพื่อติดตามความก้าวหน้าของ
บ ุคลากรให ้ เป ็นไปตามแผนพ ัฒนา
บุคลากร รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็น
รายบุคคล เพื่อการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติ
ที่ดี และความถนัดเฉพาะบุคคลนำไปใช้
ในการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ไ ด ้ อ ย ่ า ง ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล แ ล ะ เ ต็ ม
ความสามารถ เพื ่อกำกับติดตามแนว
ทางการพัฒนาบุคคลให้เป็นไปตามแผน
ที ่คาดหวัง โดยสนับสนุนส่งเสร ิมให้
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มศักยภาพ 
(สาธิต .๑.๗-๐๑ แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 
๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
     นอกจากนี ้โรงเรียนสาธิตยังได้นำ
แนวปฏิบัติที ่ดีจากความรู้ที ่มีอยู ่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
แหล ่งเร ียนร ู ้อ ื ่น ๆ ตามพันธก ิจมา
ปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
หน ่ วยงาน (สาธ ิ ต .๑ .๗ -๐๒ ค ู ่ มื อ
ปฏิบัติงานทั ่วไปโรงเรียนสาธิต) อาทิ 
โรงเรียนสาธิต ได้มีการกำหนดประเด็น
ความรู ้และเป้าหมายของการจัดการ
ความร ู ้ ในแผนการดำเน ินงาน โดย
กำหนดเป็นประเด็นความรู้สำหรับการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้าน
การจัดบริการการศึกษา ซึ ่งถือได้ว่า
สอดคล ้องก ับแผนย ุทธศาสตร ์ของ
โรงเรียนสาธิต และกำหนดให้ดำเนินการ
จัดกิจกรรม ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ความรู้
ด ั งกล ่าวให ้ก ับบ ุคลากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และนำข้อมูลขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์และเพจในเฟซบุ๊ก 
(สาธิต.๑.๗-๐๓ ข้อมูลการเผยแพร่บน
เว็บไซต์และเพจในเฟซบุ๊ก) 

สาธิต.๑.๗-๐๑ แผนบร ิหารและพัฒนา
บุคลากร ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ 
สาธิต.๑.๗-๐๒ คู ่มือปฏิบัติงานทั ่วไป
โรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๗-๐๓ ข้อม ูลการอบรมของ
บุคลากรเผยแพร่บนเว็บไซต์และเพจ
ในเฟซบุ๊ก 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๙ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๓ มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ

ท ี ่ ด ี  และสร ้ า งขว ัญและ
กำลังใจการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งดำเนินการ
โดยมหาวิทยาลัย 

โรงเรียนสาธิต มีการมอบเกียรติบัตรและ
รางว ัล  ในการปฏิบ ัต ิงานดีเด ่นของ
บุคลากรภายในโรงเรียนสาธิต(สาธิต. 
๑.๗-๐๔เกียรติบัตรของบุคลากรที่ได้รับ
รางว ัล ) รางว ัลบ ุคลากรด ี เด ่นจาก
มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการค่านิยม
องค์กร  Molality เป็นบุคลากรดีเด่น 
ป ร ะ จ ำ ป ี ก า ร ศ ึ ก ษ า  ๒ ๕ ๖ ๒   ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลให้แก่บุคลากร
ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกมาจากผู้บริหาร
ประจำหน่วยงาน  

สาธิต. ๑.๗-๐๔ เกียรติบัตรของบุคลากร
ที่ได้รับรางวัล 

๔ ม ี ร ะบบกา รต ิ ด ต า ม ให้
บุคลากรนำความรู้และทักษะ
ท ี ่ ได ้จากการพ ัฒนามาใช้
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

โรงเรียนสาธิตมีการจัดโครงสร้างสายงาน
การบังคับบัญชาที่ชัดเจน เหมาะสมกับ
ลักษณะการดำเนินการของหน่วยงาน
และมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและ
เป็นไปอย่างถูกต้อง ผู้บริหารมีวิธีการที่มี
ประส ิทธ ิภาพในการต ิดตามผลการ
ดำเนินงานที ่มอบหมายให้เป็นไปตาม
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และ
แ ผ น พ ั ฒ น า บ ุ ค ล า ก ร โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต ได้มีการ
ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และนำมาเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที ่ตำแหน่งงาน (สาธิต. 
๑.๗-๐๕ เอกสารการเข้าร่วมอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรโรงเรียน
สาธิต)   

สาธิต. ๑.๗-๐๕ เอกสารการเข้าร ่วม
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
โรงเรียนสาธิต 

๕ มีการประเมินผลความสำเร็จ
ของแผนการบริหารบุคคล 
และแผนการพัฒนาบุคคลใน
หน่วยงาน 

โรงเร ียนสาธิตมีแผนพัฒนาบุคลากร 
ระยะ ๕ ปี เพื่อประเมินความสำเร็จของ 
แผนพ ัฒนาคณาจารย ์และบ ุคลากร 
โรงเรียนสาธิตให้ความสำคัญในการจัดทำ
คู่มือ การปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย และ

