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   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
มีนโยบายการศึกษาที่เน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นอันดับ
แรกเพราะโรงเรียนมีความเชื่อว่า “เมื่อผู้เรียน มีความสุข มีพัฒนาการ
ทางอารมณ์ด ี ผู้เรียนก็พร้อมที่จะเรียนรู้ทุกสิ่ง   อย่างมีประสิทธิภาพ” 

             จากนโยบายข้างต้น     โรงเรียนจึงได้จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ 
                                   นักเรียนมีความสุข  เมื่อก้าวเข้ามาในโรงเรียน อาทิ สภาพบรรยากาศ  
                                      ของโรงเรียนร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ดอก ไม้ใบ   นานาชนิด  มีห้องเรียนห้องน  า 
                                      ที่สะอาด  มีเครื่องเล่นและมุมต่าง ๆ ทั งในห้องเรียน  ห้องสมุด  และ 
                                      รอบ ๆ โรงเรียนให้เด็กได้เรียนรู้ตลอดเวลา  โรงเรียนยังใช้เสียงเพลง
เพ่ือกล่อมเกลาอารมณ์ของเด็กให้สดชื่น  และเยือกเย็นลง  เพ่ือลดความก้าวร้าวในตัวเด็ก  ตั งแต่เด็กเข้า
มาในโรงเรียน  และยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกทั งช่วยพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เป็นเด็กที่มีร่างกายแข็งแรง  
มีอารมณ์สุนทรีย์  และมองโลกงดงามอีกด้วย 
 ในด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรตลอดเวลา ให้ทันสมัย
ที่สุด  มีการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือก
เรียนรู้ในสิ่งที่นักเรียนต้องการ  เพ่ือค้นหาความถนัดของตน  การเรียนการสอนจะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และเน้นให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมากที่สุด  ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเต็มตามขีด
ความสามารถ 
 สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นปณิธานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) ที่จะ
พยายามท าทุกสิ่งทุกอย่างให้นักเรียนของเราเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง  จิตใจงดงาม  มีความรอบรู้  และมี
ความรู้ความสามารถที่จะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไป 
 
 
 
      (รองศาสตราจารย์นพคุณ   คุณาชีวะ) 
       รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
             ผู้อ านวยการ 
 

 

 

 

 

 

สารจากผู้อ านวยการ 
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ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรัชญา  ปณธิาน   วิสัยทัศน์    

 
ปรัชญา  (Philosophy) 

            การศึกษา  คือ  ทางแห่งปัญญาเพื่อพัฒนาชีวิต 
 

 
ปณิธาน (Will) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่ายประถม)  
จะมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี    มีคุณธรรม  เป็นคนเก่ง  
เป็ นคนมีความสุข  และ เป็ นบุคคลใฝ่ 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)  
 

 

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) 
 

 
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)  
 

เป้าประสงค์  (Goals)  
 
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการและบริการที่ทันสมัย  โปร่งใส  และได้มาตรฐานสากล 
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี  ปลอดภัย  และเอื อต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียน 
3. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 
4. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมที่เหมาะสม  และพึงพอใจการด าเนินงานของโรงเรียน 
5. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาคบังคับ  โดยเน้นผู้ เรียนเป็น

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
ภาษาอังกฤษ     มีนิสัยรักการอ่าน 

5.8 เป็นผู้รู้จักเหตุ  รู้จักผล  และสามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบตามหลัก
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 

5.9 เป็นผู้รู้จักคุณค่า  และเข้าใจพื นฐานหลักพุทธศาสนา  และสามารถน ามาประยุกต์
ให้เกิด ประโยชน์  และความสุขต่อตนเองและสังคม 

5.10 ให้มีทัศนคติ  และนิสัยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ศิลปะ  ธรรมชาติและ    
       สิ่งแวดล้อมของชาติ 
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ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
     ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์        มีความหมายดังนี  

    ดอกสีชมพูอ่อน     หมายถึง       ความรักของพ่อแม่และครู 
     ออกดอกเป็นช่อกระจุก หมายถึง        ความสามัคคี 
     ลักษณะไม้ยืนต้น           หมายถึง        ความมั่นคงแข็งแรง 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับโรงเรียน 
 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
                             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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 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนขึ นโดยบุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องตามการปฏิรูปการศึกษาและสอดรับกับ
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ดังนี  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 กลยุทธ์ที่ 1    ปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ที่ 2     เสริมสร้างทักษะเทคนิค และวิธีการสอนส าหรับเด็กพิเศษ 
 กลยุทธ์ที่ 3    สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพของนักเรียนโดยใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน  

เพื่อด ารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2       ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้พร้อมที่จะเป็นแหล่ง 
  ปฏิบัติการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการเรียนรู้และ   

การบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับระบบการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ยุคดิจิตอล 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบริการ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการวางแผนแบบครบวงจร (PDCA) 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานการให้บริการข้อมูลและข่าวสาร 
 กลยุทธ์ที่ 4       สร้างพลังร่วมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ 5        จัดการด้านงบประมาณเข้าสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น 
  ผลงานตามยุทธศาสตร์ 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 7 เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์การ 

  แห่งการเรียนรู้   (LO) 
 

แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  (ฝ่ายประถม) 
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          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   การฝึกทักษะด้านอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 
 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ประชาชนเสริมสร้าง 

  ความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างจริยธรรม ท านุบ ารุง 
 ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และอนุรักษ์ 
 สิ่งแวดล้อม 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการศึกษา 
 กลยุทธ์ สานสัมพนัธ์โรงเรียน บ้าน และชุมชน 
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รองศาสตราจารย์นพคุณ   คุณาชีวะ 
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

  อ.ยุวธิดา  ค าปวน    อ.มานพ สอนศิริ            อ.ศักดิ์ชัย  ง้าวนาเสียว         อ.ยุวรี   อยู่เจริญ 
     รองผู้อ านวยการ                    รองผู้อ านวยการ                   รองผู้อ านวยการ              รองผู้อ านวยการ 
        ฝ่ายวิชาการ                 ฝ่ายนโยบายและแผน                ฝ่ายบริหาร                  ฝ่ายธุรการ 
 
 
  
 
 
 
     

   อ.สิริมงคล  สุวรรณผา              อ.ทยิดา   เลิศชนะ             อ.ทิพวัลย์   บริพันธ์ 
                   รองผู้อ านวยการ            รองผู้อ านวยการ               รองผู้อ านวยการ  
                 ฝ่ายกิจการนักเรียน            ฝ่ายกิจการพเิศษ                   ฝ่ายสวัสดิการ       
 
 

คณะผู้บริหาร 
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  Mr.John  James   Martin                                         อ.ดลฤดี  รัตนประสาท         
        หัวหน้าโครงการภาคภาษาอังกฤษ                       หัวหน้าโครงการศูนย์การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        อ.เอื้ออารีย์   ทองพิทักษ์ 
                                                          หัวหน้าระดับปฐมวัย 

 

 

 

 

หัวหน้าโครงการ 
 

หัวหน้าระดับ 
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\ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   อ.จิตรานนท์   ค าชนแดน           อ.ชุติกาญจน์  จันใด            อ.อรชุลี   นิราศรพ   
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์    หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย    หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษา 
                     และพลศึกษา 

 
 
    
    
 
         
 
 
       อ.พัลลภ   คงนุรัตน์             อ.กาหลง  รอดแก้ว              อ.อนุชิต  สอนสีดา         
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา   หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ         
     ศาสนา และวัฒนธรรม                                                    และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 

อ.ยุธิดา   ค าปวน 
รักษาราชการแทน 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

อ.ปัญชลีย์  รัตนสิงห์ขรณ์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระศลิปะ 
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ผู้บริหาร 
 

รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
    ประกาศนียบัตรชั นสูงวิชาเฉพาะ(การสอนภาษาไทย) , 
    ค.บ.(มัธยมศึกษา) , ค.ม. (การสอนภาษาไทย)  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 านวยการฝ่ายธุรการ 
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

    ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)  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 
 
น.ส.ทิพวัลย์ บริพันธ ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายสวัสดิการ 
    ค.บ.(การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันราชภัฏสงขลา  
     (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 

รายนามผู้บริหาร  คณาจารย์   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

(ฝ่ายประถม) 
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โครงการหลักสูตรภาคปกติ 

 

ระดับปฐมวัย 
นางเอื ออารี ทองพิทักษ์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏพระนคร  หัวหน้าระดับ 
    กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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.สุภาวดี โสภาวัจน์  ศษ.บ.(การปฐมวัยศึกษา)  (หลักสูตร 5 ปี)   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 
ระดับประถมศึกษา 
หมวดวิชาภาษาไทย 
น.ส.ชุติกาญจน์ จันใด  ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หัวหน้าหมวด  

ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นายมานพ สอนศิริ  ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ ์
    ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นางเสาวณีย์ แก้ววิฑูรย์  ศษ.บ.(ภาษาไทย) , ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.พัชณี  หนูพยัน  ศษ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 , ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)  
    มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นางชุติมา   ขุนแสง  ศษ.บ.(ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
น.ส.อนุศรา โกงเหลง  ศษ.บ.(การประถมศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นายปัณณวิชญ์ พนานุการศิลป์ ศศ.บ.(ภาษาไทย) (หลักสูตร 5 ปี)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
น.ส.กิตติมา สินสืบผล  ศศ.บ.(ภาษาไทย) (หลักสูตร 5 ปี)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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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) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    

น.ส.ประภสัสร จันทสาโร  ค.บ.(การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2  สถาบันราชภัฏสวนสุนนัทา 
    ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นางวรรณ ี น่วมทนง  ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
              (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
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) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
น.ส.ปิยะวรรณ ศรีช่วย  ศษ.บ.(วัดผลการศึกษา) , ศษ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา) 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 
น.ส.นริสรา เกษศรี  ศษ.บ.(การสอนวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
หมวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นายพัลลภ คงนุรัตน ์  ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  หัวหน้าหมวด 
    กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.ทิพวัลย ์ บริพันธ์  ค.บ.(การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันราชภัฏสงขลา      
    (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)  
นายศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว กศ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร    
               (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)     
 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 
นายจีระศักดิ์ ทวีเงิน  ศษ.บ.(สังคมศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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หมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
น.ส.อรชุลี  นิราศรพ  วท.บ.(พลศึกษา) , กศ.ม.(พลศึกษา)     หัวหน้าหมวด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นายวินวงศ์ ว่องสันตติวานิช วท.บ.(พลศึกษา) , กศ.ม.(พลศึกษา)   

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
นายสถาน  การัมย์  วท.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
หมวดวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
นางปัญชลีย์ รัตนสิงห์ขรณ ์ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทยศึกษา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ หัวหน้าหมวด 
    ศษ.ม.(พื นฐานการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นายภัทรวงษ์ วัจนะรัตน์  ค.บ.(ดนตรีสากล) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
    (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
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) สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล   
                ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นายเอกวัชร พรจินดา  บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
    (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)  
น.ส.ศรีประภา โชติคุณเศรษฐ คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
    
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ  
น.ส.ยุวธิดา ค าปวน  ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รักษาราชการแทนหัวหน้าหมวด 
    กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
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 
    (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
น.ส.วรรณนิภา วงค์ปัญญา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
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โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

 

ผศ.อาภาพร พงษ์มาลา  ที่ปรึกษาโครงการภาคภาษาอังกฤษ 
วท.บ.(พฤกษศาสตร์) , ค.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 

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

 
นางลักขณา แก้วตระกูล ค.บ.(ประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 ,       รองหัวหน้าโครงการ 
    ศศ.ม(จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

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.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 
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  ก าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยทองสุข 
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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’s Degree in English จาก Pua University, France 
Mr.Lukasxz  Marcin  Salita  M.A. (The field of Economic, Faculty of Humanities)   
    จาก  Polonia University in Czestochowa 
Mr.Ali  Loftian   Bachelor’s Degree in Civil Engineering  จาก Islamic Azad University 
Mr.Christophe  Ryan  Lund  B.A.(Environmental Studies/Biology) จาก University of California 
Miss.Xiaomeng  Gu  M.Ed. (Educational Administration) จาก มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นางลักขณา แก้วตระกูล ค.บ.(ประถมศึกษา)  เกียรตินิยมอันดับ 2 , ศศ.ม (จิตวิทยาพัฒนาการ)   
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
น.ส.ค าขวัญ ชูเอียด  กศ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 , ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะ 
    ภาษาต่างประเทศ)  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 
    (ศกึษาต่อระดับปริญญาโท) 
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 
น.ส.ราตรี  บุตรพรม  ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทยศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
น.ส.กมลชนก สุขสุวรรน์  อ.บ.(ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

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

(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)  
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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โครงสร้างสายงานบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 

 

หัวหนา้ระดับ หัวหนา้หมวด 

หัวหนา้หน่วย 

คณะกรรมการด าเนินงานของโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อ านวยการ คณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 

สภามหาวิทยาลัยรามค าแหง 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายนโยบายและแผน 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายกจิการนักเรียน 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายกจิการพเิศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายธุรการ 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายสวสัดิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายธุรการ 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายธุรการ 
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 ฝา่ยนโยบายและแผน 

ฝา่ยกิจการนักเรียน ฝา่ยวิชาการ ฝา่ยธุรการ ฝา่ยบริหาร 

ฝา่ยกิจการพิเศษ ฝา่ยสวัสดิการ 

งานการศึกษาปฐมวัย 

-  หลักสูตรภาคปกต ิ

-  หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

-  โครงการเด็กพเิศษ 

งานประถมศกึษา 

-  หลักสูตรภาคปกต ิ

-  หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

-  โครงการเด็กพเิศษ 

งานบริการการศกึษา 

-  หน่วยทะเบียนนักเรียน 

-  หน่วยวัดและประเมินผล 

งานบริการวิชาการ 

-  หน่วยบรกิารวิชาการ 

-  หน่วยฝึกสอน/ฝึกงาน 

งานนวัตกรรมการศึกษา 

-  หน่วยนิเทศการสอน 

-  หน่วยส่งเสรมิวิจัยการเรียน 

    การสอน 

-  หน่วยพัฒนาและประเมินหลักสูตร 

-  ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 

 

