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สารจากผู้อํานวยการ  
 
 
 
 
 
 

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 
มีนโยบายการศึกษาที่เน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นอันดับ
แรกเพราะโรงเรียนมีความเชื่อว่า “เมื่อผู้เรียน มีความสุข มีพัฒนาการ
ทางอารมณ์ดี  ผู้เรียนก็พร้อมที่จะเรียนรู้ทุกสิ่ง   อย่างมีประสิทธิภาพ” 

            จากนโยบายข้างต้น     โรงเรียนจึงได้จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ 
                                นักเรียนมีความสุข  เมื่อก้าวเข้ามาในโรงเรียน อาทิ สภาพบรรยากาศ  
                                      ของโรงเรียนร่มรื่นด้วยพันธ์ุไม้ดอก ไม้ใบ   นานาชนิด  มีห้องเรียนห้องน้ํา 
                                      ที่สะอาด  มีเครื่องเล่นและมุมต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียน  ห้องสมุด  และ 
                                      รอบ ๆ โรงเรียนให้เด็กได้เรียนรู้ตลอดเวลา  โรงเรียนยังใช้เสียงเพลง
เพื่อกล่อมเกลาอารมณ์ของเด็กให้สดช่ืน  และเยือกเย็นลง  เพื่อลดความก้าวร้าวในตัวเด็ก  ต้ังแต่เด็กเข้า
มาในโรงเรียน  และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกทั้งช่วยพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เป็นเด็กที่มีร่างกายแข็งแรง  
มีอารมณ์สุนทรีย์  และมองโลกงดงามอีกด้วย 
 ในด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรตลอดเวลา ให้ทันสมัย
ที่สุด  มีการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือก
เรียนรู้ในสิ่งที่นักเรียนต้องการ  เพื่อค้นหาความถนัดของตน  การเรียนการสอนจะเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
และเน้นให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมากที่สุด  ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเต็มตามขีด
ความสามารถ 
 สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นปณิธานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) ที่จะ
พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้นักเรียนของเราเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง  จิตใจงดงาม  มีความรอบรู้  และมี
ความรู้ความสามารถที่จะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไป 
 
 
 
      (รองศาสตราจารย์นพคุณ   คุณาชีวะ) 
       รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
             ผู้อํานวยการ 
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ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
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ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 

ปรัชญา  ปณิธาน   วิสัยทัศน์    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปรชัญา  (Philosophy) 

            การศึกษา  คือ  ทางแห่งปัญญาเพื่อพัฒนาชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปณิธา
โรงเรียนสาธิตมหาวิท

จะมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็น
เป็นคนมีความสุข  และ เป
(Life  Long  Learning) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน
โรงเรียนสาธิตมหาวิท

จะเป็นต้นแบบของการจัดการศ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-School) ท้ัง
การจัดการเรียนการสอน  เพื่อ
ให้เป็นเยาวชนที่ประสบความส
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น (Will) 
ยาลัยรามคําแหง(ฝ่ายประถม)  
คนดี    มีคุณธรรม  เป็นคนเก่ง  
็ นบุคคลใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

 
 ์(Vision) 
ยาลัยรามคําแหง  (ฝ่ายประถม) 
ึกษาที่ทันสมัย  เป็นผู้นําโรงเรียน
ในด้านการบริหารจัดการ  และ
พัฒนาความสามารถของนักเรียน
ําเร็จในชีวิต 
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วัตถุประสงค์ (Objectives)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัตถุประสงค์ (Objectives)  
 
1. เพื่อพัฒนา  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

(Child  Centered) 
2. เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  ความคิด  สังคม  อารมณ์  

และจิตใจ  เหมาะสมตามวัย 
3. เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. เพื่อให้ครูมีความเช่ียวชาญ  มีเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย  สามารถ

ตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้เป็นรายบุคคล 
5. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ  และทักษะด้านเทคโนโลยี  มีภาวะ   

ความเป็นผู้นํา  มีความรับผิดชอบ  และมีจรรยาบรรณ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

6. เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้สําหรับนักเรียน / 
บุคลากรของโรงเรียน 

7. เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ด้านบริหารจัดการและบริการให้มี
ความคล่องตัว  ทันสมัย  และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

8. เพื่อให้โรงเรียนมีการใช้จ่ายเงิน  งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  
และตรวจสอบได้ 

9. เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาด  สวยงาม  ปลอดภัย  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  
มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

10. เพื่อให้นักเรียนและชุมชนมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  และ
ชุมชนด้วยกัน 

11. เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง / ชุมชนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียน 
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พันธกิจ (Mission) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
พันธกิจ (Mission) 
 
1. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาคบังคับโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

(Child Centered) 
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถดํารงชีวิตอยู่

ในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
3.  เป็นแหล่งปฏิบัติการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยทางการศึกษา 
4. จัดองค์กร โครงสรา้ง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
5.     บริการทางวิชาการแก่สังคม 
6. อนุรักษ์และทํานุบํารุง  ศิลปวัฒนธรรม  และส่ิงแวดล้อม 
7. ส่งเสริมความสัมพันธ์  และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
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เป้าประสงค์  (Goals)  
 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์ (Goals)  
 
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการและบริการที่ทันสมัย  โปร่งใส  และได้มาตรฐานสากล 
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี  ปลอดภัย  และเอื้อต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียน 
3. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 
4. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมที่เหมาะสม  และพึงพอใจการดําเนินงานของโรงเรียน 
5. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาคบังคับ  โดยเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง (Child  Centered) เพื่อพัฒนา  ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะดังนี้ 
 5.1  เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี  มีความเชื่อมั่น  และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5.2  เป็นผู้มีจิตใจดีงาม  ฉลาดและรู้จักเลือกสรรสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  และผู้อ่ืน  
      รู้จักอดออม 
5.3  เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้  รักการทํางาน  สามารถคิดเป็น ทําเป็น    
      แก้ปัญหาเป็น 
5.4  เป็นผู้มีวินัยดี  มีความประพฤติเรียบร้อย  สุภาพ  ตามแบบและมารยาทของ

