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ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2559
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการ
อย่ างต่อเนื่อง โดยมีก ารจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำไปสู่ก ารพัฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ดังนั้นเพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาจึงได้จัด ให้มีระบบการประกันคุ ณ ภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และการจัดทำรายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) ของโรงเรียนขึน้ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
รายงานประเมิ น ตนเองฉบั บ นี้ เป็ น ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา ประจำปี 2563
ที่มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของโรงเรียนสาธิตฯ มีการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบไปด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและ
การจัด การ และกระบวนการจัดการเรีย นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่ อรองรับ การประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งเป็นสารสนเทศในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตฯให้มีคุณภาพชัน้ นำ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
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(Self Assessment Report : SAR)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โรงเรีย นสาธิ ต มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ตั้ งอยู่ เลขที่ 1 ถนนอู่ ท องนอก แขวงดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2160-1066 โทรสาร 0-2160-1069
สวนสุนันทานี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
ขึ้นในปลายรัชกาลสำหรับเป็นที่ป ระทับ พักผ่อนพระราชอิริยาบถแทนการเสด็จประพาสหัวเมืองจึง
พระราชทานกระแสพระราชดำริให้กะแบบแปลนแผนผังมีลักษณะเป็นสวนป่ากลายๆ นอกจากนี้ยังทรง
มี พ ระราชดำริไ ว้ ล่ ว งหน้ า เพื่ อ ให้ เป็ น ที่ ป ระทั บ ของพระมเหสี พระราชธิ ด า และเป็ น ที่ อ ยู่ ข องบาท
บริจาริกา เมื่อเปลี่ยนรัชกาลของพระองค์แล้ว
การที่พระองค์พระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่า “สวนสุนันทา” เพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ ถึง
พระอัครมเหสีสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุ มารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ซึ่งทิวงคตเมื่อ พ.ศ. 2423เนื่องใน
พระราชดำริดังกล่าว สวนสุนันทาจึงมีลักษณะเป็นทั้งพระราชวังซึ่งมีพระที่นั่งและตำหนักน้อยใหญ่ เรียง
รายสลับกัน มีคูคลอง หนองบึง และป่าละเมาะ ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำพันธุ์ไม้จากที่ต่างๆ
ของประเทศไทย และพันธุ์ไม้ที่ได้ทรงนำมาจากต่างประเทศเข้ามาปลูกไว้
“สวนสุนันทา” จึงเป็นสถานที่ที่มที ั้งความงามในเชิงศิลปะการก่อสร้างแบบยุโรปตามความนิยม
ในสมัยรัชกาลที่ 5 กับทั้งความสวยงามและความร่มรื่นจากลักษณะการจัดสวนป่าในแนวพระราชดำริ
ด้วย
ต่อมา “สวนสุนันทา” เปลี่ยนสภาพเป็น สถานศึกษาทางราชการได้แบ่งอาณาเขตส่วนหนึ่งเป็น
โรงเรีย นฝึก หั ด ครูส วนสุ นั น ทา ส่ ว นหนึ่ งเป็ นโรงเรีย นการเรือนและอี ก ส่วนหนึ่ งเป็ น หน่ วยงานของ
กระทรวงมหาดไทยการขยายงานของหน่ ว ยราชการทั้ ง หมดทำให้ ลั ก ษณะของ “สวนสุ นั น ทา”
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก
ครั้งแรกเมื่ อ สวนสุ นั น ทาได้ เ ปลี่ ย นเป็ น สถานศึ ก ษานั้ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ จั ด ตั้ งเป็ น
สถานศึกษาของกุลสตรีมีชื่อว่า โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรศาสตร์
เป็นอาจารย์ใหญ่เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2480
ในระยะเริ่ม แรกกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ ย้ ายนั ก เรี ย นมาจากหลายโรงเรีย น เช่ น โรงเรี ย น
เบญจมราชาลัย โรงเรียนโชติเวช และโรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จัดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียม
ประถมจนถึงชั้นมัธยมปีที่ 8 และผูท้ ี่จบชั้นมัธยมปีที่ 8 เข้าศึกษาประโยคครูประถมหลักสูตร 1 ปี
พ.ศ. 2481 ทางราชการได้งดสอนนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมปีที่ 8 ในโรงเรีย นทั่วไป ให้มีสอน
เฉพาะที่โรงเรียนเตรีย มอุด มศึกษาแห่งเดีย ว ทางโรงเรีย นจึงจัดการสอนแผนกฝึก หัดครูป ระถมขึ้น
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กำหนดหลักสูตร 3 ปี รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ 6 ดังนั้น การจัดการศึกษาของโรงเรียนสุนันทา
วิทยาลัย จึงมี 3 แผนก คือ
1) แผนกประถมศึกษา
2) แผนกมัธยมศึกษา
3) แผนกฝึกหัดครู
ในยุคแรกแผนกประถมศึกษาเปิดสอนชั้น ป.1-4 ใช้อาคาร 25 , 26 และ 28 เป็นอาคารเรียน
(ในปัจจุบันรื้อถอนหมดแล้ว) ต่อมา ปี พ.ศ.2483 เปิดสอนชั้นเตรียมประถม และยุบไปเปิดที่โรงเรียน
อนุบ าลลอออุทิ ศแทน ระหว่า งปี พ.ศ. 2484-2488 เกิ ดน้ำท่วมใหญ่ และประเทศตกอยู่ ในสภาวะ
สงคราม มีการย้ายไปเรียนที่ต่างจังหวัดบ้าง ขออาศัยเรียนที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์(เดิม)บ้าง กว่าจะ
กลับเข้าสู่สภาพปกติได้ในปี พ.ศ.2489 ต่อมา ปี พ.ศ. 2491 รับโอนนักเรียนประถม จากโรงเรียนละออ
อุทิศ มารวมไว้ที่แผนกประถมสวนสุนันทาและปีพ.ศ. 2500 โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยได้รับการยก
ฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทาแผนกสามัญฝ่ายประถมศึกษา จึงมีฐานะเป็นโรงเรียนประถมสาธิต
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
สำหรับแผนกมัธยม เมื่อยุบชั้นมัธยมปีที่ 8 แล้ว ในปี พ.ศ. 2481 จึงมีนักเรี ยนชั้นมัธยมปีที่ 7
เป็นชั้นสูงสุดและในปี พ.ศ. 2482 เมื่อนักเรียนชัน้ มัธยมปีที่ 7 นีก้ ็จบชั้นมัธยมปีที่ 8
ดั งนั้ นนั กเรียนในแผนกมั ธยมจึ งมี ตั้ งแต่ ชั้ นมั ธยมปี ที่ 1 ถึ งชั้นมั ธยมปี ที่ 6 แบ่ งเป็ นนั กเรียน 9
ห้องเรียน คือ
ชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 3 ชั้นละ 1 ห้องเรียน รวม 3 ห้องเรียน
ชั้นมัธยมปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 6 ชั้นละ 2 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน
นัก เรีย นมัธ ยมแต่งเครื่องแบบเช่น เดีย วกั บ นัก เรีย นสังกั ดกรมสามัญ ศึก ษา แต่ ปัก อั ก ษรว่า
ส.ส.ว. ที่อกเบือ้ งซ้าย (สาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา)
พ.ศ. 2501 โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อ
เป็ น “วิท ยาลั ย ครูส วนสุ นั น ทา”การจัด การศึ ก ษาในแผนกมั ธ ยมก็ เปลี่ ย นเป็ น “ฝ่ ายมั ธ ยมสาธิ ต ”มี
อาจารย์หัวหน้าฝ่ายครู – อาจารย์ ในโรงเรียนมัธยมสาธิตเป็นตัวจักรกลในการดำเนินการ และรับ
นักเรียนหญิงที่จบชั้นประถมปีที่ 7 เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเปลี่ยนอักษรย่อจาก ส.ส.ว.
เป็น ส.ว.ส. (สาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา)
พ.ศ. 2508 เปลี่ยนแปลงการรับนักเรียนจากนักเรียนหญิงล้วน มาเป็นนักเรียนทั้งชายและหญิง
ทางวิทยาลัยจึงกำหนดเครื่องแบบของนักเรียนสาธิตขึ้นใหม่ และใช้กันมาจนปัจจุบันนี้
พ.ศ. 2522 โรงเรียนมัธยมสาธิตได้จัดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญ คือ
รับนักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และยังรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 7
(รุ่นสุดท้าย) เข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วย
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พ.ศ. 2524 โรงเรียนมัธยมสาธิตได้จัดสอนตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.
2524 โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) และเปิด
แผนการเรียน 3 แผน คือ
1) แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
2) แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
3) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส
พ.ศ. 2533 โรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ถึ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 รวม 18 ห้ อ งเรี ย น จำนวนนั ก เรี ย นทั้ ง หมด 771 คน ปี พ .ศ. 2535
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามใหม่ให้แก่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
เป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ดังนั้นโรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนั นทา และได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในวันที่ 15
มิถุนายน 2547 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. 2547 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักเรียนในโครงการ
GEP (Gifted English Program) จำนวน 3 ห้องเรี ยน โดยนัก เรีย นจะได้เรียนภาษาอังกฤษกั บ อาจารย์
เจ้าของภาษา และในปีน้ีเองได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 จึงเปลี่ยน
ชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. 2549 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรั บนักเรียนในโครงการ
EP (English Program) จำนวน 1 ห้ อ งเรี ย น สรุ ป มี นั ก เรี ย นชั้ น ม. 1 โครงการ GEP จำนวน 2 ห้ อ ง
โครงการ EP จำนวน 1 ห้อง
พ.ศ. 2550 โรงเรีย นมัธยมสาธิตมหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับ สมัครนัก เรีย นใน
โครงการ EP (English Program) จำนวน 2 ห้องเรีย น และนัก เรียนจากโครงการ GEP (Gifted English
Program) จำนวน 2 ห้องเรียน สรุปมีนักเรียน ชั้นม.1 โครงการ GEP จำนวน 2 ห้องเรียน โครงการ EP
จำนวน 2 ห้องเรียน
พ.ศ. 2551 โรงเรี ยนมั ธยมสาธิ ตมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสวนสุ นั นทา และโรงเรี ย นประถมสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงสร้างใหม่โดยรวมเป็นโรงเรียนเดียวกันใช้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จนกระทั่งปัจจุบัน
พ.ศ. 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีห้องเรียนทั้งหมด 59 ห้อง โดย
แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 15 ห้อง ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 44 ห้อง
พ.ศ. 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (MEP)
และมีห้องเรียนทั้งหมด 62 ห้อง โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 15 ห้อง ระดับมัธยมศึกษา จำนวน
47 ห้อง
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พ.ศ.2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา จัดรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ
ในระดับประถมศึกษาทุกระดับชั้น และระดับมัธยมศึกษามี Road Map การสอนในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนอย่างเต็มที่
พ.ศ.2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดการเรียนสอนตาม Road
Map ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ
พ.ศ.2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดการเรียนสอน ตาม Road
Map ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์
และออนไซต์ตามสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (covid-19) เพื่อเป็นการลดความ
เสี่ยงในการติดเชือ้ ไวรัสโครโรน่า ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ตามเนือ้ หาสาระที่กำหนดและมีการพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ตั้ง/ที่อยู่
เล ข ที่ 1 ถ น น อู่ ท อ ง น อ ก แ ข ว ง ว ชิ ร ะ เข ต ดุ สิ ต
โทรศัพท์ 0-2160-1066 โทรสาร 0-2160-1069

ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร 10 3 0 0
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1.1 ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ

3. อาจารย์อรัญ
4. อาจารย์ชูฉกาจ
5. อาจารย์วินิตา
6. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์
7. อาจารย์สามารถ
8. อาจารย์ระยอง
9. อาจารย์สุชาติ
10. อาจารย์ ดร.ภูวชิ ญ์
11. อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์
12. อาจารย์ภัทรา
13. อาจารย์นันทินี
14. อาจารย์โสภาพรรรณ
15. อาจารย์นวลมรกต
16.อาจารย์เพชรพนม

ผูอ้ ำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ
สัมดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฝ่ายประถม
ชูเลิศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฝ่ายมัธยม
แน่ประโคน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการฝ่ายประถม
ศรีมา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการฝ่ายมัธยม
แสงน้อย
รองผูอ้ ำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนฝ่ายประถม
ก้านดอกไม้
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนฝ่ายมัธยม
นิลสำราญจิต รองผู้อำนวยการโครงการภาคภาษาอังกฤษ
งิ้วลาย
รองผูอ้ ำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ
เพชรงาม
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาค
ภาษาอังกฤษ
อุ่นทินกร
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ
นักดนตรี
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานทะเบียน
เวชากุล
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ทวีทอง
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโครงการ
ภาคภาษาอังกฤษ
จิตมั่น
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนฝ่าย
ประถม
แก้วคงคา
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายกิจการนักเรียนฝ่าย
มัธยม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

17.อาจารย์ปัทมาภรณ์

กอบัวแก้ว
ศรีศริ ิวัฒน์
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์
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1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1) จำนวนบุคลากร
จำนวนบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ
ประเภทบุคลากร
1. บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์)
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3. คนงาน
รวม

จำนวน
บุคลากร
ชาย หญิง
27
50
7
18
4
11
41
79

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี
45
18
63

ป.โท ป.เอก
26
6
4
30
6

รวม
อื่นๆ
3
15
18

77
25
15
117

จานวนบุคลากร
13%
21%
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
คนงาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

66%

7
จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้

-

1
1

พนักงาน
ม.ประเภทประจำ
ชาย
หญิง

1
1
1
3

1
1
1
2
5

พนักงาน
ม.ประเภทชั่วคราว
ชาย
หญิง

5
2
3
4
1
2
2
3
2
22

7
6
6
7
7
5
3
2
1
44

รวม
13
11
10
10
8
8
7
5
3
77
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วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
แนะแนว/ห้องสมุด
รวม

อาจารย์
ข้าราชการ
ชาย
หญิง

จานวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
13%
คณิตศาสตร์
13%

ภาษาต่างประเทศ
19%

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
10%

วิทยาศาสตร์
16%
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
9%

แนะแนว/ห้องสมุด
สุขศึกษาและพลศึกษา
4%
2) รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตมหาวิท6%
ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศิลปะ
10%

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ข้าราชการ
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
1
อาจารย์สุธิรา
ทรัพย์เจริญ
พนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะประจำ (อาจารย์)
กลุ่มสาระ
ลำดั
ชื่อ – สกุล
การเรียนรู้
บ
ภาษาต่างประเทศ 1 อาจารย์ ดร.ภูวชิ ญ์
การงานอาชีพฯ
2 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์
ภาษาไทย
3 อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์
4 อาจารย์ ดร.ภัทรา
คณิตศาสตร์
5 อาจารย์ ดร.วีรยุทธ
ศิลปะ
6 อาจารย์พิชัย
วิทยาศาสตร์
7 อาจารย์ ดร.ภาวิณี

วุฒิการศึกษา
กศ.ม.