สาธ ิต .๑.๗-๐๖รายงานการประชุม
คณะกรรมการโรงเรียนสาธิต 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑๐ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ได้ผลสำเร็จการดำเนินงานของหน่วยงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นอกจากนี้ โรงเรียนสาธิต มีการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานและประเมินผล
ความสำเร็จของการบริหารราชการตาม
พันธกิจที่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
(สาธ ิต.๑.๗-๐๖ รายงานการประชุม
คณะกรรมการโรงเรียนสาธิต) 

๖ ม ีการนำผลการประเม ินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงาน 

โ ร ง เ ร ี ย นส า ธ ิ ต ม ี ก า ร จ ั ดป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารเพื่อเป็นแนวทางการ
ปร ับปร ุงแก ้ไขตามข ้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน มีการสนับสนุนการปฏิบ ัติ
หน้าที่ภายในองค์กร ซึ่งโรงเรียนสาธิตมี
โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนและมี
บุคลากรที ่ปฏิบัต ิงานตรงตามสายงาน 
ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตยังได้มีการส่งเสริมให้มี
การเข้าร่วมฝึกอบรม พัฒนาทักษะและ
ความชำนาญในว ิชาช ีพของบ ุคลากร 
เพื่อให ้สามารถปฏิบ ัต ิงานได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ  
(สาธิต.๑.๗-๐๗ การอบรมเฉพาะด้านของ
บ ุ ค ล า ก ร  ป ร ะ จ ำ ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ              
พ.ศ. ๒๕๖๔)         

สาธิต.๑.๗-๐๗ การอบรมเฉพาะด้านของ
บ ุ ค ล า ก ร  ป ร ะ จ ำ ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ              
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๗ นำผลจากข้อ ๖ มาปรับปรุง
แนวทางวิธีการในการค้นหา
และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันของบุคลากรและ
แสดงผลของการสร้างความ
ผูกพันให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

โรงเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญใน การ
พัฒนาบุคลากร และการสร้างความผูกพัน
ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน และ
สร้างความผูกพันภายในหน่วยงานโดยมี
การดำเนินจัด โครงการภายในโรงเรียน
สาธิต อาทิ งานปีใหม่ของโรงเรียน การ
เข้าร ่วมอบรมในโครงการต่างๆที ่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้น และพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุลกาก
รดีเด่นของหน่วยงานที่ได้รับการประเมิน
จากผู้บริหารประจำหน่วยงานและเพื่อน
ร่วมงาน (สาธิต.๑.๗-๐๘ ภาพถ่ายการ
ได้รับรางวัล) 

สาธิต.๑.๗-๐๘ ภาพถ่ายการได้รับรางวัล 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑๑ 

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 
 
รายการหลักฐานแสดง 

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สาธิต.๑.๗-๐๑ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ 
สาธิต.๑.๗-๐๒ คู่มือปฏิบัติงานทั่วไปโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๗-๐๓ ข้อมูลการอบรมของบุคลากรการเผยแพร่บนเว็บไซต์และเพจในเฟซบุ๊ก 
สาธิต. ๑.๗-๐๔ เกียรติบัตรของบุคลากรที่ได้รับรางวัล 
สาธิต. ๑.๗-๐๕ เอกสารการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๗-๐๖ รายงานการประชุม 
สาธิต.๑.๗-๐๗ การอบรมเฉพาะด้านของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาธิต.๑.๗-๐๘ ภาพถ่ายการได้รับรางวัล 

 
จุดเด่น 
 โรงเรียนสาธิต ได้มีการมอบหมายภาระงานตามความถนัดของบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การสนับสนุนให้บุคลากรทำคู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘   :   ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑๒ 

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
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกัน
คุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมี
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๑ ดำเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน
ต า ม ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ที่
เ หมาะสมสอดคล ้ อ งกับ   
พันธกิจของหน่วยงาน 

โรงเรียนสาธิตมีการแตง่ตั้งคณะกรรมการ
ดำเน ินงานด ้านการประก ันคุณภาพ
การศ ึกษาภายในของโรงเร ียนสาธิต 
( ส า ธ ิ ต . ๑ . ๘ - ๐ ๑  ค ำ ส ั ่ ง แ ต ่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดำ เน ิน งานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต) 
เพื ่อดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่างมีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับการดำเนินงานตาม
พันธกิจของโรงเรียน และมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมีระบบการควบคุมคุณภาพ โดยมีการ
กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนว
ปฏิบ ัต ิด ้านการประก ันค ุณภาพของ
โรงเรียนสาธิต เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่
กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา (สาธิต.๑.๘-๐๒ คู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสำนัก/สถาบัน/ศูนย์และบัณฑิต
วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

ส า ธ ิ ต . ๑ . ๘ - ๐ ๑  ค ำ ส ั ่ ง แ ต ่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดำ เน ิน งานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สาธิต.๑.๘-๐๒ คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน/
ศูนย์และบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

๒ มีการกำหนดนโยบายและให้
ความสำคัญเรื่องการประกัน

 คณะกรรมการดำเน ินงานด ้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

สาธิต๑.๘-๐๓ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต
ประกันคุณภาพการศึกษา 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑๓ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของหน ่วยงาน รวมท ั ้ งมี
ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
ส น ั บ ส น ุ น ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาภายใน 