วัฒนธรรมของไทยและสากล 
5.5 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ  และรู้จักหน้าที่ของตน  สามารถเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี   
     ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
5.6 เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์  และสามารถปรับตัวได้ดีตามยุคสมัยและวิทยาการ

ใหม่ ๆ สามารถสมานประโยชน์ทํางานร่วมกับกลุ่มหรือหมู่คณะได้ด้วยความ
สามัคคีและรู้จัก  การเสียสละ 

5.7 เป็นผู้มีทักษะพื้นฐานที่ ดีในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ทั้งภาษาไทย  และ
ภาษาอังกฤษ     มีนิสัยรักการอ่าน 

5.8 เป็นผู้รู้จักเหตุ  รู้จักผล  และสามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบตามหลัก
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 

5.9 เป็นผู้รู้จักคุณค่า  และเข้าใจพ้ืนฐานหลักพุทธศาสนา  และสามารถนํามาประยุกต์
ให้เกิด ประโยชน์  และความสุขต่อตนเองและสังคม 

5.10 ให้มทีัศนคติ  และนิสยัในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ศลิปะ  ธรรมชาติและ    
       สิ่งแวดลอ้มของชาติ 
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เกี่ยวกบัโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
                             สาธิตราม    งามน้าํใจ     ใฝ่เรยีนรู ้

คู่ความดี     มีวฒันธรรม    ชี้นําสังคม 

 

สีและเครื่องหมายประจาํโรงเรียน 
สีชมพู หมายถึง ความรักของพ่อแม่และครู 
สีเขียว หมายถึง ชีวิตที่เจริญงอกงาม  เป็นสีที่มาจากการรวมกันระหว่าง 
 สีน้ําเงิน และสีเหลือง (ทอง)  อันเป็นสีประจําของมหาวิทยาลัย   

 

 

ตราประจําโรงเรียน 
 

 
 
 
 

ตราพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 

  

ต้นไม้ประจําโรงเรียน 
     ต้นชมพูพันธ์ุทิพย์        มีความหมายดังนี้ 

    ดอกสีชมพูอ่อน     หมายถึง       ความรักของพ่อแม่และคร ู
     ออกดอกเป็นช่อกระจุก หมายถึง        ความสามัคค ี
     ลักษณะไมยื้นต้น           หมายถึง        ความมั่นคงแข็งแรง 
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แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  (ฝ่ายประถม) 

 โรงเรียนได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนขึ้นโดยบุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องตามการปฏิรูปการศึกษาและสอดรับกับ
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 กลยุทธ์ที่ 1    ปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ที่ 2     เสริมสร้างทักษะเทคนิค และวิธีการสอนสําหรับเด็กพิเศษ 
 กลยุทธ์ที่ 3    สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพของนักเรียนโดยใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน  

เพื่อดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2       ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้พร้อมที่จะเป็นแหล่ง 
  ปฏิบัติการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการเรียนรู้และ   

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

  แห่งการเรียนรู้   (LO) 
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          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   การฝึกทักษะด้านอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 
 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ประชาชนเสริมสร้าง 

  ความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างจริยธรรม ทํานุบํารุง 
 ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และอนุรักษ์ 
 สิ่งแวดล้อม 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการศึกษา 
 กลยุทธ์ สานสัมพันธ์โรงเรียน บ้าน และชุมชน 
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คณะผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์นพคณุ   คุณาชีวะ 
รองอธิการบดฝี่ายนโยบายและแผน 

ผู้อํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

  อ.ยุวธิดา  คําปวน    อ.มานพ สอนศิริ            อ.ศักด์ิชัย  ง้าวนาเสียว         อ.ยุวรี   อยู่เจริญ 
     รองผู้อํานวยการ                    รองผู้อํานวยการ                   รองผู้อํานวยการ              รองผู้อํานวยการ 
        ฝ่ายวิชาการ                 ฝ่ายนโยบายและแผน                ฝ่ายบริหาร                  ฝ่ายธุรการ 
 
 
  
 
 
 
     

   อ.สิริมงคล  สุวรรณผา              อ.ทยิดา   เลิศชนะ             อ.ทิพวัลย์   บริพันธ์ 
                   รองผู้อํานวยการ            รองผู้อํานวยการ               รองผู้อํานวยการ  
                 ฝ่ายกิจการนักเรียน            ฝ่ายกิจการพิเศษ                   ฝ่ายสวัสดิการ       
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หัวหนา้โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
  Mr.John  James   Martin                                         อ.ดลฤดี  รัตนประสาท         
        หัวหน้าโครงการภาคภาษาอังกฤษ                       หวัหน้าโครงการศูนย์การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ       
 

 
อ.ลักขณา  แก้วตระกูล 

รองหัวหน้าโครงการภาคภาษาอังกฤษ 
 
 

หัวหนา้ระดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        อ.เอื้ออารีย์   ทองพิทักษ์ 
                                                          หัวหน้าระดับปฐมวัย 
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หัวหนา้กลุ่มสาระ
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   อ.จิตรานนท์   คําชนแดน           อ.ชุติกาญจน์  จันใด            อ.อรชุลี   นิราศรพ   อ.ยุธิดา   คําปวน 

รักษาราชการแทน 
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์    หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย    หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา 
                     และพลศึกษา 

 
 
    
    
 
         
 
 
       อ.พัลลภ   คงนุรัตน์             อ.กาหลง  รอดแก้ว              อ.อนุชิต  สอนสีดา         
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา   หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ         

อ.ปัญชลีย์  รัตนสิงห์ขรณ ์
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 

     ศาสนา และวัฒนธรรม                                                    และเทคโนโลยี 
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รายนามผูบ้ริหาร  คณาจารย์   
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง  