งิ้วลาย
ศรีมา
เพชรงาม
อุ่นทินกร
พลายเล็ก
นิยมธรรม
รัตนคอน

พนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราว (อาจารย์)
กลุ่มสาระ
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
การเรียนรู้
1
อาจารย์ภาคภูมิ
คล้ายทอง
2
อาจารย์จารุวัลย์
พิมผนวช
3
อาจารย์นงค์นภา
อาจทวีกูล
ภาษาไทย
4
อาจารย์ขวัญจิรา
โพธิ์ทอง
5
อาจารย์อรัญ
สัมดี
6
อาจารย์วินิตา
แน่ประโคน
7
อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ

วิชาเอก
การบริหารการศึกษา

วุฒิ
การศึกษา
ปร.ด.
ปร.ด.
กศ.ด.
ปร.ด.
ปร.ด.
ศป.บ
ปร.ด.

วุฒิ
การศึกษา
ศ.บ.
ค.บ
ค.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
ศษ.ม
ค.บ.

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
ศิลปกรรม
วิทยาศาสตร์

วิชาเอก
ภาษาไทย
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
การประถมศึกษา
บริหารการศึกษา
การประถมศึกษา

9
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

คณิตศาสตร์

8
9
1

อาจารย์จารุณี
อาจารย์ณัฐวุฒิ
อาจารย์น้ำผึ้ง

ศุภชาต
จิโนวัฒน์
ชูเลิศ

2

อาจารย์ชูฉกาจ

ชูเลิศ

3
4
5

อาจารย์โสภาพรรณ เวชากุล
อาจารย์ณัฏฐาภรณ์ ศรีชนะ
อาจารย์อลงกต
วงศ์ศรียา

6

อาจารย์สุณิสา

7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

อาจารย์กัญชริญา พรมแพน
อาจารย์ฐิติมา
ชีวนิ วรศักดิ์
อาจารย์สุชาติ
นิลสำราญจิต
อาจารย์ปิยะพงษ์ ทวีพงษ์
อาจารย์มัลลิกา
ปาละโชติ
อาจารย์ชลธิชา
เก็นซ์
อาจารย์อัจฉรา
วงษ์สวรรค์
อาจารย์เพ็ญนภา หมีโต
อาจารย์ปัทมาภรณ์ แก้วคงคา
อาจารย์ยุทธนา
รัตนสุวรรณ
อาจารย์อริยพล
จิวาลักษณ์
อาจารย์นฤมล หลายประเสริฐพร
อาจารย์หนึ่งฤทัย
คำหงสา
อาจารย์ณฐพล
อยู่เป็นสุข

เป็งมณี

วุฒิ
วิชาเอก
การศึกษา
ค.บ.
ภาษาไทย
ศป.บ ภาษาไทย
วท.ม.
คณิตศาสตร์ศกึ ษา
สารสนเทศ
วท.ม.
คณิตศาสตร์ศกึ ษา
สารสนเทศ
วท.ม.
คณิตศาสตร์
วท.บ.
คณิตศาสตร์
วท.ม.
คณิตศาสตร์
ประยุกต์
วท.บ.
คณิตศาสตร์
ประยุกต์
ศษ.ม
บริหารการศึกษา
ศษ.ม.
ปฐมวัย
ศษ.ม.
วิทยาศาสตร์
ศษ.บ.
วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
วท.ม.
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กศ.บ.
วิทยาศาสตร์-เคมี
วท.ม.
จุลชีววิทยา
วท.บ.
ฟิสิกส์ประยุกต์
ศษ.ม.
การบริหารการศึกษา
วท.ม.
เคมี
วท.ม.
ฟิสิกส์
ค.บ.
ฟิสิกส์ประยุต์
ค.บ.
ฟิสิกส์
ค.บ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาศาสตร์

ชื่อ – สกุล
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10
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การงานอาชีพ
และ
เทคโนโลยี

สุขศึกษา
และพลศึกษา

ภาษา
ต่างประเทศ

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

วุฒิ
การศึกษา
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
พธ.บ.

1
2
3
4
5

อาจารย์ศิรพิ รรณ
อาจารย์วรรณา
อาจารย์ชนกนาถ
อาจารย์อารยา
อาจารย์สมบัติ

คล้ายคลึง
หกประเสริฐ
แสงทอง
พักละ
อุทาวัน

6
7
8
1

อาจารย์นวลมรกต
อาจารย์ไปรพร
อาจารย์พิมปไพ
อาจารย์ศราวุฒิ

ทวีทอง
แสงจันทร์
จิ๋วแพ
แย้มดี

อ.ม
ร.ม.
กศ.ม
บธ.บ

2
3

อาจารย์ณัฐสันต์
อาจารย์สาวิตรี

สินธุชัยภาคเสรี
ผิวงาม

บธ.ม
วท.บ.

4
5

อาจารย์จุฑารัตน์
อาจารย์ศิรลิ ักษณ์

ค.บ.
บธ.บ

1
2

อาจารย์อริสา
อาจารย์เสาวณี

สิรวิ ิบูลย์ผล
เลิศหิรัญ
ทรัพย์
สินธุ
ก้านดอกไม้

วท.ม.
วท.บ.

3
4
5
1
2
3

อาจารย์ระยอง
ก้านดอกไม้
อาจารย์สามารถ
แสงน้อย
อาจารย์วิษณุ
สมัญญา
อาจารย์กิตติพงษ์
เสนาะสรรพ์
อาจารย์พรสิรินทร์
หาเรือนทรง
อาจารย์เมธาวีย์
ศักดิ์ศษิ ฏ์พิพัฒน์

ศ.บ.
กศ.ม.
กศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
กศ.ม.

4
5

อาจารย์นัฐปภัสร์
อาจารย์ทิพวรรณ

กศ.บ.
ศศ.บ.

ทับแอน
พัฒน์ชนะ

วิชาเอก
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
การสอน
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
รัฐศาสตร์(การเมืองฯ)
การศึกษาปฐมวัย
อังกฤษสื่อสาร
ธุรกิจ
การบัญชี
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
คหกรรมศาสตร์
การบริหารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สุขศึกษา
วิทยาศาสตร์การ
กีฬา
พลศึกษา
พลศึกษา
สุขศึกษา
ภาษาจีน
ภาษาศาสตร์
การสอนภาษาจีนให้
ชาวต่างชาติ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

11
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ชื่อ – สกุล

6
7
8
9

อาจารย์เพชรพนม
อาจารย์สมจิตร
อาจารย์ณัฐณิชา
อาจารย์บุตรศิรินทร์

จิตมั่น
ศรีพนาสณฑ์
ทนะไชย
จิวพานิชย์

10

Hugues

Warneck

11

Zhang

Chao

วุฒิ
การศึกษา
พธ.บ.
อ.บ.
ค.บ.
ค.บ.

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
การศึกษา
(ภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Music and
Arts
Musicology
Mathematics and
ป.ตรี
Applied Mathematics

ศิลปะ

แนะแนว/
ห้องสมุด

อาจารย์รุ่งทิวา
อาจารย์ธราพงษ์
อาจารย์นันทินี
อาจารย์เกียรติภูมิ
อาจารย์แคทธียา
อาจารย์ภาวิณี
อาจารย์สุภารณี

พงษ์จำปา
ทองกระจ่าง
นักดนตรี
พาชื่น
เจริญสุข
โสระเวช
สาระสา

ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศษ.ม.
ค.ม.
ศป.ม.

1

อาจารย์สุมิตรา

สุวรรณ์

ศศ.บ.

2
3

อาจารย์พชร
อาจารย์จามร

วังมี
สิรกิ รรณะ

ลูกจ้างประจำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
1
อาจารย์สลักจิตต์ สุขสอาด

สศ.บ.
ศศ.บ.

จิตรกรรม
ดนตรีศึกษา
มานุษยดุริยางควิทยา

ศิลปกรรม
นาฏศิลป์ไทย
การจัดการคุณภาพ
มานุษยดุริยางค
วิทยา
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

วุฒิการศึกษา
วิชาเอก
กศ.ม.
การ
ประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1
2
3
4
5
6
7
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ภาษา
ต่างประเทศ

ลำดับ

12
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พนักงานมหาวิทยาลัยลักษณะประจำ (เจ้าหน้าที่)
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

วุฒิ
การศึกษา
ปวส.

1

นางพิมพ์ณัฐชยา นาคสัมปุรณะ

2

นายเจตนา

ศาสตร์ประเสริฐ

ค.บ.

3
4
5

นางสาวณัฐธิดา
นางสาววิมล
นางสาวศิวนาท

เปรมปริก
รักรี
แสงทอง

รป.ม.
ค.บ.
บธ.บ

วิชาเอก
บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การสื่อสาร
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาไทย
การตลาด

พนักงานมหาวิทยาลัยลักษณะชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

วุฒิ
การศึกษา
ค.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บช.บ
ศศ.บ.
วท.บ.
วท.บ.

1
2
3
4
5
6
7

นาวสาววรรณา
นางสุภาภรณ์
นายโกสุม
นางสาวเกษราภรณ์
นางธิดา
นายจิรัฏฐ์
นายวรพล

บุญประเสริฐ
เรืองเดช
พิมพ์เสน
แตงมาก
สีทองสุข
วิทย์วัฒนะโชติ
ไพวิโรจน์

8
9
10
11

นางสาวยุวดี
นางสาวแกมมณี
นางสาวลลิตา
นางสาวสมหญิง

จิตรโอวาท
จีนเอม
ภูมแิ ก้ว
มีสมบัติ

บธ.บ
ศศ.บ.
บช.บ.
บธ.บ.

12
13
14
15
16

นายชาติชาย
นางสาวธิดารัตน์
นายปกรณ์
นางสาวสุภัตรา
นางสาวอารียา

เกษมราช
มะโนพิน
จันสุรยิ วงศ์
กรุดแก้ว
โคตวงษา

ปวช.
ศศ.บ.
น.บ.
บธ.บ.
วท.บ.

วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย
บริหารทรัพยากรมนุษย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บัญชี
การจัดการทั่วไป
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
การศึกษา
การบัญชี
การจัดการทั่วไป
การบัญชี
ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์
การขาย
ภาษาอังกฤษ
นิตศิ าสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการอุตสาหกรรม

13
ลำดับ

ชื่อ – สกุล
นางสาวเหมือนขวัญ

จรงค์หนู

18
19
20

นางสาววชิราภรณ์
ณ พล
นายวงศ์ไกรวิชญ์
นาคสัมปุรณะ
นางสาวณัฏฐ์ปภาดา กีรติชัยชนินทร์

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ
การจัดการ
การตลาด
การจัดการ

หน้าที่
ดูแลอาคาร 12
ดูแลอาคาร 12
ดูแลอาคาร 13
ดูแลอาคาร 14
ดูแลอาคาร 15
พนักงานขับรถ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
แม่บ้าน
แม่บ้าน
พนักงานขับรถ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ดูแลอาคาร 16
ดูแลอาคาร 16
ดูแลอาคาร 16

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คนงานประจำโรงเรียน
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นางเสวียง
ปาจิตต์
2
นางสาวเตือนใจ
รอดภัย
3
นางสุนันท์
เสมานิตย์
4
นางนิ่มนวล
อัศวภูมิ
5
นางสมพร
ศรีสนาม
6
นายรพีภัทร
วลัยวรรณา
7
นายสิทธิชัย
กลั่นสุคนธ์
8
นายสิวะ
ปาจิตต์
9
นางปรียานุช
ครุธบุญยงค์
10
นางสาววนิดา
บัวจูม
11
นายบุญเสริม
ชะหนู
12
นางสาวปรารถนา สุขสุกรี
13
นางมนทยา
เจริญหลาย
14
นางศิริพร
บุญยะลาโภ
15
นางสาวประภาพัชร จูเมือง

บธ.ม
ปวส.
บธ.บ.

วิชาเอก
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17

วุฒิ
การศึกษา
ศป.ม.
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1.3 ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิน้ 1,402 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
จำนวนนักเรียน
ระดับชั้น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (EP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (EP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (EP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (EP)
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม

ชาย
70
63
69
49
47
47
345
18
26
34
20
15
11
124
56
65
69
56
50
46
342

ปีการศึกษา 2563
หญิง
43
33
40
29
22
19
186
22
29
32
17
13
14
127
50
55
45
33
45
50
278

รวม
113
96
109
78
69
66
531
40
55
66
37
28
25
251
106
120
114
89
95
96
620
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200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

ปีการศึกษา 2561

ป.1
88

ป.2
59

ป.3
56

ป.4
63

ป.5
85

ป.6
79

ม.1
167

ม.2
167

ม.3
171

ม.4
96

ม.5
152

ม.6
159

ปีการศึกษา 2562

111

83

62

62

67

87

184

166

165

123

92

150

ปีการศึกษา 2563

113

96

109

78

69

66

146

175

184

126

123

121

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

จาวนนักเรียน

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2561-2563

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระ
96.65
71.7
99.58
99.79
84.91
52.41
67.09
80.71
0

10

20

30

40

50

60

70

80

คะแนนเฉลี่ย
90 100 110

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระ
76.80

คณิตศาสตร์

61.37
70.42

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

69.37
83.41

ศิลปะ

98.26
75.06

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

98.84
คะแนนเฉลี่ย
100 110

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(Nation Test : NT) ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

1.5

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจำปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ย

43.97

53.76

44.01

48.23

47.46

48.82

50.67

51.51

40.47

40

39.2

60

45.78

80

56.02

100

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

20
0
ด้านคานวณ
ระดับโรงเรียนสาธิตฯ

ด้านภาษา
ระดับจังหวัด

เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน
ระดับสังกัด

ระดับประเทศ

ความสามารถ
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1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจำปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

100

74.55
43.55

43.19

42.48

52.50

57.22

66.96

30

38.78

40

47.30

35.58

50

47.30

60

49.81

56.2

70

62.25

61.94

80

69.74

90

20
10
0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตฯ

ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ภาษาอังกฤษ

ระดับสังกัดสานักงาน สกอ.

กลุ่มสาระ

ระดับประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

โรงเรียนสาธิตฯ

ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ระดับสังกัดสานักงาน สกอ.

