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 รายงานประจ าปี 2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
มีนโยบายการศึกษาที่เน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นอันดับ
แรก  เพราะโรงเรียนมีความเชื่อว่า “เมื่อผู้เรียนมีความสุข มีพัฒนาการ
ทางอารมณ์ดี  ผู้เรียนก็พร้อมที่จะเรียนรู้ทุกสิ่ง  อย่างมีประสิทธิภาพ” 

       จากนโยบายข้างต้น โรงเรียนจึงได้จัดสภาพแวดล้อม 
                      ในโรงเรียนให้นักเรียนมีความสุข เมื่อก้าวเข้ามาในโรงเรียน      
    อาทิ สภาพบรรยากาศของโรงเรียนร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ใบ         
                                       นานาชนิด  มีห้องเรียนห้องน  าที่สะอาด  มีเครื่องเล่นและมุมต่าง ๆ ทั งใน
ห้องเรียน  ห้องสมุด  และรอบ ๆ โรงเรียนให้เด็กได้เรียนรู้ตลอดเวลา  โรงเรียนยังใช้เสียงเพลงเพ่ือกล่อม
เกลาอารมณ์ของเด็กให้  สดชื่น  และเยือกเย็นลง  เพ่ือลดความก้าวร้าวในตัวเด็ก  ตั งแต่เด็กเข้ามาในโรงเรียน
และยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกทั งช่วยพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เป็นเด็กท่ีมีร่างกายแข็งแรง  มีอารมณ์สุนทรีย์  
และมองโลกงดงามอีกด้วย 
 ในด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรตลอดเวลาให้ทันสมัยที่สุด  
มีการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนรู้
ในสิ่งที่นักเรียนต้องการ  เพ่ือค้นหาความถนัดของตน  การเรียนการสอนจะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น
ให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมากที่สุด  ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเต็มตามขีด
ความสามารถ 
 สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นปณิธานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  ที่จะ
พยายามท าทุกสิ่งทุกอย่างให้นักเรียนของเราเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง  จิตใจงดงาม  มีความรอบรู้  และมี
ความรู้ความสามารถที่จะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไป 
 
 
 
      (รองศาสตราจารย์นพคุณ   คุณาชีวะ) 
       รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
             ผู้อ านวยการ 
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ปรัชญา  (Philosophy) 

            การศึกษา  คือ  ทางแห่งปัญญาเพื่อพัฒนาชีวิต 
 

 
ปณิธาน (Will) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่ายประถม)  
จะมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี    มีคุณธรรม  เป็นคนเก่ง  
เป็ นคนมีความสุข  และ เป็นบุคคลใฝ่ เรียนรู้ตลอดชี วิต        
(Life  Long  Learning) 
 
 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  (ฝ่ายประถม)  
จะเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาท่ีทันสมัย  เป็นผู้น าโรงเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-School) ทั งในด้านการบริหารจัดการ  และ
การจัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน
ให้เป็นเยาวชนท่ีประสบความส าเร็จในชีวิต 
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วัตถุประสงค์ (Objectives)  
1. เพ่ือพัฒนา  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

(Child  Centered) 
2. เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  ความคิด  สังคม  อารมณ์  

และจิตใจ  เหมาะสมตามวัย 
3. เพ่ือให้นักเรียนระดับประถมศึกษาร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น      

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. เพ่ือให้ครูมีความเชี่ยวชาญ  มี เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย  สามารถ

ตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้เป็นรายบุคคล 
5. เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ  และทักษะด้านเทคโนโลยี  มีภาวะ     

ความเป็นผู้น า  มีความรับผิดชอบ  และมีจรรยาบรรณ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

6. เพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน / 
บุคลากรของโรงเรียน 

7. เพื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ด้านบริหารจัดการและบริการให้มี
ความคล่องตัว  ทันสมัย  และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

8. เพ่ือให้โรงเรียนมีการใช้จ่ายเงิน  งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  
และตรวจสอบได้ 

9. เพ่ือให้โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาด  สวยงาม  ปลอดภัย  มีสภาพแวดล้อมที่ดี      
มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเอื อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

10. เพ่ือให้นักเรียนและชุมชนมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  และ
ชุมชนด้วยกัน 

11. เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครอง / ชุมชนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียน 
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พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาคบังคับโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

(Child Centered) 
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถด ารงชีวิตอยู่

ในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
3. เป็นแหล่งปฏิบัติการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยทางการศึกษา 
4. จัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
5.  บริการทางวิชาการแก่สังคม 
6. อนุรักษ์และท านุบ ารุง  ศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมความสัมพันธ์  และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
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เป้าประสงค์  (Goals)  
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการและบริการที่ทันสมัย  โปร่งใส  และได้มาตรฐานสากล 
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี  ปลอดภัย  และเอื อต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียน 
3. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 
4. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมที่เหมาะสม  และพึงพอใจการด าเนินงานของโรงเรียน 
5. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาคบังคับ  โดยเน้นผู้ เรียนเป็ น

ศูนย์กลาง (Child  Centered) เพ่ือพัฒนา  ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะดังนี  
 5.1  เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี  มีความเชื่อมั่น  และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5.2  เป็นผู้มีจิตใจดีงาม  ฉลาดและรู้จักเลือกสรรสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  และผู้อื่น  
      รู้จักอดออม 
5.3  เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้  รักการท างาน  สามารถคิดเป็น ท าเป็น    
      แก้ปัญหาเป็น 
5.4  เป็นผู้มีวินัยดี  มีความประพฤติเรียบร้อย  สุภาพ  ตามแบบและมารยาทของ

วัฒนธรรมของไทยและสากล 
5.5 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ  และรู้จักหน้าที่ของตน  สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี   
     ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
5.6 เป็นผู้ที ่มีมนุษยสัมพันธ์  และสามารถปรับตัวได้ดีตามยุคสมัยและวิทยาการ

ใหม่ ๆ สามารถสมานประโยชน์ท างานร่วมกับกลุ่มหรือหมู่คณะได้ด้วยความ
สามัคคีและรู้จัก  การเสียสละ 

5.7 เป็นผู้มีทักษะพื นฐานที่ดี ในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ทั งภาษาไทย  และ
ภาษาอังกฤษมีนิสัยรักการอ่าน 

5.8 เป็นผู้รู้จักเหตุ  รู้จักผล  และสามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบตามหลัก
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 

5.9 เป็นผู้รู้จักคุณค่า  และเข้าใจพื นฐานหลักพุทธศาสนา  และสามารถน ามาประยุกต์
ให้เกิด ประโยชน์  และความสุขต่อตนเองและสังคม 

5.10 ให้มีทัศนคติ  และนิสัยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ศิลปะ  ธรรมชาติและ    
       สิ่งแวดล้อมของชาติ 

 
 

 
 



6 
 

 รายงานประจ าปี 2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 

 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
     ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์        มีความหมายดังนี  

    ดอกสีชมพูอ่อน     หมายถึง       ความรักของพ่อแม่และครู 
     ออกดอกเป็นช่อกระจุก หมายถึง        ความสามัคคี 
     ลักษณะไม้ยืนต้น           หมายถึง        ความมั่นคงแข็งแรง 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าขวัญของโรงเรียน 
                             สาธิตราม    งามน  าใจ     ใฝ่เรียนรู้ 

คู่ความดี     มีวัฒนธรรม    ชี น าสังคม 
 
  

สีและเครื่องหมายประจ าโรงเรียน 
สีชมพู หมายถึง ความรักของพ่อแม่และครู 
สีเขียว หมายถึง ชีวิตที่เจริญงอกงาม  เป็นสีที่มาจากการรวมกันระหว่าง  
 สีน  าเงิน และสีเหลือง (ทอง)  อันเป็นสีประจ าของมหาวิทยาลัย   

 

ตราประจ าโรงเรียน 
 

 
 
 
 

ตราพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
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รองศาสตราจารย์นพคุณ   คุณาชีวะ 
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาพร   พงษ์มาลา 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
รองประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
 
 
 
 
     

อ.ยุวธิดา  ค าปวน             อ.มานพ สอนศิริ         อ.ศักดิช์ัย  ง้าวนาเสียว              อ.ยุวรี   อยู่เจริญ            
  รองผู้อ านวยการ                    รองผู้อ านวยการ                   รองผู้อ านวยการ               รองผู้อ านวยการ 
     ฝา่ยวิชาการ              ฝา่ยนโยบายและแผน      ฝา่ยบริหาร                 ฝ่ายสวัสดิการ 
 
 
  

 
           อ.อชิรญา  รัตนญา           อ.สิริมงคล  สุวรรณผา          อ.ทยิดา  เลิศชนะ 
                    รองผู้อ านวยการ            รองผู้อ านวยการ            รองผู้อ านวยการ  
                       ฝ่ายธุรการ               ฝ่ายกิจการนักเรียน              ฝ่ายกิจการพิเศษ        
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  Mr.Johm James Marin                              น.ส.ดลฤดี  รัตนประสาท         
      หัวหน้าโครงการภาคภาษาอังกฤษ            หัวหน้าโครงการศูนยก์ารศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 

นางเอื้ออารี  ทองพิทักษ์ 
หัวหน้าระดับปฐมวัยภาคปกต ิ
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น.ส.จิตรานนท์   ค าชนแดน      น.ส.เมธาวดี  จันทรโชติ         น.ส.อรชุลี นิราศรพ   
 หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์        หัวหน้าหมวดภาษาไทย       หัวหน้าหมวดสุขศึกษา 
                  และพลศึกษา 

 
 
    
    
 
         
 
 
     น.ส.ทิพวัลย์   บริพันธ์         น.ส.กาหลง  รอดแก้ว          นายอนุชิต  สอนสีดา         
    หัวหน้าหมวดสังคมศึกษา    หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์   หัวหน้าหมวดการงานอาชีพ         
     ศาสนา และวัฒนธรรม                                               และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     น.ส.เฉลิมศรี  คงศรีนวล 
หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศ 

       น.ส.นิชาภา  เจริญรวย        
       หัวหน้าหมวดศิลปะ 
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ผู้บริหาร 
 

รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
    ประกาศนียบัตรชั นสูงวิชาเฉพาะ(การสอนภาษาไทย) , 
    ค.บ.(มัธยมศึกษา) , ค.ม. (การสอนภาษาไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

    
ผศ.อาภาพร พงษ์มาลา  รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

วท.บ.(พฤกษศาสตร์) , ค.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 

น.ส.ยุวธิดา ค าปวน  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

นายมานพ สอนศิริ  รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน 
ค.บ.(การประถมศึกษา)  สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ ์

    ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

นายศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
กศ.บ.(การประถมศึกษา)  มหาวิทยาลัยนเรศวร (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
 

นางยุวรี  อยู่เจริญ  รองผู้อ านวยการฝ่ายสวัสดิการ 
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

    ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

นางอชิรญา รัตนญา  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ 
    ค.บ.(การประถมศึกษา)  สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 

วท.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

น.ส.สิริมงคล สุวรรณผา  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  สถาบันราชภัฏพระนคร   

 กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

น.ส.ทยิดา  เลิศชนะ  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายนามผู้บริหาร  คณาจารย์  และบุคลากร 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  (ฝ่ายประถม) 
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 รายงานประจ าปี 2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 

 
 

หลักสูตรภาคปกติ 
อาจารย์ระดับปฐมวัย 

 
 

น.ส.ชุติมัณฑ์ ประพาฬ  ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  สถาบันราชภัฏพระนคร 
    ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
น.ส.อโนชา ถิรธ ารง  ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
    กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.กวีณา จิตนุพงศ์  ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
    กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.ชุติมา  เล็กพงศ์  ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
    ศษ.ม.(พื นฐานการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
น.ส.รชนีกร พ่วงโพธิ์  ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
น.ส.ภูณิชา ศรีรัชตระกูล ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) (หลักสูตร 5 ปี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 
อาจารย์ระดับประถมศึกษา 

 
หมวดวิชาภาษาไทย 
น.ส.เมธาวดี จันทรโชติ  ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หัวหน้าหมวด  

กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นางอชิรญา รัตนญา  ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 

วท.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นายมานพ สอนศิริ  ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ ์
    ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นางเสาวณีย์ แก้ววิฑูรย์  ศษ.บ.(ภาษาไทย) , ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)   

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
น.ส.ชุติกาญจน์ จันใด  ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
น.ส.พัชณี  หนูพยัน  ศษ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 , ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)  
    มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นางชุติมา   ขุนแสง  ศษ.บ.(ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
นายสง่า  วงศ์ไชย  ศษ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 , ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย)     

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
น.ส.อนุศรา โกงเหลง  ศษ.บ.(การประถมศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นายปัณณวิชญ์ พนานุการศิลป์ ศศ.บ.(ภาษาไทย) (หลักสูตร 5 ปี)  มหาวทิยาลัยมหิดล 
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หมวดวิชาคณิตศาสตร์  
น.ส.จิตรานนท์ ค าชนแดน ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม หัวหน้าหมวด 
    ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
น.ส.ยุวธิดา ค าปวน  ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
น.ส.ประภสัสร จันทสาโร  ค.บ.(การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2  สถาบันราชภัฏสวนสุนนัทา 
    ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นางวรรณ ี น่วมทนง  ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
น.ส.อุไร  ซิรัมย ์  ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอนัดับ 2  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    กศ.ม.(การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
น.ส.อัญชลี บุญจันทึก  ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.ดวงกมล ขนอม  วท.บ.(คณิตศาสตร์) , ศษ.ม.(คณิตศาตร์ศึกษา)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
น.ส.ปิยะวรรณ ศรีช่วย  ศษ.บ.(วัดผลการศึกษา) , ศษ.ม.(คณิตศาตร์ศึกษา)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
หมวดวิชา วิทยาศาสตร์ 
น.ส.กาหลง รอดแก้ว  ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ) ,    หัวหน้าหมวด 