(ฝ่ายประถม) 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 
 

รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

    ผู้อํานวยการโรงเรียน 
    ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ(การสอนภาษาไทย) , 
    ค.บ.(มัธยมศึกษา) , ค.ม. (การสอนภาษาไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

    
น.ส.ยุวธิดา คําปวน  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

ศษ.บ.(การประถมศกึษา)  มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
    กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
นายมานพ สอนศิร ิ  รองผู้อํานวยการฝ่ายนโยบายและแผน 

ค.บ.(การประถมศึกษา)  สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ ์
    ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
 
นายศักด์ิชัย ง้าวนาเสียว รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 

กศ.บ.(การประถมศึกษา)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
 

นางยุวรี  อยู่เจริญ  รองผู้อํานวยการฝ่ายธุรการ 
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

    ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศกึษา)  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
 
น.ส.สิริมงคล สุวรรณผา  รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  สถาบนัราชภัฏพระนคร   
 กศ.ม.(การศกึษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
น.ส.ทยิดา  เลิศชนะ  รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 

ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
    กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
น.ส.ทิพวัลย์ บริพันธ์  รองผู้อํานวยการฝ่ายสวัสดิการ 
    ค.บ.(การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันราชภัฏสงขลา  
     (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
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โครงการหลกัสตูรภาคปกติ 

ระดับปฐมวัย 
นางเอื้ออารี ทองพิทักษ์ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)   หัวหน้าระดับ 
    สถาบันราชภัฏพระนคร 
    กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.ชุติมัณฑ์ ประพาฬ  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  สถาบันราชภัฏพระนคร 
    ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.อโนชา ถิรธํารง  ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  สถาบันราชภัฏสวนดสุิต 
    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.(พื้นฐานการศึกษา)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.รชนีกร พ่วงโพธิ์  ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
น.ส.สุภาวดี โสภาวัจน ์ ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) (หลักสูตร ๕ ปี)    

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 
ระดับประถมศึกษา 
หมวดวิชาภาษาไทย 
น.ส.ชุติกาญจน ์ จันใด  ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแกน่  หัวหน้าหมวด  

ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลกัสูตร)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายมานพ สอนศิร ิ  ค.บ.(การประถมศึกษา)  สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ ์
    ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)   มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
นางเสาวณีย์ แก้ววิฑูรย์  ศษ.บ.(ภาษาไทย) , ศษ.ม.(หลักสตูรและการสอน)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.พัชณ ี หนูพยัน  ศษ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 , ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)  
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
นางชุติมา   ขุนแสง  ศษ.บ.(ภาษาไทย) , ศษ.ม.(หลักสตูรและการสอน)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
น.ส.อนศุรา โกงเหลง  ศษ.บ.(การประถมศึกษา) (หลกัสตูร 5 ปี)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นายปณัณวชิญ ์ พนานุการศลิป ์ ศศ.บ.(ภาษาไทย) (หลักสูตร 5 ปี)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 

น.ส.กิตติมา สินสืบผล  ศษ.บ.(ภาษาไทย) (หลักสูตร 5 ปี)   
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

น.ส.มารณีย์ี   สาแม  ศศ.บ.(ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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หมวดวิชาคณิตศาสตร์  
น.ส.จิตรานนท์ คําชนแดน ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม หัวหน้าหมวด 
    ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
น.ส.ยุวธิดา คําปวน  ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                                                กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
นางวรรณ ี น่วมทนง  ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
น.ส.อัญชล ี บุญจันทึก  ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
    กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.ดวงกมล ขนอม  วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
น.ส.ปิยะวรรณ ศรีช่วย  ศษ.บ.(วัดผลการศึกษา) , ศษ.ม.(คณิตศาสตร์ศกึษา)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.มุกดา  โปร่งสุยา  ศษ.บ.(การประถมศึกษา) (หลักสตูร 5 ปี)   

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
นายสุนัน  โมลาส ี  วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  
 
หมวดวิชา วิทยาศาสตร์ 
น.ส.กาหลง รอดแก้ว  ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ) ,    หัวหน้าหมวด 

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  
นายสมชาย อุ่นแก้ว  ค.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
    กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.อภิญญา ฟองนวน  ศษ.บ.(การสอนวทิยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
น.ส.จิตติกาญจน ์ แก้วภักดี  ค.บ.(การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 (หลักสูตร 5 ปี)        
                                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
หมวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นายพัลลภ คงนุรัตน์  ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  หัวหน้าหมวด 
    กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.ทิพวัลย์ บริพันธ์  ค.บ.(การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันราชภัฏสงขลา      
    (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)  
นายศักด์ิชัย ง้าวนาเสียว กศ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร    
               (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)     
 น.ส.ปาริชาต เลาหบุตร  ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
    วท.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.ทยิดา  เลิศชนะ  ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
    กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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น.ส.ดลฤดี  รัตนประสาท ค.บ.(การประถมศึกษา)  สถาบันราชภัฏสวนสุนนัทา 
    กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นายจีระศักด์ิ ทวีเงิน  ศษ.บ.(สงัคมศึกษา) (หลักสูตร 5 ป)ี  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
    (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)  
 
หมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
น.ส.อรชลุ ี นิราศรพ  วท.บ.(พลศึกษา) , กศ.ม.(พลศกึษา)     หัวหน้าหมวด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นายวินวงศ ์ ว่องสันตติวานิช วท.บ.(พลศึกษา) , กศ.ม.(พลศกึษา)   

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
นายสถาน  การัมย์  วท.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
หมวดวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
นางปัญชลีย์ รัตนสิงห์ขรณ ์ ศษ.บ.(นาฏศิลปไ์ทยศึกษา)  สถาบนับัณฑิตพัฒนศลิป์ หัวหน้าหมวด 
    ศษ.ม.(พื้นฐานการศึกษา)  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
นายภัทรวงษ ์ วัจนะรัตน ์ ค.บ.(ดนตรีสากล)  สถาบนัราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา   
นายกิติศักด์ิ เสียงดี  ค.บ.(การศึกษาโปรแกรมวชิาดนตรศีึกษา (ดนตรีสากล))  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
นายฤทธิเดช แสงทอง  ค.บ.(การบริหารการศึกษา)  วิทยาลัยรําไพพรรณี  