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

-  หน่วยอาคารสถานที ่

-  หน่วยยานพาหนะ 

-  หน่วยสาธารณูปโภค 

งานรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 

-  หน่วยรักษาความปลอดภัย 

-  หน่วยบรหิารสินทรัพย์ 

 

งานบริหารและธุรการ 

-  หน่วยสารบรรณ 

-  หน่วยการเจ้าหนา้ที ่

-  หน่วยผลิตเอกสาร 

งานคลังและพัสด ุ

-  หน่วยการเงินและบญัช ี

-  หน่วยพัสด ุ

 

งานการปกครอง 

-  หน่วยวินัยนักเรียน 

-  หน่วยติดตามความประพฤต ิ

-  หน่วยระเบียบวินัยและข้อบงัคบั 

งานกิจการนักเรียน 

-  หน่วยแนะแนวและกิจการนักเรียน 

-  หน่วยพัฒนาองค์กรนักเรียน 

 

งานงบประมาณ 

-  หน่วยแผนและงบประมาณ 

-  หน่วยโครงสรา้ง  อัตราก าลัง และ 

    ติดตามประเมินผล 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

-  หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

-  หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา 

งานวิจัยข้อมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-  หน่วยวิจัยสถาบัน 

-  หน่วยข้อมูลสารสนเทศ 

-  หน่วยจัดระบบบรหิารสารสนเทศ 

งานสวัสดิการ 

-  หน่วยสวัสดกิารทั่วไป 

-  หน่วยอนามัย 

งานโภชนาการ 

-  หน่วยประกอบการอาหาร 

-  หน่วยตรวจสอบคุณภาพอาหาร 

งานสหกรณ์โรงเรียน 

 

งานโครงการและกิจกรรมพิเศษ 

-  หน่วยประชาสัมพันธ ์

-  หน่วยโครงการและกิจกรรม  

    โรงเรียน 

-  หน่วยโสตทัศนศึกษา 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วน

งาน 
 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค 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  การพัฒนา
บุคลากร  การสรุปผลงานประจ าปี  งานวิจัยการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลเว็บไซต์ และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร 
 3.  ฝ่ายบริหาร   รับผิดชอบงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ดูแลรักษาความสะอาด ท านุ
บ ารุงอาคารสถานที่  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ดูแลความปลอดภัย ให้บริการสถานที่แก่ชุมชน 
งานยานพาหนะ  การใช้  เก็บรักษา  ซ่อมบ ารุง ตรวจสภาพตามก าหนดเวลา  ให้บริการรถโรงเรียน    
งานสาธารณูปโภค บริการน  าดื่ม น  าใช้ ไฟฟ้า 

4.   ฝ่ายธุรการ  รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ  การเจ้าหน้าที่ ผลิตเอกสาร งานคลังและ
พัสดุ การเงิน  บัญชี 

5. ฝ่ายกิจการนักเรียน รับผิดชอบงานกิจกรรมของนักเรียน โครงการกีฬา  โครงการพิเศษเวร
ประจ าวัน ทุนการศึกษาและรางวัล  ปกครองและติดตามความประพฤติ งานอนามัยโรงเรียน 

6. ฝ่ายสวัสดิการ   รับผิดชอบงานสวัสดิการโรงเรียน สหกรณ์โรงเรียน หน่วยโภชนาการการ
ประกันอุบัติเหต ุ

7.   ฝ่ายกิจการพิเศษ  รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ น 
งานโสตทัศนศึกษา  
 การบริหารงานของโรงเรียนมี รองผู้อ านวยการรับผิดชอบดูแล  7  คน  นอกจากนี โรงเรียนมี
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  19  คน  คณะกรรมการสถานศึกษา  16 คน  คณะกรรมการวิชาการ  17   
คน  คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  13  คน  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  11  คน  คณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจัย  9  คน คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์  12  คน คณะกรรมการเหล่านี มีหน้าที่วางแผน
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

ระบบโครงสร้าง 



21 
 
     

 

 

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

 กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 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) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
หน่วยวัดและประเมินผล 
น.ส.สิริรัตน์ 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 ซิรัมย์  หัวหน้าหน่วยส่งเสริมวิจัยการเรียนการสอน 

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

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน 

ฝ่ายวิชาการ 
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ศูนย์ส่ือการเรียนรู้ 
น.ส.ฐานียา สุทีวรรน์  หัวหน้าหน่วยบริการห้องสมุด 

ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
    กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
น.ส.นิภานันท์ จูฑะวนิช ศศ.บ.(สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
น.ส.กนกพร สิทธิชัยวรบุตร ศศ.บ.(สารสนเทศศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
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 หัวหน้างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้างานวิจัยข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 

    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) 
 
 
 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
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นายศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
และรักษาราชการแทน หัวหน้างานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ และงานรักษาความปลอดภัย 
กศ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
งานอาคารสถานที่ 
นายทิณกร ตรีไชย  วท.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
นายอรรถพล กลิ่นรัก  ปวช.(ไฟฟ้า) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 
นายส าเริง กรีอรรถ  ประถมศึกษาตอนต้น 
นายอาทร อินอ่อน  ประถมศึกษาตอนปลาย 
 
งานยานพาหนะ 
นายสัมพันธ์ เรืองศรี  วท.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
นายโสภณ ทองหล่อ  มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 

นางยุวรี  อยู่เจริญ  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ 
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

งานบริหารและธรุการ 
น.ส.นิธินันท์ อุทิศ  หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

และรักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยสารบรรณ หัวหน้าหน่วย
การเจ้าหน้าทีแ่ละหัวหน้าหน่วยผลิตเอกสาร 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) , รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

น.ส.ทิพย์วาภรณ์ มุลคุตร  มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี) 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
 

ฝ่ายธุรการ 
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หน่วยสารบรรณ 
นายภัทรพล ม่วงสีสันต์ ปวส.(การบัญชี) โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา 
     (ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี) 
หน่วยการเจ้าหน้าที่ 
นางฉัตรชนก พุ่มกระจ่าง ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) , ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
งานคลังและพัสดุ 
น.ส.ศิริรัตน์ วิชาธรรม หัวหน้างานคลังและพัสดุ 

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

หน่วยการเงินและบัญชี 
น.ส.ภิตินันท์ ภูม ี  หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี 

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

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

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หน่วยพัสดุ 
น.ส.เสาวคนธ์ สุ่มมาตย์  หัวหน้าหน่วยพัสดุ 

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) , บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
นางสันติยา มัสกา  ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
น.ส.ศรีวิภา สว่างสุข  ปวส.(การบัญชี)  โรงเรียนรัตนพาณิชยการ  

   (ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี) 
 
 
 
 

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

 กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ฝ่ายกิจการนักเรยีน 
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งานการปกครอง 
นางวรรณี น่วมทนง หัวหน้างานการปกครอง 
    ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
             (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
 
หน่วยแนะแนวและกิจการนักเรียน 
นางเบญจพร สุทธิตังกวิเชียร หัวหน้าหน่วยแนะแนวและกิจการนักเรียน 
   ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
น.ส.นันท์นลิน สีแก่นวงค์  วท.บ. (จิตวิทยาการบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนว) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
พี่เลี้ยง 
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.(รัฐศาสตร์บริหารัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
น.ส.สุมาลี บัวสิงห์  มัธยมศึกษาตอนต้น 
น.ส.อาภาภรณ์ จันเพ็ง  มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 

 
น.ส.ทิพวัลย์ บริพันธ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายสวัสดิการ 
    และรักษาราชการแทน หัวหน้างานสวัสดิการ  
     หัวหน้างานโภชนาการ และหัวหน้างานสหกรณ์ 
    ค.บ.(การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันราชภัฏสงขลา  
     (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
หน่วยอนามัย 
นางทัชฌา สุทธิตังกวิเชียร บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
                                                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ฝ่ายสวัสดิการ 
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หน่วยโภชนาการ 
น.ส.ผมหอม เสาว์โมกข์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฎจันทรเกษม 
นางทฤตมณ อวนศรี  มัธยมศึกษาตอนต้น 
นางกรวิภา สมประเสริฐ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
นางบุบผา บงสันเทียะ มัธยมศึกษาตอนต้น 
นายประทุม สุมามั่น  ประถมศึกษาตอนต้น 
นายไพโรจน์ นวนเกิด  มัธยมศึกษาตอนต้น 
นายวินัย  ศิริไพบูลย์ ปวช.(ช่างไฟฟ้า) วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 
นางอุษา  อ่ิมเพ็ง  มัธยมศึกษาตอนต้น 
นายสงกา ภูเทียมศรี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
นางธัญธร มงคลชนก มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
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 เสน่ห์  ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
น.ส.อชิรญา อรรถผลศีล ศษ.บ.(โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 
 
 
 

 
 
 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 
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 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  (ฝ่ายประถม)  เป็นหน่วยงานร่วมผลิตบัณฑิต  สาขา
ศึกษาศาสตร์  เป็นแหล่งฝึกสอน  ฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพครู  และทดลองปฏิบัติการสอน การใช้
นวัตกรรม  และเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ ๆ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา  โรงเรียนจะเป็นต้นแบบ
ในการจัดการศึกษา  การบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียน  ในระดับ
ปฐมวัย  และประถมศึกษา  ให้เติบโตและมีพัฒนาการเต็มศักยภาพแห่งตน  เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของ
สังคม  นอกจากนี ยังเป็นหน่วยงานที่บริการ  เผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม  เป็นแหล่งศึกษา  ดูงาน  และ
ร่วมมือกับบุคลากรและสถาบันต่าง  ๆในการค้นคว้า  ทดลอง  วิจัย  และพัฒนางานทางการศึกษา 
 โรงเรียนจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้อีกแห่งหนึ่ง  ที่เป็นโรงเรียนทางเลือกส าหรับนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั นพื นฐาน  โรงเรียนมีแนวการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  เป็นหลักด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

1. ส่งเสริมพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน  ให้เด็กมีความพร้อมในด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  
สังคมและสติปัญญา 

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

3. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเด็กโดยค านึงถึงความสามารถ  และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

4. ปลูกฝังและสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง  มีคุณธรรมมีความคิดสร้างสรรค์  
และกล้าแสดงออกในแนวทางแห่งประชาธิปไตย 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีสัมพันธภาพอันดีงามต่อกัน  ในการส่งเสริมและให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนเพ่ือการพัฒนาเด็กในทุก ๆ ด้าน 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 

นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (POLICY) 
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1. เป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ  และรู้จักแสวงหาความรู้  
และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคสมัย 

2. เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจิตใจร่าเริงแจ่มใส  เป็นผู้น าในสังคมไทย
รู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือลดปัญหาสังคมในปัจจุบัน  พร้อมทั งเป็น
ประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต 

3. ให้ผู้เรียนน าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตของตน  และอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข 

4. เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นวิธีการเรียนการสอนใหม่  ๆ โดยใช้กิจกรรมที่ยึดผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  พร้อมทั งฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถแก้ไขปัญหาและกล้าแสดงออก
ตามแนวทางประชาธิปไตย 

5. เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างเอกภาพของชาติ  โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกัน  รวมทั ง
โรงเรียนจะพัฒนาหลักสูตรบางส่วนให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 ระดับปฐมวัย 
 

1. ส่งเสริมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เด็กมีความพร้อมในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา กล้าคิด  กล้าแสดงออก  โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการฟัง พูด อ่าน เขียนเบื องต้น ในลักษณะการเล่นปนเรียน 
โดยน าสื่อการเรียนการสอนมาประกอบที่มุ่งเน้นต่อธรรมชาติพื นฐานและความสนใจ 
ของเด็ก 

3. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเด็ก โดยค านึงถึงความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

4. ปลูกฝังและสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม มีความคิด
สร้างสรรค์และกล้าแสดงออกในแนวทางแห่งประชาธิปไตย 

5. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารกันระหว่างผู้ปกครอง และครู ให้ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน การ
รับผิดชอบการเรียนของเด็กและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

นโยบายการพัฒนาเด็กประถมศกึษา 
 

นโยบายการพัฒนาเดก็โครงการภาคภาษาองักฤษ

ภาษาอังกฤษ 
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 ระดับประถมศึกษา 
 

1. เน้นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มศักยภาพ และรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยสามารถน าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย 

2. เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความมั่นใจ กล้าคิดกล้าแสดงออก มีความ    
ร่าเริง แจ่มใส และเป็นผู้น าที่ดี 

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

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์ 
6. เน้นการศึกษา โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกัน รวมทั งจะมีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม

กับสภาพปัจจุบัน และความต้องการของผู้เรียน 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ในการส่งเสริมและให้ ความ

ร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเด็กในทุก ๆ ด้าน 
 
 
 

 

 
 

 
1.  ด้านการพัฒนาทักษะ มุ่งพัฒนาทักษะในทุก ๆ ด้าน  ได้แก่   

- ทักษะด้านการรับรู้และความสนใจ 
- ทักษะด้านสังคม 
- ทักษะด้านกล้ามเนื อ 
- ทักษะความพร้อมทางด้านวิชาการ 
- ทักษะทางด้านอารมณ์  

 2.  ด้านการเรียนร่วมกับเด็กปกติ  ให้ผู้เรียนเรียนร่วมกับเด็กปกติ เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางสังคม 
และสามารถเรียนรู้วิธีการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข      นอกจากนี มีการฝึกอาชีพ  
ส่งเสริมตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้ในชีวิตและประกอบ
อาชีพในอนาคต 
 
 

นโยบายการพัฒนาเด็กโครงการศูนย์การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 
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 ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับประถมศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง  (ฝ่ายประถม)  มีจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ  และมีจุดมุ่งหมายเฉพาะของ
โรงเรียนที่ต้องการเน้นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะ  ดังนี  

1. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี  มีความเชื่อมั่นและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
2. เป็นผู้มีจิตใจดีงาม  ฉลาดและรู้จักเลือกสรรสิ่งที่ก่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน รู้จัก

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

ประเพณีของไทยและสากล 
5. เป็นผู้มีวินัย  มีความรับผิดชอบและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง  สามารถเป็นผู้น า  

และผู้ตามที่ดีตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
6. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์  และสามารถปรับตัวได้ดีตามยุคสมัยและวิทยาการใหม่  ๆ และ

สามารถประสานประโยชน์ท างานร่วมกับกลุ่มหรือหมู่คณะได้ด้วยความสามัคคี  และรู้จัก
การเสียสละ 

7. เป็นผู้มีทักษะพื นฐานที่ดีในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มีนิสัย
รักการอ่าน 

8. เป็นผู้รู้จักเหตุ  รู้จักผล  และสามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบตามหลักและ
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 

9. เป็นผู้รู้จักคุณค่าและเข้าใจพื นฐานหลักพุทธศาสนา  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์และความสุขต่อตนเองและสังคม 

10. มีทัศนคติและนิสัยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ศิลปะ  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
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ตอนที่  2  ผลงานนักเรียน ประจ าปี 2556 
 

ผลงานนักเรยีนประจ าปีการศกึษา 2556 
 

 

 

 

 

พิธีมอบถ้วยรางวัล – โล่เกียรติยศและทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
โดยบริษัทเสริมปัญญา วนัที่ 17 มีนาคม 2556  ณ โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพมหานคร 

 
รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับท่ี 1 ของประเทศ 
ด.ช.ภณภพ  ตันติสุวณิชย์กุล 
ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
 
 
 
 

รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับท่ี 1 ของประเทศ 
ด.ช.ศิระ  ดวงเนตร 
ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
 
 
 

 
รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับท่ี 1 ของกรุเทพมหานคร (ภาค) 
ด.ช.กิจการ  น าสว่างรุ่งเรือง 
ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
 
 

 

ผลงานนักรียนดเีด่น ภาคเรียนที่ 1/2556 
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พิธีมอบทุนการศึกษา 
เนื่องในงานบ าเพ็ญกุศลวันอดีตเจ้าอาวาสและฉลองปริยญธรรม ปีที่ 14 

ณ วัดเทพลีลา พระอารามหลวง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556 

 

รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษา จ านวน 10 คน 

ด.ญ.วิชญาพร  นาคบวรวิจิตร    ชั นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ด.ญ.อินท์นรี  มิ่งขวัญ     ชั นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ด.ญ.ทยา  มหานพวงศ์ชัย    ชั นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ด.ช.กรณ์พงศ์  ชวิทย์ฤทัยกุล    ชั นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ด.ช.ศิระ  ดวงเนตร     ชั นประถมศึกษาปีท่ี 4 
ด.ญ.เปมิกา  ทาปทา     ชั นประถมศึกษาปีท่ี 4 
ด.ช.พนธกร  ทาปทา     ชั นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ด.ญ.ปาณิสรา  ใจพุก     ชั นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ด.ญ.วรรณกร  ช่างไม้     ชั นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ด.ญ.กานต์พิชชา  ทองจุล    ชั นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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การแข่งขันว่ายน้ า 
รายการ NONTHABURI CHAMPIONSHIP 

ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2556 

 
 

 

 

 

 

 

 

ด.ญ.อภิชญา  เฟื่องฟุ้ง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/2Ep.  รุ่นอายุ 7 ขวบ กลุ่ม C 
      เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 25 เมตร 
      เหรียญทองแดง กรรเชียง 25 เมตร 
ด.ญ.ศุภากร  จันฤาไชย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/1   รุ่นอายุ 7 ขวบ กลุ่ม C 
      เหรียญทองแดง เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร 
      เหรียญทองแดง กรรเชียง 25 เมตร 
      เหรียญทองแดง กบ 25 เมตร 
ด.ญ.จิดาภา ศรีวรนันท์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/3   รุ่นอายุ ๗ ขวบ กลุ่ม C 
      3 เหรียญทอง (ฟรีสไตล์ 25 เมตร กรรเชียง 25 เมตร กบ 25 เมตร) 
      1 เหรียญเงิน กรรเชียง 50 เมตร 
      2 เหรียญทองแดง ผีเสื อ 50 เมตร ฟรีสไตล์ 50 เมตร  
ด.ญ.ภิญญาภัทร  ศิริรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/1Ep.  รุ่นอายุ 8 ขวบ กลุ่ม B 
      เหรียญทองแดง เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร 
      เหรียญทองแดง กบ 25 เมตร 
ด.ญ.รมิดา ศรีวรนันท์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/2   รุ่นอายุ ค ขวบ กลุ่ม B 
      เหรียญทอง เตะขาฟรี 25 เมตร 
      2 เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 50 เมตร ผีเสื อ 25 เมตร 
      เหรียญทองแดง กรรเชียง25เมตร  
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เด็กหญิงณฐชนก  ตันวรรณรักษ์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 Ep. 

 
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟและได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ คลาส E หญิง 
    รายการพีทีทีกอล์ฟจูเนียร์ โอเพ่น 2013 
    ณ สนามอิมพีเรียลเลควิวกอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 
2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ คลาส E หญิง 
    รายการ U.S. Kids Golf Junior Championship 2013 
    ณ สนามยูนิแลนด์กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 
3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ คลาส E หญิง ของสหพันธ์กีฬาสากล 
    รายการเพียว-ไอเอสเอฟ กอล์ฟ พรีเมียร์ชิพ 2013 
    ณ สนามยูนิโก้ กรองเด้ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 
และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ 3 รายการ 
ดังนี  
1. รายการ Junior World Golf Championship 2013  
    ณ เมืองซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2556 
2. รายการ World Masters of Junior Golf 2013 
    ณ เมืองลาสเวกัส เนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2556 
3. รายการ U.S. Kids Golf World Championship 2013 
    ณ เมืองไพน์เฮิรสต์ นอร์ธแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2556 
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เด็กชายมณฑ์ปราชญ์  ตันวรรณรักษ์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/2 Ep. 

 
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟและได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ คลาส F ชาย 
    รายการ U.S.Kids Golf Junior Championship 2013 
    ณ สนามยูนิแลนด์กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556  
2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ คลาส F ชาย ของสหพันธ์กีฬาสากล 
    รายการเพียว-ไอเอสเอฟ กอล์ฟ พรีเมียร์ชิพ 2013 
    ณ สนามยูนิโก้ กรองเด้ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556  
3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ คลาส F ชาย ของสหพันธ์กีฬาสากล 
    รายการการบินไทย-ไอเอสเอฟ กอล์ฟ พรีเมียร์ชิพ 2013 
    ณ สนามยูนิโก้ กรองเด้ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 
 และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ 3 รายการ 
ดังนี  
1. รายการ San Diego Junior Master 2013 
    ณ เมืองซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2556 
2. รายการ World Masters of Junior Golf 2013 
    ณ เมืองลาสเวกัส เนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2556 
3. รายการ U.S. Kids Golf World Championship 2013 
    ณ เมืองไพน์เฮิรสต์ นอร์ธแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2556 
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การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 29  
“มหาสารคามเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 18-29 มีนาคม 2556 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ่ าโพธิ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 และ 

เด็กหญิงกานติพิชชา  ทองจุล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 

ตัวแทนนักกีฬายิมนาสติก เขต 10 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน   

การแข่งขันยิมนาสติก สปอร์ต แอโรบิก  ประเภทเยาวชนทรีโอ 
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การแข่งขันว่ายน้ า 
รายการแข่งขันว่ายน้ า ภูติอนันต์ คร้ังที่ 14 

ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2556 

 

 

 

 

ประเภทเดี่ยว 
ด.ญ.กชพร  อรรถกิจบัญชา 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 11 ปี หญิง 

เหรียญทอง   
ท่าฟรีสไตล์   50  เมตร 
ท่าผีเสื อ    50  เมตร     

เหรียญเงิน  
ท่าฟรีสไตล์   100  เมตร 
ท่าผีเสื อ    100  เมตร 

เหรียญทองแดง 
ท่าผีเสื อ    100  เมตร 
ท่ากบ    100  เมตร  
ด.ญ.สิริรัช  เชนวรรณกิจ 

เหรียญทอง   
ท่ากบ  50 เมตร และ 100  เมตร 
ด.ญ.ภิญญาดา  กัลยาณกิตติวงศ์ 

เหรียญทองแดง 
ท่าฟรีสไตล์   50  เมตร 
ด.ช.ฌานพล  วศินระพี 

เหรียญทอง   
ท่าฟรีสไตล์   50  เมตร 

เหรียญทองแดง 
ท่าฟรีสไตล์   100  เมตร 
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เด็กชายนันทวัชร์  บุญเฮง 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

นักกีฬาแบดมินตันไดเ้ข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลดังนี  
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  

ประเภท  ชายคู่  รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี 
การแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั งที่ 42 
ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2556 

 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

ประเภท  ชายคู่  รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี 
การแข่งขัน “ธรรมศาสตร์ คาร์ลตัน บีทีเอส เสนา แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ” ครั งที่ 10 
(10th TU-Carlton-BTS-Sena Badminton Championship 2013) 
ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ฯพณฯ นายธานินทร์  กรัยวิเชียร (องคมนตรี) 
ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2556 
ณ ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
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เด็กชายเศรษฐพงศ์  ศศิพิกุลพงศ์   
ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 EP 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแข่งขัน  

                    Crossword Junior Students At Harrow   
          International school  ครั งที ่13   
         ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2556 

 
 รางวัลชนะเลิศ 
   งานแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ก ค าคมและซูโดกุ กรังปรีซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย  

ครั งที่ 26 ประจ าปี 2556  ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2556 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

คะแนนสะสมรวม 3 สนาม ระหว่างเดือน มีนาคม-มิถุนายน 2556 
งานแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ก ค าคมและซูโดกุ กรังปรีซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย  
ครั งที่ 26 ประจ าปี 2556  ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2556 

รางวัลชนะเลิศ 
ประเภท ครอสเวิร์ดเกม รุ่น ประถมศึกษาตอนปลาย 
Brand’s Crossword Game King’s Cup 
มหกรรมการแข่งขันเกมส์กีฬาเพ่ือการศึกษา แบรด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและ
นานาชาติ ครั งที่ 28 ประจ าปี 2556  ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556 

 
 

เด็กชายพันธุ์ทรัพย์  ดิเรกวัฒนะ 
ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 EP 

 
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 
การแข่งขัน  
Crossword Junior Students At Harrow International 
school ครั งที่ 13 
ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2556 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

งานแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ก ค าคมและซูโดกุ กรังปรีซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย  
ครั งที่ 26 ประจ าปี 2556  ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2556 
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เด็กหญิงฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์ 
ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 EP 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขัน 
Crossword Junior Students At Harrow International 
school ครั งที่ 13 
ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2556 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

งานแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ก ค าคมและซูโดกุ กรังปรีซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย  
ครั งที่ 26 ประจ าปี 2556  ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2556 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

งานแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ก ค าคมและซูโดกุ กรังปรีซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย  
ครั งที่ 26 ประจ าปี 2556  ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กหญิงบูชิตา  จินต์ประเสริฐ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
การแข่งขันรายการ Asia Pacific Dance Competition ครั งที่ 15  ประเทศฟิลิปปินส์  
ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2556  
 
ได้รับรางวัล ที่ 1 ประเภท National solo    รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 
  ที่ 1 ประเภท Modern jazz solo   รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 
  รางวัลชมเชยประเภท Demi-Character Troupe   รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 18 ปี 
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การแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 42 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ด.ญ. ณัฐพัชร์  ผิวบางรักษ์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  ประเภทหญิงเดี่ยว        รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 
  ชนะเลิศ  ประเภทหญิงคู่          รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 
 
 
 
 
ด.ช. กสิน  เจริญธนา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  ประเภทชายเดี่ยว         รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 
  ชนะเลิศ  ประเภทชายคู่          รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 
 
 
 

 
ด.ช. ภัทราวุธ  สายมงคล  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  ประเภทชายคู่          รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว         รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 
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ด.ช. ธนกฤต  กล้าพรหม  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ได้รับรางวัล      รองชนะเลิศอันดับ 1   ประเภทชายเดี่ยว   รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 

          รองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทชายคู ่       รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 
 
 
 

 
ด.ช. พัทธดล  ศรีระยา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ได้รับรางวัล      รองชนะเลิศอันดับ 2   ประเภทชายคู ่      รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 
 
 
 
 
 
ด.ญ. วิภาดา  เทพตระการพร  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ     ประเภทหญิงคู่         รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 

          ชนะเลิศ           ประเภทหญิงคู ่           รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว       รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 

 
 
 
ด.ญ. ญาณิน  เจริญธนา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว    
                     รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 
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เด็กหญิงกรวรรณ  ว่องวันดี 
นักเรียนขั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 
รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันกีฬา  ลีลาศ  ประเภท  Latin America  
Class C (Open) 
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั งที่ 26 ปี
การศึกษา 2556 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 
 

  

 

เด็กชายพิจักษณ์  มายะการ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ 
ครั งที่ 42  
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2556 
ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  
(นักกีฬายอดเยี่ยม) 
 

 

 

เด็กหญิงปิยภัสสร์  ไวยาณรางกูร 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภท  หญิงคู่  รุ่นอายุ  14  ป ี
ในการแข่งขันแบดมินตัน รายการ Happy Sunday 
Championship 
ณ สนามแบดมินตัน การไฟฟ้านครหลวง (คลองเตย)  
ถ.พระราม 4    วันที่ 25 สิงหาคม 2556 
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การแข่งขัน The 2nd Guest international competition  
on the rhythmic gymnastic club for 

“Zhong ling cup” 
ระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด.ญ. ณัฎฐณิชา  อ่ าโพธิ์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทบุคคลอุปกรณ์บอล  รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 
  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคะแนนรวมทีม   รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทบุคคลอุปกรณ์เชือก  รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทบุคคลฟรีแฮนด์  รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทบุคคลอุปกรณ์ห่วง  รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทรวมบุคคล   รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด.ญ. ณัฐกฤตา  ธิบดี 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทบุคคล Group ฟรีแฮนด์ รุ่น Pre Junior B 
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ชมรมกีฬายูโดจังหวัดสมทุรสาคร 
การแข่งขันกีฬายูโด “มหาชัยชิงแชมป์เปี้ยนชิพ” คร้ังที่ 10 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2556 
 

 

 เด็กหญิงเปษลี  ราฟห์ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
 
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 อายุ 8 ปี  รุ่นน  าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
 

 
 เด็กชายเจษฎินทร์  ราฟห์ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
 
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
 อายุ 10 ปี  รุ่นน  าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
 
 
     เด็กหญิงณัฐพัชร์  ผิวบางรักษ์ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
ประเภทหญิงเดี่ยว   รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  

 การแข่งขันเทนนิส ช้าง-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจ าปี 2556  
ภาคเหนือ ครั งที่ 6  
ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2556 

             ณ สนามเทนนิสกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

เด็กชายกสิน  เจริญธนา 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทชายเดี่ยว    รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

 การแข่งขันเทนนิส ช้าง-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจ าปี 2556  
 ภาคกลาง ครั งที่ 6    ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2556 
   ณ สนามเทนนิสเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
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เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
ประจ าปี 2557 

 
 
 

 
 

                              เด็กชายคุณากร  ลีฬหคุณากร 
                              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

                            (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 
 
 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.          