ระดับประเทศ

40.97
53.4

51.18

39.36
43.76
35.93

39.82

37.94
47.03
32.68

39.95

32.37
46.98
32.37

35.03

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

54.26
51.46
59.58
44.36

คะแนนเฉลี่ย

1) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจำปีการศึกษา 2561-2563
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561-2563
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

66.96

53.68

63.75
43.19

45.56

48.43

35.58

59.87

64.50

52.97

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

61.94

คะแนนเฉลี่ย

65.77

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)
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กลุ่มสาระ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2562

ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2563

51.18

48.59

54.43
39.82

53.86

53.86

39.95

35.73

40.98

35.03

43.92

48.43

54.26

คะแนนเฉลี่ย

53.73

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

59.69

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561-2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6

กลุ่มสาระ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2562

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2563
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1.7

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรูภ้ ายในและภายนอกโรงเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียนปีการศึกษา 2563

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องวิทยาศาสตร์

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

ปีการศึกษา 2563

ห้องสมุด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)
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1.8 ข้อมูลอาคารสถานที่ และทรัพยากร
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีพืน้ ที่ 4.5 ไร่
2. อาคารเรียน 5 หลัง ได้แก่ อาคาร 12 อาคาร 13 อาคาร 14 อาคาร15 และอาคาร16
3. จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 47 ห้องเรียน แบ่งเป็น
3.1 ห้องเรียนภาคปกติจำนวน 36 ห้องเรียน
3.2 ห้องเรียนภาคภาษาอังกฤษ 11 ห้องเรียน
4. สนามกีฬากลางแจ้งอเนกประสงค์ 4 สนาม
5. ข้อมูลทรัพยากร
5.1 คอมพิวเตอร์ มีจำนวนทั้งหมด 337 เครื่อง พร้อมระบบอินเทอร์เน็ต
ใช้เพื่อการเรียนการสอน 214 เครื่อง
ใช้งานบริหาร 90 เครื่อง
ใช้เพื่อการสืบค้น 33 เครื่อง
5.2 โปรเจคเตอร์ 61 เครื่อง
5.3 ห้องที่จัดไว้ป ฏิบัติกิ จกรรมเฉพาะมีทั้งหมด 51 ห้อง ได้แก่ ห้องประชุมอาจารย์
อาคาร 15 ห้ อ งประชุม อาจารย์ อาคาร 12 ห้อ งประชุม พณิ ชยกุ ล ห้ องธุ รการ (สำนั ก งาน) 3 ห้ อ ง
ห้องวิชาการ 2 ห้อง ห้องพยาบาล 2 ห้อง ห้องพักครู 16 ห้อง ห้องกิจการนักเรียน ห้องสมุด 3 ห้อง
ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการคหกรรม ห้องจริยธรรม 2
ห้ อ ง ห้ อ งอาหาร 2 ห้ อ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารดนตรี ไ ทย 2 ห้ อ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารดนตรี ส ากล 1 ห้ อ ง
ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 2 ห้อง ห้องปฏิบั ติการศิลปะ 1 ห้อง ห้องประชาสัมพันธ์ 2 ห้อง ห้องสมาคมฯ
2 ห้อง และห้องฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ฯ ห้องผู้อำนวยการ ห้องอเนกประสงค์ และห้องแผนงานและ
ประกันคุณภาพ อย่างละ 1 ห้อง
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1.9 ข้อมูลงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จำนวน (บาท)
7,931,700
92,397,300
51,136,100
22,336,300
18,153,900
771,000
100,329,000

1.10 ข้อมูลสภาพชุมชน
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งสถานศึกษาหลายแห่งได้แก่ โรงเรียนราช
วินิต โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น โดยมีแหล่งค้นคว้าที่สำคัญ คือ หอสมุดแห่ งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานเขตดุสิต สำนักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พระ
ที่นั่งวิมานเมฆ ส่ วนใหญ่ นักเรีย นนับ ถือศาสนาพุ ทธ และผู้ป กครองมีอาชีพรับ ราชการ รัฐวิสาหกิจ
ค้าขายและรับจ้าง ชุมชนมีการให้ความร่วมมือ และมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาดี ทั้งในด้านการร่วม
กิจกรรมของโรงเรียนและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตฯมีแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้แก่ ห้องสมุดฝ่ายมัธยม มีจำนวนหนังสือ
32,563 เล่ ม มี ค อมพิ วเตอร์เพื่ อการสืบ ค้นข้อมูล 150 เครื่อง และห้อ งสมุ ดฝ่ายประถม มีห นังสื อ
จำนวน 9,400 เล่ม มีคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 45 เครื่อง โดยใช้ระบบยืมค้นหนังสือเป็นระบบ
ห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2562 โรงเรีย นสาธิ ต ฯได้ ส ร้างแหล่ งการเรีย นรู้เพื่ อ บริก าร
วิชาการแก่นัก เรียนและบุคลภายนอก คือเทคนิคการระบายสีชอล์คเพื่อการแข่งขัน และแหล่งการ
เรียนรู้ภายนอกได้แก่ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หอสมุดแห่งชาติ วัดราชาธิวาสวรวิหาร เป็นต้น นอกจากนี้ยัง มีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ อาหารชาววังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ น้ำพริกลงเรือ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.11 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

แหล่งงบประมาณ
เงินอุดหนุน(งบประมาณแผ่นดิน)
เงินบำรุงการศึกษา
-เงินรายได้ที่รับจัดสรร
-เงินรายได้ที่นำเข้าส่วนกลาง
-เงินรายได้ฝากถอนคืน
-ค่าประกันอุบัติเหตุ/ค่าประกันของเสียหาย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
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1.12 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

ระดับประถมศึกษา
ป. 1-3

ป. 4-6

ภาษาไทย

240

200

คณิตศาสตร์

240
120

240

ประวัติศาสตร์

80
40

80
40

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

ศิลปะ

80

80

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

ภาษาต่างประเทศ

280

80
240

40

-

-

40

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

160

กลุ่มสาระการเรียนรูเ้ พิ่มเติม
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(IS : Creative)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ภาษาจีน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
- กิจกรรมแนะแนว/ประชุม
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
- กิจกรรมชุมนุม/โครงงาน
รวม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

40
40
40
40
40
40
1,400
1,400
ไม่น้อยกว่า 1,400 ชั่วโมง/ปี
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เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

ระดับมัธยมศึกษา
ม. 4-6

ภาษาไทย

120

240

คณิตศาสตร์

120

240

วิทยาศาสตร์

120

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

160

240
320

สุขศึกษาและพลศึกษา

120

ศิลปะ

80
80

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

120

ภาษาต่างประเทศ

120

240

รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)

880

1,640

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

120

360

รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
หน้าที่พลเมือง
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
40
ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี

120
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ม. 1-3

ปีละไม่น้อยกว่า 1,600
ชั่วโมง
80
รวม 3 ปี
ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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1.13 ผลการประเมินภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ระดับ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1) ผู้เรียนมีความ สามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณสูงกว่าเป้า หมายที่สถานศึกษากำหนด
1.1.2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลก เปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และแก้ปญ
ั หาได้
1.1.3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการไปใช้
และเผยแพร่
1.1.4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
1.1.5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
1.1.6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดพี ร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทำงานหรืองานอาชีพ

1
ปรับปรุง

2
พอใช้

3
ดี

4
ยอดเยี่ยม
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ระดับ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

1
ปรับปรุง

2
พอใช้

3
ดี



สถานศึกษากำหนดเป็นแบบอย่างได้
1.2.2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ัญญา
ไทย
1.2.3) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
1.2.4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่า
เป้าหมายที่สถาน ศึกษากำหนด





มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
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1.2.1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดสี ูงกว่าเป้าหมายที่

4
ยอดเยี่ยม

ระดับ
ประเด็นพิจารณา
1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน

1
ปรับปรุง

2
พอใช้

3
ดี

4
ยอดเยี่ยม




3.ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ ต่อ
การจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้






โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ระดับ
ประเด็นพิจารณา

1
ปรับปรุง

2
พอใช้

3
ดี

4
ยอด
เยี่ยม

1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2.ใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ ต่อการ
เรียนรู้
3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก



4.ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผูเ้ รียน
5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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สรุปผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
รายละเอียดของมาตรฐาน
ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผูเ้ รียน

เป้าหมาย

ดีเลิศ

ผลการประเมิน
ตนเองระดับ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ  ไม่บรรลุ



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

จุดเด่น
1.สามารถพัฒนาผูเ้ รียนได้อย่างมีคุณภาพ โดยสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 100%
2.นักเรียนได้รับทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศจำนวนเพิ่มขึน้ ทุกปี เช่น ประเทศจีน ไม่น้อยกว่า 11 ทุน
3. หลักสูตร Mini EP ในระดับประถมศึกษาสามารถสร้างพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนในระดับ
มัธยมได้ดียิ่งขึ้น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เป้าหมาย ผลการประเมิน
รายละเอียดของมาตรฐาน
ตนเองระดับ
ประเด็นพิจารณา
คุณภาพ
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตาม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
การจัดการเรียนรู้
ยอดเยี่ยม
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ  ไม่บรรลุ











จุดเด่น
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีแผนพัฒนาโรงเรียน และแผนกลยุท์และมีการสื่อสารต่อประชาคมทุกภาค
ส่วนที่ชัดเจน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. ผู้บริหารการสร้างบรรยากาศและ วัฒนธรรมคุณภาพขององค์กร ที่ครูและบุคคลากรมีความรัก
ความสามัคคี ผูกพันธ์ในองค์กร ทำให้ทุ่มเทการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มกำลังและความสามารถ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เป้าหมาย ผลการประเมิน
รายละเอียดของมาตรฐาน
บรรลุเป้าหมาย
ตนเองระดับ
ประเด็นพิจารณา
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
คุณภาพ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
3.2 ใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

แหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่าง
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ยอดเยี่ยม
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3
จุดเด่น
1. มีการพั ฒ นาการจัด การเรีย นการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกั บทิศทางของมหาวิท ยาลัย
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การสร้ า ง Road map ของกลุ่ ม สาระต่ า งๆทั้ ง ในระดั บ ประถมศึ ก ษาและระดั บ
มัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ตอนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีของสถานศึกษา

การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 2 ฝ่าย
ได้แก่ ฝ่ายประถมศึกษา และฝ่ายมัธยมศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุ ป ระสงค์ อัตลั ก ษณ์ และเอกลั ก ษณ์ ของโรงรีย นสาธิตมหาวิท ยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี
รายละเอียดดังนี้

โครงสร้างของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ฝ่ายประถม

ฝ่ายมัธยม

โครงการความเป็นเลิศด้านภาษา

โครงการความเป็นเลิศด้านภาษา

โครงการภาคภาษาอังกฤษ

GEP (Gifted English Program)

GEP (Gifted English Program)

(EP)
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โครงสร้างการบริหารจัดการ (Administrative Chart)
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

1. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
1.1 งานวิเคราะห์แผนงานปฏิบัติราชการ 1.2 งานวางแผน
งบประมาณ
1.3 งานพัฒนาระบบ / ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
1.4 งานบริหารความเสี่ยง 1.5 งานควบคุมภายใน
2. ฝ่ายประกันคุณภาพ

2.1 งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2.2 งานรับการ
ประเมินภายนอก (สมศ.)

1.ฝ่ายบริการการศึกษา
1.1 งานหลักสูตรและการสอน 1.2 งานทะเบียนและ
ประมวลผลข้อมูล
1.3 งานการรับเข้าศึกษาต่อ 1.4 งานผลงานทางวิชาการ
1.5 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1.6 งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา
1.7 โครงการเรียนร่วม 1.8 งานห้องสมุด
2. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการ วิชาการ
2.1 งานผลิตผลงานวิจัย 2.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย

ฝ่ายบริหาร

2.3 งานบริการวิชาการแก่สงั คม 2.4 งานแหล่งการ
เรียนรู้

ฝ่ายกิจการนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
1.1 งานธุรการ / สารบรรณ 1.2 งานประชาสัมพันธ์
1.3 งานอบรมและพัฒนา 1.4 งาน IT/โสตทัศนูปกรณ์
1.5 งานอาคาร/ยานพาหนะ 1.6 งานโรงเรียนสีเขียว
1.7 งานบุคลากร 1.8 งานสมาคมผูป้ กครองครูฯ
2. ฝ่ายคลังและพัสดุ
2.1 งานการเงิน งบประมาณ 2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัสดุ 2.4 งานสวัสดิการ 2.5 งานสหการ

1. ฝ่ายกิจการนักเรียนและศิลปวัฒนธรรม
1.1 งานกิจการนักเรียน
1.2 งานพยาบาลและสวัสดิการ
1.3 งานทุนการศึกษาและรางวัล
1.4 งานศิลปวัฒนธรรม

1.5 งานกีฬา
1.6 งานโภชนาการ

33
ปรัชญา

ทรงปัญญา

นำสังคม

วิสัยทัศน์
“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถานศึกษาคุณภาพชั้นนำสู่สากล”

พันธกิจ

วัตถุประสงค์
1. จัดการเรียนรูม้ ีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคม
2. จัดกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อสร้างครูมอื อาชีพ
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
4. ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์
5. การบริหารจัดการมีคุณภาพ
6. นักเรียนมีความเป็นชาววังสวนสุนันทาและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างผูเ้ รียนให้มีคุณภาพระดับแนวหน้าตรงตามความต้องการของสังคมยุค
เศรษฐกิจฐานความรูอ้ ยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข
2. พัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นครูมอื อาชีพที่ตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาสู่สังคม
โลกและเป็นแบบอย่างที่ดใี นสังคม
3. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันที่เอื้อต่อการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน
4.จัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีคุณภาพและเป็นครูต้นแบบครู ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม
5. อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทยและสืบสานความเป็นชาววัง เผยแพร่สู่สากล

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

ศรัทธาธรรม

“ ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม ”
คือ มุ่งมั่นในการเสริมสร้างภูมปิ ัญญาและเป็นแหล่งภูมปิ ัญญา
สำหรับทุกคนเพื่อการรู้แจ้งตามความเป็นจริง และใช้ประโยชน์
อย่างสร้างสรรค์
คือ มุ่งมั่นในการให้ทุกคนเป็นผู้ประพฤติธรรม มีความซื่อสัตย์
เสียสละและอดทนอดกลั้น พร้อมทั้งมีจรรยาวิชาชีพที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม
คือ มุ่งมั่นให้ทุกคนใส่ใจในปัญหาสังคม และมีส่วนช่วยเหลือหรือนำ
ให้สังคมหลุดพ้นจากปัญหาและพัฒนาสู่ความสันติ และยั่งยืน

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)
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เป้าหมาย
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติระดับดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีคุณภาพ
3. นักเรียนศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ทั้งหมด
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นชาววังสวนสุนันทา และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน
5. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
6. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก

ค่านิยมหลัก (Core Values)
W (wisdom& Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความรักภักดีในองค์กร
I (Integration & Collaboration) : บูรณาการและความร่วมมือ
P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสาธิตฯ
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม

อัตลักษณ์ (Identity)
นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก คิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญ หาเป็นและมีจิต
สาธารณะ
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เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ปลูกฝังองค์ความรู้ เชิดชูคุณธรรม สืบสานความเป็นชาววัง