(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
น.ส.พรทิพย์ เจริญกุล  ศษ.บ.(ศิลปศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
หมวดวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
นายอนุชิต สอนสีดา  ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)  สถาบนัราชภัฏสวนสุนันทา  หัวหน้าหมวด 
               (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)     
นางยุวรี  อยู่เจริญ   คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   
                ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศกึษา)  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
น.ส.ศรปีระภา โชติคุณเศรษฐ คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
    ศศ.ม.(พัฒนคหเศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
นายวีระยุทธ จันลา  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
    (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)  
 
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ  
น.ส.ยุวธิดา คําปวน  ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รักษาราชการแทนหัวหน้าหมวด 
    กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.ศรญัญา หนูจันทร์  ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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น.ส.ศรญัญา ระลึกธรรม ศษ.บ.(การจัดการเรียนรู้) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
นายเปรมพล วิบูลย์เจริญสุข ค.บ.(การประถมศึกษา) (หลักสตูร 5 ปี)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
นายธนาธิป มะโนคํา  ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ)  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
หมวดกิจกรรมพเิศษ 
น.ส.สิริมงคล สุวรรณผา  ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  สถาบนัราชภัฏพระนคร    
    กศ.ม.(การศกึษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นางเบญจพร สุทธิตังกวิเชียร ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
  กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.ฐานียา สุทีวรรน์  ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
    กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
น.ส.สิริรัตน ์ หิตะโกวิท  ศษ.บ.(วัดผลการศึกษา), ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศกึษา)    
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
นายยงยุทธ ขุนแสง  ศษ.บ.(โสตทัศนศกึษา) มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  

ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศกึษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.นันท์นลนิ สีแก่นวงค ์  วท.บ. (จิตวิทยาการบริการให้คําปรึกษาและแนะแนว) 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
    ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นายพีรพงศ ์ เสน่ห์  ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศกึษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
    (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
น.ส.อชิรญา อรรถผลศีล ศษ.บ.(โสตทัศนศกึษา) มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
 
 
โครงการหลกัสตูรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) 

 

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

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

 

นางลักขณา แก้วตระกูล ค.บ.(ประถมศกึษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 ,       รองหัวหน้าโครงการ 
    ศศ.ม(จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ระดับปฐมวยั (Kindergarten  Level) 
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 , California , USA. 
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น.ส.ประกายตะวนั  อัตถะพันธุ์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบนัราชภัฏพระนคร 
    ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
นางเอื้ออาร ี ทองพิทักษ์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบนัราชภัฏพระนคร 
    กศ.ม.(การศกึษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.อรวรรณ ผดุงการณ ์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
               (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
น.ส.วันศิร ิ นิลสุขขา  ศษ.บ.(การปฐมวยัศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   
ระดับประถมศึกษา  (Elementary  Level) 
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.Daniel  James  warnner  กําลังศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยทองสุข 
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 
Mr.Peter Arudel Leonard  B.S.in Computer information Technology Management 
    จาก Higher Education and training  Award Council 
Miss.Sophie Nicolas  Bachelor Archaeology / Master Degree Archaeology 
    จาก  University of Malta / University Rennes 2 Haute-Bretagne france 
Miss.Xiaoxi shen  M.S. Program in Communication English (English Program) 
    จาก  Ramkhamhaeng University 
Mr.Johnannes Ehlers Jacobus Bachelor of Law จาก  North-West University , South Africa 
นางลักขณา แก้วตระกูล ค.บ.(ประถมศกึษา)  เกียรตินิยมอันดับ 2 , ศศ.ม (จติวิทยาพัฒนาการ)   
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
น.ส.คาํขวัญ ชูเอียด  กศ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 , ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะ 
    ภาษาต่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ    
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นางหนึ่งฤทัย ศรีรัตนกูล  บธ.บ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) , ศษ.ม.(การวดัและประเมินผลการศกึษา)   
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
นางรัตนสุภา มัคคอล์ม  ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
นายทรงวุฒิ วีเปลี่ยน  ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏพระนคร 
    กศ.ม.(การประถมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
น.ส.จนัทร์ธะศิร ิ สืบสําราญ ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
    (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
น.ส.อัมภิรา สิงห์ณรงค ์ ค.บ.(การศึกษาภาษาไทย) (หลักสตูร 5 ปี) เกียรตินิยมอันดับ 2  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
น.ส.จามจุรี พลอยวงศ ์ ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
นายฐิต ิ  วิชัยคํา  ค.บ.(การศึกษาโปรแกรมวชิาดนตรศีึกษา (ดนตรีสากล))  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
นายวรพล  เหมืองทอง บธ.บ.(การตลาด) , ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.ราตร ี บุตรพรม  ศษ.บ.(นาฏศิลปไ์ทยศึกษา) (หลักสตูร 5 ปี) สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป ์
น.ส.กมลชนก สุขสุวรรน ์ อ.บ.(ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

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

ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศกึษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
น.ส.นภาภรณ ์ เจียมทอง  วท.บ.(วิทยาศาสตรก์ารกีฬา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)   
น.ส.กนกวรรณ รัตนศรีสุโข ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม   
               (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)     
น.ส.น้ําเพชร เทศะบํารงุ ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
                ศษ.ม.(จิตวิทยาครกูารศกึษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.อาภรณ ์ สอาดเอี่ยม ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
    ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศกึษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.วิยะดา คําลาพิศ  ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
                (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)  
น.ส.ลัดดา  บรรเลงสง่  ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) (หลักสูตร 5 ปี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศกึษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.พรรัตน์  งาหอม  ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) (หลักสูตร 5 ปี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศกึษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
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น.ส.อารยา ศรีบุญเรือง ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) (หลักสูตร 5 ปี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.สมใจ  พันธ์รุณ  กศ.บ.(การศึกษาพิเศษ) (หลักสูตร 5 ปี)  เกียรตินิยมอันดับ 2  