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
นายสมชาย อุ่นแก้ว  ค.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
    กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.อภิญญา ฟองนวน  ศษ.บ.(การสอนวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
หมวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
น.ส.ทิพวัลย ์ บริพนัธ์  ค.บ.(การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2          หัวหน้าหมวด 
    สถาบันราชภัฏสงขลา (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)  
นายศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว กศ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร    
   (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)     
นายพัลลภ คงนุรัตน ์  ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบนัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
    กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
น.ส.ปาริชาต เลาหบุตร  ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
    วท.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
น.ส.ทยิดา  เลิศชนะ  ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



13 
 

 รายงานประจ าปี 2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 

หมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
น.ส.อรชุลี  นิราศรพ  วท.บ.(พลศึกษา) , กศ.ม.(พลศึกษา)     หัวหน้าหมวด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นายวินวงศ์ ว่องสันตติวานิช วท.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
   (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)     
นายสถาน  การัมย์  วท.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
หมวดวิชาศิลปะ  
น.ส.นิชาภา เจริญรวย  ศษ.บ.(นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 หัวหน้าหมวด 
    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
    ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นายภัทรวงษ์ วัจนะรัตน์  ค.บ.(ดนตรีสากล) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
    (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
น.ส.ปญัชลีย์ เอี่ยมทวีเจริญ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทยศึกษา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
    ศษ.ม.(พื นฐานการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นายกิติศักดิ์ เสียงดี  ค.บ.(การศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล))  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
นายฤทธิเดช แสงทอง  ค.บ.(การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยร าไพพรรณี (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
น.ส.พรทิพย์ เจริญกุล  ศษ.บ.(ศิลปศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
หมวดวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
นายอนุชิต สอนสีดา  ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  หัวหน้าหมวด 
   (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)     
นางยุวรี  อยู่เจริญ   คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   
   ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นายเอกวัชร พรจินดา  บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
    (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)  
น.ส.ศรีประภา โชติคุณเศรษฐ คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
    
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ 
น.ส.เฉลิมศรี คงศรีนวล  ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวทิยาลัยรามค าแหง  หัวหน้าหมวด 
   (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
น.ส.ศรัญญา หนูจันทร์  ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
น.ส.ธนสิริ  ทองประกอบ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
น.ส.พิมพ์ชนก ทิมบรรเจิด ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
 

Mr.John  James  Marin  B.S. (Computer Aided Design with Distinction)     หัวหน้าโครงการ 
จาก West of Scotland University 

ระดับปฐมวัย 

Mr. Daniel  Ziggy  Murdoch B.A. in Teaching  จาก  Belford  University  U.S.A. 
Mr.J.W.G.  Lochtenberg 
Mr.Thomas  Philip  Wanzer B.A. in Child and adolescent Development  

จาก San Jose State University 
น.ส.ประกายตะวัน  อัตถะพันธุ์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏพระนคร 
    ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นางเอื ออารี ทองพิทักษ์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏพระนคร 
    กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.อรวรรณ ผดุงการณ์  ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)  
    

ระดับประถมศึกษา 

Mr.Jason  Channaroang  McColm Foundation  Degree  in Arts in Digital Media 
    จาก  Cavendish College, London 
Mr.Brian  James  Kummer  B.A. (Honours) (Languages, Business and Information Technology) 

จาก  University of  Wolverhampton 
Mr.John  James  Marin  B.S. (Computer Aided Design with Distinction)  

จาก West of Scotland University 
Mr.Craig   Thompon  B.A. (Hons) (Social Administration) จาก University of Brighton  
Mr.Mark  Andrew  Cunningham B.A. (Linguistics / Chinese / BCA Management / Marketing)  

จาก  Victoria University of  Wallington 
Miss.Wang  Xin  Xin  B.B.A. (International / Marter of Educational Administration) 
    จาก  Ramkhamhaeng University 
Mr.Timothy  Curtis  Carpenter B.A. (Journalism) จาก Grand Valley State University 
Mr.Martin  David  Leigh  B.S. (Building) จาก University of the Witwatersrand, Johannesbury 
Mr.Daniel  James  warnner 
Miss.Sorelle  Caroline  James B.A. (Music Industry Management) จาก Brunel University 
Mr.Christophe  Lauernt  Legros B.A. (Philosophy, Languages) จาก Lycee Saint –  

Cricq, Lescar, Framce  
Master Degree in English จาก Pua University, France 
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นางลักขณา แก้วตระกูล ค.บ.(ประถมศึกษา)  เกียรตินิยมอันดับ 2 , ศศ.ม (จิตวิทยาพัฒนาการ)   
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
น.ส.ค าขวัญ ชูเอียด  กศ.บ.(ภาษาไทย) , ศศ.ม.(การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ) 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
นางหนึ่งฤทัย ศรีรัตนกูล  บธ.บ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) , ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)   
    มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
นางรัตนสุภา มัคคอล์ม  ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
นายทรงวุฒิ วีเปลี่ยน  ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏพระนคร 
    กศ.ม.(การประถมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
น.ส.จันทร์ธะศิริ สืบส าราญ ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
น.ส.อัมภิรา สิงห์ณรงค์ ค.บ.(การศึกษาภาษาไทย) (หลักสูตร 5 ปี) เกียรตินิยมอันดับ 2  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
น.ส.จามจุรี พลอยวงศ์  ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นายฐิติ  วิชัยค า  ค.บ.(การศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล))  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
นายวรพล  เหมืองทอง บธ.บ.(การตลาด) , ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

โครงการศูนย์การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 

 
น.ส.ดลฤด ี รัตนประสาท ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา         หัวหน้าโครงการ 
    กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.วรัญญู เถนว้อง  ค.บ.(การศึกษาพิเศษ)  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
น.ส.นภาภรณ์ เจียมทอง  วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
น.ส.กนกวรรณ รัตนศรีสุโข ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
   (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)     
น.ส.น  าเพชร เทศะบ ารุง ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
   ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
น.ส.อาภรณ์ สอาดเอี่ยม ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
    (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)  
น.ส.วิยะดา ค าลาพิศ  ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
   ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
น.ส.ลัดดา  บรรเลงส่ง  ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) (หลักสูตร 5 ปี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)  
น.ส.พรรัตน์  งาหอม  ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) (หลักสูตร 5 ปี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)  
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น.ส.อารยา ศรีบุญเรือง ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) (หลักสูตร 5 ปี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)  

นายพีระพงษ์ ฐิตะฐาน  ค.บ.(การศึกษาพิเศษ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
กศ.ม.(การศึกษาเด็กพิเศษ) (การเรียนร่วมระหว่างเด็กพิเศษกับเด็กปกติ) 

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.ปลายทอง ใยไธสง  กศ.บ.(การศึกษาพิเศษ) (หลักสูตร 5 ปี)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
น.ส.สมใจ  พันธ์รุณ  กศ.บ.(การศึกษาพิเศษ) (หลักสูตร 5 ปี)  เกียรตินิยมอันดับ 2  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
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คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อ านวยการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการด าเนินงานของโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายนโยบายและแผน 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายธุรการ 

หัวหน้าระดับ หัวหน้าหมวด 

หัวหน้าหน่วย 

สภามหาวิทยาลัยรามค าแหง 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายสวัสดิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายธุรการ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายธุรการ 

โครงสร้างสายงานบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
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         ฝ่ายนโยบายและแผน 

ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 

ฝ่ายสวัสดิการ 

งานการศึกษาปฐมวัย 

- หลักสูตรปกต ิ

- โครงการภาคภาษาองักฤษ 

- โครงการเด็กพเิศษ 

งานประถมศกึษา 

- หลักสูตรปกต ิ

- โครงการภาคภาษาองักฤษ 

- โครงการเด็กพเิศษ 

งานบริการการศกึษา 

-  หน่วยทะเบียนนักเรียน 

-  หน่วยวัดและประเมินผล 

งานบริการวิชาการ 

-  หน่วยบรกิารวิชาการ 

-  หน่วยฝึกสอน/ฝึกงาน 

งานนวัตกรรมการศึกษา 

-  หน่วยนิเทศการสอน 

-  หน่วยส่งเสริมวิจัยการเรียนการสอน 

-  หน่วยพัฒนาและประเมินหลักสูตร 

-  ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 

 

 งานอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ 
-  หนว่ยอาคารสถานที ่
-  หนว่ยยานพาหนะ 
-  หนว่ยสาธารณูปโภค 
งานรักษาความปลอดภยัและทรัพย์สิน 
-  หนว่ยรกัษาความปลอดภัย 
-  หนว่ยบริหารสินทรัพย ์
 

 งานบริหารและธุรการ 
-  หนว่ยสารบรรณ 
-  หนว่ยการเจ้าหน้าที ่
-  หนว่ยผลิตเอกสาร 
งานคลังและพัสด ุ
-  หนว่ยการเงินและบัญช ี
-  หนว่ยพัสด ุ
 

 งานการปกครอง 
-  หนว่ยวินัยนกัเรียน 
-  หนว่ยติดตามความประพฤต ิ
-  หนว่ยระเบียบวินัยและข้อบังคับ 
งานกิจการนักเรียน 
-  หนว่ยแนะแนวและกิจการนักเรียน 
-  หนว่ยพัฒนาองค์กรนักเรียน 

 

 งานงบประมาณ 
-  หนว่ยแผนและงบประมาณ 
-  หนว่ยโครงสร้าง  อัตราก าลัง และติดตามประเมินผล 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
-  หนว่ยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-  หนว่ยประเมินคุณภาพการศึกษา 
งานวิจัยข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  หนว่ยวิจยัสถาบัน 
-  หนว่ยข้อมูลสารสนเทศ 
-  หนว่ยจัดระบบบริหารสารสนเทศ 

 งานสวัสดิการ 
-  หนว่ยสวัสดิการทัว่ไป 
-  หนว่ยอนามยั 
งานโภชนาการ 
-  หนว่ยประกอบการอาหาร 
-  หนว่ยตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
งานสหกรณ์โรงเรยีน 
 

 งานโครงการและกิจกรรมพิเศษ 
-  หนว่ยประชาสัมพันธ ์
-  หนว่ยโครงการและกจิกรรม  
  โรงเรียน 
-  หนว่ยโสตทัศนศึกษา 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
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โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  7   ฝ่าย ดังนี  
1. ฝ่ายวิชาการ  รับผิดชอบงานวิชาการ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน นิเทศการเรียน  

การสอน  จัดตารางสอนและตารางสอบ  โครงการวิชาการ  งานบริการการศึกษา  งานส่งเสริมวิชาการ 
2. ฝ่ายนโยบายและแผน  รับผิดชอบงานนโยบายและแผน  แผนงานประจ าปี  การพัฒนาบุคลากร   

การสรุปผลงานประจ าปี  งานสารสนเทศและวิจัยการศึกษา  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนข้อมูลบุคลากรโรงเรียน 
 3.    ฝ่ายบริหาร   รับผิดชอบงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ดูแลรักษาความสะอาดท านุบ ารุง
อาคารสถานที่  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ดูแลความปลอดภัย ให้บริการสถานที่แก่ชุมชน งาน
ยานพาหนะ   การใช้    เก็บรักษา   ซ่อมบ ารุง ตรวจสภาพตามก าหนดเวลา  ให้บริการรถโรงเรียน             
งานสาธารณูปโภค บริการน  าดื่ม น  าใช้ ไฟฟ้า 

4.    ฝ่ายธุรการ  รับผิดชอบงานธุรการ  งานสารบรรณ การเจ้าหน้าที่ ผลิตเอกสาร  งานคลังและพัสดุ 
การเงิน  บัญชี 

5. ฝ่ายกิจการนักเรียน รับผิดชอบงานกิจกรรมของนักเรียน โครงการกีฬา  โครงการพิเศษเวร
ประจ าวัน ทุนการศึกษาและรางวัล  ปกครองและติดตามความประพฤติ งานอนามัยโรงเรียน 

6. ฝ่ายสวัสดิการ   รับผิดชอบงานสวัสดิการโรงเรียน สหกรณ์โรงเรียน หน่วยโภชนาการ      
การประกันอุบัติเหตุ 

7.   ฝ่ายกิจการพิเศษ  รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ น 
งานโสตทัศนศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลเว็บไซต์ และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร 
 โดยมีรองผู้อ านวยการรับผิดชอบดูแล 7 คน  นอกจากนี โรงเรียนยังมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  19  
คน  คณะกรรมการสถานศึกษา  16 คน  คณะกรรมการวิชาการ  12 คน  คณะกรรมการสวัสดิการ  6  คน  
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  11 คน  คณะกรรมการส่งเสริม   การวิจัย  5  คน คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์  
9  คน   คณะกรรมการเหล่านี มีหน้าที่วางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบโครงสร้าง 
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น.ส.ยุวธิดา  ค าปวน  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
และรักษาราชการแทน หัวหน้างานนวัตกรรมการศึกษา 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

    กศ.ม.(จิตวทิยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
งานบริการการศึกษา 
นางอัญชลี รุจิหาญ  หัวหน้างานบริการการศึกษา  
   ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
  ศษ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
หน่วยทะเบียนนักเรียน 
น.ส.อัญชลี บุญจันทึก  หัวหน้าหน่วยทะเบียน 

ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นางญาณิศา ธัญญเจริญ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
    ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
หน่วยวัดและประเมินผล 
น.ส.สิริรัตน ์ หิตะโกวิท  หัวหน้าหน่วยวัดและประเมินผล 
   ศษ.บ.(วัดผลการศึกษา) , ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)    
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
หน่วยฝึกสอนและฝึกงาน 
น.ส.ชุติกาญจน์ จันใด  หัวหน้าหน่วยฝึกสอน/ฝึกงาน 

ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
หน่วยส่งเสริมวิจัยการเรียนการสอน 
น.ส.อุไร ซิรัมย ์  หัวหน้าหน่วยส่งเสริมวิจัยการเรียนการสอน 

ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอนัดับ 2  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน 

ฝ่ายวิชาการ 
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ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 
น.ส.ฐานียา สุทีวรรน ์  หัวหน้าหน่วยบริการห้องสมุด 

ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
    กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
น.ส.นิภานันท์ จูฑะวนิช  ศศ.บ.(สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
 
หน่วยการเจ้าหน้าที่ 
หลักสูตรภาคปกติ ระดับปฐมวัย 
น.ส.ปารดา ศิริไธสง  บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
น.ส.ฉัตรวี  ทองนาค  ศศ.บ.(การจัดการชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 
นายมานพ สอนศิริ  รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน 