ประจ าปีการศึกษา 2556 
ในวันเสาร์ที่  8  กุมภาพันธ์  2557 

นักเรียนที่ได้รับคะแนนผลการทดสอบฯ 100 คะแนนเต็ม จ านวนทั้งสิ้น 12 คน  ดังนี้ 
วิชาคณิตศาสตร์ (จ านวน 10 คน) 
 1.  เด็กชายสัมฤทธิ์  คงทรัพย์สุนทร ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6/1 

2.  เด็กชายพีรวิชญ์   ฐาปนวงศ์เวช ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6/1 
3.  เด็กหญิงวรรณกร   ช่างไม ้  ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6/2 
4.  เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศรีนาราง  ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6/2 
5.  เด็กหญิงสิริรัช   เชนวรรณกิจ  ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6/2 
6.  เด็กหญิงพิชญ์สินี   หวังวัฒนาภรณ์ ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6/2 
7.  เด็กชายกษิดิศ  ดวงจันทร์  ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6/3 
8.  เด็กหญิงญาตาวี   รัตนกูล  ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6/3 
9.  เด็กชายภควัตร   พูลสวัสดิ์กิติกูล       ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6 EP 
10.  เด็กหญิงรัญชิดา   กิติเรืองแสง ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6 EP 
  

วิชาภาษาอังกฤษ (จ านวน 1 คน) 
 1.  เด็กชายคุณากร   ลีฬหคุณากร  ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6 EP

  

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (จ านวน 1 คน) 
 1.  เด็กหญิงวรรณกร   ช่างไม้  ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6/2 

ผลงานนักรียนดเีด่น ภาคเรียนที่ 2/2556 
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โครงการ กิน เล่น เห็น เล่า โลกสดใส วิถีไทยวัยเดก็ 
จัดการประกวด “หนูน้อยนักสร้างสรรค์อาหาร” 

ระหว่างวันที่ 22 – 27 ตุลาคม 2556  ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park 
 
 

รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 
รุ่นอายุ 9 – 15 ปี 
เด็กหญิงปัณณ์วรา  ลือพงษ์ 
นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
 
 

                              รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
รุ่นอายุ 9 – 12 ปี 
เด็กชายมณฑล  ดวงแก้ว 
นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
THAILAND  MATHEMATICS  EVALUATION  2013 

การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ 
ประจ าปี 2556 

 
เด็กชายศิระ  ดวงเนตร 
นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
 
 
 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ระดับประเทศ 
ประจ าปี 2556 

 
เด็กชายภณภพ  ตันติสุวณิชยุ์ล 

  นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5  
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ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดก ุ

ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง  คร้ังที่ 13 
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2556 

ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคปาร์ค ศรีราชา 
 
รายการ ครอสเวิร์ดเกม  
รุ่น ประถม(ไม่เกิน ป.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการ ครอสเวิร์ดเกม  
รุ่น ประถม(ไม่เกิน ป.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการ เอแม็ท  
รุ่น ประถม(ไม่เกิน ป.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหรียญทอง  ครอสเวิร์ดเกม 
เด็กชายเศรฐพงศ์  ศศิพิกุลงศ์ 
นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่  5 
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

เหรียญทอง  ครอสเวิร์ดเกม 
เด็กหญิงฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธ์ 
นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่  5 
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
 

เหรียญทองแดง  ครอสเวิร์ดเกม 
เด็กชายอภิสันห์  บุนนาค 
นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่  4 
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
 

เหรียญทองแดง  ครอสเวิร์ดเกม 
เด็กหญิงปภารวี  ดิเรกวัฒนะ 
นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่  3 
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
 

เหรียญทอง  เอแม็ท 
เด็กชายชยรพ ศรีรัตนวงศ์ 
นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
 
 
 
ภ 
าษาอังกฤษ 
 

เหรียญทอง  เอแม็ท 
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ลอยฤทธิวุฒิไกร 
นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
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การแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  คร้ังที่ 14 
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 

 

 

 

 

 

เกียรติบัตรชมเชย 
เด็กชายกฤตภาส เตชะรัตน์  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
หลักสูตรภาคปกติ 

เหรียญเงิน 
เด็กชายวรณ  ลิ้มสกุล  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หลักสูตรภาคปกติ 

เหรียญทอง 
เด็กชายศิระ  ดวงเนตร  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
หลักสูตรภาคปกติ 

เหรียญเงิน 
เด็กชายกิจการ  น าสว่างรุ่งเรือง  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
หลักสูตรภาคปกติ 

เหรียญทองแดง 
เด็กชายกฤตภาส แก้วล าพูน  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
หลักสูตรภาคปกติ 
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เด็กหญิงณฐชนก  ตันวรรณรักษ์ 
นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 3  
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
 
รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันกอล์ฟคลาส E หญิง 
รายการ “สิงห์-ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ พรีเมียชิพ 2013” 
และได้รับต าแหน่ง  Best Golfer 2013  

      จากคะแนนรวมสะสมทั งปีได้เป็นอันดับ 1 
      วันที่ 13 ตุลาคม 2556  ณ สนามยูนิโก้ กรองเด้ กรุงเทพฯ 
 

รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันกอล์ฟคลาส E หญิง 
รายการ “True Vision Singha Junior Golf Championship 2013” 

 
 
 

 
เด็กชายมณฑ์ปราชญ์  ตันวรรณรักษ์ 
นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 2  
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
 
รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันกอล์ฟคลาส E ชาย 
รายการ “สิงห์-ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ พรีเมียชิพ 2013” 
และได้รับต าแหน่ง  Best Golfer 2013  

                                     จากคะแนนรวมสะสมทั งปีได้เป็นอันดับ 1 
          วันที่ 13 ตุลาคม 2556  ณ สนามยูนิโก้ กรองเด้ กรุงเทพฯ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแข่งขันกอล์ฟคลาส E ชาย 
รายการ “True Vision Singha Junior Golf Championship 2013” 
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เด็กหญิงบัญจรัตน์  ตันติวิเศษศักดิ์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ในฐานะท่ีได้สร้างชื่อเสียงให้ 
ปะเทศไทยจากการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับนานาชาติ 
C.S.T.D 15th Asia Pacific Dance 
Competition,Phillippines 
ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2556 

 
 
 

 
 
เด็กหญิงทรรศญา  ตลับเพชร 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 
การประกวดเดี่ยวดนตรีไทยประเภท จะเข้ 
จากเทศกาลดนตรี ACT Music Festival 2013 
วันที่ 17 มกราคม 2556  ณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
 
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
จากกิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวจะเข้  ระดับชั น ป.1-ป.6  
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  

                                                ครั งที่ 63   จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2556 
                                                ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2556 
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การแข่งขันไซเบอร์ดิก ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 25 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ระหว่างวันที่  23-24  พฤศจิกายน 2556 
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 

จัดโดย สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ แหง่ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทครอสเวิร์ดเกม รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย 

 
ด.ช.  ธีเดช  นพพาภาค   
นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 4 
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

 
ด.ช.  บุญยากร  บุญศิริ 
นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 4 
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
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โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

รางวัลเหรียญทองแดง 
 ๑.  ด.ช.ศิระ  ดวงเนตร ชั นป.๔ 
 
 

การแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ 
ระดับนานาชาติ รอบเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ระดับเหรียญทอง 
 ๑.  ด.ช.ศิระ  ดวงเนตร ชั นป.๔ 
 ๒.  ด.ช.ภณภพ  ตันติสุวณิชย์กุล ชั นป.๕ 
 ๓.  ด.ช.ภวัต  อุ่นจิตต์วรรธนะ ชั นป.๖EP 
ระดับเหรียญเงนิ 
 ๑.  ด.ช.ภควัตร  พูลสวัสดิ์กิติกูล ชั นป.๖EP 
 ๒.  ด.ช.สัมฤทธิ์  คงทรัพย์สุนทร ชั นป.๖ 
ระดับเหรียญทองแดง 
 ๑.  ด.ช.กฤตภาส  เตชะรัตน์ ชั นป.๔ 
 ๒.  ด.ช.กิจการ  น าสว่างรุ่งเรือง ชั นป.๔ 
 ๓.  ด.ช.บุรินทร ์  นฤนาทวานิช ชั นป.๕ 
 ๔.  ด.ญ.ฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์ ชั นป.๕ 
 
 

การแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ  รอบประเทศ 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ระดับเหรียญทอง 
 ๑.  ด.ช.ภณภพ  ตันติสุวณิชย์กุล ชั นป.๕ 
 ๒.  ด.ช.ภวัต  อุ่นจิตต์วรรธนะ ชั นป.๖EP 
ระดับเหรียญเงิน 
 ๑.  ด.ช.ศิระ  ดวงเนตร ชั นป.๔ 
ระดับเหรียญทองแดง 
 ๑.  ด.ช.กิจการ  น าสว่างรุ่งเรือง ชั นป.๔ 
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ตอนที่  3  ผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
 

การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ   
( 1 ต.ค.  2555  -  30  ก.ย.  2556 ) 

 

รายช่ือ 
ประเภทงาน 

(สัมมนา ประชุมวิชาการ 
ดูงาน ฝึกอบรม  บรรยายพิเศษ ฯลฯ) 

สถานที่   แหล่งทุน 
ระยะเวลา 

 
1. นายมานพ   สอนศิร ิ
2. น.ส.ศิริรตัน์  วิชาธรรม 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
การประชุมเสวนาเครือข่ายงานดา้นนโยบายและแผน 
และการคลัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
(ไตรมาสที่  2) 

 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนโรงเรียน สธ.ม.ร. 
  (ฝ่ายประถม) 
- 22 ม.ค. 2556 
 

 
1. ต าแหน่งวิชาการ 
   - อาจารย์  จ านวน 82  คน 
2.  ต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ 
   - เจ้าหน้าท่ี จ านวน 39 คน 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
การอบรมภาษาอังกฤษ ส าหรับบคุลากร 
ประจ าปี 2556 

 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย  
  รามค าแหง 
- 3 - 28 มิ.ย. 56 
 

 
1. นางทัชชา  สุทธิตังกวิเชียร 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
การอบรมคอมพิวเตอรต์ามมติคณะรัฐมนตรี  
รุ่นที่  31  

 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย   
  รามค าแหง 
-  ก.ค. 56 
 

 
1. บุคลากรประเภทลูกจ้าง 
   - พนักงานท่ัวไป จ านวน 3 คน 
   - พนักงานขับรถ จ านวน 2 คน 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
การอบรมภาษาอังกฤษ ส าหรับบคุลากร 
ประจ าปี 2556 

 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย  
  รามค าแหง 
-  ก.ค. 56 
 

 
1. ด้านกลยุทธ์ 
   -  นายมานพ  สอนศิร ิ
2.  ด้านทรัพนากรณ ์
   - นางยุวรี   อยู่เจริญ 
   - นายพัลลภ  คงนุรัตน ์
   - น.ส.ศิรริัตน์  วิชาธรรม 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคมุ
ภายใน 

 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย  
  รามค าแหง 
- 29 - 30 เม.ย. 56 
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รายช่ือ 
ประเภทงาน 

(สัมมนา ประชุมวิชาการ 
ดูงาน ฝึกอบรม  บรรยายพิเศษ ฯลฯ) 

สถานที่   แหล่งทุน 
ระยะเวลา 

 
3.  ด้านการปฏิบัติงาน 
   - น.ส.กาหลง  รอดแก้ว 
   - น.ส.อุไร  ซิรัมย ์
   - น.ส.สริิรตัน์  หิตะโกวิท 
   - น.ส.ปิยะวรรณ  ศรีช่วย 
   - น.ส.อาธิมา  ประมูลพงษ ์
4.  ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล 
   - นางฉัตรชนก  พุ่มกระจ่าง 
   - น.ส.เสาวคนธ์  สุ่มมาตย ์
   - นางสันติยา  มสักา 
5.  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
   - น.ส.สริิมงคล  สุวรรณผา 
   - น.ส.ทยิดา  เลิศชนะ 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย  
  รามค าแหง 
- 29 - 30 เม.ย. 56 

 
1. นายวีระยุทธ  จันลา 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอรภ์ายใต้แผนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย  
  รามค าแหง 
- 18 มิ.ย. 56 
-  5  ก.ค. 56 
 

 
1. น.ส.อาธิมา  ประมูลพงษ ์

โครงการพัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถ่ายทอดระบบ
สารสนเทศด้านแผนกลยุท์ 