น.ส.ปลายทอง ใยไธสง  กศ.บ.(การศึกษาพิเศษ) (หลักสูตร 5 ปี)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 

ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศกึษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
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โครงสร้างสายงานบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง (ฝ่ายประถม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าระดับ หัวหน้าหมวด 

คณะกรรมการดําเนินงานของโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อํานวยการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายสวัสดิการ 

รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 

รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายธุรการ 
รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายบริหาร 
รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

หัวหน้าหน่วย 
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 ฝ่ายนโยบายและแผน 

ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบริหาร 

งานโครงการและกิจกรรมพิเศษ 
-  หน่วยประชาสมัพันธ์ 
-  หน่วยโครงการและกิจกรรม  
    โรงเรียน 
-  หน่วยโสตทัศนศึกษา 
 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 

งานสวัสดิการ 
-  หน่วยสวัสดิการทั่วไป 
-  หน่วยอนามัย 
งานโภชนาการ 
-  หน่วยประกอบการอาหาร 
-  หน่วยตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
งานสหกรณ์โรงเรียน 

ฝ่ายสวัสดิการ 

งานการศึกษาปฐมวัย 
-  หลักสูตรภาคปกติ 
-  หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
-  โครงการเด็กพิเศษ 
งานประถมศึกษา 
-  หลักสูตรภาคปกติ 
-  หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
-  โครงการเด็กพิเศษ 
งานบริการการศึกษา 
-  หน่วยทะเบยีนนักเรียน 
-  หน่วยวัดและประเมินผล 
งานบริการวิชาการ 
-  หน่วยบริการวชิาการ 
-  หน่วยฝึกสอน/ฝึกงาน 
งานนวัตกรรมการศึกษา 
-  หน่วยนิเทศการสอน 
-  หน่วยส่งเสริมวิจัยการเรียน 
    การสอน 
-  หน่วยพัฒนาและประเมินหลักสตูร 
-  ศูนย์สื่อการเรียนรู ้

งานงบประมาณ 
-  หน่วยแผนและงบประมาณ 
-  หน่วยโครงสรา้ง  อัตรากําลัง และ 
    ติดตามประเมินผล 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
-  หนว่ยแผนและพฒันาคุณภาพการศกึษา 
-  หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา 
งานวิจัยข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-  หน่วยวิจัยสถาบัน 
-  หน่วยข้อมูลสารสนเทศ 
-  หน่วยจัดระบบบริหารสารสนเทศ 

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
-  หน่วยอาคารสถานที ่
-  หน่วยยานพาหนะ 
-  หน่วยสาธารณปูโภค 
งานรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 
-  หน่วยรักษาความปลอดภัย 
-  หน่วยบริหารสนิทรัพย ์

งานบริหารและธุรการ 
-  หน่วยสารบรรณ 
-  หน่วยการเจ้าหน้าที ่
-  หน่วยผลิตเอกสาร 
งานคลังและพัสดุ 
-  หน่วยการเงินและบัญช ี
-  หน่วยพัสด ุ

งานการปกครอง 
-  หน่วยวินัยนักเรยีน 
-  หน่วยติดตามความประพฤติ 
-  หน่วยระเบียบวนิัยและข้อบังคับ 
งานกิจการนักเรียน 
-  หน่วยแนะแนวและกิจการนักเรียน 
-  หน่วยพัฒนาองค์กรนักเรียน 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน 
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ระบบโครงสร้าง 

 โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  7   ฝ่าย ดังนี้ 
1. ฝ่ายวิชาการ  รับผิดชอบงานวิชาการ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน นิเทศการเรียน

การสอน  จัดตารางสอนและตารางสอบ  โครงการวิชาการ  งานบริการการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการ 
2. ฝ่ายนโยบายและแผน  รับผิดชอบงานนโยบายและแผน  แผนงานประจําปี  การพัฒนา

บุคลากร  การสรุปผลงานประจําปี  งานวิจัยการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลเว็บไซต์ และระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร 
 3.  ฝ่ายบริหาร   รับผิดชอบงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ดูแลรักษาความสะอาด ทํานุ
บํารุงอาคารสถานที่  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ดูแลความปลอดภัย ให้บริการสถานที่แก่ชุมชน 
งานยานพาหนะ  การใช้  เก็บรักษา  ซ่อมบํารุง ตรวจสภาพตามกําหนดเวลา  ให้บริการรถโรงเรียน    
งานสาธารณูปโภค บริการน้ําด่ืม น้ําใช้ ไฟฟ้า 

4.   ฝ่ายธุรการ  รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ  การเจ้าหน้าที่ ผลิตเอกสาร งานคลังและ
พัสดุ การเงิน  บัญชี 

5. ฝ่ายกิจการนักเรียน รับผิดชอบงานกิจกรรมของนักเรียน โครงการกีฬา  โครงการพิเศษเวร
ประจําวัน ทุนการศึกษาและรางวัล  ปกครองและติดตามความประพฤติ งานอนามัยโรงเรียน 

6. ฝ่ายสวัสดิการ   รับผิดชอบงานสวัสดิการโรงเรียน สหกรณ์โรงเรียน หน่วยโภชนาการการ
ประกันอุบัติเหตุ 

7.   ฝ่ายกิจการพิเศษ  รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  ทีโ่รงเรยีนจดัขึน้ 
งานโสตทัศนศึกษา  

 การบริหารงานของโรงเรียนมี รองผู้อํานวยการรับผิดชอบดูแล  7  คน  นอกจากนี้ 
โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา  16 คน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  23  คน  คณะกรรมการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ จํานวน  19  คน  คณะกรรมการวิชาการ  16   คน  คณะกรรมการฝ่าย
สวัสดิการ  7  คน  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  11  คน  คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์  14  คน 
คณะกรรมการเหล่านี้มีหน้าที่วางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของโรงเรียน 
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โครงสรา้งการแบ่งส่วนงาน