โรงเรียนสาธิต  ได้ประชุมเพื่อกำหนด
นโยบายและให้ความสำคัญในเรื ่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการ
วางแผนงาน แบ่งหน้าที ่คณะกรรมการ
ดำเน ินงาน เพ ื ่อให ้ดำเน ินการจ ัดทำ
รายงานการประการคุณภาพการศึกษา
ภายในได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้งได้
มีการนำข้อมูลการประกันคุณภาพในแต่
ละปีการศึกษาขึ ้นเว็บไซต์ของโรงเรียน
สาธิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปี
การศึกษาถัดไป (สาธิต๑.๘-๐๓ เว็บไซต์
โรงเรียนสาธิตประกันคุณภาพการศึกษา) 

๓ ม ีการดำเน ินงานด ้ านการ
ประก ันค ุณภาพการศ ึกษา
ภ า ย ใ น ท ี ่ ค ร บ ถ ้ ว น 
ประกอบด้วย ๑) การควบคุม 
ติดตามการดำเนินงาน และ
ประเม ินค ุณภาพ ๒) การ
จัดทำรายงานประจำปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพตาม
กำหนดเวลา  ๓) การนำผล
การประเม ินคุณภาพไปทำ
แผนการพ ัฒนาค ุณภาพ
กา รศ ึ กษาของสถาบ ั น /
หน่วยงาน 

คณะกรรมการดำเน ินงานด ้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนสาธิต มีการดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนได้อย่างครบถ้วน โดย  
(๑) มีการประชุมวางแผนงาน กำหนด
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการและจัดทำ
รายงานตามตัวบ่งชี ้ต ่าง ๆ อีกทั ้งได้
กำหนดเวลา เพื่อรวบรวมข ้อม ูลผลการ
ดำเนินงานต่าง ๆ  โดยจะมีผู้อำนวยการและรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ที่ดูแลงานประกัน
คุณภาพเป็นผู้ควบคุม ติดตามการดำเนินงาน 
และประเมินคุณภาพด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียน (๒) จัดทำรายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
สาธิต ประจำทุกปีการศึกษา ตามกำหนดเวลาของ
ฝ่ายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (๓) 
มีการนำผลการประเมินคุณภาพไปจัดทำ
แผนการพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา 
( Improvement Plan)  ของโรงเร ียน
สาธ ิต (สาธ ิต .๑.๘ -๐๔ แผนพ ัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓)   

สาธ ิต.๑.๘-๐๔ แผนพัฒนาค ุณภาพ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑๔ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๔ ม ี ก ารนำผลการประกั น

คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปร ับปร ุงการทำงาน และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดำเนินงานตามตัวบ่งชี ้ของ
แผนยุทธศาสตร์ทุกตัวบ่งช้ี 

คณะกรรมการดำเน ินงานด ้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเร ียนสาธ ิต ได ้นำผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
จัดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งส่งผลให้มีการ
พัฒนา  ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิต 
ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ใน
การตรวจประก ันค ุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ โรงเรียนสาธิต ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจ
ประกันคุณภาพ ได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ 
๑. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้มีส่วนได้ 
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้มากข้ึน 
๒.พัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑ 
(สาธิต.๑.๘-๐๕ รายงานการประเมิน
ตนเอง (Self – Assessment Report : 
SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓) 

สาธิต.๑.๘-๐๕ รายงานการประเมิน
ตนเอง (Self – Assessment Report : 
SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕ มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักเรียน
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจ
ของสถาบัน/หน่วยงาน 

คณะกรรมการดำเน ินงานด ้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเร ียนสาธ ิตได ้นำผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที ่โรงเร ียน
สาธิต ได้จ ัดขึ ้นให้กับนักเรียน อีกทั้ง
รายงานผลการดำเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ นำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  มาปรับปรุง
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในปีถัดไป  
(สาธิต.๑.๘-๐๕ รายงานการประเมิน
ต น เ อ ง  ( Self – Assessment 
Report:SAR)  ป ร ะ จ ำ ป ี ก า ร ศ ึ ก ษ า 
๒๕๖๓) 

สาธิต.๑.๘-๐๕ รายงานการประเมิน
ตนเอง (Self – Assessment Report : 
SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๖ มีเครือข่ายการแลกเปลี ่ยน
เ ร ี ย น ร ู ้ ด ้ านกา รประกั น

คณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต 

สาธิต.๑.๘-๐๗ ภาพแสดงแอปพลิเคช่ัน
ไลน์กลุ่ม QA-มบส.และ เครือข่าย Audit 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑๕ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบัน/หน่วยงาน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

มีการแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้  งานประกัน
คุณภาพระหว่างหน่วยงานผ่านแอปพลิช่ัน
ไลน์กลุ่ม QA-มบส.และ เครือข่าย Audit 
เป ็นต ้น (สาธ ิต.๑.๘-๐๗ ภาพแสดง
แอปพลิเคชั ่นไลน์กล ุ ่ม QA-มบส.และ 
เครือข่าย Audit) 