และรักษาราชการแทน หัวหน้างานงบประมาณ หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษาและหัวหน้างานวิจัยข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ ์

    ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
น.ส.อาธิมา ประมูลพงษ์    วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) , วท.ม.(ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นายวีระยุทธ จันลา    วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
 
 
 
 
 
นายศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

และรักษาราชการแทน หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
และงานรักษาความปลอดภัย 
กศ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร   

 (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 

ฝ่ายนโยบายและแผน 

 
 

ฝ่ายบริหาร 
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งานอาคารสถานที่ 
นายทิณกร ตรีไชย  วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
นายส าเริง  กรีอรรถ  ประถมศึกษาตอนต้น 
นายอาทร  อินอ่อน  ประถมศึกษาตอนปลาย 
นายอรรถพล กลิ่นรัก  ปวช.(ไฟฟ้า) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 
งานยานพาหนะ 
นายสัมพันธ์ เรืองศรี  วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
นายโสภณ ทองหล่อ  มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
นางอชิรญา รัตนญา  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ 
    ค.บ.(การประถมศึกษา)  สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 

วท.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
งานบริหารและธุรการ 
น.ส.นิธินันท์ อุทิศ  หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

และรักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยสารบรรณ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
และหัวหน้าหน่วยผลิตเอกสาร 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) , รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

น.ส.ทิพย์วาภรณ์  มุลคุตร  มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี) 
 
หน่วยสารบรรณ 
นายภัทรพล ม่วงสีสันต์  ปวส. (การบัญชี)  โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ 
 
หน่วยการเจ้าหน้าที่ 
นางฉัตรชนก พุ่มกระจ่าง ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) , ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
งานคลังและพัสดุ 
น.ส.ศิริรัตน ์ วิชาธรรม  หัวหน้างานคลังและพัสดุ 

บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) , บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)    
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ฝ่ายธุรการ 
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หน่วยการเงินและบัญชี 
น.ส.ภิตินันท ์ ภูม ี  หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี 

บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) , บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)    
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

น.ส.สุวิมล ตรี คงธรรมกุล บธ.บ.(การบริหารทั่วไป)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
น.ส.สุกัญญา ก าแก้ว  บธ.บ.(การบัญชี)  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,   

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

หน่วยพัสดุ 
น.ส.เสาวคนธ์ สุ่มมาตย ์  หัวหน้าหน่วยพัสดุ 

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) , บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
นางสันติยา มัสกา  ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
น.ส.ศรีวิภา สว่างสุข  ปวส.(การบัญชี)  (ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี) 
 
 
 
 
น.ส.สิริมงคล สุวรรณผา  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

และรักษาราชการแทน หัวหน้างานกิจการนักเรียน  
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  สถาบันราชภัฏพระนคร   

 กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
งานการปกครอง 
นายพัลลภ คงนุรัตน ์  หัวหน้างานการปกครอง 

ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
    กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
หน่วยแนะแนวและกิจการนักเรียน 
นางเบญจพร สุทธิตังกวิเชียร หัวหน้าหน่วยแนะแนวและกิจการนักเรียน 
   ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
น.ส.นันท์นลิน สีแก่นวงค์  วท.บ. (จิตวิทยาการบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนว) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
 
 

ฝ่ายกิจการนักเรยีน 
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พ่ีเลี้ยง 
นางธนภรณ์ ปากพลีนอก มัธยมศึกษาตอนปลาย (ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี) 
นางสุปราณี ฤทธิเรือง  ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
นางพิสมัย  เปี่ยมรัฐหิรัญ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
น.ส.นงนุช  สุทธิตังกวิเชียร ปวส.(การตลาด)  วิทยาลัยพาณิชการอินทราชัย 
น.ส.ภวมัย  พวงเงิน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
น.ส.สุมาพร สิงห์โตทอง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี) 
น.ส.นันท์นภัส เพชรสุก  ศศ.บ.(รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
น.ส.สุมาลี  บัวสิงห์  มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
นางยุวรี  อยู่เจริญ  รองผู้อ านวยการฝ่ายสวัสดิการ 
    และรักษาราชการแทน หัวหน้างานสวัสดิการ หัวหน้างานโภชนาการ 

และหัวหน้างานสหกรณ์ 
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
หน่วยอนามัย 
นางทัชฌา สุทธิตังกวิเชียร บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
    ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
หน่วยโภชนาการ 
น.ส.ผมหอม เสาว์โมกข์  ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฎจันทรเกษม 
นางละเอียด ลาภเจริญ  ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 
นางทฤตมณ อวนศรี  มัธยมศึกษาตอนต้น 
นางกรวิภา สมประเสริฐ มัธยมศึกษาตอนต้น 
นางบุบผา  บงสันเทียะ มัธยมศึกษาตอนต้น 
นายประทุม สุมามั่น  ประถมศึกษาตอนต้น 
นายไพโรจน์ นวนเกิด  มัธยมศึกษาตอนต้น 
นายวินัย  ศิริไพบูลย ์ ปวช.(ช่างไฟฟ้า) 
นางอุษา  อิ่มเพ็ง  ประถมศึกษาตอนปลาย 
นายสงกา  ภูเทียมศรี  มัธยมศึกษาตอนต้น 

ฝ่ายสวัสดิการ 
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น.ส.ทยิดา  เลิศชนะ  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 

และรักษาราชการแทน หัวหน้างานโครงการและกิจกรรมพิเศษ 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หน่วยโสตทัศนศึกษา 
นายยงยุทธ ขุนแสง  หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา 

ศษ.บ.(โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
นายพีรพงศ์ เสน่ห ์  ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
น.ส.อชิรญา อรรถผลศีล ศษ.บ.(โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 



26 
 

 รายงานประจ าปี 2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 

 

 

 
 
  

  
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  (ฝ่ายประถม)  เป็นหน่วยงานร่วมผลิตบัณฑิต      สาขา
ศึกษาศาสตร์  เป็นแหล่งฝึกสอน  ฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพครู  และทดลองปฏิบัติการสอนการใช้
นวัตกรรม  และเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ ๆ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา  โรงเรียนจะเป็นต้นแบบใน
การจัดการศึกษา  การบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนในระดับปฐมวัย  
และประถมศึกษา  ให้เติบโตและมีพัฒนาการเต็มศักยภาพแห่งตน  เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม  
นอกจากนี ยังเป็นหน่วยงานที่บริการ  เผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม  เป็นแหล่งศึกษาดูงาน  และร่วมมือกับ
บุคลากรและสถาบันต่าง ๆ ในการค้นคว้า  ทดลอง  วิจัย  และพัฒนางานทางการศึกษา 
 โรงเรียนจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้อีกแห่งหนึ่ง  ที่เป็นโรงเรียนทางเลือกส าหรับนักเรียน         ใน
ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน  โรงเรียนมีแนวการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  เป็นหลักด้วย 
 

 

 
นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (POLICY) 
 
 

1. ส่งเสริมพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน  ให้เด็กมีความพร้อมในด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม
และสติปัญญา 

2. จัดการเรียนการสอนในลักษณะการเล่นปนเรียน  ไม่เน้นการอ่าน – เขียนเพ่ือตอบสนองต่อ
ธรรมชาติพื นฐาน  และความสนใจของเด็ก  ให้เด็กเกิดความรู้ในแนวทางที่ถูกต้อง  และ
เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

3. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเด็กโดยค านึงถึงความสามารถ  และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

4. ปลูกฝังและสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง  มีคุณธรรมมีความคิดสร้างสรรค์  
และกล้าแสดงออกในแนวทางแห่งประชาธิปไตย 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีสัมพันธภาพอันดีงามต่อกัน  ในการส่งเสริมและให้ความ
ร่วมมือกับโรงเรียนเพ่ือการพัฒนาเด็กในทุก ๆ ด้าน 

 
 
 
 
 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 
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1. เป็นการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ  และรู้จักแสวงหาความรู้  และ
สร้างองคค์วามรู้ได้ด้วยตนเอง  สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคสมัย 

2. เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจิตใจร่าเริงแจ่มใส  เป็นผู้น าในสังคมไทยรู้จัก
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือลดปัญหาสังคมในปัจจุบัน  พร้อมทั งเป็นประชากรที่มี
คุณภาพในอนาคต 

3. ให้ผู้เรียนน าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตของตน  และอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 

4. เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นวิธีการเรียนการสอนใหม่ ๆ โดยใช้กิจกรรมที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
พร้อมทั งฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถแก้ไขปัญหาและกล้าแสดงออกตามแนวทาง
ประชาธิปไตย 

5. เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างเอกภาพของชาติ  โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกัน  รวมทั ง โรงเรียน
จะพัฒนาหลักสูตรบางส่วนให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของผู้เรียน 

 
 
 
 
    

 ระดับปฐมวัย 
1. ส่งเสริมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เด็กมีความพร้อมในด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม 

สติปัญญา กล้าคิด  กล้าแสดงออก  โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการฟัง พูด อ่าน เขียนเบื องต้น ในลักษณะการเล่นปนเรียน โดย

น าสื่อการเรียนการสอนมาประกอบที่มุ่งเน้นต่อธรรมชาติพื นฐานและความสนใจของเด็ก 
3. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเด็ก โดยค านึงถึงความสามารถและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
4. ปลูกฝังและสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม มีความคิดสร้างสรรค์

และกล้าแสดงออกในแนวทางแห่งประชาธิปไตย 
5. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารกันระหว่างผู้ปกครอง และครู ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการ

เรียนของเด็กและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 
 
 

นโยบายการพฒันาเดก็ประถมศึกษา 

นโยบายการพฒันาเดก็โครงการภาคภาษาองักฤษ 
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 ระดับประถมศึกษา 
 

1. เน้นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มศักยภาพ และรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยสามารถน าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย 

2. เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความมั่นใจ กล้าคิดกล้าแสดงออก           มี
ความร่าเริง แจ่มใส และเป็นผู้น าที่ดี 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักศึกษาที่มาของปัญหา และการหาแนวทางแก้ไข 
4. ให้ผู้เรียนน าประสบการณ์ในการเรียนรู้ น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
5. เน้นการศึกษาโดยใช้สื่อ และเอกสารการสอนที่ทันสมัย โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเพ่ือ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์ 
6. เน้นการศึกษา โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกัน รวมทั งจะมีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ

สภาพปัจจุบัน และความต้องการของผู้เรียน 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ในการส่งเสริมและให้ความ

ร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเด็กในทุก ๆ ด้าน 
 

 
 
 
 
 

1.  ด้านการพัฒนาทักษะ มุ่งพัฒนาทักษะในทุก ๆ ด้าน  ได้แก่   
- ทักษะด้านการรับรู้และความสนใจ 
- ทักษะด้านสังคม 
- ทักษะด้านกล้ามเนื อ 
- ทักษะความพร้อมทางด้านวิชาการ 
- ทักษะทางด้านอารมณ์  

 

 2.  ด้านการเรียนร่วมกับเด็กปกติ  ให้ผู้เรียนเรียนร่วมกับเด็กปกติ เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางสังคม 
และสามารถเรียนรู้วิธีการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

 นอกจากนี มีการฝึกอาชีพ  ส่งเสริมตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียน
น าไปใช้ในชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคต 
 
 
 
 

นโยบายการพฒันาเดก็โครงการศูนย์การศึกษาส าหรับเดก็พเิศษ 
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 ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับประถมศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
(ฝ่ายประถม)  มีจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ  และมีจุดมุ่งหมายเฉพาะของโรงเรียนที่
ต้องการเน้นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะ  ดังนี  
 

1. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี  มีความเชื่อมั่นและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
2. เป็นผู้มีจิตใจดีงาม  ฉลาดและรู้จักเลือกสรรสิ่งที่ก่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน รู้จักประหยัด

อดออม 
3. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่รู้  รักการท างาน  สามารถคิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น 
4. เป็นผู้มีอนามัยดี  มีความประพฤติเรียบร้อย  สุภาพ  ตามแบบและมารยาทของวัฒนธรรม

ประเพณีของไทยและสากล 
5. เป็นผู้มีวินัย  มีความรับผิดชอบและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง  สามารถเป็นผู้น า  และ

ผู้ตามที่ดีตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
6. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์  และสามารถปรับตัวได้ดีตามยุคสมัยและวิทยาการใหม่ ๆ และสามารถ

ประสานประโยชน์ท างานร่วมกับกลุ่มหรือหมู่คณะได้ด้วยความสามัคคี  และรู้จักการเสียสละ 
7. เป็นผู้มีทักษะพื นฐานที่ดีในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มีนิสัยรัก

การอ่าน 
8. เป็นผู้รู้จักเหตุ  รู้จักผล  และสามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบตามหลักและกระบวนการ

คิดทางวิทยาศาสตร์ 
9. เป็นผู้รู้จักคุณค่าและเข้าใจพื นฐานหลักพุทธศาสนา  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์และความสุขต่อตนเองและสังคม 
10. มีทัศนคติและนิสัยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ศิลปะ  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดมุ่งหมายในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน 
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ผลงานนักเรียน  ประจ าปี 2555 
 
 

ด้านสังคม 
 1. เด็กชายวิชญวรรธน์  นาครกัษ์  นักเรียนชั น ป.6 
  รางวัลเป็นเด็กดีเด่น 
  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ประจ าปี 2555  
 
          2. เด็กชายก้องภพ  สุพุทธิพงศ์   
      รางวัลชนะเลิศ 

  ใน 3 คนเก่ง ตัวแทนประเทศไทย รางวัลแพ็คเกจ
ลอนดอน โอลิมปิกเกมส์  2012”   

 
ด้านวิชาการ 

วิชาวิทยาศาสตร์ 
โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  และส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั นพื นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
1. เด็กชายวรุตม์  ล  าเลิศพงศ์พนา  ชั นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                 