 
 

ฝ่ายวิชาการ 

 
น.ส.ยุวธิดา  คําปวน  รองผู้อาํนวยการฝา่ยวชิาการ 

ศษ.บ.(การประถมศกึษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 กศ.ม.(จิตวิทยาการศกึษา) มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 

 

งานบริการการศึกษา 
นางอัญชล ี รุจิหาญ  หัวหน้างานบรกิารการศึกษา  
   ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
  ศษ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
 

หน่วยทะเบยีนนักเรียน 
น.ส.อัญชล ี บุญจันทึก หัวหน้าหนว่ยทะเบยีน 

ศษ.บ.(คณิตศาสตร)์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
    กศ.ม.(การประถมศกึษา) มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
นางญาณิศา ธัญญเจรญิ  บธ.บ.(การจดัการทั่วไป) มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

หน่วยวัดและประเมินผล 
น.ส.สิริรัตน ์ หิตะโกวิท  หัวหน้าหน่วยวัดและประเมนิผล 
   ศษ.บ.(วัดผลการศึกษา) , ศษ.ม.(การวัดและประเมนิผลการศึกษา)    
   มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
น.ส.ปิยะวรรณ ศรีช่วย  ศษ.บ.(วัดผลการศึกษา) , ศษ.ม.(คณิตศาสตร์ศกึษา)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

หน่วยฝึกสอนและฝึกงาน 
น.ส.ชุติกาญจน ์ จันใด  หัวหน้าหนว่ยฝึกสอน/ฝึกงาน 

ศษ.บ.(การประถมศกึษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลกัสูตร) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
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ศูนยส์ื่อการเรยีนรู ้
น.ส.ฐานยีา สุทีวรรน ์ หัวหน้าหน่วยบริการห้องสมดุ 

ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตรแ์ละสารนเิทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
    กศ.ม.(การประถมศกึษา) มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  
น.ส.นิภานนัท ์ จูฑะวนิช ศศ.บ.(สารสนเทศศกึษา)  

ศศ.ม.(บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง   

น.ส.กนกพร สิทธิชัยวรบุตร ศศ.บ.(สารสนเทศศกึษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
หน่วยการเจา้หนา้ที ่
หลักสูตรภาคปกติ ระดบัปฐมวัย 
น.ส.ปารดา ศิริไธสง  บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
น.ส.ฉัตรวี ทองนาค  ศศ.บ.(การจัดการชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 
 
 

ฝ่ายนโยบายและแผน 

นายมานพ สอนศิริ  รองผู้อาํนวยการฝ่ายนโยบายและแผน 
และรักษาราชการแทน หัวหน้างานงบประมาณ หัวหน้างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้างานวิจัยข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบนัราชภัฏอุตรดิตถ์ 

    ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.ปิยะวรรณ ศรีช่วย  ศษ.บ.(วัดผลการศึกษา) , ศษ.ม.(คณิตศาสตร์ศกึษา)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
น.ส.อาธิมา ประมลูพงษ ์    วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) , วท.ม.(ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ) 
  มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
นายวีระยทุธ จันลา    วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
    (ศึกษาต่อระดบัปรญิญาโท) 
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ฝ่ายบริหาร 

นายศักด์ิชัย ง้าวนาเสียว รองผู้อาํนวยการฝ่ายบริหาร 
และรักษาราชการแทน หัวหน้างานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ และงานรักษาความปลอดภัย 
กศ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 (ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท) 
งานอาคารสถานที ่
นายทณิกร ตรีไชย  วท.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์
นายอรรถพล กลิ่นรกั  ปวช.(ไฟฟ้า) วิทยาลยัเทคนคิกาญจนาภิเษกมหานคร 
นายอาทร อินอ่อน  ประถมศกึษาตอนปลาย 
 
งานยานพาหนะ 
นายสมัพันธ์ เรืองศร ี  วท.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์
นายโสภณ ทองหล่อ  มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 

ฝ่ายธรุการ 

นางยุวรี  อยู่เจรญิ  รองผู้อํานวยการฝ่ายธุรการ 
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

งานบรหิารและธรุการ 
น.ส.นิธินันท ์ อุทิศ  หัวหน้างานบรหิารและธรุการ 

และรักษาราชการแทน หัวหน้าหนว่ยสารบรรณ หัวหน้าหน่วย
การเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหน้าหน่วยผลิตเอกสาร 
ศศ.บ.(รฐัศาสตร์) , รป.ม.(รฐัประศาสนศาสตร์)   มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

น.ส.ทิพย์วาภรณ์ มุลคุตร  มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรี) 
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หน่วยสารบรรณ 
นายภัทรพล ม่วงสีสันต์ ปวส.(การบัญชี) โรงเรยีนวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา 
     (ศึกษาต่อระดบัปริญญาตร)ี 
นายสมพร ส่งอิ่ม  มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

หน่วยการเจา้หนา้ที ่
นางฉัตรชนก พุ่มกระจ่าง ศศ.บ.(รฐัศาสตร์) , ศษ.ม.(บรหิารการศกึษา)  มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
 

งานคลังและพสัด ุ
น.ส.ศิริรัตน ์ วิชาธรรม หัวหน้างานคลังและพัสดุ 

บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) , บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)    
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
 

หน่วยการเงนิและบญัช ี
น.ส.ภิตินันท ์ ภูมี  หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี 

บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) , บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)    
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

น.ส.สุวิมล ตรีคงธรรมกลุ บธ.บ.(การบริหารทั่วไป)  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
น.ส.สุกัญญา กําแก้ว  บธ.บ.(การบัญชี)  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,   