 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย  
  รามค าแหง 
-  30  ก.ค. 56 
 

 
1. นางเอื ออารีย์  ทองพิทักษ์ 
2. น.ส.ดลฤดี  รัตนประสาท 
3. นางลักขณา  แก้วตระกลู 
4. นายมานพ  สอนศิร ิ
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
อบรม เรื่อง ก้าวหน้าเดินสู่ประชาคมอาเซียน 
2014 

 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนคณะรัฐศาสตร์     
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
-  8  ส.ค. 56 

 
1. นายมานพ  สอนศิร ิ

โครงการพัฒนาบุคลากร 
เข้าร่วมฟังค าชี แจงการใช้ระบบสารสนเทศด้าน
แผนกลยุทธ์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนกองแผนงาน   
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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-  11  ต.ค. 56 
 

 

การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ (ศึกษาต่อในประเทศ) 
( 1 ต.ค.  2555  -  30  ก.ย.  2556 ) 

 

รายช่ือ สาขาวิชา 
สถานที่   แหล่งทุน 

ระยะเวลา  
1. นายศักดิ์ชัย   ง้าวนาเสียว หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาบริหารการศึกษา 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒประสานมิตร 
- ทุนส่วนตัว 
- มิ.ย.52-มิ.ย.56 

2. นางชุติมา   ขุนแสง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาหลักสูตรและการสอน 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยารามค าแหง 
- มิ.ย.52-มิ.ย.56 

3. น.ส.นภิานันท์  จูฑะวนิช หลักสูตรบรรณารักษ์ศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยารามค าแหง 
- มิ.ย.51- มี.ค.56 

4. นางรัตนสุภา มัคคอล์ม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาภาษาอังกฤษ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนส่วนตัว 
- พ.ค.50-เม.ย.56 
 

5. น.ส.อรวรรณ  ผดุงการณ์ 
 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
จิตวิทยาพัฒนาการ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนส่วนตัว 
- พ.ค.51-เม.ย.56 

6. น.ส.นันท์นลิน  ศรีแก่นวงค์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว   

-  ม.เกษตรศาสตร์ 
-  ทุนส่วนตัว 
- มิ.ย.53- มี.ค.56 

7. นายยงยุทธ   ขุนแสง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 

-  ม.รามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย  
  รามค าแหง 
- มิ.ย.53- มี.ค.56 

8. น.ส.ทิพวัลย์   บริพันธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ 

-  ม.รามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย  
  รามค าแหง 
- มิ.ย.54- มี.ค.56 
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รายช่ือ สาขาวิชา สถานที่   แหล่งทุน 
ระยะเวลา 

9. น.ส.กนกวรรณ รัตนศรีสุโข หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- มิ.ย.51- มี.ค.56 

10. น.ส.วิยะดา   ค าลาพิศ    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- มิ.ย.51- มี.ค.56 

11. นายฤทธิเดช  แสงทอง สาขามานุษย์ดุริยางควิทยา - มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  ประสานมิตร 

- ทุนส่วนตัว 
- มิ.ย.53-มิ.ย.56 

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

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

- ทุนส่วนตัว 
- มิ.ย.53-มิ.ย.56 

13. นายเอกวัชร  พรจินดา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
- มิ.ย.54-มิ.ย.56 

14. น.ส.อาภรณ์  สอาดเอ่ียม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
- มิ.ย.54 - มิ.ย.56 

15. น.ส.พรรัตน์  งาหอม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
- มิ.ย.54 - มิ.ย.56 

16. น.ส.ลัดดา  บรรเลงส่ง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
- มิ.ย.54 - มิ.ย.56 

17. น.ส.อารยา  ศรีบุญเรือง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
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- มิ.ย.54 - มิ.ย. 56 
 

รายช่ือ สาขาวิชา 
สถานที่   แหล่งทุน 

ระยะเวลา  
18. นายพีรพงศ์  เสน่ห์ 
 

หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต 
สาขาผู้ประกอบการ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- มิ.ย.53 - มิ.ย. 56 

ระดับปริญญาตรี   
19. น.ส.สมศิริ  กระแสสังข์ คณะบัญชี  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 
 

- มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
- มิ.ย. 56 

20. นายทิณกร  ตรีไชย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ราชนครินทร 

- มิ.ย. 56 
21. นายสัมพันธ์  เรืองศรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ      

ราชนครินทร 
- มิ.ย. 56 
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การบริการวิชาการแก่สังคม 
(1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56) 

 

รายช่ือ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
ระยะเวลา  สถานที่ 

แหล่งทุน  ผู้เข้ารับการ
อบรม 

 
คณะกรรมการบริหารโครงการ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
รามค าแหง เทศบาลวัดหลวง
ราชาวาส   
 
 
 

โครงการโรงเรียนต้นแบบ 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-  นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการ 
-  สอนเสริมวิชาการ 
-  ประเมินประสิทธิภาพครู 

 
- ปีงบประมาณ  2556 
- จังหวัดอุทัยธานี 
- ทุนเทศบาลเมืองอุทัยธานี 
- คณาจารย์และนักเรียน

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง    
เทศบาลวัดหลวงราชาวาส  
จ.อุทัยธานี 

 
คณะกรรมการบริหารโครงการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง เทศบาลเมือง
ปากน  า 

โครงการโรงเรียนต้นแบบ 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-  นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการ 
-  สอนเสริมวิชาการ 
-  ประเมินประสิทธิภาพครู 

 
- ปีงบประมาณ  2556 
- จังหวัดสมุทรปราการ 
- ทุนเทศบาลเมือง

สมุทรปราการ 
- คณาจารย์และนักเรียน

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง    
เทศบาลเมืองปากน  า     
จ.สมุทรปราการ 

 
คณะกรรมการบริหารโครงการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง เทศบาลบ้าน
มหาชัย (อนุกูลราษฎร์) 

โครงการโรงเรียนต้นแบบ 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-  นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการ 
-  สอนเสริมวิชาการ 
-  ประเมินประสิทธิภาพครู 

 
- ปีงบประมาณ  2554 
- จังหวัดสมุทรสาคร 
- ทุนเทศบาลเมืองบ้าน

มหาชัย(อนุกูลราษฎร์) 
- คณาจารย์และนักเรียน

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง    
เทศบาลบ้านมหาชัย
(อนุกูลราษฎร์)                 
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จ.สมุทรสาคร 

รายช่ือ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
ระยะเวลา  สถานที่ 

แหล่งทุน  ผู้เข้ารับการ
อบรม 

 
คณะกรรมการบริหารโครงการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง บ้านสาวเอ้ 

โครงการโรงเรียนต้นแบบ 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-  นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการ 
-  สอนเสริมวิชาการ 
-  ประเมินประสิทธิภาพครู 

 
- ปีงบประมาณ  2556 
- จังหวัดบุรีรัมย์ 
- ทุนรร.บ้านสาวเอ้ 
- คณาจารย์และนักเรียน

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง    
บ้านสาวเอ้  จ.บุรีรัมย์ 

 
คณะกรรมการบริหารโครงการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง เทศบาลวัดไทยชุม
พล (ด ารงค์ประชาสรรค์) 

โครงการโรงเรียนต้นแบบ 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-  นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการ 
-  สอนเสริมวิชาการ 
-  ประเมินประสิทธิภาพครู 

 
- ปีงบประมาณ  2556 
- จังหวัดสุโขทัย 
- ทุนเทศบาลวัดไทยชุมพล 

(ด ารงค์ประชาสรรค์) 
- คณาจารย์และนักเรียน

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง    
เทศบาลวัดไทยชุมพล 
(ด ารงค์ประชาสรรค์)                
จ.สุโขทัย 

 
คณะกรรมการบริหารโครงการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง สังกัด สพฐ. 
จ านวน  13  โรงเรียน 

โครงการโรงเรียนต้นแบบ 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-  นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการ 
-  ประเมินประสิทธิภาพครู 

 
- ปีงบประมาณ  2556 
- ทุน สพฐ. 
- คณาจารย์สังกัด สพฐ  

จ านวน  13  โรงเรียน 
- จ.ชัยภูมิ    - จ.เพชรบูรณ์ 
- จ.ลพบุรี    - จ.เพชรบุร ี
- จ.พิษณุโลก - จ.อุทัยธานี 
- จ.นครปฐม  - จ.พิจิตร 
- จ.สมุทรสงคราม  
- จ.นครราชสีมา 
- จ.ร้อยเอ็ด 
- จ.ปราจีน 
- จ.มหาสารคราม 
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รายช่ือ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
ระยะเวลา  สถานที่ 

แหล่งทุน  ผู้เข้ารับการ
อบรม 

1. น.ส.สิริรัตน์  หิตะโกวิท อาจารยผ์ู้ช่วยวิทยากร เรื่อง การวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง 

-  13 – 14 ก.ค.  2556 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารย์โรงเรียน

เทศบาลวัดไทยชุมพล
(ด ารงประชาสรรค์)           
จ. สุโขทัย 

 

1. น.ส.สิริรัตน์  หิตะโกวิท 
2. นายศักดิ์ชัย  ง้าวนาเสียว 
3. น.ส.สุวิมล  ตรีคงธรรมกุล 
 

ประเมินประสิทธิภาพครูผู้สอน 
ภาคเรียนที่  1/2556 

-  16 – 17 ก.ค.  2556 
- ทุน สพฐ. 
- คณาจารย์สังกัด สพฐ   
  ร.ร.บ้านพลจลก  
  จ.นครราชสีมา และ  
  ร.ร.บ้านภูดิน  จ.ชัยภูมิ 
 

1. น.ส.อุไร  ซิรัมย์ 
2. น.ส.ปิยะวรรณ  ศรีช่วย 
 

ประเมินประสิทธิภาพครูผู้สอน 
ภาคเรียนที่  1/2556 

-  11 – 12 ก.ค.  2556 
- ทุน สพฐ. 
- คณาจารย์สังกัด สพฐ   
  ร.ร.บ้านดงขวาง 
  จ.เพชรบูรณ์ 
 

1. นางยุวรี  อยู่เจริญ 
2. นางอัญชลี  รุจิหาญ 
3. น.ส.สุวิมล  ตรีคงธรรมกุล 
 

ประเมินประสิทธิภาพครูผู้สอน 
ภาคเรียนที่  1/2556 

-  24 – 25 ก.ค.  2556 
- ทุน สพฐ. 
- คณาจารย์สังกัด สพฐ   
  ร.ร.ชุมชนบ้านการุ้ง 
  จ.อุทัยธานี และ  
  ร.ร.บ้านบัวชุม  จ.ลพบุร ี
 

1. น.ส.สิริรัตน์  หิตะโกวิท 
2. น.ส.ปิยะวรรณ  ศรีช่วย 
 

ประเมินประสิทธิภาพครูผู้สอน 
ภาคเรียนที่  1/2556 

-  2 – 3   ก.ค.  2556 
- ทุน สพฐ. 
- คณาจารย์สังกัด สพฐ   
  ร.ร.วัดบางหลวง 
  จ.นครปฐม  และ 
  ร.ร.วัดไทรทอง จ.เพชรบุรี 
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รายช่ือ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
ระยะเวลา  สถานที่ 

แหล่งทุน  ผู้เข้ารับการ
อบรม 

1. น.ส.สิริรัตน์  หิตะโกวิท 
 

ประเมินประสิทธิภาพครูผู้สอน 
ภาคเรียนที่  1/2556 

-  8 – 9   ก.ค.  2556 
- ทุน สพฐ. 
- คณาจารย์สังกัด สพฐ   
  ร.ร.บ้านหนองสะแก 
  จ.พิจิตร  และ 
  ร.ร.วัดบ้านดง จ.พิษณุโลก 
 

1. นางเอื ออารีย์  ทองพิทักษ์ 
2. น.ส.ชุติมัณฑ์  ประพาฬ 
3. น.ส.พัชณี  หนูพยัน 
4. น.ส.อัญชลี  บุญจันทึก 
 

อาจารย์นิเทศก์การเรียนการสอน     
แก่คณาจารย์โรงเรียนเทศบาล 
วัดหลวงราชาวาส  จ. อุทัยธานี 

-  11  ก.ค.  2556 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารย์โรงเรียน

เทศบาลวัดหลวงราชา
วาส   จ. อุทัยธานี 

 

1. นางยุวรี  อยู่เจริญ 
2. น.ส.สิริมงคล  สุวรรณผา 
3. น.ส.อโนชา  ถิรธ ารง 
4. น.ส.อัญชลี  บุญจันทึก 
 

อาจารย์นิเทศก์การเรียนการสอน     
แก่คณาจารย์โรงเรียนเทศบาล 
วัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)           
จ. สุโขทัย 

-  21 - 23  ส.ค.  2556 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารย์โรงเรียน

เทศบาลวัดไทยชุมพล 
   (ด ารงประชาสรรค์)           

จ. สุโขทัย 
 

1. นายศักดิ์ชัย  ง้าวนาเสียว อาจารยผ์ู้ช่วยวิทยากร เรื่อง การใช้
เกมและเพลงเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

-  15 - 16  ก.ค.  2556 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารย์โรงเรียนบ้าน

สาวเอ้  จ. บุรีรัมย ์
 

1. น.ส.ยวุธิดา  ค าปวน 
2. น.ส.นันท์นลิน  สีแก่นวงค์ 
3. นายทรงวุฒิ  วีเปลี่ยน 
4. นายพีรพงษ์  เสน่ห์ 

วิทยากร เรื่อง “การพัฒนา
กระบวนการคิดของนักเรียน”  

-  17 - 18  ก.ค.  2556 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

1  จ.สมุทรปราการ 
 

1. นางเอื ออารีย์  ทองพิทักษ์ 
2. น.ส.อัญชลี  บุญจันทึก 
 

อาจารย์นิเทศก์การเรียนการสอน     
แก่คณาจารย์โรงเรียนบ้านดงขวาง           
จ. เพชรบูรณ์ 