ได้อันดับที่ ๑ ระดับจังหวัด  อันดับที่ ๒ ระดับภาค  และอันดับที่ ๒๗ ระดับประเทศ   
  

วิชาคณิตศาสตร์ 
 1. ด.ช.ศิระ  ดวงเนตร ชั นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ได้รับรางวัลดังนี  
  เหรียญทองและโล่รางวัล   
  การแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ จากสาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)  การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั งที่ ๓  จากสมาชิกสหภาพ TMC ประจำประเทศไทย  และ
การทดสอบความรู้คณิตศาสตร์  ครั งที่ ๒๕  บริษัทเสริมปัญญา 
  เหรียญทองแดง   
  การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ ๓  
Thailand mathematics  evaluation (TME) 
 
 2. ด.ช.ตรีทเศศ  วิวิธวร  ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ได้รับรางวัลดังนี  
  เหรียญทองและโล่รางวัล   
  การแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  จากสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
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  เกียรติบัตรและเหรียญเงิน  
  การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ ๖  
Thailand mathematics  evaluation (TME)  การแข่งขันคณิตศาสตร์  สมาคมคริตศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ครั งที่ ๙  จากโรงเรียนสิริธรราชวิทยาลัย 
 
  เกียรติบัตรและทุนการศึกษา   
  การทดสอบความรู้คณิตศาสตร์  ครั งที่ ๒๕  บริษัทเสริมปัญญา อันดับ ๑  ของจังหวัด
กรุงเทพมหานคร   

  
วิชาภาษาไทย 

 1. ด.ช.ชนุตร์  เพ็ชรปัญญา  ชั นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ด.ญ.ธีรดา  จึงธีรพานิช   ชั นประถมศึกษาปีที่ ๖ EP. 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ได้รับรางวัลดังนี  

  ชนะเลิศการแข่งขัน “ค้นหาแฟนพันธุ์แท้การ์ตูนความรู้นานมีบุคส์”    
                

 2. ด.ญ.ณิชาพัฒน์  ไวทยธนพันธ์  ชั นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ได้รับรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒   
  ประเภท เรียงความระดับประถมศึกษา “โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน”  โดย
กลุ่มท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
 ผลการสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 นักเรียนที่ได้รับคะแนนผลการทดสอบ ๑๐๐  คะแนนเต็ม 
 วิชาคณิตศาสตร์ 

๑. ด.ช.ตรีทเศศ  วิวิธวร  ชั นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
๒. ด.ญ.ภคพร  พิพัฒนสุขมงคล ชั นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
๓. ด.ญ.ชนิสรา  ศิริวัฒน์  ชั นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
๔. ด.ช.กิตติพิชญ์  ชัยชิตามร ชั นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 

 
 วิชาภาษาอังกฤษ 

๑. ด.ญ.ญาณา  นฤทธิ์ธนสาร ชั นประถมศึกษาปีที่ ๖ EP 
๒. ด.ญ.ณัฐพัชร์  วชิรมน  ชั นประถมศึกษาปีที่ ๖ EP 
๓. ด.ช.ธนภูมิ  ศรีธัญรัตน์  ชั นประถมศึกษาปีที่ ๖ EP 
๔. ด.ญ.พรรณภา  วนชินพรัตน์ ชั นประถมศึกษาปีที่ ๖ EP 
๕. ด.ญ.ศศิภา  ศักดิ์เสริมเกียรติ ชั นประถมศึกษาปีที่ ๖ EP                
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ด้านกีฬา 
กีฬากอล์ฟ 

 1. ด.ช.มณฑ์ปราชญ์  ตันวรรณรักษ์  ชั นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
  รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๑   
  การแข่งขันกอล์ฟคลาส F ชาย  รายการ US Kids Golf Par 3 Tournament ๒๐๑๒   
ที่สนามบางพลีพาร์ ๓ 
 
  รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑   
  แข่งขันกอล์ฟคลาส F ชายของสหพันธ์กีฬาสากล  รายการเพียว-ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ 
พาร์ 3  โอเพ่น ๒๐๑๒  ที่สนามบางพลีพาร์ ๓ 
 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   
  การแข่งขันกอล์ฟคลาส F ชายของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย  รายการ TGA-CAT Junior 
Golf  Ranking  ประจ าปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖  ที่สนามวอเตอร์มิลล์  กอล์ฟ แอนด์การ์เด้นส์ จังหวัดนครนายก 
 
 ๒. ด.ญ.ณฐชนก  ตันวรรณรักษ์  ชั นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
  รางวัลชนะเลิศ  
  การแข่งขันกอล์ฟคลาส E หญิง  ของสหพันธ์กีฬาสากล  รายการมิตรแท้ – ไอเอสเอฟ  
จูเนียร์  กอล์ฟ โอเพ่น ๒๐๑๒ ที่สนามยูนิโก้ฯ 

 
  รางวัลชนะเลิศ   
  การแข่งขันกอล์ฟคลาส E หญิง ของสหพันธ์กีฬาสากล  รายการมิตรแท้ – ไอเอสเอฟ  จูเนียร์  
กอล์ฟ โอเพ่น ๒๐๑๒   ที่สนามบางพลีพาร์ ๓ 

 
  รางวัลชนะเลิศ  
  การแข่งขันกอล์ฟคลาส E หญิง ของสหพันธ์กีฬาสากล  รายการมิตรแท้ – ไอเอสเอฟ  จูเนียร์  
กอล์ฟ โอเพ่น ๒๐๑๒ ที่สนามยูนิโก้ฯ 

 
  รางวัลชนะเลิศ   
  การแข่งขันกอล์ฟคลาส E หญิง ของสหพันธ์กีฬาสากล  รายการมิตรแท้ – ไอเอสเอฟ  จูเนียร์  
กอล์ฟ โอเพ่น ๒๐๑๒ ทีส่นามบางพลีพาร์ ๓ 

 
  รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม   
  จากการแข่งขันกีฬาสาธิต ครั งที่ ๓๗  “ปทุมวันเกมส์” 
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 ๓.  ด.ช.ภูมิสิษฐ์  อภิวิเศษแก้ว  ชั นประถมศึกษาปีที่ ๖  โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
    ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นตราเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์   
  จากตัวแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
 
  รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม   
  จากการแข่งขันกีฬาสาธิต ครั งที่ ๓๗   “ปทุมวันเกมส์” 
 
 ๔. ด.ญ.ณัฐพัชร์  ผวิบางรักษ์  ชั นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
  รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม   
  จากการแข่งขันกีฬาสาธิต ครั งที่ ๓๗   “ปทุมวันเกมส์” 
 
หมวดศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 ๑. เด็กหญิงกรวรรณ  ว่องวันดี  ชั นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
  รางวัลอันดับ ๒  
  ประเภททีม PEE WEE Cheerleacling  จากการแข่งขัน “The Thailand National 
Cheerleacling  Championships ๒๐๑๒”  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด ฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 
 ๒. เด็กหญิงกรวรรณ  ว่องวันดี ชั นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
 เด็กชายธนกฤต  เกิดไพบูลย์ ชั นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓ 
  รางวัลอันดับ ๒   
  รุ่น Standard Juvenite I Closed  จาก TDSA (Open) & Asian Single Dance 
Championships ๒๐๑๒  การแข่งขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจ าปี ๒๕๕๕  จาก
สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย  
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☺ การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ   
 

☺ การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

☺ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

☺ โครงการสนับสนุนวิชาการ 
 

☺ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

☺ โครงการพัฒนานักเรียนด้านสุขภาพอนามัย 
 

☺ อุปกรณ์และการให้บริการห้องสมุด 
 

☺ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2555 

 

☺ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 
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การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ   
( 1 ต.ค.  2554  -  30  ก.ย.  2555 ) 

 

รายช่ือ 

ประเภทงาน 
(สัมมนา ประชุมวิชาการ 

ดูงาน ฝึกอบรม  บรรยายพิเศษ 
ฯลฯ) 

สถานที่   แหล่งทุน 
ระยะเวลา 

1. นายยงยุทธ  ขุนแสง การผลิตสื่อการเรียนรูม้ัลติมีเดียโปรแกรม 
Lecture MAKER 

- ณ ศูนย์เทคโนโลยีและเครือข่าย
เพื่อการศึกษา 

- ทุนโรงเรียนสาธิต มร.                      
(ฝ่ายประถม) 

- 29-30 ต.ค. 54 
2. น.ส.อุไร  ซิรมัย ์ หลักสตูร “การสร้างแบบทดสอบและคลัง

ข้อสอบด้วยโปรแกรม Test MAKER W” 
- ณ ศูนย์เทคโนโลยีและเครือข่าย

เพื่อการศึกษา 
- ทุนโรงเรียนสาธิต มร.                   

(ฝ่ายประถม) 
- 31 ต.ค. 54 

3. น.ส.สิรริัตน์  หิตะโกวิท หลักสตูร 2+3 การสร้างแบบทดสอบและ
คลังข้อสอบด้วยโปรแกรม Test MAKER 

- ณ ศูนย์เทคโนโลยีและเครือข่าย
เพื่อการศึกษา 

- ทุนโรงเรียนสาธิต มร.                   
(ฝ่ายประถม) 

- 31 ต.ค. 54 
4. นางสาวทัศนา  กองสิน “The 43rd Annual/AUA Minister of 

Education Seminar For Thai 
Teachers of English” 

- ณ โรงเรยีนสถานสอนภาษา
สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา          
(เอ.ยู.เอ) กทม. 

- ทุนโรงเรียนสาธิต มร.                     
(ฝ่ายประถม) 

- 31 ต.ค. 54 
5. น.ส.นันท์นลิน  สีแก่นวงค ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ

พัฒนาตน” 
- ณ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร ์
- ทุนโรงเรียนสาธิต มร.                   

(ฝ่ายประถม) 
- 31 ต.ค. 54 

6. นายศักดิ์ชัย  ง้าวนาเสียว หลักสตูร 3 การใช้งานระบบบริหารจัดการ
ห้องเรียนออนไลน์ E-Class SYSTEM 

- ณ ศูนย์เทคโนโลยีและเครือข่าย
เพื่อการศึกษา 

- ทุนโรงเรียนสาธิต มร.              
(ฝ่ายประถม) 

- 1 พ.ย. 54 
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รายช่ือ 

ประเภทงาน 
(สัมมนา ประชุมวิชาการ 

ดูงาน ฝึกอบรม  บรรยายพิเศษ 
ฯลฯ) 

สถานที่   แหล่งทุน 
ระยะเวลา 

7. น.ส.อาธิมา  ประมูลพงษ ์
น.ส.ภติินันท์  ภูม ี
น.ส.เสาวคนธ์  สุ่มมาตย ์
น.ส.ผมหอม  เสาว์โมกข์ 

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่
ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี  

- ณ ห้องITSC 6 ชั น 2         
อาคารเวียงค า 

- ทุนโรงเรียนสาธิต มร.          
(ฝ่ายประถม) 

- 18 - 20 ม.ค. 55 
8. น.ส.อาธิมา  ประมูลพงษ ์

นางฉัตรชนก  พุ่มกระจ่าง 
ผสานความคิดเพื่อพิชิตปัญหา - ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั น 2 

อาคารสถาบันคอมพิวเตอร ์
- ทุนโรงเรียนสาธิต มร. (ฝ่าย

ประถม) 
- 25 ม.ค. 55 

9. นายมานพ  สอนศิร ิ
นายศักดิ์ชัย  ง้าวนาเสียว 

แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-
2559 และถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการปี 2555 

- ณ ห้องประชุม 3  ชั น 3        
อาคารวิทยบริการและบริหาร 

- ทุนโรงเรียนสาธิต มร.           
(ฝ่ายประถม) 

- 16 ก.พ. 55 
10. น.ส.กมลพร  ดีประทีป 

น.ส.พรทิพย์  เจรญิกุล 
การผลิตผลิตภณัฑ์เซรามิก - ณ ห้องประชุม 3     ชั น 3 อาคาร

วิทยบริการและบรหิาร 
- ทุนโรงเรียนสาธิต มร. (ฝ่าย

ประถม) 
- 16 ก.พ. 55 

11. นางฉัตรชนก  พุ่มกระจ่าง โครงการสัมมนาผู้ดูแลระบบงานและระบบ
บุคลากร มร. 

- ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั น 2 
- ทุนโรงเรียนสาธิต มร. (ฝ่าย
ประถม) 

- 27 เม.ย. 55 
12. อาจารย์ จ านวน 77 คน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั นเรียน - ณ ห้องประชุม ชั น 2  

- ทุนโรงเรียนสาธิต มร.              
(ฝ่ายประถม) 

- 22-28 พ.ค. 55 
13. อาจารย์ จ านวน 78 คน การประเมินหลักสตูรสถานศึกษา - ณ ห้องประชุม ชั น 2  

- ทุนโรงเรียนสาธิต มร. (ฝ่าย
ประถม) 

- 7 - 8 พ.ค. 55 
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รายช่ือ 

ประเภทงาน 
(สัมมนา ประชุมวิชาการ 

ดูงาน ฝึกอบรม  บรรยายพิเศษ 
ฯลฯ) 

สถานที่   แหล่งทุน 
ระยะเวลา 

14. นางอัญชลี  รุจิหาญ 
น.ส.นิธินันท์  อุทิศ 
น.ส.อาธิมา  ประมูลพงษ ์
นายวีระยุทธ  จันลา 
นางฉัตรชนก  พุ่มกระจ่าง 
น.ส.ศิรริัตน์  วิชาธรรม 
น.ส.ภติินันท์  ภูมี   

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสา
รบรรณา พ.ศ. 2526 ส าหรับพนักงาน, ราย
ปี 

- ณ ห้องประชุม 802 ชั น 8  
อาคารท่าชัย มร. 

- ทุนโรงเรียนสาธิต มร. (ฝ่าย
ประถม) 

- 1 - 2 พ.ค. 55 

15. น.ส.นิภานันท์  จูฑะวนิช 
นางอิงครัศม์  สุทธิตังกวิเชียร 
นายเพชรพรรณ  สุทธิตังกวิเชียร 
นางสันติยา  มสักา 
น.ส.เสาวคนธ์  สุ่มมาตย ์
น.ส.ผมหอม  เสาว์โมกข์ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย            
งานสารบรรณา พ.ศ. 2526 ส าหรับพนักงาน,            
รายป ี

- ณ ห้องประชุม 802 ชั น 8  
อาคารท่าชัย มร. 