๗ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัย
ด ้ านการประก ันค ุณภาพ
ก า ร ศ ึ ก ษ า ท ี ่ ห น ่ ว ย ง า น
พัฒนาข ึ ้นและเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ 

โรงเร ียนสาธิตม ีการดำเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
ส ำ น ั ก แ ล ะ ไ ด ้ ร า ย ง า น ผ ล ต่ อ
คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิทั ้งภายใน
เป็นประจำในทุกปีการศึกษา ซึ่งผลการ
ดำเน ินงานด้านประกันค ุณภาพของ
โรงเร ียนสาธ ิต ก ็ เป ็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที ่กำหนด อ ีกท ั ้ งได ้จ ัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเร ียนสาธิต
เผยแพร่แก่หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เช่น 
งานประก ันค ุณภาพการศ ึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จ ัดทำรายงานด ้านประก ันค ุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่อไป (สาธิต.
๑.๘-๐๕ รายงานการประเม ินตนเอง (Self – 
Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓)    

สาธ ิต .๑ .๘-๐๕รายงานการประเมิน
ตนเอง (Self – Assessment Report : 
SAR ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
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 ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑๖ 

รายการหลักฐานแสดง : 
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สาธิต.๑.๘-๐๑ คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๘-๐๒ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน/ศูนย์และบัณฑิตวิทยาลัย   

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
สาธิต.๑.๘-๐๓ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๘-๐๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สาธิต.๑.๘-๐๕ รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 
สาธิต.๑.๘-๐๖ ภาพแสดงแอปพลิเคชั่นไลน์กลุม่ 

 
จุดเด่น 
 โรงเรียนสาธิตได้นำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงเพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมซึ่งส่งผล
ในการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบนั/หน่วยงาน และควร
มีกิจกรรมร่วมกัน ควรมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้ นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙   :   การพัฒนาคุณภาพการบริการ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

หนวยงานสนับสนุนมีหนาที่หลัก คือ การสนับสนุนพันธกิจดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ไดแก การเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 
ซึ่งงานดานการบริการถือเปนอีกหนาที่สำคัญของหนวยงานสนับสนุน จึงจำเปนตองมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา
และการดำเนินงานดานการบริการ เพื่อใหการดำเนินงานสอดคลองกับพันธกิจหรือจุดเนนของหนวยงานอยางมี
คุณภาพ และมีความเปนสากล ดังนั ้นหนวยงานควรมีระบบและกลไกการใหบริการ ตลอดจนมีการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อใหการพัฒนาดานบริการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑๗ 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๑ ม ี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร

ให้บริการของหน่วยงาน 
โรงเรียนสาธิต มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยการม ีส ่ วนร ่ วมของบ ุคลากรใน
หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจำ/คณะกรรมการ
บริหาร ของหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯที่
เชื ่อมโยงกับ ปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคล้องกับจ ุดเน้นของกลุ ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับ
ที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) (สาธิต.๑.๙-
๐๑ แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔  โรงเรียนสาธิต)  

สาธิต.๑.๙-๐๑ แผนยุทธศาสตร์ โรงเรียน
สาธิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

๒ มีการนำระบบและกลไกการ
บริการไปสู่การปฏิบตั ิ

โรงเรียนสาธิตมีการประชาสัมพันธ์    การ
ให้บริการกับนักเรียนในงานด้านธุรการ 
ได้แก่ เอกสารการเบิก-จ่ายค่าเทอม งาน
ด้านวิชาการ ได้แก่ ขอใบรับรองผลการ
เรียน ขอใบแก้ ๐ แก้ ร เป็นต้น มีการ
จ ัดทำขั ้นตอนการใช้งานบริการด้าน
วิชาการให้กับนักเรียน เช่น ขั้นตอนการ
ขอใบรับรองผลการเรียน ระบบเกรด
ออนไลน์ และแจ้งนักเรียนผ่านเว็บไซต์  
(สาธิต.๑.๙-๐๒ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต) 

สาธิต.๑.๙-๐๒ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต 

๓ มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ 
ครั้ง 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต มี
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดำเนินงาน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 
๑ ครั ้ง (สาธิต.๑.๙-๐๓ รายงานการ
ประชุมโรงเรียนสาธิต) 

สาธ ิต.๑.๙-๐๓ รายงานการประชุม
โรงเรียนสาธิต 

๔ นำผลการประเมินรายงานต่อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ ำ
หน่วยงานเพื่อพิจารณา อย่าง
น้อย  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

คณะดำเนินงานและผู้รับผิดชอบรายงาน
ผลการดำเนินงานการ การให้บริการด้าน
ธุรการและวิชาการกับนักเรียนต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง (สาธิต.๑.๙-๐๓ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสาธิต) 

สาธ ิต.๑.๙-๐๓ รายงานการประชุม
คณะกรรมการโรงเรียนสาธิต 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑๘ 

ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
๕ น ำ ข ้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ ำ
ห น ่ ว ย ง า น ไ ป ใ ช ้ ใ น ก า ร
ปรับปรุงระบบและกลไกใน   
ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ใ น ภ า ค
การศึกษาต่อไป 

ผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน และบุคลากร
ประจำโรงเรียนสาธิต ประชุมเพื่อสรุปผลการ
ดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม และการ
ให ้ บร ิ การด ้ านต ่ างๆ พ ร ้ อ ม ท ั ้ ง น ำ
ข ้อ เสนอแนะจากกรรมการประจำ
โรงเรียน มาหารือในที่ประชุม เพื่อแก้ไข
และปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียน
สาธิตในปีต่อไป (สาธิต.๑.๙-๐๓ รายงาน
การประชมุคณะกรรมการโรงเรียนสาธิต) 

สาธ ิต.๑.๙-๐๓ 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 
สาธิต.๑.๙-๐๑ แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   
สาธิต.๑.๙-๐๒ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต 
สาธิต.๑.๙-๐๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสาธิต 

 
จุดเด่น 
 โรงเรียนสาธิตมีการให้การบริการงานดา้นธุรการ และวิชาการ มรีะบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมินและดำเนนิงานของสถาบัน/หน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย เปา้ประสงค์ ตามที่กำหนด 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านให้มีความเชี่ยวชาญในการบริการข้อมูล  



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๑๙ 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ ๑ ตัวบ่งชี้ร่วมระดับหน่วยงานสนับสนุน 
 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย คะแนน 

การประเมินตนเอง  บรรลุ 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 ๘๙.๙๓   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 ๕ คะแนน 
 



 

 
 
 

ส่วนที่ ๓ 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

 

 
 



ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ๑. สรุปผลการประเมินของสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

๒. สรุปผลการประเมินตนเองของโรงเรียน จำแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาจำนวน ๓ มาตรฐาน มีการ        
จัดการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑. สรุปผลการประเมินของสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับดีเลิศ 

๒. สรุปผลการประเมินตนเองของโรงเรียน จำแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาจำนวน ๓ มาตรฐาน มีการ         
จัดการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
 
ตารางสรปุผลการประเมินตนเองรายตัวบง่ชี้ตามองค์ประกอบคณุภาพ ระดับหนว่ยงานสนับสนนุ 

 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 

องค์ประกอบท่ี ๑ ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ  
  ดำเนนิการทุกหน่วยงาน 
 

๙ - ๑.๑ ๑.๒  
๑.๔ - ๑.๙  

๑.๓ ๕ การดำเนินงานระดับดีมาก 

รวม ๙ - ๕ ๔ ๔.๘๙ การดำเนินงานระดับดีมาก 

ผลประเมิน   ดีมาก ดี ดีมาก การดำเนินงานระดับดีมาก 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๒๑ 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
๑. จุดเด่น 

คุณภาพของเด็ก 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ปฐมวัย) มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบ

ด้านเป็นองค์รวมครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์- จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา   มี
ความสุขในการมาโรงเรียน กล้าแสดงออก สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดี มีทักษะทางภาษา และอนุรักษ์
ประเพณีของความเป็นไทย และโรงเรียนเป็นหน่วยงานในการผลิตบัณฑิตครู ทำให้เด็กได้ทำกิจกรรมที่
หลากหลาย แปลกใหม่จากนักศึกษา เช่น วิชาหุ่นและนิทาน วิชาโภชนาการ วิชาการเล่นของเด็กปฐมวัย  จึง
ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่สอดคล้องคุณลักษณะที่พึ ่งประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ปฐมวัย) มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ

ภายในที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพและมี การบริหารจัดการของผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพ
ทุกกลุ่มบริหาร โดยมีกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา การศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัดทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ดำเนินการพัฒนางานวิชาการเน้น คุณภาพของเด็กปฐมวัยรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีทักษะทางภาษา รักษา
ความเป็นไทย เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความ
เชี ่ยวชาญตรงตามความต้องการให้สามารถสร้าง  และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ปฐมวัย) มีสื ่อ เทคโนโลยี ในการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความพร้อมทางด้านการพัฒนาแนวทางจัดประสบการณ์ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ปฐมวัย) มีความรู้ความสามารถ
และ มีความตั้งใจในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผลิตสื่อการสอน 
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของเด็ก
ปฐมวัยในยุค Thailand ๔.๐ เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กปฐมวัยอย่างเต็มตามศักยภาพ 
รวมทั้งโรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ครูและ ชุมชนองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้เข้ามามีส่วน
ร่วมและให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ครบสมบูรณ์ 
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๒. จุดที่ควรพัฒนา 
 คุณภาพของเด็ก 