-  13 - 14  ส.ค.  2556 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารย์โรงเรียนบ้าน

ดงขวาง  จ. เพชรบูรณ์ 
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รายช่ือ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
ระยะเวลา  สถานที่ 

แหล่งทุน  ผู้เข้ารับการ
อบรม 

1. น.ส.อรชุล ี นิราศรพ 
2. น.ส.ประกายตะวัน   
   อัตถะพันธุ์ 
3. น.ส.รชนีกร  พ่วงโพธิ์ 

อาจารย์นิเทศก์การเรียนการสอน     
แก่คณาจารย์โรงเรียนร.ร.วัดเทพ 
ประสิทธิ์คณาวาส  จ.สมุทรสงคราม   
และ  ร.ร.วัดไทรทอง  จ.เพชรบุรี 
 

-  6 – 7   ส.ค.  2556 
- ทุน สพฐ. 
- คณาจารย์สังกัด สพฐ   
  ร.ร.วัดเทพประสิทธิ์คณา 
  วาส  จ.สมุทรสงคราม   
  และ  ร.ร.วัดไทรทอง 
  จ.เพชรบุร ี

1. นางเอื ออารีย์  ทองพิทักษ์ 
2. น.ส.สิริมงคล  สุวรรณผา 
3. น.ส.กวีณา  จิตนุพงศ์ 
4. น.ส.อรชุล ี นิราศรพ 
5. นายพัลลภ  คงนุรัตน์ 
6. นายมานพ  สอนศิริ 
7. น.ส.จิตรานนท์  ค าชนแดน 
8. นายสมชาย  อุ่นแก้ว 
9. นายอนุชิต  สอนสีดา 
10.น.ส.เฉลิมศรี  คงศรีนวล 
 

อาจารย์นิเทศก์การเรียนการสอน     
แก่คณาจารย์โรงเรียนร.ร.เทศบาล 
1 จ.สมุทรปราการ 
 

-  3   ก.ย.  2556 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารย์โรงเรียน

เทศบาล1   
   จ.สมุทรปราการ 
 

1. น.ส.กาหลง  รอดแก้ว สอนเสริมและบรรยายสรุป  
ภาคเรียนที่ 2/2556                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

-  7  ส.ค.  2556 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารย์โรงเรียนบ้าน

สาวเอ้ ต.หินเหล็กไฟ   อ.
คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 

 

1. น.ส.อุไร  ซิรัมย์ สอนเสริมและบรรยายสรุป  
ภาคเรียนที่ 2/2556                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

-  21  ก.ย.  2556 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณะนักเรียนโรงเรียน

บ้านสาวเอ้ ต.หินเหล็กไฟ   
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย ์

 

1. น.ส.รัตนสภุา  มัคคอล์ม สอนเสริมและบรรยายสรุป  
ภาคเรียนที่ 2/2556                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ 

-  28  ก.ย.  2556 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณะนักเรียนโรงเรียน

บ้านสาวเอ้ ต.หินเหล็กไฟ 
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย ์
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รายช่ือ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
ระยะเวลา  สถานที่ 

แหล่งทุน  ผู้เข้ารับการ
อบรม 

1. นายศักดิ์ชัย  ง้าวนาเสียว 
2. น.ส.กวีณา  จิตนพงศ์ 

อาจารย์นิเทศก์การเรียนการสอน     
แก่คณาจารย์โรงเรียนร.ร.บ้านสาวเอ้ 
ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 

-  1 – 2  ก.ย.  2556 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารย์โรงเรียนบ้าน

สาวเอ้ ต.หินเหล็กไฟ  
   อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
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แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
( 1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56 ) 

 
 

รายช่ือ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
 

ระยะเวลา  / สถาบัน 
  

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์          
จ านวน  6  คน 

1. น.ส.เสาวนีย ์ ทองขาม 
2. น.ส.มุกดา  โปร่งสุริยา 
3. น.ส.ยุพิน  เตมีย์ธีรกูล 
4. น.ส.วันศิริ  นลิสุขขา 
5. น.ส.วราจินต์  สุนทรายน 
6. นางจงแร  จู 

 

ฝึกประสบการณืวิชาชีพครู 
ภาคเรียนที่  1 
ปีการศึกษา  2556 

- 16 พ.ค. 56 - 27 ก.ย. 56 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์                 
จ านวน  3  คน 

1. น.ส.ณัฐพร  สากา 
2. น.ส.ซูรัยดา  เต๊ะ 
3. นายปัญญา  ปรางค์สุวรรณ์ 

 

ฝึกงานเทคโนโลยี 
และสื่อสารการศึกษา 
ภาคเรียนที่  1 
ปีการศึกษา  2556 

-  20  พ.ค. - 5ก.ค.  2556 
-  8  ก.ค. -  23 ส.ค.  2556 
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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โครงการสนับสนุนวิชาการ 
ตามปฏิทินการศึกษา   

ประจ าปีการศึกษา  2556 
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม / โครงการ ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ 

โครงการตลอดปี
การศึกษา 

โครงการ  บ้านคุณธรรม ทุกระดับชั นทุกโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
โครงการ  น  าใจงามนามเด็กสาธิต ทุกระดับชั นทุกโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
โครงการ  ออมดี  ทวีทรัพย์กับออมสิน ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ ฝ่ายธุรการ 
โครงการ  สุขภาพดีชีวีมีสุข อนุบาล ฝ่ายอนุบาล 
โครงการ  Ceremony award  อนุบาล ฝ่ายอนุบาล 

โครงการ  Just Say No 
อนุบาล ฝ่ายอนุบาล 
ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดพลานามัย 

โครงการ  รักการอ่าน ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดภาษาไทย 
โครงการ  คณิตคิดแก้ปัญหา ชั น ป.๒-๖ ทุกโครงการ หมวดคณิตศาสตร์ 
โครงการ  อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั น ป.๒-๖ ทุกโครงการ หมวดคณิตศาสตร์ 
โครงการ  อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ชั น ป.๒-๖ ทุกโครงการ หมวดวิทยาศาสตร์ 
โครงการ  สงบด้วยสติ ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดสังคมศึกษา 
โครงการ  ความรู้สู่อาเซียน ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดสังคมศึกษา 
โครงการ  อบรมนักธรรม ชั นตรี ชั น ป.๕-๖ ทุกโครงการ หมวดสังคมศึกษา 
โครงการ  ยอดนักอ่านประจ าเดือน ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 

โครงการ  ยิ มสวยฟันใส 
อนุบาล และประถม 
เด็กพิเศษ โครงการศูนย์การศึกษา 

ส าหรับเด็กพิเศษ 
โครงการ  บัญชีค าศัพย์ ชั น ป.๑-๖ เด็กพิเศษ 

โครงการตลอด
ภาคเรียนที่ ๑ 

โครงการ  The Diamond Way 
(เพชรยอดมงกุฏ) 

ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  

จันทร์ ๓ มิ.ย. ๕๖ วันเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๖ 
ทุกระดับชั นทุกโครงการ 

 
พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ ฝ่ายกิจการนักเรียน 

อังคาร ๑๑มิ.ย.๕๖ โครงการ  ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ทุกระดับชั นทุกโครงการ ฝ่ายวิชาการ 

ศุกร์ ๑๔มิ.ย. ๕๖ โครงการ  อบรมอพยพเหตุจากไฟไหม้ 
อนุบาล ๑ และชั น ป.๑ 
ทุกโครงการ หมวดสังคมศึกษา 

พุธ ๒๖ มิ.ย. ๕๖ โครงการ  สุนทรภู่ครูกวี ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดภาษาไทย 
ศุกร์ ๒๘ มิ.ย. ๕๖ โครงการ  รับขวัญน้องใหม่ผูกใจเดียวกัน อนุบาล ฝ่ายอนุบาล 

เดือนมิถุนายน 
โครงการ  ประชาธิปไตยในโรงเรียน  
(เลือกตั งประธานนักเรียน) ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 

โครงการสนับสนุนวิชาการตามปฏิทินการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕๕๖ 
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม / โครงการ ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ 
เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

พฤหัสฯ ๔ ก.ค.๕๖ โครงการ  พิธีไหว้ครู 
(บูชาพระคุณครู  ผู้สร้างศิษย์) ทุกระดับชั นทุกโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 

จันทร์ ๘- พฤหัสบดี 
๑๑ ก.ค.๕๖ 

โครงการ  Fun Spelling ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
ศุกร์ ๑๒ ก.ค. ๕๖ โครงการ  ทัศนศึกษา  ชั น ป.๒ หมวดคณิตศาสตร์ 
อังคาร ๑๖ก.ค.๕๖ โครงการ  ทัศนศึกษา ชั น ป.๕ หมวดวิทยาศาสตร์ 
พฤหัสบดี ๑๘-ศุกร์ 
๑๙ ก.ค. ๕๖ โครงการ  ถวายเทียนพรรษา ทุกระดับชั นทุกโครงการ หมวดสังคมศึกษา 
พุธ ๒๔-จันทร์ ๒๙ 
ก.ค. ๕๖ โครงการ  สัปดาห์วันภาษาไทย ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดภาษาไทย 
เสาร์ ๒๗ ก.ค. ๕๖ โครงการ  วันนัดพบผู้ปกครอง ทุกระดับชั นทุกโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
อังคาร ๓๐ก.ค.๕๖ โครงการ  ทัศนศึกษา ชั น ป.๖ หมวดสังคมศึกษา 
พุธ ๓๑ ก.ค. ๕๖ โครงการ  ทัศนศึกษา EP. ๑-๒  หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พฤหัสบดี๑ส.ค.๕๖ โครงการ  ทัศนศึกษา EP. ๓-๔ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
ศุกร์ ๒ ส.ค. ๕๖ โครงการ  ทัศนศึกษา EP. ๕-๖  
จันทร์ ๕ ส.ค. ๕๖ โครงการ  ทดสอบสมรรถภาพ ชั น ป.๑-๖ ภาคปกติ หมวดพลานามัย 
พฤหัสบดี 
๘ ส.ค. ๕๖ โครงการ  รักแม่แก้โลกร้อน อนุบาล และประถม 

เด็กพิเศษ 
โครงการศูนย์การศึกษา 
ส าหรับเด็กพิเศษ 

ศุกร์ ๙ ส.ค. ๕๖ โครงการ  วันแม ่ 
(แม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์ครอบครัว) ทุกระดับชั นทุกโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ศุกร์ ๙-อาทิตย์ 
๑๑ ส.ค. ๕๖ โครงการ  ค่ายพัฒนาคุณธรรม ชั น ป.๔-๖ ทุกโครงการ หน่วยแนะแนว 
พุธ ๑๔-พุธ ๒๑ 
ส.ค. ๕๖ กิจกรรม  นิทรรศการวันวิทย์ ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดวิทยาศาสตร์ 
พุธ ๒๑ ส.ค. ๕๖ โครงการ  วันวิทย์ Kids สนุก 
พุธ ๒๑ ส.ค. ๕๖ โครงการ  สาธิตราม IT Fair   ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดการงานฯ 
ศุกร์ ๑๖ ส.ค. ๕๖ โครงการ  หนูน้อยนักทดลอง อนุบาล ฝ่ายอนุบาล 
เสาร์ ๒๔-อาทิตย์ 
๒๕ ส.ค. ๕๖ โครงการ  Math Camps ชั น ป.๔-๖ ทุกโครงการ หมวดคณิตศาสตร์ 
อังคาร ๒๗ส.ค.๕๖ โครงการ  ทัศนศึกษา ชั น ป.๓ หมวดภาษาตา่งประเทศ 
พฤหัสฯ๒๙ส.ค.๕๖ โครงการ  ทัศนศึกษา ชั น ป.๔ หมวดการงานฯ 

ศุกร์ ๓๐ ส.ค. ๕๖ โครงการ  สวนสวยด้วยมือหนู อนุบาล ฝ่ายอนุบาล 
โครงการ  ทัศนศึกษา ชั น ป.๑ หมวดศิลปะ 
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม / โครงการ ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ 
เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จันทร์ ๒-อังคาร ๓ 
ก.ย. ๕๖ 

โครงการ  Scrabble Contest ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ 
หมวดภาษาตา่งประเทศ 

ศุกร์ ๖ ก.ย. ๕๖ โครงการ  กีฬาสี “หลานพ่อขุนเกมส์” ทุกระดับชั นทุกโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
พุธ ๑๑ ก.ย. ๕๖ โครงการ  ทัศนศึกษา อนุบาลภาคปกติ ฝ่ายอนุบาล 
พฤหัสฯ๑๒ก.ย.๕๖ โครงการ  ทัศนศึกษา K.๑-๓ ฝ่ายอนุบาล  
จันทร์ ๒๓ -พฤหัสฯ
๒๖ ก.ย. ๕๖ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 
อาทิตย์ ๒๐-เสาร์ 
๒๖ ต.ค.๕๖ โครงการ  กีฬาสาธิตสามัคคี ครั งที่ ๓๘ ทุกระดับชั นทุกโครงการ หมวดพลานามัย 

 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม / โครงการ ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ 

โครงการตลอด
ภาคเรียนที่ ๒ 

โครงการ  หนูน้อยมารยาทงาม อนุบาล ฝ่ายอนุบาล 
โครงการ  รักการอ่าน ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดภาษาไทย 
โครงการ  คัดลายมือ ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดภาษาไทย 
โครงการ  พัฒนาสมาธิ 

นักเรียนโครงการเด็กพิเศษ 
โครงการศูนย์การศึกษา
ส าหรับเด็กพิเศษ โครงการ  เสียงกระจ่างใส 

เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
จันทร์ ๔ พ.ย. ๕๖ วันเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๖   

อังคาร ๕-ศุกร์ ๑๕  
พ.ย.๕๖ 

ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ทุกระดับชั นทุกโครงการ ฝ่ายธุรการ 
เปิดระบบให้ช าระค่าธรรมเนียมที่
ธนาคาร 