- ทุนโรงเรียนสาธิต มร. (ฝ่าย
ประถม) 

- 3 - 4 พ.ค. 55 

16. นางญาณิศา  ธัญญเจรญิ 
น.ส.ศรีวภิา  สว่างสุข 
นางทัชฌา  สุทธิตังกวิเชียร 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสา
รบรรณา พ.ศ. 2526 ส าหรับพนักงาน, ราย
ปี รุ่นท่ี 4 

- ณ ห้องประชุม 802 ชั น 8  
อาคารท่าชัย มร. 

- ทุนโรงเรียนสาธิต มร. (ฝ่าย
ประถม) 

- 14 - 15 พ.ค. 55 
17. นางอชิรญา  รัตนญา 

น.ส.ฉัตรรวี  ทองนาค 
น.ส.สุวมิล  ตรคีงธรรมกลุ 
น.ส.อชิรญา  อรรถผลศีล 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสา
รบรรณา พ.ศ. 2526 ส าหรับพนักงาน, ราย
ปี รุ่นท่ี 7 

- ณ ห้องประชุม 802 ชั น 8  
อาคารท่าชัย มร. 

- ทุนโรงเรียนสาธิต มร. (ฝ่าย
ประถม) 

- 14 - 15 พ.ค. 55 
18. นายวีระยุทธ  จันลา 

น.ส.อนุศรา  โกลเหลง 
การใช้งาน Windows 7 - ณ สถาบันคอมพิวเตอร์ ชั น 2 

ห้อง ICB 209 
- ทุนโรงเรียนสาธิต มร. (ฝ่าย

ประถม) 
- 28 - 29 พ.ค. 55 

19. น.ส.บุบผา  บงสันเทียะ 
นายทรงวุฒิ  วีเปลี่ยน 
น.ส.ฉัตรชบา  วงรินยอง 
น.ส.ศรีประภา  โชติคุณเศรษฐ 
น.ส.อารยา  ศรีบุญเรือง 

โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ - ณ โรงแรมฟรูาม่า 
- ทุนโรงเรียนสาธิต มร. (ฝ่าย

ประถม) 
- 30 - 31 พ.ค. 55 
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รายช่ือ 

ประเภทงาน 
(สัมมนา ประชุมวิชาการ 

ดูงาน ฝึกอบรม  บรรยายพิเศษ 
ฯลฯ) 

สถานที่   แหล่งทุน 
ระยะเวลา 

20. อาจารย์ จ านวน 62 คน เทคนิค การสอนนักเรียนเรียนร่วม - ณ โรงแรมฟรูาม่า 
- ทุนโรงเรยีนสาธติ มร. (ฝ่ายประถม) 
- 30 พ.ค. 55 

21. นายวีระยุทธ  จันลา การสร้าง Web 
เพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

- ณ สถาบันคอมพิวเตอร์ ชั น 2 
ห้อง ICB 209 

- ทุนโรงเรยีนสาธติ มร. (ฝ่ายประถม) 
- 25 – 27 มิ.ย. 55 

22. นายวีระยุทธ  จันลา การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม PASW 
Statistics 

- ณ สถาบันคอมพิวเตอร์ ชั น 2 
ห้อง ICB 209 

- ทุนโรงเรยีนสาธติ มร. (ฝ่ายประถม) 
- 25 – 27 มิ.ย. 55 

23. น.ส.นิธินันท์  อุทิศ 
น.ส.ศิรริัตน์  วิชาธรรม 

ความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหนา้ที่ - ณ สถาบันคอมพิวเตอร์ ชั น 2 
ห้อง ICB 209 

- ทุนโรงเรยีนสาธติ มร. (ฝ่ายประถม) 
- 25 – 27 มิ.ย. 55 

24. น.ส.อาธิมา  ประมลูพงษ์ 
นายวีระยุทธ  จันลา 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การใช้
งานระบบงานประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Ru-meeting) 

- ณ ห้อง ITSC 6 ศูนย์บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั น 2 
อาคารเวียงค า (VKB) 

- ทุนโรงเรยีนสาธิต มร.  (ฝา่ยประถม) 
- 11 มิ.ย. 55 

25. นางอัญชลี  รุจิหาญ 
น.ส.อาธิมา  ประมูลพงษ ์
น.ส.อัญชลี  บุญจันทึก 

โครงการพัฒนาระบบจดัเก็บข้อมลู
รายบุคคล รร. ในสถาบันอุดมศึกษาด้วย
ระบบ E-Citizen 

- ณ โรงแรมจันทรารสีอร์ท                 
จ.นครนายก 

- ทุนโรงเรยีนสาธติ มร. (ฝ่ายประถม) 
- 11 มิ.ย. 55 

26. น.ส.กาหลง  รอดแก้ว หลักสตูรอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษาในเขตจังหวัดตาก 

- ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์          
สุขุมวิท 11 

- ทุนโรงเรยีนสาธติ มร.  (ฝ่ายประถม) 
- 9-11 ก.ค. 55 

27. นางอชิรญา  รัตนญา 
น.ส.ทยิดา  เลิศชนะ 
น.ส.ยุวธิดา  ค าปวน 
นายมานพ  สอนศิร ิ
น.ส.อรชุลี  นิราศรพ 
น.ส.ยูเนีย่ร  แสนวงษา 

ทักษะการเขียนหนังสือราชการทีม่ี
ประสิทธิภาพ รุ่นท่ี 1 ส าหรับพนักงาน มร.  
ต าแหน่งอาจารย ์

- ณ ห้องประมวล กุลมาตย์  อาคาร
หอประชุมพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช 

- ทุนโรงเรียนสาธิต มร.                   
(ฝ่ายประถม) 

- 16 - 17 ก.ค. 55 
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 รายงานประจ าปี 2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 

รายช่ือ 

ประเภทงาน 
(สัมมนา ประชุมวิชาการ 

ดูงาน ฝึกอบรม  บรรยายพิเศษ 
ฯลฯ) 

สถานที่   แหล่งทุน 
ระยะเวลา 

28. น.ส.นิชาภา  เจริญรวย 
น.ส.สริิมงคล  สุวรรณผา 
น.ส.ทิพวัลย์  บริพันธ์ 

ทักษะการเขียนหนังสือราชการทีม่ี
ประสิทธิภาพ รุ่นท่ี 2 ส าหรับพนักงาน มร.  
ต าแหน่งอาจารย ์

- ณ ห้องประมวล กุลมาตย์   
อาคารหอประชุมพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช 

- ทุนโรงเรียนสาธิต มร.                   
(ฝ่ายประถม) 

- 19 - 20 ก.ค. 55 
29. น.ส.ศิริรตัน์  วิชาธรรม 

น.ส.ภติินันท์  ภูม ี
หลักสตูรการปฏิบตัิงานการเงินการคลัง - - ทุนโรงเรียนสาธิต มร.                   

(ฝ่ายประถม) 
- 19 - 20 ก.ค. 55 

30. น.ส.นิธินันท์  อุทิศ 
นางฉัตรชนก  พุ่มกระจ่าง 

โครงการอบรมผู้ใช้ฐานข้อมลูบุคลากร
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ห้อง ITSC 6  ช้ัน 2 
อาคารเวียงค า 

- ทุนโรงเรียนสาธิต มร.                   
(ฝ่ายประถม) 

- 25 ก.ค. 55 
31. น.ส.ศิริรตัน์  วิชาธรรม 

น.ส.เสาวคนธ์  สุ่มมาตย ์
การปฏิบัติงานพัสด ุ - ณ โรงแรม ที.เค.พาเลซ ถนนแจง้

วัฒนะ กทม. 
- ทุนโรงเรียนสาธิต มร.                   

(ฝ่ายประถม) 
- 25-29 ส.ค. 55 
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 รายงานประจ าปี 2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 

การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ (ศึกษาต่อในประเทศ) 
( 1 ต.ค.  2554  -  30  ก.ย.  2555 ) 

 

รายช่ือ สาขาวิชา 
สถานที่   แหล่งทุน 

ระยะเวลา  
1. นายศักดิ์ชัย   ง้าวนาเสียว หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาบริหารการศึกษา 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ  ประสานมิตร 
- ทุนส่วนตัว 
- มิ.ย.52-มิ.ย.57 

2. นางชุติมา   ขุนแสง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาหลักสูตรและการสอน 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยารามค าแหง 
- มิ.ย.52-มิ.ย.54 

4. นายภัทรวงษ์ วัจนะรัตน์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาดนตรีสากล 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

- ทุนส่วนตัว 
- พ.ค.50-เม.ย.53 

5. น.ส.นภิานันท์  จูฑะวนิช หลักสูตรบรรณารักษ์ศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยารามค าแหง 
- มิ.ย.51- มี.ค.53 

6. นางรัตนสุภา มัคคอล์ม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาภาษาอังกฤษ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนส่วนตัว 
- พ.ค.50-เม.ย.52 

7. น.ส.เฉลิมศรี   คงศรีนวล หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาภาษาอังกฤษ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนส่วนตัว 
- พ.ค.50-เม.ย.52 

8. น.ส.อรวรรณ  ผดุงการณ์ 
 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
จิตวิทยาพัฒนาการ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนส่วนตัว 
- พ.ค.51-เม.ย.55 

9. น.ส.นันท์นลิน  ศรีแก่นวงค์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว   

-  ม.เกษตรศาสตร์ 
-  ทุนส่วนตัว 
-  29  พ.ค.  53 

 
 
 
 



41 
 

 รายงานประจ าปี 2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 

 
 
 

รายช่ือ สาขาวิชา 
สถานที่   แหล่งทุน 

ระยะเวลา  
10. นายยงยุทธ   ขุนแสง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
-  ม.รามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย  
  รามค าแหง 
-  1  ก.ค.  53 

11. น.ส.ทิพวัลย์   บริพันธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ 

-  ม.รามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย  
  รามค าแหง 
-  1  ก.ค.  53 

12. น.ส.กนกวรรณ รัตนศรีสุโข หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- มิ.ย.51- มี.ค.53 

13. น.ส.วิยะดา   ค าลาพิศ    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- 4  ก.ค. 52 

14. นายฤทธิเดช  แสงทอง สาขามานุษย์ดุริยางควิทยา - มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  ประสานมิตร 

- ทุนส่วนตัว 
- มิ.ย.53-มิ.ย.55 

15. นายอนุชิต  สอนสีดา ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ค.อ.ม.) 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

- ทุนส่วนตัว 
- มิ.ย.53-มิ.ย.55 

16. นายเอกวัชร  พรจินดา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- 4  ก.ค. 52 

17. น.ส.อาภรณ์  สอาดเอ่ียม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- มิ.ย.54 - มิ.ย.55 
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 รายงานประจ าปี 2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 

รายช่ือ สาขาวิชา 
สถานที่   แหล่งทุน 

ระยะเวลา  
18. น.ส.พรรัตน์  งาหอม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- มิ.ย.54 - มิ.ย.55 

19. น.ส.ลัดดา  บรรเลงส่ง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- มิ.ย.54 - มิ.ย.55 

20. น.ส.อารยา  ศรีบุญเรือง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- มิ.ย.54 - มิ.ย. 55 

21. นายพีรพงศ์  เสน่ห์ 
 

หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต 
สาขาผู้ประกอบการ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- มิ.ย.53 - มิ.ย. 55 

22. นายวีระยุทธ  จันลา   
22. นายวินวงศ์  ว่องสันตติวานิช   
ระดับปริญญาตรี   
22. น.ส.ศรีวิภา  สว่างสุข คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการ

ทั่วไป 
 
 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- พ.ย. 54 

23. นางธนภรณ์  ปากพลีนอก   
24. น.ส.สุมาพร  สิงห์โตทอง   
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 รายงานประจ าปี 2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 

การบริการวิชาการแก่สังคม 
(1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55) 

รายช่ือ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
ระยะเวลา  สถานที่ 

แหล่งทุน  ผู้เข้ารับการ
อบรม 

1. น.ส.ยุวธิดา  ค าปวน การจัดการเรยีนรู้แบบบรูณาการ -  10-11 ต.ค. 54 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารยโ์รงเรียนเทศบาล

บ้านมหาชัย  (อนุกูลราษฎร์) 
2. น.ส.กาหลง  รอดแก้ว ก าหนดตารางสอนเสริมและบรรยายสรุป 

ภาคเรยีนที่ 2/2554 
-  3-4 ธ.ค. 54 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารยโ์รงเรียนบ้านสาว

เอ้ ต.หินเหล็กไฟ   อ.คูเมือง 
จ.บุรีรมัย ์

3. น.ส.นิชาภา  เจรญิรวย 
น.ส.ประกายตะวัน อัตถะพันธุ ์
นายศักดิ์ชยั  ง้าวนาเสียว 

นิเทศครูผูส้อน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 

-  18-20 ธ.ค. 54 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารยโ์รงเรียนบ้านสาว

เอ้ ต.หินเหล็กไฟ   อ.คูเมือง 
จ.บุรีรมัย ์

4. น.ส.สิรริัตน์  หิตะโกวิท การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของ
ผู้เรยีน 

-  23-25 ธ.ค. 54 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารยโ์รงเรียนบ้านสาว

เอ้ ต.หินเหล็กไฟ   อ.คูเมือง 
จ.บุรีรมัย ์

5. น.ส.อุไร  ซิรมัย ์ ก าหนดตารางสอนเสริมและบรรยายสรุป 
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2/2554 

-  7-8 ม.ค. 55 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารยโ์รงเรียนบ้านสาว

เอ้ ต.หินเหล็กไฟ   อ.คูเมือง 
จ.บุรีรมัย ์

6. น.ส.ยูเนี่ยร  แสนวงษา สอนเสริมและบรรยายสรปุ                            
ภาคเรยีนที่ 2/2554 

-  14-15 ม.ค. 55 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารยโ์รงเรียนบ้านสาว