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

หน่วยพัสดุ 
น.ส.เสาวคนธ ์ สุ่มมาตย์  หัวหน้าหน่วยพัสดุ 

ศศ.บ.(รฐัศาสตร์) , บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวทิยาลยัรามคําแหง  
นางสันติยา มัสกา  ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์
น.ส.ศรีวิภา สว่างสุข  ปวส.(การบัญชี)  โรงเรียนรัตนพาณิชยการ  

   (ศึกษาต่อระดบัปริญญาตร)ี 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

น.ส.สิรมิงคล สุวรรณผา รองผู้อาํนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
และรักษาราชการแทน หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  สถาบันราชภัฏพระนคร  

 กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
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งานการปกครอง 
นางวรรณี น่วมทนง หัวหน้างานการปกครอง 
    ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
    (ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท) 
 

หน่วยแนะแนวและกิจการนกัเรยีน 
นางเบญจพร สุทธิตังกวิเชียร หัวหน้าหน่วยแนะแนวและกิจการนักเรียน 
   ศษ.บ.(การประถมศกึษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
น.ส.นนัท์นลิน สีแก่นวงค ์  วท.บ. (จิตวิทยาการบรกิารใหค้ําปรึกษาและแนะแนว) 
  มหาวทิยาลยัรามคําแหง  
  ศศ.ม. (จิตวิทยาการศกึษาและการแนะแนว) 
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

พี่เลี้ยง 
นางละมัย ปากพลนีอก มัธยมศึกษาตอนปลาย (ศึกษาต่อระดับปรญิญาตรี) 
นางสุปราณ ี ฤทธิเรือง ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
นางพิสมยั เป่ียมรฐัหิรญั ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
น.ส.นงนุช สุทธิตังกวิเชียร ปวส.(การตลาด)  วิทยาลยัพาณิชการอินทราชัย 
น.ส.กัญมาศ พวงเงิน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
น.ส.สุมาพร สิงห์โตทอง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ศึกษาต่อระดับปรญิญาตรี) 
น.ส.นนัท์นภัส เพชรสกุ  ศศ.บ.(รฐัศาสตร์บริหารฐักจิ) มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
น.ส.สุมาล ี บัวสิงห์  มัธยมศึกษาตอนต้น 
น.ส.อาภาภรณ ์ จันเพ็ง  มธัยมศึกษาตอนปลาย(ศกึษาต่อระดับปรญิญาตรี) 
น.ส.ศุกรศ์ศิพรรณ   ตรไีชย มัธยมศึกษาตอนปลาย(ศกึษาต่อระดับปรญิญาตรี) 
 
 
 
 

ฝ่ายสวัสดิการ 

น.ส.ทิพวัลย์ บริพันธ์  รองผู้อาํนวยการฝ่ายสวัสดิการ 
    และรักษาราชการแทน หัวหน้างานสวัสดิการ  
     หัวหน้างานโภชนาการ และหัวหน้างานร้านคา้สวสัดิการ 
    ค.บ.(การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันราชภัฏสงขลา  
     (ศึกษาต่อระดบัปรญิญาโท) 



 - 27 -

หน่วยอนามัย 
นางทัชฌา สุทธิตังกวิเชียร บธ.บ.(การจดัการทั่วไป) มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
                                                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

หน่วยโภชนาการ 
น.ส.ผมหอม เสาว์โมกข ์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฎจันทรเกษม 
นางกรวิภา สมประเสรฐิ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
นายสงกา ภูเทียมศร ี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
นายวินัย  ศิริไพบูลย์ ปวช.(ช่างไฟฟ้า) วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุร ี
นางบุบผา บงสันเทยีะ มัธยมศึกษาตอนต้น 
นางทฤตมณ อวนศร ี  มัธยมศึกษาตอนต้น 
นายไพโรจน ์ นวนเกิด  มัธยมศึกษาตอนต้น 
นางอุษา  อ่ิมเพ็ง  มัธยมศึกษาตอนต้น 
นางธัญธร มงคลชนก มัธยมศึกษาตอนต้น 
นายประทมุ สุมามัน่  ประถมศกึษาตอนต้น 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 

น.ส.ทยิดา เลิศชนะ  รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
และรักษาราชการแทน หัวหน้างานโครงการและกิจกรรมพิเศษ 
ศษ.บ.(การประถมศกึษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    กศ.ม.(การประถมศกึษา) มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 

หน่วยโสตทศันศึกษา 
นายยงยทุธ ขุนแสง  หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา 

ศษ.บ.(โสตทัศนศึกษา) ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง  

นายพีรพงศ ์ เสน่ห ์  ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
    (ศึกษาต่อระดบัปรญิญาโท) 
น.ส.อชริญา อรรถผลศลี ศษ.บ.(โสตทัศนศึกษา) มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  (ฝ่ายประถม)  เป็นหน่วยงานร่วมผลิตบัณฑิต  สาขา
ศึกษาศาสตร์  เป็นแหล่งฝึกสอน  ฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพครู  และทดลองปฏิบัติการสอน การใช้
นวัตกรรม  และเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ ๆ การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา  โรงเรียนจะเป็นต้นแบบ
ในการจัดการศึกษา  การบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน  ในระดับ
ปฐมวัย  และประถมศึกษา  ให้เติบโตและมีพัฒนาการเต็มศักยภาพแห่งตน  เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของ
สังคม  นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานที่บริการ  เผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม  เป็นแหล่งศึกษา  ดูงาน  และ
ร่วมมือกับบุคลากรและสถาบันต่าง ๆ  ในการค้นคว้า  ทดลอง  วิจัย  และพัฒนางานทางการศึกษา 
 โรงเรียนจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้อีกแห่งหนึ่ง  ที่เป็นโรงเรียนทางเลือกสําหรับนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนมีแนวการดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  เป็นหลักด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวยั (POLICY) 

1. ส่งเสริมพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน  ให้เด็กมีความพร้อมในด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  
สังคมและสติปัญญา 