พุธ ๑๓-ศุกร์ ๑๕ 
พ.ย.๕๖ 

น าใบช าระค่าธรรมเนียมมารับใบเสร็จ 

ศุกร์ ๑๕ พ.ย. ๕๖ โครงการ  วันลอยกระทง ทุกระดับชั นทุกโครงการ หมวดสังคมศึกษา 
อังคาร ๑๙พ.ย.๕๖ โครงการ  ทัศนศึกษา “หออัครศิลปิน” ชั น ป.๕ หมวดศิลปะ 
ศุกร์ ๒๒ พ.ย. ๕๖ โครงการ  ทัศนศึกษา  ชั น ป.๓ หมวดสังคมศึกษา 
อังคาร ๒๖พ.ย.๕๖ โครงการ  ธรรมศึกษา ชั น ป. ๕-๖ หมวดสังคมศึกษา 

โครงการสนับสนุนวิชาการตามปฏิทินการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒/๒๕๕๖ 
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พุธ ๒๗ พ.ย. ๕๖ โครงการ  “รูบิคหรรษา”  นักเรียนโครงการเด็กพิเศษ โครงการเด็กพิเศษฯ 
พฤหัสบดี  
๒๘ พ.ย๕๖ โครงการ  ฝึกอพยพเหตุจากไฟไหม ้ อนุบาล ๑ และชั น ป.๑ 

ทุกโครงการ 
หมวดสังคมศึกษา 

ศุกร์ ๒๙  พ.ย. ๕๖ โครงการ  โอริกามิ “ศิลปะงานกระดาษ” อนุบาล(ทุกโครงการ) ฝ่ายอนุบาล 
ศุกร์ ๒๙ พ.ย. ๕๖ โครงการ  ทัศนศึกษา “สวนภูมิรักษ์” ชั น ป.๔ หมวดคณิตศาสตร์ 
เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 

พุธ ๔ ธ.ค. ๕๖ 
โครงการวันพ่อ(พ่อลูกใจภักดิ์ รู้รักสามัคค)ี ทุกระดับชั นทุกโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
โครงการ  วาดฝันวันพ่อ ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดศิลปะ 

 

ศุกร์ ๑๓ ธ.ค. ๕๖ 
โครงการ  แนะแนวศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษา ชั น ป.๖ หน่วยแนะแนว 

พุธที่ ๑๘ – ศุกร์ 
๒๐ ธ.ค. ๕๖ โครงการ  เข้าค่ายลูกเสือ ชั น ป.๕-๖ ทุกโครงการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
พุธ ๑๘ ธ.ค. ๕๖ โครงการ  พ่อแม่แนะอาชีพ ทุกระดับชั นทุกโครงการ หน่วยแนะแนว 
จันทร์ ๒๓-อังคาร 
๒๔ ธ.ค. ๕๖ 

โครงการ  Christmas  Fun Fair ทุกระดับชั นทุกโครงการ 
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

อังคาร๒๔ธ.ค. ๕๖ โครงการ  Christmas  Cerebration อนุบาล(ทุกโครงการ) ฝ่ายอนุบาล 
ศุกร์ ๒๗ ธ.ค. ๕๖ โครงการวันปีใหม่“เที่ยวทั่วไทยไป๔ ภาค” ทุกระดับชั นทุกโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
เดือนมกราคม ๒๕๕๗ 

พฤหัสบดี 
๒- ๑๖ ม.ค. ๕๗ 

โครงการ Debate ชั น ป.๔-๖ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

อังคาร ๗ - พุธ ๘ 
ม.ค. ๕๗ 

โครงการ  Word Building ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดภาษาต่างประเทศ 

พฤหัสฯ ๙ม.ค.๕๗ โครงการ ทัศนศึกษา“ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร” ชั น ป.๖ หมวดการงานฯ 
พฤหัสบดี  
๙ ม.ค. ๕๗ 

โครงการ  เล่นสนุกสุขี สามัคคีกับ
การละเล่นไทย 

 

อนุบาล(ทุกโครงการ) ฝ่ายอนุบาล 

ศุกร์ ๑๐ ม.ค. ๕๗ โครงการ  ทัศนศึกษา “เขาดินวนา” ชั น ป.๑ หมวดภาษาไทย 
จันทร์ ๑๓-พุธ ๑๕ 
ม.ค. ๕๗ 

โครงการ  สัปดาห์วันนัดพบผู้ปกครอง ทุกระดับชั นทุก
โครงการ ฝ่ายวิชาการ 

ศุกร์ ๑๗ ม.ค. ๕๗ โครงการ  ทัศนศึกษา ชั น ป.๒ หมวดวิทยาศาสตร์ 
จันทร์ ๒๐-ศุกร์ 
๒๔ ม.ค. ๕๗ โครงการ  ประกวดมารยาทไทย ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หน่วยแนะแนว 
พุธ ๒๒-ศุกร์ ๒๔ 
ม.ค. ๕๗ 

โครงการ  R.U.KIDS. SWIMMING   
            CUP#1  ทุกระดับชั น หมวดพลานามัย 

จันทร์๒๗ ม.ค. ๕๗ โครงการ  ทดสอบสมรรถภาพ ทุกระดับ ทุกโครงการ หมวดพลานามัย 
พุธ ๒๙ ม.ค. ๕๗ โครงการ  ทัศนศึกษา EP. ๑-๒ หลักสูตรภาค

ภาษาอังกฤษ พฤหัสฯ๓๐ม.ค.๕๗ โครงการ  ทัศนศึกษา EP. ๓-๔ 
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ศุกร์ ๓๑ ม.ค. ๕๗ โครงการ  ทัศนศึกษา EP. ๕-๖  

มกราคม ๕๗  
โครงการ   
       Handball Championships #1 ชั น ป.๓-๕ ทุกโครงการ หมวดพลานามัย 

มกราคม ๕๗  โครงการ  หรรษาอาเซียน ชั นประถม ทุกโครงการ หมวดศิลปะ 
มกราคม ๕๗  โครงการ  ดนตรีในสวน ทุกระดับ ทุกโครงการ หมวดศิลปะ 
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

๒ ก.พ. ๕๗ 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั น
พื นฐาน(O-NET) 

ชั น ป.๖ ฝ่ายวิชาการ 

พุธ ๕ ก.พ. ๕๗ โครงการ  ทัศนศึกษา อนุบาลภาคปกติ ฝ่ายอนุบาล 
พฤหัสฯ ๖ก.พ.๕๗ โครงการ  ทัศนศึกษา K.๑-๓ ฝ่ายอนุบาล  
ศุกร์ ๒๑ ก.พ. ๕๗ โครงการ  หนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ อนุบาล(ทุกโครงการ) ฝ่ายอนุบาล 
จ. ๒๔-พฤ.๒๗ 
ก.พ.๕๗ 

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ชั น ป.๑-๖ ทุกโครงการ ฝ่ายวิชาการ 

เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 
๓-๕ มีนาคม 

๒๕๕๗ 
โครงการ  ปัจฉิมนิเทศ ชั น ป.๖ ฝ่ายวิชาการ 

มีนาคม ๒๕๕๗ โครงการ  English Summer Camp K. ๑-๓ และ P.๑ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
เดือนเมษายน ๒๕๕๗ 

เดือนเมษายน 
๒๕๕๗ 

โครงการ  ภาคฤดูร้อน 
อนุบาล ๑-๓ 
ประถมศึกษา ๑-๖ 

ฝ่ายวิชาการ 

โครงการ  English Adventure Camp EP.๒-๖ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่ ระดับชั้น 
จ านวน/
ผู้เข้าร่วม 

ผลการประเมิน
โครงการ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

 
13. 
14. 
15. 
16. 

 
17. 

 
 

โครงการน  าใจงามนามเด็กสาธิต 
โครงการประกวดปติมากรน้อย
โครงการวันลอยกระทง 
โครงการโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการสาธิตสุขใจปีใหม่อาเซียน 
โครงการความรู้สู่อาเซียน 
โครงการสนุกสุขี  
สามัคคีกับการละเล่นไทย 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
กิจกรรมฝากตัวเป็นศิษย์ 
โครงการวันสุนทรภู่ 
โครงการวันไหว้ครู(บูชาครูผู้สร้างศิษย์) 
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
(พ่อลูกใจภักดิ์ รักเรารักษ์โลก) 
โครงการรับขวัญน้องใหม่ผูกใจเดียวกัน 
โครงการสัปดาห์วันภาษาไทย 
โครงการถวายเทียนพรรษา 
โครงการวันแม่แห่งชาติ 
(แม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์ครอบครัว) 
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม 
“เทิดทูลพระคุณแม่” 

สธ.ม.ร.ป. 
สธ.ม.ร.ป. 
สธ.ม.ร.ป. 
สธ.ม.ร.ป. 
สธ.ม.ร.ป. 
สธ.ม.ร.ป. 

 
สธ.ม.ร.ป. 
สธ.ม.ร.ป. 
สธ.ม.ร.ป. 
สธ.ม.ร.ป. 
สธ.ม.ร.ป. 

 
สธ.ม.ร.ป. 
สธ.ม.ร.ป. 
สธ.ม.ร.ป. 
สธ.ม.ร.ป. 

 
สธ.ม.ร.ป. 

 
สธ.ม.ร.ป. 

อนุบาล 
ป.1-6 

นักเรียนทุกคน 
นร.+บุคลากร 
นร.+ผปค. 

นักเรียนทุกคน 
 

อนุบาล 
นักเรียนทุกคน 
นักเรียนทุกคน 
นักเรียนทุกคน 
นักเรียนทุกคน 

 
ป.1-6 
อนุบาล 

นักเรียนทุกคน 
นักเรียนทุกคน 

 
นักเรียนทุกคน 

 
นร.ที่สนใจ 

237 
834 

1,071 
150 

2,000 
1,071 

 
237 

1,071 
1,071 
1,071 
1,071 

 
834 
237 

1,071 
1,071 

 
1,071 

 
150 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

รวม..........17..........โครงการ 
 
 
 
 
 
 

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 งที ่ 1   วันที่  18   มกราคม   2556 
                  ครั งที่  2   วันที่  15   กันยายน   2556 

3. จัดฉีดวัคซีน MMR ป้องกันโรค หัด  หัดเยอรมัน  คางทูม วันที่  25  มกราคม  2556  
โดยพยาบาลจากศูนย์สาธารณสุข (ศูนย์ 35) ให้กับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 1   

4. จัดฉีดวัคซีน DT   ป้องกันคอตีบ บาดทะยัก  วันที่ 25  มกราคม  2556  โดยพยาบาล
จากศูนย์สาธารณสุข  (ศูนย์ 35)   ให้แก่นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6  

5. ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ  ขาดทะยัก ไอกรน  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2556  โดยพยาบาลจาก
ศูนย์สาธารณสุข  (ศูนย์ 35)   ให้แก่นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 1  
 6.  โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข  ภาค  1/2556  และภาค 2 / 2556  เพ่ือให้เด็กออกก าลัง
กายร่วมกันโดยใช้กิจกรรมเต้นโยคะ และแอโรบิค  มวยไทย  เบรนยิมส์  เป็นการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  (ระดับปฐมวัย) 
 7.  โครงการเตรียมความพร้อมกีฬาสาธิตสามัคคี    1 ก.ค. - 12 ต.ค. 56  เป็นการคัดตัว
นักกีฬาและฝึกทักษะด้านกีฬาให้พร้อมในการแข่งขันต่อไป 
 8. โครงการ กีฬาสีประจ าปี   6  กันยายน  2556  เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย  ให้
นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยแบ่งเป็นสีเน้นความ
สามัคคีในหมู่คณะและการท างานเป็นทีม 
 9 .โครงการกีฬาสาธิตสามัคคี  20 - 26 ตุลาคม  2556  เพ่ือให้เด็กออกก าลังกายร่วมกัน
และเข้าใจกฎ กติกา  การแข่งขันชนิดกีฬาต่าง ๆ ได้สัมผัสกับบรรยากาศภายนอกโรงเรียน  และมีน  าใจ
เป็นนักกีฬาเพ่ิมมากขึ น  พร้อมกับสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันของตน 

 

 

โครงการพฒันานักเรียนด้านสุขภาพอนามัย 
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อุปกรณ์และการให้บรกิารห้องสมดุ 
ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
๑ 
 
 
 
 

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

 
๒๐,๔๖๘ เล่ม 

 
๑ ชื่อเรื่อง 
๑ ชื่อเรื่อง 
๖ ชื่อเรื่อง 

๒ 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 

 
 

๑๖๕ ม้วน 
๒๗๐ ม้วน 
๙๓๖ แผ่น 

๑ ลูก 
๔ ลูก 
๗ ลูก 

๑๙๖ ตัว 
๒๖๓ รายการ 

 
๑ โปรแกรม 

๓ งานพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 
คัดเลือกและจัดซื อหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
คัดเลือกและจัดซื อวารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ 

 
๑,๘๘๓ เล่ม 
๘ ชื่อเรื่อง 

๔ งานวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด 
งานวิเคราะห์เลขหมู่และบันทึกข้อมูล 
ท าบาร์โค้ดยืม – คืนหนังสือ 

 
๑,๘๘๓ เล่ม 
๑,๘๘๓ เล่ม 

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

 
๗๑๓ เล่ม 

๖,๔๙๐ เล่ม 
๒๕๐ ครั ง 
๘ ชื่อเรื่อง 
๒๕๐ ครั ง 

๖ จ านวนผู้ใช้บริการห้องสมุดตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
เข้าใช้มากที่สุด เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
เข้าใช้น้อยที่สุด เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 
๓,๕๘๓ ครั ง 
๒,๐๘๑ ครั ง 
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สถิติการเข้าใช้ห้องสมดุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖ 

 
 