เอ้ ต.หินเหล็กไฟ   อ.คูเมือง 
จ.บุรีรมัย ์
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 รายงานประจ าปี 2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 

รายช่ือ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
ระยะเวลา  สถานที่ 

แหล่งทุน  ผู้เข้ารับการ
อบรม 

7. นางอชิรญา  รัตนญา 
น.ส.นิชาภา  เจริญรวย 
นายฤทธิรณ  ทองขาว 
น.ส.อัญชลี บญุจันทึก 
นายพัลลภ  คงนุรัตน ์
นายสมชาย อุ่นแก้ว 
นายอนุชิต สอนสีดา 
น.ส.ยูเนีย่ร  แสนวงษา 
นายสง่า  วงค์ไชย 

นิเทศการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ 
โรงเรียนเทศบาลเมืองปากน  าสมุทรปราการ 
ภาค 2/2554 

-  17 ม.ค. 55 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารยโ์รงเรียนบ้านสาว

เอ้ ต.หินเหล็กไฟ   อ.คูเมือง 
จ.บุรีรมัย ์

8. น.ส.อโนชา  ถิรธ ารง 
น.ส.กาหลง  รอดแก้ว 
น.ส.ทิพวัลย์  บริพันธ์ 
น.ส.พัชณี  หนูพยัน 
น.ส.อัญชลี  บุญจันทึก 
นายอนุชิต  สอนสีดา 

นิเทศการเรียนการสอน -  29-31 ม.ค. 55 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารย์และนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหงเทศบาล         
พิบูลสวัสดี   จ.ภูเกต็ 

9. น.ส.ยุธิดา  ค าปวน 
น.ส.จิตรานนท์  ค าชนแดน 
น.ส.นันท์นลิน  สีแกน่วงค ์
น.ส.ยูเนีย่ร  แสนวงษา 
นายพีรพงศ์  เสน่ห ์
นายทรงวุฒิ  วีเปลี่ยน 

การพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน -  30 มิ.ย.-1 ก.ค. 55 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารย์โรงเรียน

เทศบาลเทศบาลวัดไทย
ชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  
จ.สุโขทัย 

10. น.ส.ยุวธิดา  ค าปวน 
น.ส.นันท์นลิน  สีแก่นวงค ์
นายพีรพงศ์  เสน่ห ์
นายทรงวุฒิ  วีเปลี่ยน 

การพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน -  23-24 มิ.ย. 55 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารย์และนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหงเทศบาล         
พิบูลสวัสดี   จ.ภูเกต็ 

11. น.ส.ยุธิดา  ค าปวน 
น.ส.จิตรานนท์  ค าชนแดน 
น.ส.นันท์นลิน  สีแก่นวงค ์
น.ส.ยูเนีย่ร  แสนวงษา 
นายพีรพงศ์  เสน่ห ์
นายทรงวุฒิ  วีเปลี่ยน 

การพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน -  29-30 มิ.ย. 55 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารย์โรงเรียน

เทศบาลเทศบาลวัดไทย
ชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  
จ.สุโขทัย 
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รายช่ือ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
ระยะเวลา  สถานที่ 

แหล่งทุน  ผู้เข้ารับการ
อบรม 

12. น.ส.ยุธิดา  ค าปวน 
น.ส.จิตรานนท์  ค าชนแดน 
น.ส.นันท์นลิน  สีแก่นวงค ์
น.ส.ยูเนีย่ร  แสนวงษา 
นายพีรพงศ์  เสน่ห ์
นายทรงวุฒิ  วีเปลี่ยน 

การพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน -  1 ก.ค. 55 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารยโ์รงเรียนเทศบาล

เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารง
ประชาสรรค์)  จ.สุโขทัย 

12. น.ส.ยุธิดา  ค าปวน 
น.ส.นันท์นลิน  สีแก่นวงค ์
นายพีรพงศ์  เสน่ห ์
นายทรงวุฒิ  วีเปลี่ยน 

การพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน -  14-15 ก.ค. 55 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
- คณาจารย์และนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหงเทศบาลวัดหลวง
ราชาวาส  จ.อุทัยธาน ี

13. น.ส.ฐานียา  สุทีวรรน ์ การประเมินการเรยีนการสอนทางไกล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง    
เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)                 
จ.สมุทรสาคร 

-  16 ก.ค. 55 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
- คณาจารย์และนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหงเทศบาล        
บ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)                 
จ.สมุทรสาคร 

14. นางยุวรี  อยู่เจริญ 
นางอชิรญา  รัตนญา 
นายศักดิ์ชัย  ง้าวนาเสียว 
น.ส.กวีณา  จตินุพงศ์ 
น.ส.อุไร  ซิรัมย ์
นายสมชาย  อุ่นแก้ว 

นิเทศการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง
เทศบาลพิบูลสวสัดี จ.ภเูก็ต 

-  5-6 ก.ค. 55 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
- คณาจารย์และนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหงเทศบาลพิบูล
สวัสดี จ.ภูเกต็ 

15. น.ส.สิริมงคล  สุวรรณผา 
น.ส.อโนชา  ถิรธ ารง 
นายมานพ  สอนศิร ิ
น.ส.อัญชลี  บุญจันทึก 

นิเทศครูผูส้อน ภาคเรียนที่ 1                        
ปีการศึกษา 2555 

-  10 ก.ค. 55 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
- คณาจารย์และนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหงเทศบาลวัดหลวง
ราชาวาส  จ.อุทัยธาน ี
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แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
( 1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55 ) 

 

รายช่ือ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
 

ระยะเวลา  / สถาบัน 
  

-  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์              
จ านวน  2  คน 
1. นายชยพล  จันทร์เจริญ 
2. น.ส.สุนิสา  เกตุโสภา 

สังเกตบรรยากาศ 
ในชั นเรียน 

-  6 ธ.ค. - 24 ก.พ 2554 
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

-  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์                  
จ านวน  2  คน 
1. น.ส.สุชาดา  มะหาวัน 
2. นายพุทธิพงศ์  รัตนยืนยง 

สังเกตบรรยากาศ 
ในชั นเรียน 

-  16 ม.ค. - 24 ก.พ 2555 
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

-  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  สาขา
การศึกษาปฐมวัย จ านวน  37  คน 
1. น.ส.สุธิษา  อุตจันทร์ 
2. น.ส.นชิานันท์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
3. น.ส.กรรณิการ์  อินทร์เกื อ 
4. น.ส.กันต์ปันนี  ศิลป์บุญเกล้า 
5. น.ส.สมใจ  จันทร์แก้ว 
6. น.ส.กฤติกา  ลิ่วทิพา 
7. น.ส.กฤตยา  มุขอ่อน 
8. น.ส.พัชรินทร์  รุ่งเรือง 
9. น.ส.ฐิตินันท์  ภูมิสายดอน 
10. น.ส.สุดารัตน์  ธรรมนาม 
11. น.ส.ปัทมาพร  ฤทธิ์อักษร 
12. น.ส.สุพัชชา  เสาทอง 
13. น.ส.รังสิยา  ช านิกุล 
14. น.ส.อภิญญา  อัศวบุญน า 
15. น.ส.ศศิธร  แก้วทา 
16. น.ส.รัตนา  สร้อยจรุง 
17. น.ส.ณัฐญา  ถนอมนวล 
18. น.ส.ชฎาพร  อุด า 

สังเกตการสอน  
และทดลองสอน 

-  3 ม.ค. - 17 ก.พ.  2555 
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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 รายงานประจ าปี 2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 

 

รายช่ือ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
 

ระยะเวลา  / สถาบัน 
  

19. น.ส.แพรววไล  ไชยเลิศ 
20. นางพรพิมล  ไชยศักดิ 
21. น.ส.บังอร  สวดสม 
22. น.ส.ยมาภรณ์  บุญประเสริฐ 
23. น.ส.ศิริพร  ศิลปวิสุทธิ์ 
24. น.ส.ลัดดาวัลย ์ สุวรรณฤทธิ์ 
25. น.ส.ปนัดดา  น  าใจมั่น 
26. น.ส.ธัญญลักษณ์  แก้งค า 
27. น.ส.พิมพ์พจี  กวนไวยบุตร 
28. นางจินตนา  มากโภคา 
29. น.ส.รังสิมา  บืดราเฮง 
30. น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์  ศรีสวัสดิ์ 
31. น.ส.ต่วนนูรียา  ตูแวมะ 
32. น.ส.นริศรา  อนุรัตน์ 
33. น.ส.เตือนใจ  อุ่นแก้ว 
34. น.ส.สัณห์สิรี  เสหิน 
35. น.ส.ราตรี  ศรสวรรค์ 
36. น.ส.เบญจวรรณ  ถานะลุน 
37. น.ส.วิไลลักษณ์  แซ่จ๋าว 

  

-  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  สาขา
การศึกษาปฐมวัย  

จัดโครงการฐานการเรียนรู้
ส าหรับผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย 

-  15 - 16 ก.พ. 54 
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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 รายงานประจ าปี 2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนวชิาการ 
ตามปฏิทนิการศึกษา   

ประจ าปีการศึกษา  2555 
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 รายงานประจ าปี 2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 

 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม / โครงการ ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการตลอด 
ภาคเรียนที ่๑ 

โครงการ สอนเสริมพัฒนาวิชาการ ป.๓ ,ป.๖ ฝ่ายวิชาการ  
โครงการ  Just Say No ทุกระดับชั น ฝ่ายวิชาการ  
โครงการ  สุขภาพดีชีวีมีสขุ อนุบาล ฝ่ายอนุบาล  
โครงการ  Ceremony award อนุบาล ฝ่ายอนุบาล  
โครงการ  นิทานคุณธรรม อนุบาล ฝ่ายอนุบาล  
โครงการ  มารยาทงามนามสาธิต อนุบาล ฝ่ายอนุบาล  
โครงการ  รักการอ่าน ชั น ป.๑-๖ หมวดภาษาไทย  
โครงการ  ปลกุระดมความคิด  พิชิตโครงงาน ชั น ป.๑-๖ หมวดคณิตศาสตร์  
โครงการ  พัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั น ป. ๒-๖ หมวดคณิตศาสตร์  
โครงการ  พัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ชั น ป. ๑-๖ หมวดวิทยาศาสตร์  
โครงการ  สภานักเรียน ชั น ป.๕-๖ หมวดสังคมฯ  
โครงการ  สงบด้วยสต ิ ทุกระดับชั น หมวดสังคมฯ  
โครงการ  ความรู้รอบตวัสู่อาเซียน ทุกระดับชั น หมวดสังคมฯ  
โครงการ  Ru. Kids Show ชั น ป. ๑-๖ หมวดศิลปะ  
โครงการ  The Diamond Way ชั น ป. ๑-๖ โครงการภาคภาษาอังกฤษ  
โครงการ  บ้านคุณธรรม ทุกระดับชั น ฝ่ายกิจการนักเรียน  
โครงการ  ห้องเรียนเข้าแถวแจ๋วที่สุด ทุกระดับชั น ฝ่ายกิจการนักเรียน  
โครงการ  น  าใจงามนามสาธิต ทุกระดับชั น ฝ่ายกิจการนักเรียน  
โครงการ บรรณารักษ์น้อย ชั น ป. ๑-๖ หน่วยห้องสมุด  
โครงการ ยอดนักอ่านประจ าเดือน ชั น ป. ๑-๖ หน่วยห้องสมุด  
โครงการ ค้นหาความรู้คุณหนูตอบได ้ ชั น ป. ๑-๖ หน่วยห้องสมุด  
โครงการ ออมดี ทวีทรัพยก์ับออมสิน ชั น ป. ๑-๖ ฝ่ายธุรการ  

เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๕ 
อ. ๕  มิ.ย. ๕๕ เปิดเรียน  ภาค ๑ / ๒๕๕๕ พธิีฝากตวัเปน็ศิษย์ ทุกระดับช ั น ฝ่ายกิจการนักเรียน  
อ. ๑๙  มิ.ย. ๕๕ โครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครอง  ทุกระดับชั น ฝ่ายวิชาการ  
อ.  ๒๖  มิ.ย. ๕๕ โครงการ วันสุนทรภู ่ ชั น ป. ๑-๖ หมวดภาษาไทย  
พฤ. ๒๘ มิ.ย. ๕๕ โครงการ พิธีไหว้ครู “บูชาพระคุณครู  

ผู้สร้างศิษย์” 
ทุกระดับชั น ฝ่ายกิจการนักเรียน  

ศ. ๒๙  มิ.ย. ๕๕ โครงการ“เยือนวันวาน ผ่านนิทรรศรัตนโก
สินท”์ (ทัศนศึกษานิทรรศรัตนโกสินท์) 

ชั น ป.๓ หมวดศิลปะ  

 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนวิชาการตามปฏิทินการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 1/2555 
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 รายงานประจ าปี 2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม / โครงการ ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
๒ ก.ค.- ๑๙ ต.ค. ๕๕ โครงการ เตรียมความพร้อมกีฬาสาธิต

สามัคคี ครั งที่ ๓๗ “ปทุมวันเกมส์” 
ชั น ป.๑-๖ หมวดพลานามัย  

๒- ๑๓  ก.ค. ๕๕ โครงการ  ประกวดมารยาทไทย ชั น ป.๑-๖ หน่วยแนะแนว  
พฤ. ๕  ก.ค. ๕๕ โครงการ  ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

(เลือกตั งประธานนักเรียน) 
ทุกระดับช ั น หมวดสังคมฯ  

ศ. ๖ ก.ค. ๕๕ โครงการ  รับขวญัน้องใหม่ผูกใจเดียวกนั อนุบาล ฝ่ายอนุบาล  
ศ.  ๖  ก.ค. ๕๕ โครงการ  “เรียนรู้สู่โลกเทคโนโลยี”  

 (ทัศนศึกษาท้องฟ้าจ าลอง) 
ชั น ป.๒ หมวดคณิตศาสตร์  

พ. ๑๑ ก.ค. ๕๕ โครงการ  อบรมอพยพไฟไหม ้แผ่นดินไหว ทุกระดับช ั น หมวดสังคมฯ  
ศ.  ๑๓  ก.ค. ๕๕ โครงการ  Scrabble Contest ชั น ป.๑-๖ หมวดภาษาต่างประเทศ  
พ. ๑๘  ก.ค. ๕๕ โครงการ  พ่อแม่แนะอาชีพ ทุกระดับช ั น หน่วยแนะแนว  
พฤ. ๑๙  ก.ค.  ๕๕ โครงการ  เรียนรู้คุณค่าวิถีชีวิตไทย        