พัฒนากระบวนการคิด ฝึกฝนพัฒนาการทักษะสมอง (EF) ด้านการสามารถควบคุมตนเอง มีส่วน
ช่วยสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และจดจ่อความสนใจ กรองสิ่งรบกวน และเปลี่ยนวิธีคิดได้ เพิ่มเติม เพ่ือ
ส่งเสริมให้พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันไปอย่างเป็นระเบียบแบบแผนตามลำดับขั้น
ของพัฒนาการ และรวมทั้งส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูได้การ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ เพื ่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อไป 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ PDCA เพื่อใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน โดยจัดประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน และบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน สนับสนุนให้
ครูมีการพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์นวัตกรรม เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงบน
ฐานข้อมลูเดียวกันเพ่ือลดความซ้ำซ้อนของงาน 
 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย ส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนา ทักษะทางภาษาตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถ
ออกแบบวิธีการประเมินที่หลากหลายโดยใช้เครื่องมือการวัดการประเมินที่เหมาะสมสำหรับเด็กปกติ  และ
เด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญ 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ นำแนวคิดทักษะสมอง (EF) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) มาปรับใช้ในโรงเรียนอย่าง
เต็มรูปแบบ 

๓.๒ ส่งเสริมให้เด็กออกไปแข่งขันหลากหลายทักษะความสามารถทั้งในระดับโรงเรียน และเขตหาก
มีโอกาส 

๓.๓ พัฒนาระบบ PDCA ของหลักสูตรและการบริหารงานที่เป็นระบบชัดเจนยิ่งขึ้น 
๓.๔ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความปลอดภัยเพ่ิมเติม ได้แก่การซ้อมป้องกันอัคคีภัย 
๓.๕ ส่งครูไปอบรมสัมมนาเพิ่มเติมความรู้ที ่ทันสมัย โดยเฉพาะด้านหลักสูตร งานวิจัย การวัด               

และประเมินผล และนวัตกรรม 
๓.๖ ปรับปรุงเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการให้หลากหลายยิ่งขึ้น 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑. จุดเด่น 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีพัฒนาการทางการเรียนสูงขึ้น โดย

ใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนทเสศ และการสื่อสาร แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการ 
นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจได้อย่าง

ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน มีการบริหารจัดการของผู้บริหารมี
นวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพทุกกลุ่มบริหาร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นทั้ง
คนเก่งและคนดี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการให้สามารถ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีความสามารถในการออกแบบการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนา การสอนอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความรักใน
องค์กร มีความเสียสละ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด การปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสถานศึกษายังมีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิค วิธีการสอน มีการพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้มีบทบาทเป็นผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในกลุ่มของตนเอง ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียน และมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ การแจ้งผล   
การเรียนใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำให้ผู้เรียนได้รับทราบผลการเรียน อย่างรวดเร็ว 

 
๒. จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ิมเติม 
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๒. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เน้นทักษะการคิดและ
ความรับผิดชอบ ฝึกนักเรียนให้คิดอย่างเป็นระบบโดยเชื่อมโยงกับการคิดแบบ STEM เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
คิดแบบบูรณาการกลุ่มสาระได้ 

๓. ส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมโครงการ
แก้ปัญหานักเรียนบางรายที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ 

ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความ
เชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบพร้อมใช้ 
และจัดเก็บไว้ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไว้บนเว็ปไซต์โรงเรียน เพจงานประชาสัมพันธ์หรือในไดร์ฟ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการจัดการเรียนรู้

แก่ผู้เรียนในรูปแบบการวิจัย และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญ 
๓. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

แผนปฏิบัติงานที่ ๑ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
 แผนปฏิบัติการที่ ๒  ส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียนการนิเทศการสอนและงานวิจัย 

แผนปฏิบัติงานที่ ๓ พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
การนิเทศการสอนและงานวิจัย 

แผนปฏิบัติงานที่ ๔ พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความเชื่อมโยง
กันทั้งโรงเรียน 

แผนปฏิบัติงานที่ ๕ ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับการเรียนรู้ในรูปแบบงานวิจัย เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนของครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๒๕ 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๑  
 
องค์ประกอบท่ี ๑   ตัวบ่งช้ีร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 
๑. จุดเด่น 
 ๑. โรงเรียนสาธิตมีการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สอดคล้องครอบคลุมกับพันธกิจของโรงเรียนและ
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน รวมทั้งมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาสกับวิสัยทัศน์ ที่มา
จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 ๒. โรงเรียนสาธิตมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่มี
การวิเคราะห์แนวทางจัดหาหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการเบิกง่ายงบประมาณได้ทันเวลาและ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
 ๓. โรงเรียนสาธิตสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ เกือบร้อยละ ๑๐๐ ของ
งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดท่ีได้รับการจัดสรร 
 ๔. โรงเรียนสาธิต มีการวางระบบและกลไกในการทำงานของคณะกรรมการอย่างชัดเจนเพ่ือป้องกัน
และลดปัญหาความเสี่ยง จากหน่วยงานภายในและภายนอกหน่วยงานที่ครอบคลุมตามพันธกิจ 
 ๕. โรงเรียนสาธิตได้มีการปฏิบัติงานที่ได้รับความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ เพื่อนำไปสู่การให้บริการที่
สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังหรือความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 
 ๖. โรงเรียนสาธิตได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานเฉพาะบุคคลอีกท้ัง
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเฉพาะด้านเพื่อพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ 
 ๗. โรงเรียนสาธิต ได้มีการมอบหมายภาระงานตามความถนัดของบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 
 ๘. โรงเรียนสาธิตได้นำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงเพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรม
ซึ่งส่งผลในการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๙. โรงเรียนสาธิตมีการให้การบริการงานด้านธุรการ และวิชาการ มีระบบและกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมินและดำเนินงานของสถาบัน/หน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ ตามท่ีกำหนด 
 