จุดเน้นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พบว่าโรงเรียนมีทุนทางสังคมมากมาย ทั้งด้านทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม และทุนภูมิปัญญา เป็นทุนทาง
สังคมที่ทรงคุณค่า สมควรอนุรักษ์และส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติเป็นต้นแบบสืบไปสู่คนรุ่นใหม่
ดังนัน้ โรงเรียนสาธิตฯจึงกำหนดจุดเน้นของโรงเรียนดังนีค้ ือ “ความเป็นชาววังสวนสุนันทา วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ”

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการบริหารจัดการศึกษาโดยแบ่งโครงสร้าง
การบริห ารโรงเรีย นออกเป็ น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและการประกั น
คุณภาพ และฝ่ายกิจการนักเรียน โดยยึดการบริหารแบบธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม และการกระจาย
อำนาจ จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

จากการระดมความคิ ด ของผู้ บ ริห าร อาจารย์ และผู้ มี ส่วนได้ส่ วนเสีย ของโรงเรีย นสาธิต ฯ

ดำเนินการ และกำกับติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ มีจัด เก็บ รวบรวมทำข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการประเมินคุณ ภาพ
ภายในสถานศึกษาทุกปี โดยในด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนส่งเสริมให้ครู -อาจารย์ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ฝึก
ทดลองและปฏิบัติจริงรวมทั้งมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างมากมายมีการประเมินผล
ที่หลากหลาย เพื่อให้นัก เรีย นได้รับการพั ฒ นาตามศัก ยภาพที่แท้จริง ตลอดจนส่งเสริมและพัฒ นา
พัฒนาตนเองเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึน้

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อเป็น
แนวทางในการดำเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย โดยตามด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและด้านสังคม ดังนี้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนอบรม
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพชัน้ นำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายการยกย่องระดับชาติและนานาชาติ

โครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษา 2563 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน

เอกสารหลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม
- โครงการเพิ่มองค์ความรู“้ ZUBOT SHOOTS” ในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ
-โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563
-โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
-โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิง
ทุนการศึกษา
- โครงการสอบธรรมศึกษา
- คะแนน O-NET
- คะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์ (ผลส้ม)
- คะแนนสมรรถนะ 5 ด้าน (ผลส้ม)
- ภาพกิจกรรม/บันทึกการใช้หอ้ งสมุด
- กิจกรรมภาพ/บันทึกการให้บริการคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต
- กิจกรรมการวัดและประเมินผล
- คะแนน NT
-ชิ้นงานหรือภาพกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
- โครงการตรวจสุขภาพ
- โครงการเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร
- โครงการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ(ในรัชกาลที่ 9 )และ
วันแม่แห่งชาติ

ระดับ
ประถม


มัธยม
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา

เอกสารหลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับ
ประถม










รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ - โครงการพิธีวางพวงมาลาและถวายราช
ผู้เรียน (ต่อ)
สดุดีวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563
- โครงการพิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่
ปีการศึกษา 2563
- โครงการทำบุญตักบาตร
-โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
- โครงการไหว้ครูโขน-ละคร
ปีการศึกษา 2563
- ภาพกิจกรรมเลือกตัง้ ประธานนักเรียน
และคณะกรรมการนักเรียน
ปีการศึกษา 2563
- โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้าน
กีฬา
- คะแนนแบบประเมินจากอาจารย์ที่
ปรึกษา

มัธยม



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา

เอกสารหลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา

ระดับ
ประถม

มัธยม

- แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2560-2564)
แผนปฏิบัตกิ ารตามปีงบประมาณ 2564





- แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2560-2564)
แผนปฏิบัตกิ ารตามปีงบประมาณ 2564
- แผนปฏิบัตกิ ารดำเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ
- ประกาศใช้ 3 มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาสอดคล้องกับกระทรวง ฯ
- กำหนดนโยบายของสถานศึกษา
- คำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในและคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา
2563
- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
(สมศ.) รอบ 3
- รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2562
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2563
- เอกสารการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ปีการศึกษา
2563
- เอกสารการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการโรงเรียน
- ผลการประเมิน กพร. ปีงบประมาณ 2563
- เอกสารบันทึการปฏิบัตงิ านปีการศึกษา
2563
- เอกสารการประชุมสมาคมฯปีการศึกษา
2563







39
เอกสารหลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

2.3 ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

2.5 จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้

ระดับ
ประถม

มัธยม

- ผล กพร.ปีงบประมาณ 2563
- เอกสาร Road map
- คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2563
-ผลรางวัลการแข่งขันของนักเรียนใน
ระดับชาติและนานาชาติ
เอกสารการสอนแบบบูรณาการ





- เอกสารการพัฒนาตนเอง
(กพร.ปีงบ 2563)
-โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรและการ
พัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
-โครงการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยและ
การเผยแพร่
- ภาพกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม จัดสร้าง
ตรวจสอบอาคารเรียน









- เวปไซต์ของโรงเรียน
- เทปการสอนของอาจารย์ (เวปไซต์
อาจารย์)
- ระบบ e-office







รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

40
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา

เอกสารหลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

3.1จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้ส่อื เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
รวมทั้งภูมปิ ัญญาท้องถิ่นที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชัน้
เรียนเชิงบวก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้

ระดับ
ประถม

มัธยม

- เอกสาร Road map
- แผนการจัดการเรียนรู้ (เวปไซต์อาจารย์)
- เอกสารการสอนแบบบูรณาการ





- แบบประเมินนิเทศการสอน
- แผนการจัดการเรียนรู้ในเว็บไซต์โรงเรียน
- บันทึกการสอนผลและแบบประเมินผลการ
สอนของอาจารย์
- การวิจัยในชัน้ เรียน(เวปไซต์อาจารย์)
- แบบประเมินการสอนของอาจารย์
- การประเมินผลการเรียนด้วยระบบผลส้ม
- ผลงานของนักเรียนที่เรียนแบบบูรณาการ
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ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
คำอธิบาย
ผลการเรียนรูท้ ี่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมี
ความรู้ ทักษะพืน้ ฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลายหลาก รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ระดับคุณภาพ
ระดับ ยอดเยีย่ ม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
- ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาสู ง กว่ า เป้ า หมายที่
สถานศึกษากำหนด
- ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้
- ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
1) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
2) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ
3) มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานและตัวบ่งชีไ้ ด้กำหนดคำอธิบายประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล และเกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ มีรายละเอียด ดังนี้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)
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ระดับ ยอดเยีย่ ม
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้
- ผูเ้ รียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนำไปใช้และเผยแพร่
- ผูเ้ รียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
- ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการทำงานหรืองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- ผู้ เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี สู ง กว่ า เป้ า หมายที่ ส ถานศึ ก ษากำหนดเป็ น
แบบอย่างได้
- ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ัญญาไทย
- ผูเ้ รียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
- ผูเ้ รียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
ระดับ ดีเลิศ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
- ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาสู ง กว่ า เป้ า หมายที่
สถานศึกษากำหนด
- ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้
- ผูเ้ รียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
- ผูเ้ รียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน
- ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการทำงานหรืองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดสี ูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระดับ ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
- ผู้ เรีย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นตามหลัก สู ต รสถานศึก ษาเป็ น ไปตามเป้ าหมายที่
สถานศึกษากำหนด
- ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
- ผูเ้ รียนมีความสามารถรู้พืน้ ฐานในการสร้างนวัตกรรม
- ผูเ้ รียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย
- ผูเ้ รียนมีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดเี ป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
ระดับ ปานกลาง
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
- ผู้ เรีย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นตามหลัก สู ต รสถานศึก ษาเป็ น ไปตามเป้ าหมายที่
สถานศึกษากำหนด
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดเี ป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
- ผูเ้ รียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
ระดับ กำลังพัฒนา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ต่ำกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
- ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาต่ ำ กว่ า เป้ า หมายที่
สถานศึกษากำหนด
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
- ผูเ้ รียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
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การประเมินตนเอง
ตารางแสดงผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

รายละเอียดของมาตรฐาน
ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผูเ้ รียน

เป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ  ไม่
บรรลุ

ดีเลิศ

ผลการประเมิน
ตนเองระดับ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม





1.1 กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ดังนี้
โรงเรียนสาธิตฯมีกระบวนการพั ฒ นาผู้เรีย นด้วยวิธีก ารที่หลากหลาย โดยจัดการเรีย นรู้ให้
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการบูร
ณาการองค์ ค วามรู้ ข อง 8 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ใ นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 เช่ น ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่1 จัดสอนเป็น 6 หน่วยความรู้เรื่องได้แก่ ครอบครัวและฉัน สัตว์ประหลาดของฉัน
ผักสวนครัว ของเล่นของฉัน หมู่บ้านของฉัน และชีวิตของฉัน โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะมี Road
map ของการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนการสอนรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ วิธีสอนด้วยโครงงาน ชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ วิธีการ
สอนแบบสาธิต วิธีสอนโดยการใช้ส่ือ (Media) เป็นต้น ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการนำหลักการไป
ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนทางการเรียน
สูงขึ้น ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยที่นักเรียนได้รับ การสอนให้มีการสืบเสาะหาความรู้
ได้ฝึกทักษะการคิดและการทำกิจกรรมกลุ่ม ลงมือปฏิบัติและการทดลองที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียน
เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองในการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้
โรงเรีย นสาธิ ตฯยั งเน้น เรื่อ งการอ่านออกและเขี ย นได้ ของผู้ เรีย นเป็น เรื่อ งสำคั ญ โดยจัด กิ จกรรม
ส่งเสริมการอ่าน บันทึกการอ่าน โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ โครงการทดสอบความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้น นอกจากนีย้ ังได้จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้
มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการอ่านและเขียนได้อย่างอิสระตลอดเวลา ได้แก่ กิจกรรมการจัดบอร์ด/ป้าย
นิเทศการเผยแพร่ผลงาน/ชิน้ งานที่เกิดจากการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และมีแหล่งเรียนรู้
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แหล่งสืบค้นข้อมูลได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ในระดับชั้นเดียวกันร่วมกันกำหนด
แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลในการสอนแบบบูรณาการ
นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตฯยังได้จัดโครงการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้
อยู่ ในสั งคมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ส่ งเสริม ประชาธิป ไตย ได้ แ ก่ กิ จ กรรมเลื อ กตั้ งกรรมการนั ก เรีย น
โครงการสอบธรรมศึกษา โครงการพิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ เป็นต้น เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้
เกิดกับผูเ้ รียนมีจรรยามารยาทตามแบบแผนวัฒนธรรมไทยที่สังคมยอมรับ มี กิจกรรมปลูกนิสัยใฝ่ทำดี
มีวินัย โดยส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ มีการเลือกนักเรียนตามเกณฑ์ที่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์การประเมินตามค่านิยมหลัก 12 ประการในทุกๆ เดือน จัดกิจกรรมวันสำคัญ
ของชาติ ศาสนา และเทศกาล กิจกรรมส่งเสริม ศาสนสัมพันธ์ในโรงเรียน ได้แก่ โครงการพิธีวางพวง
มาลาและถวายราชสดุ ดีวั นมหาธี รราชเจ้า ประจำปี 2563 โครงการ “เนื่อ งในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” และโครงการ
“เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
กิจกรรมประชุมสวดมนต์ กิจกรรมการนั่งสมาธิเจริญภาวนาทำจิตใจให้มีสติ
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ตลอดจนเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ได้แก่ โครงการตักบาตร

ในส่ วนของการส่งเสริมการมีสุ ขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี โรงเรีย นจั ดโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โครงการเข้าค่ ายลูก เสือ – เนตรนารี โครงการตรวจสุขภาพ โครงการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะด้านกีฬา และจัดให้มีการประชุมนักเรียนประจำสัปดาห์โดยมีการเชิญวิทยากรมา
ให้การอบรมความรูใ้ นเรื่องการป้องกันและหลีกเลี่ยงยาเสพติด ครอบครัว สังคม เป็นต้น
1.2 ผลการดำเนินงาน
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการพบว่านักเรียนโรงเรียนสาธิตฯสามารถอ่านออก
100 สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รูจ้ ักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย
กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือ กรับประทาน
อาหารที่ส ะอาดและมีประโยชน์ ตลอดจนสามารถเล่นกีฬา/กรีฑาหรือกองเชียร์ทั้งยั งยอมรับ ในกฎ
กติกาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตรวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล
และระหว่างวัย ทั้งนีม้ ีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดคิดเป็น ร้อยละ
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การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2563
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา

ผลการประเมิน

1.1.1 ผู้เรียนมีความสามารถ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
ในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ
ผู้เรียนมีผลการประเมินการ
ร้อยละของจำนวนนักเรียนทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียน
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป5. ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผ่าน

ไม่ผ่าน

จากแผนภูมขิ ้างต้นจะพบว่าผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด คือเท่ากับ 100.00
(เป้าหมาย ร้อยละ 95.00)
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ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

80

96.21

97.80

99.18

100.00

91.67

100.00

94.29

100

100.00

100.00
76.19

90

96.43

100

98.92

ร้อยละของจำนวนนักเรียนทีม่ คี วามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญ
ั หา
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

70
60
50
40

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

1.1.2 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา

ผลการประเมิน

30
20
10
0
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

จากแผนภูมขิ ้างต้นจะพบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 96.21
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

48
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

90

94.89

91.5

100.00

100.00

98.82

100.00

100.00

ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1

100.00

ป.1

100.00

100

89.39

ร้อยละของจำนวนนักเรียนทีม่ คี วามสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

98.81

80

61.29

1.1.3 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม

ผลการประเมิน

98.92

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

ประเด็นพิจารณา
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ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากแผนภูมขิ ้างต้นจะพบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 94.89
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ผลการประเมิน

98.40

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

90.48

100.00

90.32
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50

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

1.1.4 ผู้เรียนมีความสามารถ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ร้อยละของจำนวนนักเรียนทีม่ ีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

40
30
20
10

0
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากแผนภูมขิ ้างต้นจะพบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
คิดเป็นร้อยละ 98.40

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

50
ประเด็นพิจารณา
1.1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ของโรงเรียน

ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

ร้อยละของจำนวนนักเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ของโรงเรียน
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
99.70 99.48 99.56 99.63 99.56 99.56 99.85 100.00 99.67
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50.00
40.00
30.00
20.00
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0.30

0.52

0.44

0.36

ผ่าน

0.44

0.44

0.15

0

0.33

ไม่ผ่าน

จากแผนภูมขิ ้างต้นจะพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด คือเท่ากับ 99.67 (เป้าหมาย ร้อยละ 90.00)
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ผลการประเมิน