ทัศนศึกษาบ้านควาย 
ชั น ป.๖ หมวดภาษาต่างประเทศ  

ศ. ๒๐ ก.ค. ๕๕ โครงการ  ทัศนศึกษา ชั น ป.๔ หมวดสังคมฯ  
๒๔- ๒๖ ก.ค.  ๕๕ โครงการ  Spelling  Bee ชั น ป.๑-๖ โครงการภาคภาษาอังกฤษ  
พฤ. ๒๖ ก.ค. ๕๕ โครงการ  สดสวยดว้ยพันธุ์ไม ้ อนุบาล ฝ่ายอนุบาล  
ศ. ๒๗  ก.ค.  ๕๕ โครงการ  วันภาษาไทย ทุกระดับช ั น หมวดภาษาไทย  
ส. ๒๘ ก.ค. ๕๕ โครงการ นัดพบผู้ปกครอง ทุกระดับชั น ฝ่ายวิชาการ  
๓๐ ก.ค.-๒๑ ก.ย. ๕๕ โครงการ  ความรู้คู่คุณธรรม ชั น ป.๑-๖ หน่วยแนะแนว  
๓๑ ก.ค.-๑ ส.ค. 
๕๕ 

โครงการ  ถวายเทียนพรรษา ทุกระดับช ั น หมวดสังคมฯ  

เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๕ 

ตลอดเดือนสิงหาคม 
โครงการ  สอบนกัธรรมชั นตรี ชั น ป.๕-๖ หมวดสังคมฯ  
โครงการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ชั น ป.๑-๖ หมวดพลานามัย  

จ. ๖ ส.ค. ๕๕ โครงการ  พานอ้งท่องสยาม  
 (ทัศนศึกษามิวเซียมสยาม) 

ชั น ป.๑ หมวดวิทยาศาสตร์  

ศ. ๑๐  ส.ค.  ๕๕ 
โครงการ  วันแม่ “แม่ลกูผูกพัน สานสัมพันธ์
ครอบครัว” 

ทุกระดับชั น ฝ่ายกิจการนักเรียน  

๑๑ – ๑๓  ส.ค.  
๕๕ 

โครงการ  ค่ายพัฒนาคุณธรรม ชั น ป.๔-๖ หน่วยแนะแนว  

จ. ๒๐ ส.ค.  ๕๕ 
โครงการ  วันวิทยาศาสตร์ ชั น ป.๑-๖ หมวดวิทยาศาสตร์  
โครงการ  สิ่งประดิษฐ์คิดเอง ชั น ป.๑-๖ หมวดวิทยาศาสตร์  
โครงการหนูน้อยนักทดลอง อนุบาล ฝ่ายอนุบาล  

ศ. ๒๔ ส.ค.  ๕๕ โครงการ  ชุดสวยด้วยกระดาษ ชั น ป. ๑-๖ หมวดการงานฯ  
อ. ๒๘  ส.ค.  ๕๕ โครงการทัศนศึกษา EP.๑-๒ โครงการภาคภาษาอังกฤษ  
พ. ๒๙  ส.ค.  ๕๕ โครงการทัศนศึกษา EP.๓-๔ โครงการภาคภาษาอังกฤษ  
พฤ. ๓๐  ส.ค.  ๕๕ โครงการทัศนศึกษา EP.๕-๖ โครงการภาคภาษาอังกฤษ  
ศ. ๓๑ ส.ค.  ๕๕ โครงการทัศนศึกษา ชั น ป.๕ หมวดการงานฯ  
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 รายงานประจ าปี 2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม / โครงการ ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
เดือนกันยายน  ๒๕๕๕  
ศ. ๗ ก.ย. ๕๕ โครงการ  กีฬาส ี ทุกระดับชั น ฝ่ายกิจการ นร.  
พฤ.๑๓ ก.ย.  ๕๕ โครงการ ทัศนศึกษา อนุบาล ๑-๓ ฝ่ายอนุบาล  
ศ. ๑๔ ก.ย.  ๕๕ โครงการ ทัศนศึกษา อนุบาล EP ฝ่ายอนุบาล  
ศ. ๒๘ ก.ย. ๕๕ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ทุกระดับชั น   
ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
๑ - ๔  ต.ค. ๕๕ สอบปลายภาค ๑/๒๕๕๕ ชั น ป.๑-๖   

๒๑ – ๒๗ ต.ค.๕๕ 
โครงการ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั งที่ ๓๗ 
“ปทุมวันเกมส์” 

ชั น ป.๑-๖ หมวดพลานามัย  

เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
พฤ. ๑ พ.ย. ๕๕ เปิดเรียน ๒ / ๒๕๕๕    

 
 
 

 
   (รองศาสตราจารย์นพคุณ  คุณาชีวะ) 

        ผู้อ านวยการ 
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
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 รายงานประจ าปี 2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 

ปฏิทินกิจกรรม   
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / โครงการ ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการตลอด 
ภาคเรียนที่ ๒ 

โครงการ สอนเสริมพัฒนาการ ชั น ป.๓ , ป.๖ ฝ่ายวิชาการ  
โครงการ คัดลายมือ ชั น ป.๑-๖ หมวดภาษาไทย  
โครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั นป.๒-๖ หมวดคณิตศาสตร์  
โครงการ ปลุกระดมความคิดพิชิตโครงาน ชั น ป๑-๖ หมวดคณิตศาสตร์  
โครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ชั นป.๑-๖ หมวดวิทยาศาสตร์  
โครงการ สงบด้วยสติ ชั น ป.๑-๖ หมวดสังคมฯ  
โครงการ ความรู้รอบตัวสู่อาเซียน ชั น ป.๑-๖ หมวดสังคมฯ  
โครงการ สภานักเรียน ชั น ป.๕-๖ หมวดสังคมฯ  
โครงการ บรรณารักษ์น้อย ชั น ป. ๑-๖ หน่วยห้องสมุด  
โครงการ ยอดนักอ่านประจ าเดือน ชั น ป. ๑-๖ หน่วยห้องสมุด  
โครงการ ค้นหาความรู้คุณหนูตอบได้ ชั น ป. ๑-๖ หน่วยห้องสมุด  

เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
พฤ. ๑ พ.ย. ๕๕ เปิดเรียน ๒ / ๒๕๕๕    
พฤ. ๑๕ พ.ย. ๕๕ โครงการ โอริกามิ อนุบาล ฝ่ายอนุบาล  
ศ. ๒๓ พ.ย.  ๕๕ โครงการ  ทัศนศึกษา ชั น ป.๕  หมวดสังคมฯ  
จ. ๒๖ พ.ย. ๕๕ งานสถาปนามหาวิทยาลัยรามค าแหง    
พ. ๒๘ พ.ย. ๕๕ โครงการ  วันลอยกระทง ทุกระดับชั น  หมวดสังคมฯ  
ศ. ๓๐  พ.ย. ๕๕ โครงการ  ทัศนศึกษา ชั น ป.๔ หมวดคณิตศาสตร์  
เดือนธันวาคม  ๒๕๕๕  
๑ - ๒ ธ.ค. ๕๕ โครงการ ค่ายพัฒนาคุณธรรม ชั น ป.๑-๓ หน่วยแนะแนว  
จ. ๓ ธ.ค. ๕๕ โครงการ ประกวดประติมากรน้อย ชั น ป.๑-๖ หมวดศิลปะ  
อ. ๔  ธ.ค.  ๕๕ โครงการ วันพ่อ“พ่อลูกใจภักดิ์ รักษ์เรารักโลก” ทุกระดับชั น ฝ่ายกิจการนักเรียน  
พ. ๑๒ ธ.ค. ๕๕ โครงการ ทัศนศึกษา  ชั น ป.๑ หมวดภาษาไทย  
พฤ. ๑๓ ธ.ค. ๕๕ โครงการ  ประกวดสวดมนต์ท านองสรภัญญะ ชั น ป.๑-๖ หมวดสังคมฯ  
ศ. ๑๔  ธ.ค. ๕๕ โครงการ ทัศนศึกษา  ชั น ป.๖ หมวดศิลปะ  
อ. ๑๘ ธ.ค. ๕๕ โครงการ แนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง

ชั นป.๖ 
หน่วยแนะแนว  

พ. ๑๙ ธ.ค. ๕๕ ทัศนศึกษา ชั น ป.๒ หมวดภาษาต่างประเทศ  
๒๐-๒๑ ธ.ค.  ๕๕ โครงการ Christmas Fun Fair ทุกระดับชั น โครงการภาคภาษาอังกฤษ  
ศ. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ โครงการ  Puppet theater อนุบาล ฝ่ายอนุบาล  
ศ. ๒๘ ธ.ค. ๕๕ โครงการ  สาธิตสุขใจปีใหม่อาเซียน ทุกระดับชั น ฝ่ายกิจการนักเรียน  
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วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / โครงการ ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
เดือนมกราคม ๒๕๕๖ 
ตลอดเดือนมกราคม โครงการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ชั น ป.๑-๖ หมวดพลานามัย  
๗ – ๑๑ ม.ค. ๕๖ โครงการ แข่งขันกระโดดเชือก ชั น ป.๑-๖ หมวดพลานามัย  
๗ – ๙ ม.ค. ๕๖ โครงการ สัปดาห์นัดพบผู้ปกครอง ทุกระดับชั น ฝ่ายวิชาการ  
๘-๑๐ ม.ค. ๕๖ โครงการ  English Quiz Game ชั น ป.๑-๖ โครงการภาคภาษาอังกฤษ  

ศ. ๑๑  ม.ค. ๕๖ 
โครงการ  ฝึกซ้อมอพยพไฟไหม้ -
แผ่นดินไหว 

ทุกระดับชั น หมวดสังคมฯ  

พ. ๑๖ ม.ค. ๕๖ โครงการ เล่นสนุกสุขขี สามัคคกีารละเลน่ไทย อนุบาล ฝ่ายอนุบาล  
อ. ๒๒  ม.ค. ๕๖ โครงการ  ทัศนศึกษา ชั น EP.1-2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  
พ. ๒๓  ม.ค. ๕๖ โครงการ  ทัศนศึกษา ชั น EP.3-4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  
พฤ. ๒๔  ม.ค. ๕๖ โครงการ  ทัศนศึกษา ชั น EP.5-6 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  
ศ. ๒๕ ม.ค. ๕๖ โครงการ  แข่งขันเปิด Dictionary ชั น ป.๑-๖ หมวดภาษาต่างประเทศ  
ศ. ๒๕ ม.ค. ๕๖ โครงการ หนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ อนุบาล ฝ่ายอนุบาล  
พ. ๓๐ ม.ค. ๕๖ โครงการ  ทัศนศึกษา อนุบาล ๑-๓ ฝ่ายอนุบาล  
พฤ. ๓๑  ม.ค. ๕๖ โครงการ  ทัศนศึกษา ชั น ป.๓  หมวดวิทยาศาสตร์  
เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
ศ. ๑ ก.พ. ๕๖ โครงการ  ทัศนศึกษา อนุบาล EP. ฝ่ายอนุบาล  
๒๖ – ๒๘  ก.พ. ๕๖ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๕ ชั น ป.๑-๖   
เดือนมีนาคม  ๒๕๕๖ 
ปลายเดือนมีนาคม ๕๖ โครงการ English Summer Camp K. ๑-๓ และ 

P.๑ 
โครงการภาคภาษาอังกฤษ  

เดือนเมษายน ๒๕๕๖ 
๑ – ๓๑ เมษายน ๕๖ โครงการ ภาคฤดูร้อน ชั นอนุบาล- 

ป.๖ 
ฝ่ายวิชาการ  

๑ – ๓๑ เมษายน ๕๖ โครงการ English Adventure Camp P.๒-๖ โครงการภาคภาษาอังกฤษ  
 

   
 
 
   (รองศาสตราจารย์นพคุณ  คุณา

ชีวะ) 
        ผู้อ านวยการ 

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายประถม) 

หน้า ๒ 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบ ผลการ

ประเมิน 
เดือนธันวาคม 2554    
โครงการแนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยม ชั น ป.6 หน่วยแนะแนว ดี 
โครงการหนูน้อยนักทดลอง อนุบาล ฝ่ายอนุบาล ดี 
โครงการน  าใจงาม นามเด็กสาธิต ทุกระดับชั น ฝ่ายอนุบาล ดี 
โครงการ Christmas week ทุกระดับชั น โครงการหลักสูตร EP ดี 
โครงการทัศนศึกษา ชั น ป.๕ หมวดภาษาอังกฤษ ดี 
โครงการทัศนศึกษา ชั น ป.๓ หมวดคณิตศาสตร์ ดี 
โครงการสาธิตราม งามน  าใจ   ดี 
โครงการการ์ดเท่ห์ เก๋ด้วยคอม อ.๓, ประถมศึกษา หมวดการงานฯ ดี 
โครงการสุขสันต์วันปีใหม่ ทุกระดับชั น ฝ่ายกิจการนักเรียน ดี 
เดือนมกราคม 2555    
โครงการปฏิบัติธรรมถวายพ่อหลวง(กาญจนบุรี)   ดี 
โครงการทัศนศึกษา ประถมศึกษา โครงการหลักสูตร EP ดี 
โครงการสัปดาห์นัดพบผู้ปกครอง ผู้ปกครองทุกระดับชั น ฝ่ายวิชาการ ดี 
โครงการท้าประลองปัญหาภาษาอังกฤษ ชั น ป.4-6 หมวดภาษาต่างประเทศ ดี 
โครงการมหัศจรรย์อารยธรรมอาเซียน ทุกระดับชั น หมวดศิลปะ ดี 
โครงการหนูน้อยชาววัง อนุบาล ฝ่ายอนุบาล ดี 
โครงการเล่นสนุกสุขขีสามัคคีกับการละเลน่ไทย อนุบาล ฝ่ายอนุบาล ดี 
โครงการเสริมสมรรถภาพ ประถมศึกษา หมวดพลานามัย ดี 
โครงการทัศนศึกษา (พาน้องท่องสวนสัตว์ดุสติ) ชั น ป.1 หมวดสังคมฯ ดี 
โครงการทัศนศึกษา (ท้องฟ้าจ าลอง เอกมัย) ชั น ป.2 หมวดการงานฯ ดี 
โครงการทัศนศึกษา ชั น ป.4 หมวดวิทยาศาสตร์ ดี 
โครงการหนึ่งห้องเรยีนหนึง่ผลติภัณฑ ์ อนุบาล ฝ่ายอนุบาล ดี 
โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ี ชั น ป.3-4 ฝ่ายกิจการพิเศษ ดี 
โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ี ชั น ป.5-6 ฝ่ายกิจการพิเศษ ดี 
เดือนกุมภาพันธ์ 2555    
โครงการทัศนศึกษา   ดี 