๒. จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. การบริหารความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจากการระบุและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงยังคงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารบางส่วนและผู้ที่รับผิดชอบงานนี้เท่านั้น 
 ๒. การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในงานเฉพาะทางของโรงเรียนสาธิตยังไม่
เพียงพอ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๒๖ 

 ๓. เนื่องด้วยบุคลากรสายสอนมีภารกิจด้านการสอนและงานที่ได้รับมอบหมายที่นอกเหนือจากงาน
สอนทำให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมเฉพาะด้านได้อย่างเต็มที่ 
 ๔. การสนับสนุนให้บุคลากรทำคู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๕. สร้างเครือข่ายการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน/
หน่วยงาน และควรมีกิจกรรมร่วมกัน ควรมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึน้และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
 ๖. การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านให้มีความเชี่ยวชาญในการบริการข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๒๗ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของเด็ก เป้าหมาย คุณภาพ เป้าหมาย คุณภาพ 
 ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแล

ความปลอดภยัของตนเองได้ 
ร้อยละ ๙๐  

ขึ้นไป 
ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๗.๐๙ ยอดเยี่ยม 

 ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

ร้อยละ ๙๐  
ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 
๙๙.๗๖ 

ยอดเยี่ยม 

 ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

ร้อยละ ๙๐  
ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 
๙๙.๗๖ 

ยอดเยี่ยม 

 ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหาความรู้ได ้

ร้อยละ ๙๐  
ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 
๑๐๐ 

ยอดเยี่ยม 

สรุปด้านคุณภาพเด็กมีผลการประเมินระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ เป้าหมาย คุณภาพ เป้าหมาย คุณภาพ 
 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับ

บริบทของท้องถิ่น 
๕ ยอดเยี่ยม ๕ ยอดเยี่ยม 

 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๕ ยอดเยี่ยม ๕ ยอดเยี่ยม 
 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๕ ยอดเยี่ยม ๕ ยอดเยี่ยม 
 ๒.๔ จัดสภาพแวดลอ้มและสื่อเพือ่การเรียนรู้  อย่างปลอดภยัและ

เพียงพอ 
๕ ยอดเยี่ยม ๕ ยอดเยี่ยม 

 ๒.๕  ให้บรกิารสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรยีนรู้เพื่อสนบัสนุน
การจัดประสบการณ ์

๕ ยอดเยี่ยม ๕ ยอดเยี่ยม 

 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝา่ยมี      
ส่วนร่วม 

๔ ยอดเยี่ยม ๔ ยอดเยี่ยม 

สรุปด้านกระบวนการบริหารและการจดัการมีผลการประเมินระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที ่ ๓  การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นสำคัญ เป้าหมาย คุณภาพ เป้าหมาย คุณภาพ 
 ๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกดา้นอย่าง

สมดุลเต็มศักยภาพ 
๕ ยอดเยี่ยม ๕ ยอดเยี่ยม 

 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

๕ ยอดเยี่ยม ๕ ยอดเยี่ยม 

 ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวยั 

๕ ยอดเยี่ยม ๕ ยอดเยี่ยม 

 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

๕ ยอดเยี่ยม ๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญมีผลการประเมินระดับ ยอดเยี่ยม 
 สรุปภาพรวมระดบัปฐมวัยมีผลการประเมินระดับ ยอดเยีย่ม 

 

 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๒๘ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพผู้เรียน เป้าหมาย คุณภาพ เป้าหมาย คุณภาพ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     

 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ 

ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ ร้อยละ 
๘๑.๕๗ 

ดีเลิศ 

 ๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ ร้อยละ 
๘๓.๓๘ 

ดีเลิศ 

 ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ ร้อยละ 
๘๑.๘๐ 

ดีเลิศ 

 ๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ ร้อยละ 
๘๕.๑๘ 

ดีเลิศ 

 ๕. มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ ร้อยละ 
๘๔.๑๔ 

ดีเลิศ 

 ๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคตทิี่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ ร้อยละ 
๑๐๐ 

ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน     

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๘๐  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ ร้อยละ 
๑๐๐ 

ยอดเยี่ยม 

 ๒. ความภูมิใจในทอ้งถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ ร้อยละ 
๙๕.๕๓ 

ยอดเยี่ยม 

 ๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละ ๘๐  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ ร้อยละ 
๙๔.๖๙ 

ยอดเยี่ยม 

 ๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๘๐  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ ร้อยละ 
๘๐.๔๑ 

ดีเลิศ 

สรุปด้านคุณภาพผู้เรียนมีผลการประเมนิระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ เป้าหมาย คุณภาพ เป้าหมาย คุณภาพ 

 ๑. การมีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกจิที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