99.86

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100

99.41

99.8
99.6
99.2
99

98.92

99.4

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

1.1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
พื้นฐาน และเจตคติที่ดตี ่อ
งานอาชีพ
ร้อยละของจำนวนนักเรียนทีม่ คี วามรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

98.8
98.6
98.4
98.2
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากแผนภูมขิ ้างต้นจะพบว่าผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี ่องาน
อาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 คิดเป็น
ร้อยละ 99.86
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ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

83.43

94.10

100.00

100.00

100.00
79.89

100.00

100.00
83.43

90

100.00

100

90.48

ร้อยละของจำนวนนักเรียนทีม่ คี ุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ตี ามทีส่ ถานศึกษากำหนด
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

95.24

1.2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดตี ามที่
สถานศึกษากำหนด

ผลการประเมิน

96.77

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

จากแผนภูมขิ ้างต้นจะพบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตี ามที่สถานศึกษา
กำหนดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อย
ละ 94.10
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ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

99.91

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100

98.92

ร้อยละของจำนวนนักเรียนทีม่ ีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

1.2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย

ผลการประเมิน

30
20
10
0
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากแผนภูมขิ ้างต้นจะพบว่าผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิน่ และความเป็นไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ
99.91
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ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

99.84

100.00

99.18

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100

100.00

ร้อยละของจำนวนนักเรียนทีม่ ีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
100.00

1.2.3 ผู้เรียนมี
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย

ผลการประเมิน

98.92

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

ประเด็นพิจารณา
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0
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากแผนภูมขิ ้างต้นจะพบว่าผู้เรียนมีมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
คิดเป็นร้อยละ 99.84

55
ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

99.89

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

99.92

100

100.00

ร้อยละของจำนวนนักเรียนทีม่ ีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

99.8
99.6

99.4

99

98.81

99.2

98.8

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

1.2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม

ผลการประเมิน

98.6
98.4
98.2
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

99.89

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากแผนภูมขิ ้างต้นจะพบว่าผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ

ข้อมูลผลงาน/รางวัล ของนักเรียนในปีการศึกษา 2563

ที่
1

2

3

ชื่อ – สกุล
ด.ญ.มีเพียร

ด.ญ.ภัทรปภา

ด.ญ.ชลณญา

รูปแก้ว

ฉัตรวิชัย

ครุธคำรพ

ชั้น
ป.1

ป.1

ป.1

รายการที่เข้าแข่งขัน
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับนานาชาติการแข่งขันประกวดวาดภาพ รายการ
2020 THE 51st WORLD SCHOOL CHILDREN’S ART
EXHIBITION OF THE REPUBLIC OF CHINA
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับนานาชาติรายการ 2020 Fire and Ice Kids Art
Contest
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020

56

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้าร่วม
21 ก.ย. 63

จัดโดย

รางวัลทีไ่ ด้

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

จัดโดย มูลนิธิ THE REPUBLIC OF
CHINA
ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษใต้หวัน
จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

รางวัลที่ 2

21 ก.ย. 63

มูลนิธิ Frogs Are Green
ประเทศสหรัฐอเมริกา
จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ธ.ค. 63

27 ก.พ. 64
9 ก.พ. 64

รางวัลชมเชย

ที่
4

5

6

7

ชื่อ – สกุล
ด.ญ.พิทยาภรณ์

ด.ญ.นันนิกานต์

ด.ญ.ตรีชญา

ด.ญ.ขรพรรษ

สุวรรณวัฒนากุล

คู่พิทักษ์

หาญสวัสดิ์

ไหวพริบ

ชั้น
ป.1

ป.1

ป.2

ป.2

รายการที่เข้าแข่งขัน
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับนานาชาติการแข่งขันประกวดวาดภาพ รายการ
2020 THE 51st WORLD SCHOOL CHILDREN’S ART
EXHIBITION OF THE REPUBLIC OF CHINA
ระดับนานาชาติ จากการแข่งขันประกวดวาดภาพ รายการ
Annual Children’s Painting Competition
หัวข้อ Celebration or Festival

57

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้าร่วม
21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ธ.ค. 63

จัดโดย มูลนิธิ THE REPUBLIC OF
CHINA ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษ
ใต้หวัน
จัดโดย ( APHW ) ASSOCIATION FOR
THE PROMOTION OF HAND
WASHING ประเทศ ญี่ปุ่น

รางวัลชมเชย

21 ก.พ. 64

จัดโดย

รางวัลทีไ่ ด้

รางวัลที่ 1

ที่

8

9

ชื่อ – สกุล

ด.ญ.ชนันท์ณรัตน์ กลิ่นสุวรรณ

ด.ญ.ชัชญานิช

วรบุตร

ชั้น

ป.2

ป.2

รายการที่เข้าแข่งขัน
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี My Little
Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับนานาชาติรายการ THE 22ND ANNUAL 2020 PEACE
PALS INTERNATIONAL ART EXHIBITION AND AWARDS
หัวข้อ กีฬา และสันติภาพ
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสีMy Little
Pony 2020
ระดับนานาชาติการแข่งขันประกวดวาดภาพ รายการ
2020 THE 51st WORLD SCHOOL CHILDREN’S ART
EXHIBITION OF THE REPUBLIC OF CHINA
ระดับประเทศได้รับคัดเลือกรับโล่และเกียรติบัตร ประเภท
ทำชื่อเสียงมาสู่ประเทศทางด้านศิลปะงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2563
ระดับนานาชาติ จากการแข่งขันประกวดวาดภาพ รายการ
Annual Children’s Painting Competition หัวข้อ

58

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้าร่วม
27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ธ.ค. 63

จัดโดย มูลนิธิ PEACE PALS
ประเทศสหรัฐอเมริกา

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ธ.ค. 63

จัดโดย มูลนิธิ THE REPUBLIC OF
CHINA ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษ
ใต้หวัน
จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลชมเชย

9 ม.ค. 64

21 ก.พ. 64

จัดโดย

จัดโดย ( APHW ) ASSOCIATION FOR
THE PROMOTION OF HAND

รางวัลทีไ่ ด้

รางวัลที่ 1

โล่ และเกียรติ
บัตร
รางวัลที่ 1

ที่
10

11

12

13

ชื่อ – สกุล
ด.ญ.กชพร

ด.ญ.ณัชร์วริ ินทร์

ด.ญ.ปวีณ์สุดา

ด.ญ.กฤตภรณ์

เนตร์มณี

ชาบุณยวีร์

จันทนฤกษ์

พยัคฆชาติ

ชั้น
ป.2

ป.2

ป.2

ป.3

รายการที่เข้าแข่งขัน
Celebration or Festival
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสีMy Little
Pony 2020
ระดับนานาชาติการแข่งขันประกวดวาดภาพ รายการ
2020 THE 51st WORLD SCHOOL CHILDREN’S ART
EXHIBITION OF THE REPUBLIC OF CHINA

59

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้าร่วม

จัดโดย

รางวัลทีไ่ ด้

21 ก.ย. 63

WASHINGประเทศ ญี่ปุ่น
จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ธ.ค. 63

จัดโดย มูลนิธิ THE REPUBLIC OF
CHINA ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษ
ใต้หวัน

รางวัลชมเชย

ที่
14

15

16

17

18

ชื่อ – สกุล
ด.ญ.ศุภิสรา

ด.ญ.วิรินทร์

ด.ญ.ธันยพร

ด.ญ.ฐิตา

ด.ญ.กันต์ชญานิศ

สังข์สาคร

สุขธงไชยกูล

เสาวมล

อรุณดี

กิจรุ่งไพบูลย์

ชั้น
ป.3

ป.3

ป.3

ป.3

ป.3

รายการที่เข้าแข่งขัน
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับนานาชาติการแข่งขันประกวดวาดภาพ รายการ
2020 THE 51st WORLD SCHOOL CHILDREN’S ART
EXHIBITION OF THE REPUBLIC OF CHINA
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess

60

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้าร่วม
21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ธ.ค. 63

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดย มูลนิธิ THE REPUBLIC OF
CHINA ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษ
ใต้หวัน
จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

จัดโดย

รางวัลทีไ่ ด้

รางวัลชมเชย

ที่

19

20

21

22

23

ชื่อ – สกุล

ด.ญ.นาราภัทร

ด.ญ.เบญจพร

ด.ญ.พรชนิตว์

ด.ช.กรวิชญ์

พันธุ์มุข

ชาญโลหะกิจ

โชติช่วง

แท่นทอง

ด.ญ.เจอร์นยี ์ มิเชล ฟัน เดอร์ กอย

ชั้น

ป.3

ป.3

ป.3

ป.3

ป.4

รายการที่เข้าแข่งขัน
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess

61

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้าร่วม
27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

จัดโดย

รางวัลทีไ่ ด้

ที่

24

25

ชื่อ – สกุล

ด.ญ.ประภามาศ

ด.ญ.อิฐิญา

ณ พัทลุง

อูไ๋ พจิตร

ชั้น

ป.4

ป.4

รายการที่เข้าแข่งขัน
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับนานาชาติการแข่งขันประกวดวาดภาพ รายการ
2020 THE 51st WORLD SCHOOL CHILDREN’S ART
EXHIBITION OF THE REPUBLIC OF CHINA
ในรายการ ประกวดวาดภาพโปสเตอร์ เพื่อสันติภาพ ครั้ง
ที่ 32 ภาค 310 ดี ภายใต้คำขวัญ " การบริหารการผ่าน
สันติภาพ "(การเดินทางของสันติภาพ ) ประจำปี 2020 2021
ระดับนานาชาติ จากการแข่งขันประกวดวาดภาพ รายการ
Annual Children’s Painting Competition
หัวข้อ Celebration or Festival
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020

62

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้าร่วม
27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ธ.ค. 63

จัดโดย มูลนิธิ THE REPUBLIC OF
CHINA
ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษใต้หวัน
จัดโดย สโมสรไลออนส์ภาครวม
แห่ง ประเทศไทย

รางวัลที่ 1

13 มี.ค. 64

21 ก.พ. 64

จัดโดย

รางวัลทีไ่ ด้

รางวัลที่ 2

21 ก.ย. 63

จัดโดย ( APHW ) ASSOCIATION FOR
THE PROMOTION OF HAND
WASHING ประเทศ ญี่ปุ่น
จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลที่ 2

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

ที่

26

27

ชื่อ – สกุล

ด.ญ.วิมุตตา

ด.ช.วิธิษพงษ์

อร่ามแสงจันทร์

วนาประเสริฐศักดิ์

ชั้น

ป.4

ป.4

รายการที่เข้าแข่งขัน
ระดับนานาชาติการแข่งขันประกวดวาดภาพ รายการ
2020 THE 51st WORLD SCHOOL CHILDREN’S ART
EXHIBITION OF THE REPUBLIC OF CHINA
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ในรายการ ประกวดวาดภาพโปสเตอร์ เพื่อสันติภาพ ครั้ง
ที่ 32 ภาค 310 ดี ภายใต้คำขวัญ " การบริหารการผ่าน
สันติภาพ "(การเดินทางของสันติภาพ ) ประจำปี 2020 2021
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับนานาชาติการแข่งขันประกวดวาดภาพ รายการ
2020 THE 51st WORLD SCHOOL CHILDREN’S ART
EXHIBITION OF THE REPUBLIC OF CHINA
ระดับนานาชาติ จากการแข่งขันประกวดวาดภาพ รายการ
Annual Children’s Painting Competition
หัวข้อ Celebration or Festival
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020

63

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้าร่วม
27 ธ.ค. 63

21 ก.ย. 63
13 มี.ค. 64

จัดโดย

รางวัลทีไ่ ด้

จัดโดย มูลนิธิ THE REPUBLIC OF
CHINA ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษ
ใต้หวัน
จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลที่ 3

จัดโดย สโมสรไลออนส์ภาครวม
แห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย
รางวัลที่ 2

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ธ.ค. 63

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดย มูลนิธิ THE REPUBLIC OF
CHINA ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษ
ใต้หวัน
จัดโดย ( APHW ) ASSOCIATION FOR
THE PROMOTION OF HAND
WASHING ประเทศ ญี่ปุ่น
จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.พ. 64

รางวัลที่ 1

รางวัลชมเชย

ที่
28

29

30

31

ชื่อ – สกุล
ด.ญ.นันท์นภัส

ด.ญ.ณัฐฐา

ด.ญ.ภัทริยา

ด.ญ.ชวิศา

เทียนจีน

คำภารักษ์

ศรีธานี

ลียวัฒนานุพงศ์

ชั้น
ป.4

ป.5

ป.5

ป.5

รายการที่เข้าแข่งขัน
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับนานาชาติ การแข่งขันประกวดวาดภาพ รายการ
2020 THE 51st WORLD SCHOOL CHILDREN’S ART
EXHIBITION OF THE REPUBLIC OF CHINA
ระดับประเทศได้รับคัดเลือกรับโล่และเกียรติบัตร
ประเภททำชื่อเสียงมาสู่ประเทศทางด้านศิลปะ
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess

64

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้าร่วม
21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ธ.ค. 63

รางวัลชมเชย

9 ม.ค. 64

จัดโดย มูลนิธิ THE REPUBLIC OF
CHINA ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษ
ใต้หวัน
จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

โล่
และ
เกียรติบัตร
รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

จัดโดย

รางวัลทีไ่ ด้

ที่

32

33

34

ชื่อ – สกุล

ด.ช.กิตติ์ณัฐ

ด.ช.ปุญญณัฐ

ด.ญ.พิชญ์สินี

จิรปรียารักษ์

นุ่มนวล

ลิม้ วิภาวีอนันต์

ชั้น

ป.6

ป.6

ป.6

รายการที่เข้าแข่งขัน
ระดับประเทศ
รายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศได้รับคัดเลือกรับโล่และเกียรติบัตร
ประเภททำชื่อเสียงมาสู่ประเทศทางด้านศิลปะ
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับนานาชาติการแข่งขันประกวดวาดภาพ รายการ
2020 THE 51st WORLD SCHOOL CHILDREN’S ART
EXHIBITION OF THE REPUBLIC OF CHINA
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับนานาชาติรายการ THE 22ND ANNUAL 2020 PEACE
PALS INTERNATIONAL ART EXHIBITION AND AWARDS
หัวข้อ กีฬา และสันติภาพ
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
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วัน/เดือน/ปี
ที่เข้าร่วม
27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

9 ม.ค. 64

จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

โล่
และ
เกียรติบัตร
รางวัลชมเชย

27 ธ.ค. 63

จัดโดย มูลนิธิ THE REPUBLIC OF
CHINA ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษ
ใต้หวัน
จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ธ.ค. 63