๐ ๐

๒๓๙๒

๒๙๒๙ ๒๘๒๒

๐ ๐ ๐

๓๕๘๓

๒๐๘๑

๓๒๑๘

๒๒๑๓

๐

๕๐๐

๑๐๐๐

๑๕๐๐

๒๐๐๐

๒๕๐๐

๓๐๐๐

๓๕๐๐

๔๐๐๐

ต.ค. ๕๕ พ.ย. ๕๕ ธ.ค. ๕๕ ม.ค. ๕๖ ก.พ. ๕๖ มี.ค. ๕๖ เม.ย. ๕๖ พ.ค. ๕๖ มิ.ย. ๕๖ ก.ค. ๕๖ ส.ค. ๕๖ ก.ย. ๕๖
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เดือน 

จ านวน (ครั ง) 
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งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ 
ประจ าปี  พ.ศ. 2556 

มิติหน่วยงาน - แผนงาน / งาน – กองทุน 
( หน่วยงานปกติ ) 

************************* 
             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  จ านวนเงิน  6,473,504.- บาท 
          ก.  แผนงานจัดการการศึกษาอุดมศึกษา      จ านวนเงิน  6,473,504.- บาท 
  1.  งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ จ านวนเงิน     6,473,504.- บาท 
  1.1  กิจกรรมหลัก      
  1.1.1  ฝึกปฏิบัติการห้องปฏิบตัิการเรยีนการสอน จ านวนเงิน     6,473,504.- บาท 
  กองทุนเพ่ือการศึกษา    จ านวนเงิน   5,473,504.-บาท 
  1.  งบบุคลากร     จ านวนเงิน   4,263,504.-บาท 
   1.1  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  จ านวนเงิน       -  บาท 
    1.1.1  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
    1.1.2  เงินสมทบกองทุนส ารองเลี ยงชีพและสวัสดิการ 
   1.2  คา่จ้างประจ า   จ านวนเงิน       -      บาท 
     1.2.1  ค่าจ้างลูกจ้างงบรายได ้  
    1.2.2  ค่าตอบแทนการเลื่อนขั นพิเศษ     
   1.3  ค่าจ้างช่ัวคราว   จ านวนเงิน 4,263,504.- บาท 
    1.3.1  ค่าจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานช่ัวคราว 
    1.3.2  เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม 5 %   
  2.  งบด าเนินงาน    จ านวนเงิน 1,210,000.- บาท 
   2.1  ค่าตอบแทน   จ านวนเงิน      800,000.- บาท 
    2.1.1  ค่าเบี ยประชุมกรรมการ 
    2.1.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอ่ืนให้ราชการ 
    2.1.3  ค่าปฏิบัติงานรับสมคัรและลงทะเบียนนักศึกษา   
   2.2  ค่าใช้สอย   จ านวนเงิน    200,000.- บาท 
   2.3  ค่าวัสดุ   จ านวนเงิน    200,000.- บาท 
   2.4  ค่าสาธารณูปโภค  จ านวนเงิน      10,000.- บาท 
 
  กองทุนสนิทรัพย์ถาวร   จ านวนเงิน 1,000,000.- บาท 
  1.  งบลงทุน    จ านวนเงิน 1,000,000.- บาท 
   1.1  ค่าครุภัณฑ ์   จ านวนเงิน 1,000,000.- บาท 
   1.2  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวนเงิน       -      บาท 
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งบประมาณรายจ่ายจากรายได้  ประจ าปี  พ.ศ.  2556 

งบเงินทุนโรงเรียน 
 
 

                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) จ านวนเงิน  53,310,500.- บาท 
    ก.  แผนงานจัดการการศึกษาอุดมศึกษา        จ านวนเงิน    53,310,500.-   บาท 
  1.  งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์        จ านวนเงิน    53,310,500.-   บาท 
  1.1  กิจกรรมหลัก      
        1.1.1  ฝึกปฏิบัติการห้องปฏบิัติการเรียนการสอน      จ านวนเงิน     26,756,302.-   บาท 
  กองทุนเพ่ือการศึกษา    จ านวนเงิน    26,756,302.-  บาท 
  1.  งบบุคลากร     จ านวนเงิน    25,105,102.-  บาท 
   1.1  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลยั   จ านวนเงิน      16,302,862.-  บาท 
         1.1.1  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
         1.1.2  เงินสมทบกองทุนส ารองเลี ยงชีพและสวัสดิการ 
  1.2  ค่าจ้างประจ า     จ านวนเงิน                   -     บาท 
        1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างงบรายได ้    
        1.2.2  ค่าตอบแทนการเลื่อนขั นพิเศษ  
  1.3  ค่าจ้างช่ัวคราว     จ านวนเงิน          8,802,240.-บาท 
        1.3.1  ค่าจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานช่ัวคราว 
        1.3.2  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % 
 
           2.  งบด าเนินงาน     จ านวนเงิน         1,651,200.- บาท 
  2.1  ค่าตอบแทน     จ านวนเงิน           1,131,200.- บาท 
  2.2  ค่าใช้สอย     จ านวนเงิน   120,000.-  บาท 
  2.3  ค่าวัสดุ     จ านวนเงิน   400,000.-  บาท 
  2.4  ค่าสาธารณูปโภค    จ านวนเงิน                         -  บาท 
  3.  งบเงินอุดหนุน     จ านวนเงิน                       -  บาท 
  4.  งบรายจ่ายอื่น     จ านวนเงิน                       -  บาท 

 
กองทุนสนิทรัพย์ถาวร    จ านวนเงิน                -    บาท 
1.  งบลงทุน     จ านวนเงิน                  -    บาท    
   1.1  ค่าครุภัณฑ ์     จ านวนเงิน                  -    บาท 
   1.2  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวนเงิน                  -    บาท 
1.2 กิจกรรมสนับสนุน 

1.2.1  บริหารจัดการทั่วไป   จ านวนเงิน      26,554,198.- บาท 
 

กองทุนทั่วไป     จ านวนเงิน        25,051,298.-บาท 
1.  งบบุคลากร     จ านวนเงิน            4,750,438.-บาท 
     1.1  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย   จ านวนเงิน            4,750,438.-บาท 
     1.2  ค่าจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานช่ัวคราว  จ านวนเงิน                    -   บาท 

 
 
 

20 

19 



78 

2.  งบด าเนินงาน    จ านวนเงิน            6,746,684.- บาท 
     2.1 ค่าตอบแทน   จ านวนเงิน               952,880.- บาท 
          2.1.1  ค่าเบี ยประชุมกรรมการ 
          2.1.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานอ่ืนให้ราชการ 
          2.1.3  ค่าปฏิบัติงานรับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษา 
     2.2 ค่าใช้สอย    จ านวนเงิน            1,478,804.- บาท 
     2.3 ค่าวัสด ุ    จ านวนเงิน            4,300,000.- บาท 
     2.4  ค่าสาธารณูปโภค   จ านวนเงิน                15,000.- บาท 
3.  งบเงินอุดหนุน    จ านวนเงิน                 -      บาท 
 
4.  งบรายจ่ายอื่น    จ านวนเงิน           13,554,176.- บาท 
     4.1  ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากร  จ านวนเงิน             2,000,000.- บาท 
     4.2  โครงการส่งเสริมวิชาการ  จ านวนเงิน             1,380,000.- บาท 
     4.3  โครงการสร้างเสริมประสบการณ ์ จ านวนเงิน                500,000.- บาท 
     4.4  โครงการกีฬาสาธิตสามคัคี  จ านวนเงิน             1,500,000.- บาท 
     4.5  โครงการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ 
           ในหน่วยงาน   จ านวนเงิน               500,000.- บาท 
     4.6  โครงการเตรียมความพรอ้มเข้าสู ่
           ประชาคมอาเซียน   จ านวนเงิน               100,000.- บาท 
     4.7  งบส ารองจ่าย   จ านวนเงิน             7,574,176.- บาท 
 
กองทุนสนิทรัพย์ถาวร   จ านวนเงิน           1,302,900.- บาท 
1.  งบลงทุน    จ านวนเงิน             1,302,900.-  บาท 
   1.1  ค่าครุภัณฑ ์    จ านวนเงิน             1,302,900.-  บาท 
   1.2  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวนเงิน                 -    บาท 
 

 ข.  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม   จ านวนเงิน                -   บาท 
     1.  งานบริการวิชาการแก่ชุมชน   จ านวนเงิน                  -   บาท 
         1.1  กิจกรรมหลัก 
               1.1.1  บริการวิชาการ   จ านวนเงิน                  -   บาท 
  
  กองทุนบริการวิชาการ   จ านวนเงิน                -    บาท 
  1.  งบรายจ่ายอื่น    จ านวนเงิน                  -   บาท 
                         1.1  โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  จ านวนเงิน                  -   บาท 
  

จ.  แผนงานวิจัย     จ านวนเงิน           200,000.-  บาท 
     1.  งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้   จ านวนเงิน                  -   บาท 
         1.1  กิจกรรมหลัก 
               1.1.1  ด าเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้ จ านวนเงิน                  -   บาท 
  กองทุนวิจัย         จ านวนเงิน            200,000.-  บาท 
               1.  งบเงินอุดหนุน    จ านวนเงิน                  -   บาท 
                    1.1  เงินอุดหนุนโครงการวิจัย  จ านวนเงิน                  -   บาท 
 
 

21 

22 
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สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ปีการศึกษา 2555 

 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ปฐมวัย 
 ทุกมาตรฐานมีคุณภาพระดับดีขึ นไป  เรียงตามล าดับจากมาตรฐานที่ได้ดีเยี่ยม-ดีมาก ดังนี  
 1. มาตรฐานที่ 1  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 2. มาตรฐานที่ 2  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 3. มาตรฐานที่ 3  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 4. มาตรฐานที่ 4  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 5. มาตรฐานที่ 5  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 6. มาตรฐานที่ 6  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 7. มาตรฐานที่7  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 8. มาตรฐานที่ 8  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 9. มารตรฐาน 10 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 10. มาตรฐานที่ 11 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 11. มาตรฐานที่ 9 ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 คะแนนรวม   จากน้ าหนักคะแนน 100    คะแนนที่ได้ 98.32 คะแนน 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ประถมศึกษา 
 ทุกมาตรฐานมีคุณภาพระดับดีขึ นไป  เรียงตามล าดับจากมาตรฐานที่ได้ดีเยี่ยม-ดีมาก ดังนี  
 1. มาตรฐานที่ 1  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 2. มาตรฐานที่ 2  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 3. มาตรฐานที่ 3  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 4. มาตรฐานที่ 4  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 5. มาตรฐานที่ 5  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 6. มาตรฐานที่ 7  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 7. มาตรฐานที่ 8  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 8. มาตรฐานที่ 10 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 9. มารตรฐาน 11 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 10. มาตรฐานที่ 12 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 11. มาตรฐานที่ 13 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 12. มาตรฐานที่ 14 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 13. มาตรฐานที่ 15 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 14. มาตรฐานที่ 6 ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 15. มาตรฐานที่ 9 ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 คะแนนรวม   จากน้ าหนักคะแนน 100    คะแนนที่ได้ 95.68 คะแนน 
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สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม 
 พ.ศ. 2554 - 2558 

 
 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ปฐมวัย 
 1. ตัวบ่งชี ที่ 1  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 2. ตัวบ่งชี ที่ 2  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 3. ตัวบ่งชี ที่ 3  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 4. ตัวบ่งชี ที่ 4  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 5. ตัวบ่งชี ที่ 5  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 6. ตัวบ่งชี ที่ 6  ระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
 7. ตัวบ่งชี ที่ 7  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 8. ตัวบ่งชี ที่ 8  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 9. ตัวบ่งชี ที่ 9  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 10. ตัวบ่งชี ที่ 10  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 11. ตัวบ่งชี ที่ 11  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 12. ตัวบ่งชี ที่ 12  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 คะแนนรวม   จากน้ าหนักคะแนน 100    คะแนนที่ได้ 98.90 คะแนน 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ประถมศึกษา 
 1. ตัวบ่งชี ที่ 1  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 2. ตัวบ่งชี ที่ 2  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 3. ตัวบ่งชี ที่ 3  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 4. ตัวบ่งชี ที่ 4  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 5. ตัวบ่งชี ที่ 5  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 6. ตัวบ่งชี ที่ 6  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 7. ตัวบ่งชี ที่ 7  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 8. ตัวบ่งชี ที่ 8  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 9. ตัวบ่งชี ที่ 9  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 10. ตัวบ่งชี ที่ 10  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 11. ตัวบ่งชี ที่ 11  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 12. ตัวบ่งชี ที่ 12  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 คะแนนรวม   จากน้ าหนักคะแนน 100    คะแนนที่ได้ 92.77 คะแนน 
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ภาคผนวก 
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สรุปภาพกิจกรรม / โครงการ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

พิธีฝากตัวเป็นศิษย ์
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โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
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โครงการ JUST SAY NO 



85 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

โครงการวันสถาปนาลูกเสือไทย 
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โครงการนัดพบผู้ปกครอง 
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พิธีไหว้คร ู
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สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
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โครงการวันแม ่
“แม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์ ครอบครัว” 
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โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม 
“สาธิตรามวัยใส เปิดใจใฝ่ธรรม” 
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Math camp in the park 
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การแข่งขันกีฬาส ี
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โครงการออมดี ทวทีรัพย์กับออมสิน 
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สรุปภาพกิจกรรม / โครงการ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวันลอยกระทง 
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โครงการฝึกซ้อมการอพยพเหตุจากไฟไหม้และแผ่นดินไหวในสถานศึกษา 
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โครงการพ่อแม่แนะอาชีพ 
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โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา 
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โครงการเข้าค่ายลกูเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 

 



99 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการนัดพบผู้ปกครอง 
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โครงการ Christmas Fun Fair 2013 



101 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการสุขสันต์วนัปีใหม่ 2557 “เที่ยวทั่วไทยไป 4 ภาค” 
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โครงการเล่นสนุก สุขี สามัคคีกับการละเล่นไทย 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิ
“วิธีปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน” 
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โครงการ Just Show ( Just Say No Junior ) 
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โครงการสมาธิ น าจิตสร้างสรรค ์
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โครงการ Handball Championship #1 
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โครงการอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 
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โครงการอยู่รักใคร่ จากไปคิดถึง รุ่นที่ 11 