โครงการสนับสนุนวิชาการตามปฏิทินการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2/2554 
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โครงการทัศนศึกษา อนุบาล ฝ่ายอนุบาลและEP ดี 
โครงการปัจฉิมนิเทศ   ดี 

 
 
 
 
 
 

โครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  โครงการประกวดมารยาทไทย ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน 
2.  โครงการวันสุนทรภู่ 24  มิ.ย. 2554 หมวดภาษาไทย 
3.  โครงการวันไหว้ครู 7   ก.ค. 2554 ฝ่ายกิจการนักเรียน 
4.  โครงการถวายเทียนพรรษา 11 - 14  ก.ค.  2553 หมวดสังคมศึกษา 
5.  โครงการวันภาษาไทย 29  ก.ค.  2554 หมวดภาษาไทย 
6.  โครงการประกวดมารยาทไทย 
      (หน่วยงานภายนอก) 

25-28 ก.ค. 54 หน่วยแนะแนว 

7.  โครงการวันแม่แห่งชาติ 
     (ระลึกถึงพระคุณแม่) 

11  ส.ค.   2554 ฝ่ายกิจการนักเรียน 

8. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน 
9. โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน 
10. โครงการ  Christmas  fun fair 23  ธ.ค.  2554 โครงการภาค

ภาษาอังกฤษ 
หมวดภาษาต่างประเทศ 

11. โครงการสุขสันต์วันปีใหม่ 30  ธ.ค.  2554 ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 
 
 
 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
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1. โครงการตรวจสุขภาพทั่วไป  โรงเรียนจัดให้มีการวัดส่วนสูง  และชั่งน  าหนักนักเรียนเดือนละ 1 

ครั ง  โดยมีผู้ช่วยพยาบาลของโรงเรียน เป็นผู้ด าเนินการทุกวันที่ 1 ของเดือน 
 2. จัดหยอดวัคซีนโปลิโอ ให้แก่นักเรียนชั นอนุบาล 1-3  
                  ครั งที่  1   วันที่  18   มกราคม   2555 
                  ครั งที่  2   วันที่  15   กันยายน   2555 

3. จัดฉีดวัคซีน MMR ป้องกันโรค หัด  หัดเยอรมัน  คางทูม วันที่  25  มกราคม  2555  โดย
พยาบาลจากศูนย์สาธารณสุข (ศูนย์ 35) ให้กับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 1   

4. จัดฉีดวัคซีน DT   ป้องกันคอตีบ บาดทะยัก  วันที่ 25  มกราคม  2555  โดยพยาบาลจาก
ศูนย์สาธารณสุข  (ศูนย์ 35)   ให้แก่นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6  

5. ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ  ขาดทะยัก ไอกรน  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2555  โดยพยาบาลจาก
ศูนย์สาธารณสุข  (ศูนย์ 35)   ให้แก่นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 1  
 6.  โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข  ภาค  1/2554  และภาค 2 / 2554  เพ่ือให้เด็กออกก าลังกาย
ร่วมกันโดยใช้กิจกรรมเต้นโยคะ และแอโรบิค  มวยไทย  เบรนยิมส์  เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  (ระดับปฐมวัย) 
 7.  โครงการเตรียมความพร้อมกีฬาสาธิตสามัคคี     1 ก.ค. - 12 ต.ค. 54  เป็นการคัดตัว
นักกีฬาและฝึกทักษะด้านกีฬาให้พร้อมในการแข่งขันต่อไป 
 8. โครงการ กีฬาสีประจ าปี   26  สิงหาคม  2554  เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย  ให้นักเรียน
เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยแบ่งเป็นสีเน้นความสามัคคีในหมู่
คณะและการท างานเป็นทีม 
 9 .โครงการกีฬาสาธิตสามัคคี  16 - 22 ตุลาคม  2554  เพ่ือให้เด็กออกก าลังกายร่วมกันและ
เข้าใจกฎ กติกา  การแข่งขันชนิดกีฬาต่าง ๆ ได้สัมผัสกับบรรยากาศภายนอกโรงเรียน  และมีน  าใจเป็นนักกีฬา
เพ่ิมมากขึ น  พร้อมกับสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันของตน 

 

 

โครงการพฒันานักเรียนด้านสุขภาพอนามัย 
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อุปกรณ์และการให้บรกิารห้องสมดุ 
ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2553  -  30  กันยายน  2554 

 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
1 
 
 
 
 
 

เอกสารตีพิมพ์ (PRINTED DOCUMENT) 
จ านวนหนังสือทั งหมด 
หนังสือพิมพ์ 
– ภาษาไทย 
– ภาษาอังกฤษ 
วารสารและนิตยสาร 

 
18,585 เล่ม 

 
1 ชื่อเรื่อง 
1 ชื่อเรื่อง 
5 ชื่อเรื่อง 

2 เอกสารไม่ตีพิมพ์ (NON – PRINTED DOCUMENT) 
วัสดุเสริมการศึกษา 
– เทป 
– วิดีโอ 
– ซีดีรอมและ CAI 
– ลูกโลกขนาดใหญ่ตั งพื น 
– ลูกโลกขนาดกลางตั งโต๊ะ 
– ลูกโลกชนิดเป่าลม 
– ตุ๊กตาเพ่ือการศึกษา 
– สื่ออ่ืน ๆ เช่น เกม, แผ่นภาพ, หุ่นมือ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 
– โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
 

165 ม้วน 
270 ม้วน 
720 แผ่น 

1 ลูก 
4 ลูก 
7 ลูก 

148 ตัว 
253 รายการ 

 
1 โปรแกรม 

3 งานพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 
คัดเลือกและจัดซื อหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
คัดเลือกและจัดซื อวารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ 

 
1,297 ชื่อเรื่อง 

7 ชื่อเรื่อง 
4 งานวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด 

งานวิเคราะห์เลขหมู่และบันทึกข้อมูล 
ท าบาร์โค้ดยืม – คืนหนังสือ 

 
1,502 เล่ม 
1,502 เล่ม 

5 งานบริการ 
บริการยืม – คืนหนังสือแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในโรงเรียน 
บริการยืม – คืนหนังสือแก่นักเรียน 
บริการแนะแนวการอ่านหนังสือทั่วไป 
บริการวารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ 
บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 

 
1,003 เล่ม 
8,078 เล่ม 
5,555 ครั ง 
5 ชื่อเรื่อง 
5,555 ครั ง 

6 จ านวนผู้ใช้บริการห้องสมุดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553–30 กันยายน 2554 
เข้าใช้มากที่สุด เดือนมิถุนายน  2554 

 
4,492 ครั ง 
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เข้าใช้น้อยที่สุด เดือนมกราคม  2554 2,302 ครั ง 
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สถิติการเข้าใช้ห้องสมดุ ปีงบประมาณ 2555 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 

 
 

0 0
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งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ 

ประจ าปี  พ.ศ. 2554 
มิติหน่วยงาน - แผนงาน / งาน – กองทุน 

( หน่วยงานปกติ ) 
************************* 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
จ านวนเงิน   5,837,900  บาท 

ก.  แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา   จ านวนเงิน  5,837,900    บาท 
     1. งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์  จ านวนเงิน  5,837,900     บาท 
         1.1  กิจกรรมหลัก 
 - ฝึกปฏิบัติการห้องปฏิบัติการเรียนการสอน  จ านวนเงิน  5,837,900     บาท 
 กองทุนเพื่อการศึกษา จ านวนเงิน 4,837,900   บาท 
 1) งบบุคลากร     จ านวนเงิน  3,567,900     บาท 

1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  จ านวนเงิน              -     บาท 
1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
1.1.2 เงินสมทบกองทุนส ารองเลี ยงชีพ 

และสวัสดิการ    
1.2 ค่าจ้างประจ า    จ านวนเงิน              -     บาท 

1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างงบรายได้ 
1.2.2 ค่าตอบแทนการเลื่อนขั นพิเศษ  

      1.3 คา่จ้างชั่วคราว    จ านวนเงิน 3,567,900     บาท 
1.3.1 ค่าจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 
1.3.2 เงินสมทบทุนประกันสังคม 5%  

 2)  งบด าเนินงาน     จ านวนเงิน 1,270,000     บาท 
      2.1 ค่าตอบแทน    จ านวนเงิน    860,000     บาท 

2.1.1 ค่าเบี ยประชุมกรรมการ 
2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นให้ราชการ 
2.1.3 ค่าปฏิบัติงานรับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษา 

      2.2 ค่าใช้สอย    จ านวนเงิน    200,000     บาท 
      2.3 ค่าวัสด ุ     จ านวนเงิน    200,000     บาท 
      2.4 ค่าสาธารณูปโภค    จ านวนเงิน      10,000     บาท 
กองทุนสินทรัพย์ถาวร     จ านวนเงิน 1,000,000     บาท 
 1) งบลงทุน     จ านวนเงิน 1,000,000      บาท 
     1.1 ค่าครุภัณฑ์    จ านวนเงิน          572,500       บาท 

1.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวนเงิน   427,500       บาท 
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************************* 
ที่มา กองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 
 
  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ประถมศึกษา 
 ทุกมาตรฐานมีคุณภาพระดับดีขึ นไป  เรียงตามล าดับจากมาตรฐานที่ได้ดีเยี่ยม-ดีมาก ดังนี  
 1. มาตรฐานที่ 1  ระดับคุณภาพ 5  ระดับดีเยี่ยม 
 2. มาตรฐานที่ 2  ระดับคุณภาพ 5  ระดับดีเยี่ยม 
 3. มาตรฐานที่ 3  ระดับคุณภาพ 5  ระดับดีเยี่ยม 
 4. มาตรฐานที่ 4  ระดับคุณภาพ 5  ระดับดีเยี่ยม 
 5. มาตรฐานที่ 5  ระดับคุณภาพ 5  ระดับดีเยี่ยม 
 6. มาตรฐานที่ 7  ระดับคุณภาพ 5  ระดับดีเยี่ยม 
 7. มาตรฐานที่ 8  ระดับคุณภาพ 5  ระดับดีเยี่ยม 
 8. มาตรฐานที่ 10 ระดับคุณภาพ 5  ระดับดีเยี่ยม 
 9. มารตรฐาน 11 ระดับคุณภาพ 5  ระดับดีเยี่ยม 
 10. มาตรฐานที่ 12 ระดับคุณภาพ 5  ระดับดีเยี่ยม 
 11. มาตรฐานที่ 13 ระดับคุณภาพ 5  ระดับดีเยี่ยม 
 12. มาตรฐานที่ 6 ระดับคุณภาพ 4  ระดับดีมาก 
 13. มาตรฐานที่ 9 ระดับคุณภาพ 4  ระดับดีมาก 
 14. มาตรฐานที่ 14 ระดับคุณภาพ 4  ระดับดีมาก 
 15. มาตรฐานที่ 15 ระดับคุณภาพ 4  ระดับดีมาก 
 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ปฐมวัย 
 ทุกมาตรฐานมีคุณภาพระดับดีขึ นไป  เรียงตามล าดับจากมาตรฐานที่ได้ดีเยี่ยม-ดี ดังนี  
 1. มาตรฐานที่ 1  ระดับคุณภาพ 5  ระดับดีเยี่ยม 
 2. มาตรฐานที่ 2  ระดับคุณภาพ 5  ระดับดีเยี่ยม 
 3. มาตรฐานที่ 3  ระดับคุณภาพ 5  ระดับดีเยี่ยม 
 4. มาตรฐานที่ 4  ระดับคุณภาพ 5  ระดับดีเยี่ยม 
 5. มาตรฐานที่ 5  ระดับคุณภาพ 5  ระดับดีเยี่ยม 
 6. มาตรฐานที่ 6  ระดับคุณภาพ 5  ระดับดีเยี่ยม 
 7. มาตรฐานที่ 7  ระดับคุณภาพ 5  ระดับดีเยี่ยม 
 8. มาตรฐานที่ 10 ระดับคุณภาพ 5  ระดับดีเยี่ยม 
 9. มารตรฐาน 8  ระดับคุณภาพ 4  ระดับดีมาก 
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 10. มาตรฐานที่ 9 ระดับคุณภาพ 4  ระดับดีมาก 
 11. มาตรฐานที่ 11 ระดับคุณภาพ 4  ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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วันเปิดเรียน พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ รบัขวัญน้องใหม่  ผูกใจเดียวกัน 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



64 
 

 รายงานประจ าปี 2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการ Just Say NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ สวนสวยดว้ยมือหนู 
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โครงการ มือน้อยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
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โครงการ วันสุนทรภู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
(เลือกตั้งประธานนักเรียน) 
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โครงการ ถวายเทียนพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ ภาวนาจิต  เจรญิปัญญา 
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โครงการ ปลูกผักรักษ์ธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ พิธีไหว้ครู 
ประจ าปีการศึกษา 2554 
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โครงการ ประกวดมารยาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ วันภาษาไทย 
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โครงการ วันแม่ (ระลึกถึงพระคุณแม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ วันวิทยาศาสตร ์
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โครงการ English With Game 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ วันนัดพบผู้ปกครอง 
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โครงการ ปฏิบัติธรรมเพือ่ถวายพ่อหลวง 
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