จัดโดย มูลนิธิ PEACE PALS ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

21 ก.ย. 63

จัดโดย

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลทีไ่ ด้

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย

ที่

35

36

37

38

ชื่อ – สกุล

ด.ญ.พ้องพิชญ์

ด.ญ.ณรัฐวัลย์

ด.ช.พีรณัฐ

ด.ญ.ณภัทรภร

จินตพยุงกุล

อนนตะชัย

ตีระวัฒนานนท์

กลิ่นสุวรรณ

ชั้น

ป.6

ป.6

ป.6

ป.6

รายการที่เข้าแข่งขัน
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนทางด้าน
เด็กดีเด่น งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

66

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้าร่วม

จัดโดย

รางวัลทีไ่ ด้

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

9 ม.ค. 64

จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ

โล่
และ
เกียรติบัตร

ที่

39

ชื่อ – สกุล

ด.ญ.อชิรญาณ์

จันทร์ศรี

ชั้น

ป.6

รายการที่เข้าแข่งขัน
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี Disney
Princess
ระดับประเทศได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนทางด้าน
เด็กดีเด่น งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ระดับประเทศรายการประกวดวาดภาพระบายสี
My Little Pony 2020

67

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้าร่วม
27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

21 ก.ย. 63

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย

9 ม.ค. 64

จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ

27 ก.พ. 64

จัดโดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด

โล่
และ
เกียรติบัตร
รางวัลชมเชย

จัดโดย

รางวัลทีไ่ ด้

ชื่อ-นามสกุล
1. ด.ญ.ชัชญานิช วรบุตร

รางวัลทีไ่ ด้รับ
รางวัลที่ 1
(ประเภทเดี่ยว)

รายการแข่งขัน
Annual Children's
Painting Competition

วัน/เดือน/ปี
2 กรกฎาคม
2563

2. ด.ช.กิตติ์ณัฐ จิรปรียารักษ์

รางวัลที่ 1
(ประเภทเดี่ยว)

Annual Children's
Painting Competition

2 กรกฎาคม
2563

3. ด.ญ.ณัฐฐา คำภารักษ์

รางวัลที่ 1
(ประเภทเดี่ยว)

Annual Children's
Painting Competition

2 กรกฎาคม
2563

4. ด.ญ.วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์

รางวัลชมเชย
(ประเภทเดี่ยว)

Annual Children's
Painting Competition

2 กรกฎาคม
2563

5. ด.ญ.พิชญธิดา พิพัฒธนบดี

รองชนะเลิศอันดับ 2

6. ด.ญ.ประภามาศ ณ พัทลุง

รางวัลที่ 1
(ประเภทเดี่ยว)

30 สิงหาคม
2563
13 กันยายน
2563

7. ด.ญ.ณัฐกฤตา ชัยพิริยพิทักษ์

รางวัลที่ 2
(ประเภทเดี่ยว)

แบดมินตัน ประเภท
บุคคล
THE 51th WORLD
SCHOOL CHILDREN'S
ART EXHIBITION OF
THE REPUBLIC OF
CHINA
THE 51th WORLD
SCHOOL CHILDREN'S
ART EXHIBITION OF

68

13 กันยายน
2563

หน่วยงาน/สถานที่จัด
มูลนิธิ ( APHW ) ASSOCIATION
FOR THE PROMOTION OF
HAND WASHING
มูลนิธิ ( APHW ) ASSOCIATION
FOR THE PROMOTION OF
HAND WASHING
มูลนิธิ ( APHW ) ASSOCIATION
FOR THE PROMOTION OF
HAND WASHING
มูลนิธิ ( APHW ) ASSOCIATION
FOR THE PROMOTION OF
HAND WASHING
กรมพละศึกษา

ประเทศ
ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ไทย

มูลนิธิ ASSOCIATION FOR
EDUCATION THROUGH OF
CHINA

ไต้หวัน

มูลนิธิ ASSOCIATION FOR
EDUCATION THROUGH OF
CHINA

ไต้หวัน

8. ด.ญ.กัญญนันทน์ จิระธนประเสริฐ

รางวัลที่ 2
(ประเภทเดี่ยว)

9. นางสาววิรัฐฐา อร่ามแสงจันทร์

รางวัลที่ 2
(ประเภทเดี่ยว)

10. ด.ญ.อิฐิญา อูไ๋ พจิตร

รางวัลที่ 3
(ประเภทเดี่ยว)

11. นายเศรษฐสรร จิระธนประเสริฐ

รางวัลที่ 3
(ประเภทเดี่ยว)

THE REPUBLIC OF
CHINA
THE 51th WORLD
SCHOOL CHILDREN'S
ART EXHIBITION OF
THE REPUBLIC OF
CHINA
THE 51th WORLD
SCHOOL CHILDREN'S
ART EXHIBITION OF
THE REPUBLIC OF
CHINA
THE 51th WORLD
SCHOOL CHILDREN'S
ART EXHIBITION OF
THE REPUBLIC OF
CHINA
THE 51th WORLD
SCHOOL CHILDREN'S
ART EXHIBITION OF
THE REPUBLIC OF
CHINA
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13 กันยายน
2563

มูลนิธิ ASSOCIATION FOR
EDUCATION THROUGH OF
CHINA

ไต้หวัน

13 กันยายน
2563

มูลนิธิ ASSOCIATION FOR
EDUCATION THROUGH OF
CHINA

ไต้หวัน

13 กันยายน
2563

มูลนิธิ ASSOCIATION FOR
EDUCATION THROUGH OF
CHINA

ไต้หวัน

13 กันยายน
2563

มูลนิธิ ASSOCIATION FOR
EDUCATION THROUGH OF
CHINA

ไต้หวัน

12. ด.ญ.ขรพรรษ ไหวพริบ

รางวัลชมเชย
(ประเภทเดี่ยว)

13. ด.ญ.ขรพรรษ ไหวพริบ

รางวัลที่ 1
(ประเภทเดี่ยว)

14. ด.ญ.ชัชญานิช วรบุตร

รางวัลที่ 1
(ประเภทเดี่ยว)

15. ด.ญ.วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์

รางวัลที่ 1
(ประเภทเดี่ยว)

16. ด.ญ.ประภามาศ ณ พัทลุง

รางวัลที่ 2
(ประเภทเดี่ยว)

17. ด.ญ.อชิรญาณ์ จันทร์ศรี

โล่ และ เกียรติบัตร

THE 51th WORLD
SCHOOL CHILDREN'S
ART EXHIBITION OF
THE REPUBLIC OF
CHINA
Annual Children's
Painting Competition
หัวข้อ Celebration or
Festival
Annual Children's
Painting Competition
หัวข้อ Celebration or
Festival
Annual Children's
Painting Competition
หัวข้อ Celebration or
Festival
Annual Children's
Painting Competition
หัวข้อ Celebration or
Festival
รางวัลเด็กและเยาวชน
ดีเด่น

70

13 กันยายน
2563

มูลนิธิ ASSOCIATION FOR
EDUCATION THROUGH OF
CHINA

ไต้หวัน

30 มกราคม
2564

มูลนิธิ (APHW) Association for ญี่ปุ่น
the Promotion of Hand Washing

30 มกราคม
2564

มูลนิธิ (APHW) Association for ญี่ปุ่น
the Promotion of Hand Washing

30 มกราคม
2564

มูลนิธิ (APHW) Association for ญี่ปุ่น
the Promotion of Hand Washing

30 มกราคม
2564

มูลนิธิ (APHW) Association for ญี่ปุ่น
the Promotion of Hand Washing

9 มกราคม
2564

กระทรวงศึกษาธิการ

ไทย

18. ด.ญ.ณภัทรภร กลิ่นสุวรรณ

โล่ และ เกียรติบัตร

19. ด.ญ.ณัฐฐา คำภารักษ์

โล่ และ เกียรติบัตร

20. ด.ช.กิตติ์ณัฐ จิรปรียารักษ์

โล่ และ เกียรติบัตร

21. ด.ญ.ณัฐกฤตา ชัยพิริยพิทักษ์

โล่ และ เกียรติบัตร

22. นายเศรษฐสรร จิระธนประเสริฐ

โล่ และ เกียรติบัตร

รางวัลเด็กและเยาวชน
ดีเด่น
รางวัลเด็กและเยาวชน
ดีเด่น
รางวัลเด็กและเยาวชน
ดีเด่น
รางวัลเด็กและเยาวชน
ดีเด่น
รางวัลเด็กและเยาวชน
ดีเด่น
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9 มกราคม
2564
9 มกราคม
2564
9 มกราคม
2564
9 มกราคม
2564
9 มกราคม
2564

กระทรวงศึกษาธิการ

ไทย

กระทรวงศึกษาธิการ

ไทย

กระทรวงศึกษาธิการ

ไทย

กระทรวงศึกษาธิการ

ไทย

กระทรวงศึกษาธิการ

ไทย

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)
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นักเรียนสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
ได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวเสริมศรี บูชาวัง
นายธีรภัทร
รักเสือเดช
นางสาวปัณทิดา ชมภูแดง
นางสาวนันนภัส โชติช่วง
นางสาวกรชนก สร้อยทอง
นางสาวนภสร ลาบประกอบกิจ
นางสาวกัญพิมล นันทิรุจ
นางสาวกานต์ธีรา รัตนาจารย์
นายณฐนนท์
จิรัฐติ ิพันธุ์

ชั้น
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/5
ม.5/1
ม.5/4
ม.5/4
ม.5/2

ทุนการศึกษา, นักเรียนแลกเปลี่ยน
โครงการ Edudee
โครงการ Edudee
โครงการ Edudee
โครงการ Edudee
โครงการ Edudee
โครงการ GIE
โครงการ GIE
โครงการ GIE
โครงการ YES

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 100%
ที่
1
2
3
4

ชื่อ-นามสกุล
นายภูริภัทร วายุเหือด
นายธรรมภพ ศิรปิ ระภา
นางสาวธนพร ผากานนท์
นางสาวณิชารีย์ เสาเกลียว

ชั้น
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/5
ม.6/5

ทุนการศึกษา
Yuan Ze University (YZU) ,Taiwan
Yuan Ze University (YZU) ,Taiwan
มหาวิทยาลัยเทียนจิน
มหาวิทยาลัยจี้หนาน
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ได้รับทุนศึกษาระดับปริญญาตรี- ปริญญาเอก
ชั้น
ม.6/4

ทุนการศึกษา
ได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีฯ จัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 50%
ที่
ชื่อ-นามสกุล
1 นายพัทธพล จงสงวนประดับ
2 นายจตุภัทร์ จันทร์แกมแก้ว

ชั้น
ม.6/2
ม.6/2

ทุนการศึกษา
Yuan Ze University (YZU) ,Taiwan
Yuan Ze University (YZU) ,Taiwan

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
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ที่
ชื่อ-นามสกุล
1 นางสาวสุวิชญา สิงห์แก้ว

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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1.3 จุดเด่น
1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระ
1.3.2 ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้
1.3.3 ผู้ เรี ย นมี ค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารการ
แสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
1.4 จุดควรพัฒนา
1.4.1 ผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET ให้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับต้นสังกัด
1..24 ควรนำผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบ O-NET มาประกอบในการเรียนการสอน
1.4.3 ควรจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริย ธรรมและอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.5 การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือเป็นเลิศ
ในปีการศึกษา 2563 มียังคงเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(covid-19) ทำให้โครงการ/กิ จกรรม ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งมี
ทั้งรูปแบบออนไลน์ และออนไซค์ โดยนักเรียนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทำให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนสอบ O-NET คะแนน NT บรรลุเป้าหมายและสูงกว่าระดับประเทศ
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระดับคุณภาพ
ระดับ ยอดเยีย่ ม
- มีเป้าหมายวิสั ยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึก ษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ บริบ ทของ
สถานศึกษาความต้องการ
ชุ ม ชน นโยบายรั ฐ บาล แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เป็ น ไปได้ ใ น การปฏิ บั ติ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้
- ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวติ จริง และเป็นแบบอย่างได้
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษาและจัดให้มชี ุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
คำอธิบาย
เป็ น การจั ด การระบบบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา มี ก ารกำหนดเป้ า หมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบสารสนเทศ เพื่อสนับ สนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้การดำเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผเู้ กี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วน ร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ระดับ ดีเลิศ
- มีเป้ าหมายวิสั ยทั ศน์และพั นธกิ จที่ สถานศึก ษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกั บ บริบ ทของ
สถานศึกษาความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสู ตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวติ จริง
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย
- จัด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับ สนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ระดับ ดี
- เป้ าหมายวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ที่ ส ถานศึ ก ษากำหนดชัด เจน สอดคล้ อ งกั บ บริบ ทของ
สถานศึกษาความต้องการชุมชน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
- ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรี ยนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ระดับ ปานกลาง
- เป้ าหมายวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ที่ ส ถานศึ ก ษากำหนดชัด เจน สอดคล้ อ งกั บ บริบ ทของ
สถานศึกษาความต้องการชุมชนเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
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ระดับ กำลังพัฒนา
- เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดไม่ชัดเจน
- มี ร ะบบบริห ารจั ด การคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาแต่ ไม่ ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การประเมินตนเอง
ตารางแสดงผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เป้าหมาย ผลการประเมิน
รายละเอียดของมาตรฐาน
บรรลุเป้าหมาย
ตนเองระดับ
ประเด็นพิจารณา
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
คุณภาพ
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

สถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตร
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