๔ ดีเลิศ ๕ ยอดเยี่ยม 

 ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ ๕ ยอดเยี่ยม 

 ๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔ ดีเลิศ ๕ ยอดเยี่ยม 

 ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๔ ดีเลิศ ๕ ยอดเยี่ยม 

 ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

๔ ดีเลิศ ๕ ยอดเยี่ยม 

 ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๔ ดีเลิศ ๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปด้านกระบวนการบริหารและการจดัการมีผลการประเมินระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป้าหมาย คุณภาพ เป้าหมาย คุณภาพ 

 ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ร้อยละ ๘๐  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ ร้อยละ 
๘๔.๓๗ 

ดีเลิศ 

 ๒. ใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ ร้อยละ 
๘๘.๑๙ 

ดีเลิศ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๒๙ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย คุณภาพ เป้าหมาย คุณภาพ 

 ๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๕  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ ร้อยละ 
๑๐๐ 

ยอดเยี่ยม 

 ๔. ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบและ
นำมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ ๘๕  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ ร้อยละ 
๘๘.๕๔ 

ดีเลิศ 

 ๕. มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๕  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ ร้อยละ 
๘๘.๕๔ 

ดีเลิศ 

สรุปด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลการประเมินระดับ ดีเลิศ 
สรุปภาพรวมระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินระดับ ดเีลิศ 

 
คำรับรอง 

 คณะผู ้ประเมินขอรับรองว่าได ้ทำการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเร ียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภายในสถานการณ์ COVID-19 ตามมาตรฐานและเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงนามโดยคณะผู้ประเมิน ดังนี้ 
 

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ 

ประธานกรรมการ นางจรีธร  แหวนทอง   
 

กรรมการ นางวัชรินทร์  นุชนาคา  
กรรมการและเลขานุการ นายสุนันท์  วงศ์ทองเหลือ  

 
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๓๐ 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
............................................................................................................................. ................ 

     มติที ่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เมื่อวันที่  ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 

ลงชื่อ 
(นางจรีธร  แหวนทอง) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

ลงชื่อ 
      (นายทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ) 

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต 
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ภาคผนวก ๑ 
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ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เร่ือง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

-------------------------------------- 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื ่อวันท่ี           

๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไว้ดังรายละเอียดท่ีแนบประกาศ ดังนี้ 

 
 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
 ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได้ 
ร้อยละ ๙๐ 

ข้ึนไป 
ยอดเย่ียม 

 ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๙๐ 
ข้ึนไป 

ยอดเย่ียม 

 ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ ๙๐ 
ข้ึนไป 

ยอดเย่ียม 

 ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ ๙๐ 
ข้ึนไป 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
 ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถ่ิน 
๕ ยอดเย่ียม 

 ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๕ ยอดเย่ียม 
 ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๕ ยอดเย่ียม 
 ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ๕ ยอดเย่ียม 
 ๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
๕ ยอดเย่ียม 

 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๔ ดีเลิศ 



 

ภาคผนวก   |  

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั ยอดเยี่ยม 
 ๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล        

เต็มศักยภาพ 

๕ ยอดเย่ียม 

 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

๕ ยอดเย่ียม 

 ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ๕ ยอดเย่ียม 
 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๕ ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
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ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เร่ือง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-------------------------------------- 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน          

เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายความสำเร็จของ
โรงเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไว้ดังรายละเอียดท่ีแนบประกาศ ดังนี้ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ร้อยละ ๘๐  
ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

 ๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๐  
ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

 ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๘๐  
ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

 ๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๘๐  
ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

 ๕. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐  
ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

 ๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐  
ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๘๐ 
ข้ึนไป 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย คุณภาพ 

 ๒. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐ 
ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

 ๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๐ 
ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

 ๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม ร้อยละ ๘๐ 
ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
 ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ๔ ดีเลิศ 

 ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ 

 ๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔ ดีเลิศ 

 ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๔ ดีเลิศ 

 ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

๔ ดีเลิศ 

 ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ร้อยละ ๘๐ 
ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

 ๒. ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ 
ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

 ๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๕ 
ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

 ๔. ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและนำมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ ๘๕ 
ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๕ 
ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื ่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ แปลผล 
       ร้อยละ ๙๐.๐๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐ ๑ กำลังพัฒนา 

  

๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
        ลงช่ือ  
              (นายทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วันจันทร์ท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 
ชื่อสกุล ตำแหน่งและสังกัด ตำแหน่งผู้ประเมิน 

๑. นางจรีธร  แหวนทอง   อดีตศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางวัชรินทร์  นุชนาคา อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓. นายสุนันท์  วงศ์ทองเหลือ ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

เลขานุการ 
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กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วันจันทร์ท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ภายใต้สถานการณ์ COVID-๑๙ ตามมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 

 
เวลา กิจกรรม 

๐๘.๕๕ น. เปิดระบบออนไลน์  
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐น. ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และแนะนำคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากล่าวสรุปผลการดำเนินงานและรายงาน

ผลการประเมินตนเอง  
๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแจ้งวัตถุประสงค์การประเมิน 

แนะนำคณะกรรมการประเมิน และประชุมวางแผนการตรวจประเมินตามตัวบ่งชี้ในแตล่ะ
มาตรฐาน 

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหาร
สำนักฯและบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต 

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษารายงานผลการประเมินด้วยวาจา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก   |  
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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 

 
 