จัดการเรียนรู้
ยอดเยี่ยม
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีกระบวนการพัฒนาบริหารจัดและ
จัดการดังนี้
2.1.1 มีเป้ าหมาย วิสั ย ทั ศน์ และพั นธกิจที่ สถานศึ ก ษากำหนดชัดเจน โดยโรงเรีย น
สาธิตฯได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการตามปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 โดยดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญ หา วิเคราะห์ SWOT นำผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
ตลอดจนผลการประเมินภายในสถานศึก ษาปี 2563 เพื่ อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพั นธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นและต้นสังกัด โดยบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่ วนร่วมในการกำหนดและวางแผน
โดยได้รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรีย น และจัด โครงการพั ฒ นาระบบประกั น
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2563 ตลอดจนการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุ ณภาพการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา
2.1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณ ภาพของสถานศึกษา โดยโรงเรีย นสาธิตฯบริหาร
จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยจัดโครงสร้างการบริหารแบ่งเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และฝ่ายกิจการนักเรียน ทั้งระดั บประถมและระดับมัธยม
โดยส่งเสริมให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัด การศึ ก ษาตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยจั ด โครงการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา
กิ จกรรมประเมิน คุ ณ ภาพภายใน แต่ งตั้งคณะกรรมการรับ ผิดชอบมาตรฐาน มีก ารก ำกั บ ติดตาม
ประเมินผลงานโครงการ กิจกรรมและรายงานสรุปผล นำข้อมูลไปจัดทำรายงานประเมินตนเองและ
รายงานประจำปีของสถานศึก ษา กิ จกรรมประชุม คณะกรรมการบริห ารโรงเรีย น และมีโครงการ/
กิจกรรม เพื่อจัดระบบดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา ได้แก่ กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร
เรียน อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอนและใช้งาน มีระบบอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบน้ำดื่ม
น้ำใช้และการจัดเก็บขยะมีคุณภาพ กิจกรรมจราจรและความปลอดภัย โดยติดกล้องวงจรตามจุดเสี่ยง
และดูแลด้านบุคคลภายนอกอย่างเข้มงวด
2.1.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยโรงเรียนสาธิตฯมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบ
ด้ า นเชื่ อ มโยงชี วิ ต ประจำวั น และครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ าหมายตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้
สอดคล้องกั บ บริบทและสามารถพั ฒ นาผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2560 ได้แก่ การจัดการเรียนสอนในรูปแบบบูรณาการในระดับประถมศึกษา
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กิจกรรมทำ Road map ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาเพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนใน
การศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตฯได้จัด
โครงการ/กิ จกรรม พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริย ธรรม การใฝ่ท ำดี ตามคุณ ลัก ษณะอันพึ งประสงค์ ได้แก่
โครงการตักบาตร โครงการไหว้ครู โครงการวันสำคัญ ต่างๆ เป็นต้น ด้านการวัดและประเมินผลจัด
กิ จ กรรม การวิเคราะห์ ข้อ สอบ เพื่ อ การออกข้อ สอบที่ เน้ น การวิเ คราะห์ ข้ อสอบมากกว่าความจำ
กิจกรรมการวัดและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมผลส้ม กิจกรรมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับเขตและระดับชาติ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ
มากมาย
2.1.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยโรงเรียนสาธิตฯมีการ
กำหนดแผนงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีโครงการประชุมสัมมนา
หลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ได้รับความรู้และความเข้าใจแนวทางการพัฒนาผู้เรียนเป็ นรายบุคคล เข้าใจในการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นมืออาชีพตลอดจน เพื่อให้
บุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ภารกิจให้สำเร็จเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ และโครงการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยและการ
เผยแพร่ เพื่ อ พั ฒ นาผลงานวิ จั ย ของอาจารย์ เพื่ อ นำไปสู่ ก ารเผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
ตลอดจนมีการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษโดยสนับสนุนให้บุคลากรได้ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย SSRU-TEP เพื่อให้อาจารย์พัฒ นาทักษะด้านภาษาอังกฤษและใช้ในการเรียนการสอน
นอกจากนี้ทางโรงเรียนสาธิตฯยังจัดกิจกรรมการผลิตและใช้สื่อนวัตกรรม กิจกรรมทำเวปไซต์อาจารย์
กิจกรรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลและประเมินผลการสอน โครงการนิเทศกำกับและ
ติดตาม กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน และบันทึกผลการสอน
2.1.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยโรงเรียนสาธิตฯจัดกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อุปกรณ์ต่างๆ ให้
พร้อมสำหรับการเรียนการสอนและใช้งานอยู่เสมอ มีระบบอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบน้ำดื่มน้ำใช้แ ละการ
จัดเก็บขยะมีคุณ ภาพ โดยติดกล้องวงจรตามจุดเสี่ยงและดูแลด้านบุคคลภายนอกอย่างเข้มงวด จัด
บรรยากาศภายในโรงเรียนเพื่อการส่งเสริมผู้เรียนด้านการอ่าน จัดหาสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน กิจกรรมห้องคอมพิวเตอร์และอิ นเทอร์เน็ต ห้อง
ประกอบการพิเศษที่มีการสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรีย น ทุก
ห้องเรียนมีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีพื้นที่จัดกิจกรรมเพียงพอ จัดมุมประสบการณ์ภายใน
ห้องเรียนและมีป้ายนิเทศแสดงผลงานผู้เรียน
2.1.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้โรงเรียนสาธิตฯใช้ระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ชัดเจนและง่ายสำหรับอาจารย์และ
บุคลากร ได้แก่ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ทำให้สื่อสารข้อมูลทางราชการได้รวดเร็ว
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ระบบ ERP ในการบริหารงบประมาณทำให้สามารถนำข้อมูลมาประกอบการบริหารได้อย่างดี ตลอดจน
ระบบผลส้มในการงานทะเบียนวัดผล สามารถดูข้อมูลผู้เรียน และประเมินผลการเรียน การอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน รวมทั้งการประเมินสมรรถนะ 5 ด้านของผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทำให้มี
ข้อมูลให้อาจารย์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดบริการสื่อเทคโนโลยีแก่ผู้เรียนใน
การสืบค้นข้อมูลและครูในการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน
2.2 ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีผลการพัฒนา ดังนี้
2.2.1 โรงเรีย นสาธิ ตฯมี ระบบการบริห ารจั ดการระบบสารสนเทศที่ ชัด เจน ในการ
บริหารจัดการงานและจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2.2.2 โรงเรียนสาธิตฯมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.2.3 การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบ
ด้านตามหลักสู ตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนสอนในรูปแบบบูรณาการในระดับประถมศึกษา
กิจกรรมทำ Road map ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ พื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการศึกษา
2.2.4 อาจารย์โรงเรียนสาธิตฯจำนวน 78 คน ร้อยละ 100 ได้รับ การอบรม/สัมมนา
มากกว่า 20ชั่วโมงต่อปี และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
2.2.5 โรงเรียนสาธิตฯ มีก ารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน และภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย
2.2.6 ผู้บริหารมีสารสนเทศในการบริหารที่เป็นปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนมีข้อมูลผู้เรียน
มาใช้ในการจัด การเรียนการสอนที่มีคุณ ภาพ ตลอดจนบริการสื่อเทคโนโลยีแก่ผู้เรียนในการสืบค้น
ข้อมูล
สรุปผลจากการดำเนินงาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ทั้ง 6 ประเด็น
มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม

ข้อมูลการอบรม ผลงาน/รางวัล ของอาจารย์ในปีการศึกษา 2563

ชื่อ-นามสกุล
1.นางจุฑารัตน์ สิริวิบูลย์ผล

เรื่องที่อบรม/เป็นวิทยากร
การประชุมสัมมนาออนไลน์การนำ
เทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์

วัน/เดือน/ปี
17 เมษายน 2563

2.นางจุฑารัตน์ สิริวิบูลย์ผล

อบรมผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์
เรียนวิธีคดิ ผ่านวิธีโค้ด cy Coding
Thailand
การประชุมสัมมนาออนไลน์ office
365 สนับสนุนทางไกล work from
home
-Singapore Primary Mathematics
Workshop: The Teaching of
Geometry (อบรม)

18 มิถุนายน 2564

3.นางสลักจิตต์ สุขสอาด

4.นางสาวสุณสิ า เป็งมณี

หน่วย/สถานที่จัดอบรม
ศุนย์พัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต31
โครงการเรียนวิธีคดิ ผ่านวิธีโค้ด cy
Coding Thailand

17 เมษายน 2563

สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต31 นครราชสีมา

30 january 2021

อักษรเจริญทัศน์
(อบรมออนไลน์)

-Post-Covid 19: Challenges and
Opportunities for using technology in
English-medium instruction (EMI)
classrooms (อบรม)
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ชื่อ-นามสกุล

เรื่องที่อบรม/เป็นวิทยากร

วัน/เดือน/ปี

หน่วย/สถานที่จัดอบรม

-โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(รุ่นที่ 1)(วิทยากร)

11 - 13 พฤษภาคม 2563

สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

5.นางสาวณัฎฐาภรณ์ ศรีชนะ

-โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(รุ่นที่ 1)(วิทยากร)

11 - 13 พฤษภาคม 2563

สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

6.นางสาวโสภาพรรณ เวชากุล

วิทยากรโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21
อบรม โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อม

7. นายชูฉกาจ ชูเลิศ

8 - 15 พ.ค. 63

11 - 13 พฤษภาคม 2563
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

ชื่อ-นามสกุล

8. นางน้ำผึง้ ชูเลิศ

9. นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา

เรื่องที่อบรม/เป็นวิทยากร
สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(รุ่นที่ 1)
อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(รุ่นที่ 1)
อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการ
เรียน ในตวรรษที่ 21” (อบรม)
วิทยากร โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ าร “โครงการเพิ่มศักยภาพครู
ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับ
การเรียน ในตวรรษที่ 21” (วิทยากร)
วิทยากร การติดตามและดำเนินการ
Professional Learning Community
(PLC) ในโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการ
เรียน ในตวรรษที่ 21

วัน/เดือน/ปี

หน่วย/สถานที่จัดอบรม

11 - 13 พฤษภาคม 2563

สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

15 - 17 กุมภาพันธ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

8 – 15 พฤษภาคม 2563

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

21 สิงหาคม 2563

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ชื่อ-นามสกุล

10. อ.ดร.ภาวิณี รัตนคอน

11. นายอริยพล จิวาลักษณ์

เรื่องที่อบรม/เป็นวิทยากร
อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการผลิตสื่อวิดที ัศน์เพื่อการ
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์”
(อบรม)
อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการ
เรียน ในตวรรษที่ 21” (อบรม)
วิทยากร โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ าร “โครงการเพิ่มศักยภาพครู
ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับ
การเรียน ในตวรรษที่ 21” (วิทยากร)
วิทยากร การติดตามและดำเนินการ
Professional Learning Community
(PLC) ในโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการ
เรียน ในตวรรษที่ 21
อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการ
เรียน ในตวรรษที่ 21”

วัน/เดือน/ปี
16 – 30 พฤศจิกายน 2563

หน่วย/สถานที่จัดอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

15 - 17 กุมภาพันธ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

8 – 15 พฤษภาคม 2563

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

21 สิงหาคม 2563

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

15 - 17 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
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ชื่อ-นามสกุล

12. นางชลธิชา เก็นซ์

13. นางสาวมัลลิกา ปาละโชติ

เรื่องที่อบรม/เป็นวิทยากร
วิทยากร โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ าร “โครงการเพิ่มศักยภาพครู
ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับ
การเรียน ในตวรรษที่ 21”
อบรม การนำเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษเบือ้ งต้น (Giving Basic
Presentation in English)
อบรม หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 วิชาวิทยาศาสตร์
จำนวน 20 ชม.
อบรม How to Write and Publish a
Scientific Paper (Project-Centered
Course)7-10 hours of study, 10
hours of active project work
อบรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC ตามเกณฑ์ตัวชีว้ ัดที่ 13
ระดับเครือข่าย โครงการการเพิ่ม
ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุค
ใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
“โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มี

วัน/เดือน/ปี
8 – 15 พฤษภาคม 2563

30/4/2020

8-10/5/2020

10/5/2020

1 ส.ค. – 30 ก.ย. 2563

หน่วย/สถานที่จัดอบรม
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

CHULA MOOC

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

École Polytechnique

ณ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(1/8/2020-30/9/2020)

8 – 15 พฤษภาคม 2563
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คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชื่อ-นามสกุล

14. นายยุทธนา รัตนสุวรรณ

15. นางสาวเพ็ญนภา หมีโต

16. นางสาวสาวิตรี ผิวงาม

เรื่องที่อบรม/เป็นวิทยากร
สมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการ
เรียน ในตวรรษที่ 21”
อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
“โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการ
เรียน ในตวรรษที่ 21”
อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
“โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการ
เรียน ในตวรรษที่ 21”
เข้าร่วมอบรม : โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ าร (local training ) โครงการ
พัฒนาศักยภาพครูให้มสี มรรถนะของ
ครูในยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21
วิทยากร : โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูให้มสี มรรถนะของครูในยุคใหม่
สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
อบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
เทคนิคการผลิตสื่อวิดที ัศน์เพื่อการ
เรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์

วัน/เดือน/ปี

หน่วย/สถานที่จัดอบรม

8 – 15 พฤษภาคม 2563

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

8 – 15 พฤษภาคม 2563

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

15-17 ก.พ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ร่วมกับ สสวท.

8-13 พ.ค. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ร่วมกับ สสวท.

16-30 พ.ย. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ชื่อ-นามสกุล

เรื่องที่อบรม/เป็นวิทยากร
อบรม : โครงการอบรมหลักจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 9

วัน/เดือน/ปี
13 พ.ย. 2563

หน่วย/สถานที่จัดอบรม
สำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา / โรงแรมนูโวซิต้ี บาง
ลำพลู กรุงเทพ

รางวัล/วุฒบิ ัติ ของอาจารย์ทไี่ ด้จากการร่วมแข่งขัน
ชื่อ-นามสกุล
1.สาวิตรี ผิวงาม

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

รายการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
การสร้างสื่อมัลติมเี ดียเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนออนไลน์ในยุค new
normal
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วัน/เดือน/ปี
15 ก.ย. 2563

หน่วยงานที่จัด
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา

งานวิจัยที่นำเสนอเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติของอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล

ชื่องานวิจัย

วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ

สถานที่จัด/ประเทศ

1. อาจารย์บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์

ผลการใช้สื่อการเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

15–16 ธันวาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”
ประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2. อาจารย์ศริ ิลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ
โดยการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ในการจัดการ
เรียนการสอนสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

15-16 มกราคม 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

3. อาจารย์ ดร.ภัทรา อุ่นทินกร

การพัฒนากระบวนการคิดเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณโดยใช้
เทคนิค KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

15-16 มกราคม 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (The 5th National
Conference on Science and Technology
(NCOST 2021)

4.อาจารย์เมย์ธาวีย์ ศักดิ์ศิษฏ์พิพัฒน์

การพัฒนาทักษะภาษาจีนด้านการฟังโดยใช้ชุดฝึกทักษะ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

26 มีนาคม 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิถีใหม่ในสังคม
ที่เปลี่ยนแปลง" ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ประจำปี 2564
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2.3 จุดเด่น

2.4 จุดควรพัฒนา
2.4.1 ส่งเสริมให้ครูมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการ
สอน
2.4.2 ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนเผยแพร่ ง านวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2.5 การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือเป็นเลิศ
ในปีการศึกษา 2563 มียังคงเกิดสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (covid19)ภาวะโรคโควิด 19 ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยทำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรีย นสาธิ ต ฯทั้ งในภาคเรีย นที่ 1 และภาคเรีย นที่ 2 ทำให้ ต้อ งมี ก ารบริห ารจั ดการสถานที่ /
ห้องเรียน และอุป กรณ์ ต่างๆ ให้มีค วามพร้อมทั้งแบบออนไลน์ และแบบออนไซต์ตามที่มาตรการที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละกลุ่มสาระต้องมี
การปรับการเรียนการสอนโดยมีการจัดการเรียนทั้งแบบออนไลน์และแบบออนไซต์พร้อมกัน ซึ่งทำการ
สอนผ่ า นระบบ ZOOM หรื อ Google Meet เป็ น ต้ น และมี ก ารวั ด การประเมิ น ผลให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่พักอาศัยที่บ้านได้ศึกษาเนื้อหาสาระความรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยไม่ต้องมาที่โรงเรียน และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโครโรน่า ซึ่งโดย
ภาพรวมแล้วโรงเรีย นสาธิตฯสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะกั บ
สถานการณ์ดังกล่าวได้ และนักเรียนได้รับความรู้ตามเนื้อหาสาระที่กำหนดโดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และผลการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยมีการสื่อสารกับนัก เรียนในช่องทางสื่อ
ต่างๆ เช่น กลุ่มไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น เพื่อทำความเข้าใจกับนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยผูบ้ ริหารใช้ระบบ
การบริห ารแบบ PDCA เปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ฝ่ายมี ส่วนร่วมรับ ผิด รับ ชอบต่ อผลการจัด การศึก ษาให้ มี
คุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

2.3.1 ผู้บริหารใช้ระบบการบริหารแบบ PDCA และใช้หลักธรรมาภิบาลเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษา
2.3.2 ผู้บริหารมีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนางานที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาการสอนของครู ซึ่งจาก
ผลการประเมิน กพร.ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนสาธิตฯบรรลุผลทุกตัวชี้วัด 100% ได้ผลประเมินใน
ระดับ “ดีเลิศ”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
คำอธิบาย
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
สร้างโอกาสให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรจู้ ักผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผูเ้ รียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ระดับ ยอดเยีย่ ม
- จัด การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา มี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส ามารถนำไปจั ด กิ จ กรรมได้ จ ริ ง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โดยสร้างโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
- มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ จัดการ
เรียนรู้ ครู และผู้ เกี่ ยวข้ องมี การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และให้ ข้อมู ลสะท้ อนกลั บเพื่ อพั ฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ระดับ ดีเลิศ
- จัด การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิ บัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษามี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส ามารถนำไปจั ด กิ จ กรรมได้ จ ริ ง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
- ใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
- มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
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ระดับ ดี
- จัด การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
- ใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ระดับ ปานกลาง
- จัด การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
- ใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
ระดับ กำลังพัฒนา
- จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
- ใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ได้ ด ำเนิ น การพั ฒ นาอาจารย์ ผู้ ส อนให้ มี
ศักยภาพในการจัดกระบวนเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้
3.1.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ได้
โดยโรงเรียนสาธิตฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลัก สูตรสถานศึก ษา มีก ารนำนวัตกรรม เทคนิคการสอน ตลอดจนทฤษฎีก ารเรียนรู้ใหม่ๆ มา
ประยุ ก ต์ใช้ในการจัด การเรีย นการสอน ได้แก่ การสอนแบบบู รณาการในระดับ ประถมศึก ษา การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ (Active learning) ในระดับมัธยมศึกษาโดยผ่านกระบวนการคิด
เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลุ่มลึกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อาทิ วิธีสอนแบบโครงงาน การสอน
โดยการใช้สื่อ (Media) ในทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้น
3.1.2 อาจารย์ผู้ส อนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โดยผู้บ ริหารให้แนวทางอาจารย์ผู้ส อนผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน โดยจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
เส้นทางสู่ความสำเร็จขององค์กรแห่งสมรรถนะ กิจกรรมการผลิตและใช้สื่อนวัตกรรม กิจกรรมบริการ
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต กิ จกรรมนิเทศการสอน กิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปั ญ ญา
ท้องถิ่น โครงการทัศนศึกษาสู่การเรียนรู้ โดยนำผู้เรียนไปทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและพื้นที่
ใกล้เคียง
3.1.3 อาจารย์ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยอาจารย์ผู้สอนได้รับการ
พั ฒ นาให้มีค วามชัด เจนในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัด โครงการเสริมสร้างศัก ยภาพ
อาจารย์ด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ทำให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ให้ความรัก
ความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่อย่างดี ส่งเสริมให้รักการเรียนรู้ โดยใช้วิธีช้แี นะ แนะนำ ให้คำปรึกษาและการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนซึ่งนำผลที่ได้ไปแก้ปัญหาจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ผลการดำเนินงาน ส่งผลให้ อาจารย์ผู้สอนจำนวน 78 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับยอดเยี่ยม มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้
ผูเ้ รียนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
3.1.4 ตรวจสอบและประเมิ น ผู้ เรี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ และนำผลมาพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
โรงเรีย นสาธิ ต ฯจั ด กิ จ กรรมวิเคราะห์ ข้อ สอบ กิ จ กรรมการวัด และประเมิ น ผล โครงการทดสอบ
SSRU-TEP กิจกรรมการซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถของผู้เรียนการแข่งขัน กิจกรรมการสมัครทดสอบของสถาบันต่าง ๆ และอาจารย์ผู้สอน
จัดทำเครื่องมือในการประเมินผลงาน มีเกณฑ์ในการตรวจสอบชัดเจน
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3.2 ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีผลการดำเนินงาน ดังนี้
3.2.1 อาจารย์ ผู้ ส อนจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ต ามมาตรฐานการเรี ย นรู้ ตั วชี้วั ด ของ
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ โ ดยผ่ า น
กระบวนการคิด และปฏิบัติจากการทำโครงงาน การนำเสนอผลงาน อภิป ราย และจัด ทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก
การแสดงความคิดเห็น นำไปใช้ในชีวติ ประจำวันได้ในทุกกลุ่มสาระฯ ที่ผู้เรียน
3.2.2 อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.2.3 อาจารย์ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรูใ้ ช้ส่อื และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.2.4 อาจารย์ผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีขั้นตอนชัดเจน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผเู้ รียน
3.2.5 อาจารย์ผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ข้อ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็น ระดับยอดเยี่ยม
สรุปผลจากการดำเนินงาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ทั้ง 5 ประเด็น มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

3.1.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัด การเรีย นรู้ ผู้บ ริหารส่ งเสริมให้มีจัด โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรและการพัฒ นาผู้เรีย น
รายบุคคล โครงการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยและการเผยแพร่ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้จัดให้มี การรายงานผล
การเรียนต่อผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันพัฒ นาและแก้ปัญ หาผู้เรียนร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรีย น
ส่งผลให้ผู้เรีย นได้รับ การพั ฒ นา และอาจารย์ผู้สอนแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน อาจารย์ ผู้สอน
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ
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3.3 จุดเด่น
3.3.1 อาจารย์ ผู้สอนมีความพร้อมในการจัดการเรียนสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์และ
ออน์ไซต์ ทำให้สอนได้ตาม Road map ที่กำหนดไว้สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เต็มที่
3.3.2 อาจารย์ผู้สอนทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียน การแสดงผลงานผู้เรียนเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้แ ละใช้ ข้ อ มู ล สะท้ อ นกลั บ เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งการจั ด การเรีย นรู้ ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
3.4 จุดควรพัฒนา
3.4.1 พัฒนาอาจารย์ผสู้ อนทุกคนให้มคี วามรูใ้ นการใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรองรับการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซค์
3.5 การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ
3.5.1 อาจารย์ผู้สอนทุก คนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งแบบออนไซต์/
ออนไลน์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบบูรณาและมี Road map ในการจัดการเรียนการสอนทำ
ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง และพัฒนานักเรียนได้ต็มศักยภาพและเรียนอย่างมี
ความสุขภายใต้สภาวะในปัจจุบัน
3.5.2 การจั ด กระบวนการเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมที่ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรี ย นและ
อาจารย์ผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ เป็นต้น
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนสาธิตฯจัดการพัฒ นา
ได้ระดั บ ยอดเยี่ย ม ทั้งนี้ ด้วยมาตรฐานที่ 1 คุณ ภาพผู้ เรีย นอยู่ ในระดับ ยอดเยี่ย ม มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตฯมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่สอดคล้องกับ
จุดเน้นของโรงเรียนจนมีผลการพัฒนาคุณ ภาพของนักเรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยมีการพัฒนาของ
ค่ าเฉลี่ ย ผลการทดสอบระดั บ ชาติ (O-NET) สู งกว่าระดั บ ประเทศ นั ก เรีย นของโรงเรี ย นสาธิ ต ฯมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด
คำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้ดี ได้รับการปลูกฝังและอบรมสั่งสอนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ ดังปรากฏผลประเมินในมาตรฐาน
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คุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า

ที่ 1 โดยด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษานั้นมีผลการประเมินในราย
มาตรฐานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โรงเรียนสาธิตฯมีการวางแผน และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่
เกิดจากการร่วมกันระดมสมองและใช้ผลการประเมินรวมทั้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นข้อมูลฐาน
ในการพัฒนาโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตฯมีการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
อย่ างเป็ นขั้นตอน อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิผ ลจึงมี ผลประเมิน อยู่ ในระดั บ ยอดเยี่ ย ม โดย
โรงเรีย นสาธิ ต ฯให้ ค วามสำคั ญ กั บ ผู้ เกี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ าย เพื่ อ เกิ ด ความร่ว มมื อ ในการวางระบบและ
มีความมั่นใจระบบการบริหาร ตลอดจนความพึงพอใจการจัดการของโรงเรียนสาธิตฯในระดับสูง ทำให้
บรรลุ เป้ าหมายที่ ก ำหนด ตลอดจนได้ รับ ผลการประเมิ น กพร.ในระดับ ”ดี เลิ ศ ” บรรลุ ทุ ก ตั วชี้วั ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นั้น
มีผลประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรและบริบทของโรงเรียน
สาธิตฯ โดยมี Road map เป็นแนวทางในการสอน และมีการนำนวัตกรรม/สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เรียนการสอน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และทุกคนที่มีส่วนร่วมและส่วนเกี่ยวข้อง
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

นำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้อยู่เสมอทำให้พัฒนาผูเ้ รียนได้อย่างเต็มศักยภาพตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตฯ
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จากผลการดำเนินงานของโรงเรีย นสาธิตฯ ในปีก ารศึก ษา 2563 สามารถสรุป ผลการ
ประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาใน
อนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ สิ่งที่สถานศึกษาต้องการความช่วยเหลือความต้องการและ
การช่วยเหลือ การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการ
ติดตามตรวจสอบจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ดังนี้
จุดเด่น
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

จุดควรพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET ให้คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับต้นสังกัด
2. ควรนำผลการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET มา
ประกอบในการเรียนการสอน
3. ควรจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
คุณธรรม จริยธรรมและอัตลักษณ์ของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตฯ

จัดการ

จัดการ

1. ผู้บริหารใช้ระบบการบริหารแบบ PDCA 1. ส่งเสริมให้ครูมที ักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่ม
และใช้หลักธรรมาภิบาลเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมี มากขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน
ส่วนร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้ 2. ส่งเสริมให้อาจารย์ผสู้ อนเผยแพร่งานวิจัย
มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษา
ในชั้นเรียนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1 . ผ ล ส ั ม ฤ ท ธ ิ ์ ใ น ก า ร ส อ บ O-NET ปี
การศึกษา 2563 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้
คะแนนเฉลี่ย สูงกว่าระดับ ประเทศในทุ ก กลุ่ ม
สาระ
2. ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาได้
3. ผูเ้ รียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการแสวงหาความรูไ้ ด้
ด้วยตนเอง
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

ตอนที่ 4 สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)
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จุดเด่น
2. ผูบ้ ริหารมีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนางาน
ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติหน้าที่และการ
พัฒนาการสอนของครู ซึ่งจากผลการประเมิน กพร.
ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนสาธิตฯบรรลุผลทุก
ตัวชี้วัด 100% ได้ผลประเมินในระดับ “ดีเลิศ”
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัด การเรีย นการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.อาจารย์ผู้สอนมีความพร้อมในการจัดการ
เรียนสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์และออน์ไซต์ ทำ
ให้ ส อนได้ ต าม Road map ที ่ ก ำหนดไว้ ส ามารถ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เต็มที่
2.อาจารย์ ผู ้ส อนทุก คนทำวิจ ัย ในชั้ นเรี ย น
การแสดงผลงานผู้เรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และใช้ข้อมูล สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดควรพัฒนา
3.ส่งเสริมให้อาจารย์ผสู้ อนและบุคลากรทุก
คนสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (PLC)เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพของตนเองและ
ร่วมกันพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพสูงสุด

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.พัฒนาอาจารย์ผู้สอนทุกคนให้มีความรู้
ในการใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ ้ น เพื ่ อ รองรั บ การสอนทั ้ ง ในรู ป แบบ
ออนไลน์และออนไซค์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
มากยิ่งขึน้ โดยนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซค์
2. ส่งเสริมให้ อาจารย์ผู ้ส อนวิเ คราะห์ ข้อสอบ O-NET ทุก สาระการเรีย นรู้ เ พื่อนำมาปรั บ
กระบวนการเรียนการสอน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ส่งเสริมอาจารย์ผสู้ อนและบุคลากรทุกคนสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (PLC) เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพของตนเองและมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สิ่งที่สถานศึกษาต้องการความช่วยเหลือ
1. การให้สวัสดิการแก่อาจารย์ผู้สอน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ที่ครอบคลุมสมาชิกในครอบครัว
ทุกคน เทียบเท่ากับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของครูโรงเรียนรัฐบาล
2. ข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนมีการวิเคราะห์ข้อสอบ โดยเน้นข้อสอบที่ต้องใช้ตั้งแต่ระดับความ
เข้าใจขึ้นไปเพื่อให้นักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนมาแล้วประยุกต์ใช้ได้
2. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้และสามารถผลิตสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ
3. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ผู้สอนเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนที่เ น้น
ภาษาอังกฤษ

การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ
1. โรงเรียนสาธิตฯมีจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบบูรณาการในระดับประถมศึกษาที่เชื่อมโยง
ความรู้ในทุกสาระการเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข และมี
Road-map ในการเรียนที่ชัดเจนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ซึ่งมีสถานศึกษาหลายแห่งทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศมาขอศึกษาดูงานเพื่อไปเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
2. โรงรียนสาธิตฯมีรูปแบบการบริหารที่ดมี ีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย O-NET
สูงกว่าระดับประเทศ และมีผลประเมิน กพร.ในระดับ “ดีเลิศ”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคผนวก

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
(Self Assessment Report : SAR)

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
(Self Assessment Report : SAR)