2. จัดการเรียนการสอนในลักษณะการเล่นปนเรียน  ไม่เน้นการอ่าน - เขียนเพื่อตอบสนองต่อ
ธรรมชาติพ้ืนฐาน  และความสนใจของเด็ก  ให้เด็กเกิดความรู้ในแนวทางที่ถูกต้อง  และ
เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

3. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเด็กโดยคํานึงถึงความสามารถ  และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

4. ปลูกฝังและสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง  มีคุณธรรมมีความคิดสร้างสรรค์  
และกล้าแสดงออกในแนวทางแห่งประชาธิปไตย 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีสัมพันธภาพอันดีงามต่อกัน  ในการส่งเสริมและให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเด็กในทุก ๆ ด้าน 
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นโยบายการพัฒนาเด็กประถมศึกษา  
 
 

1. เป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ  และรู้จักแสวงหาความรู้  
และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคสมัย 

2. เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจิตใจร่าเริงแจ่มใส  เป็นผู้นําในสังคมไทย
รู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อลดปัญหาสังคมในปัจจุบัน  พร้อมทั้งเป็น
ประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต 

3. ให้ผู้เรียนนําประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิตของตน  และอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข 

4. เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นวิธีการเรียนการสอนใหม่ ๆ โดยใช้กิจกรรมที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  พร้อมทั้งฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถแก้ไขปัญหาและกล้าแสดงออก
ตามแนวทางประชาธิปไตย 

5. เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างเอกภาพของชาติ  โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกัน  รวมทั้ง
โรงเรียนจะพัฒนาหลักสูตรบางส่วนให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 

นโยบายการพัฒนาเด็กโครงการภาคภาษาอังกฤษ

 ระดับปฐมวัย 
 

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

2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการฟัง พูด อ่าน เขียนเบื้องต้น ในลักษณะการเล่นปนเรียน 
โดยนําสื่อการเรียนการสอนมาประกอบที่มุ่งเน้นต่อธรรมชาติพ้ืนฐานและความสนใจ 
ของเด็ก 

3. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเด็ก โดยคํานึงถึงความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

4. ปลูกฝังและสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม มีความคิด
สร้างสรรค์และกล้าแสดงออกในแนวทางแห่งประชาธิปไตย 

5. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารกันระหว่างผู้ปกครอง และครู ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน การ
รับผิดชอบการเรียนของเด็กและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
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 ระดับประถมศึกษา 
 

1. เน้นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มศักยภาพ และรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยสามารถนําเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย 

2. เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความมั่นใจ กล้าคิดกล้าแสดงออก มีความ    
ร่าเริง แจ่มใส และเป็นผู้นําที่ดี 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักศึกษาที่มาของปัญหา และการหาแนวทางแก้ไข 
4. ให้ผู้เรียนนําประสบการณ์ในการเรียนรู้ นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดํารงชีวิต 
5. เน้นการศึกษาโดยใช้สื่อ และเอกสารการสอนที่ทันสมัย โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเพื่อ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์ 
6. เน้นการศึกษา โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกัน รวมทั้งจะมีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม

กับสภาพปัจจุบัน และความต้องการของผู้เรียน 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ในการส่งเสริมและให้ ความ

ร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเด็กในทุก ๆ ด้าน 
 
 
 
 
 
 

 

นโยบายการพัฒนาเด็กโครงการศูนย์การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ 

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

 2.  ด้านการเรียนร่วมกับเด็กปกติ  ใหผู้้เรียนเรียนร่วมกับเด็กปกติ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคม 
และสามารถเรยีนรู้วิธีการดํารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข      นอกจากนี้มีการฝึกอาชีพ  
ส่งเสริมตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนนาํไปใช้ในชีวิตและประกอบ
อาชีพในอนาคต 
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จุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 
 ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับประถมศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  (ฝ่ายประถม)  มีจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ  และมจีดุมุง่หมายเฉพาะของ
โรงเรียนที่ต้องการเน้นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี  มีความเชื่อมั่นและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
2. เป็นผู้มีจิตใจดีงาม  ฉลาดและรู้จักเลือกสรรสิ่งที่ก่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน รู้จัก

ประหยัดอดออม 
3. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่รู้  รักการทํางาน  สามารถคิดเป็น  ทําเป็น  แก้ปัญหาเป็น 
4. เป็นผู้มีอนามัยดี  มีความประพฤติเรียบร้อย  สุภาพ  ตามแบบและมารยาทของวัฒนธรรม

ประเพณีของไทยและสากล 
5. เป็นผู้มีวินัย  มีความรับผิดชอบและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง  สามารถเป็นผู้นํา  

และผู้ตามท่ีดีตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
6. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์  และสามารถปรับตัวได้ดีตามยุคสมัยและวิทยาการใหม่ ๆ และ

สามารถประสานประโยชน์ทํางานร่วมกับกลุ่มหรือหมู่คณะได้ด้วยความสามัคคี  และรู้จัก
การเสียสละ 

7. เป็นผู้มีทักษะพื้นฐานที่ดีในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มีนิสัย
รักการอ่าน 

8. เป็นผู้รู้จักเหตุ  รู้จักผล  และสามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบตามหลักและ
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 

9. เป็นผู้รู้จักคุณค่าและเข้าใจพื้นฐานหลักพุทธศาสนา  และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์และความสุขต่อตนเองและสังคม 

10. มีทัศนคติและนิสัยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ศิลปะ  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของธรรมชาติ 
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ตอนที่  2  ผลงานนักเรียน ประจําปีการศึกษา  2557 
 

ผลงานนักเรียนประจาํปีการศึกษา 2557 
 

ผลงานนักรียนดีเด่น ภาคเรียนที ่1/2557 
 
 
 

 
ด้านวิชาการ 
 
ด.ช.ศิระ  ดวงเนตร 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่5/3 

 โล่รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1  ของประเทศ 
โครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์ 
ครั้งที่ 26  ประจําปีการศึกษา 2556 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โดยบริษัท เสรมิปัญญา จํากัด 

 รางวัลเหรียญทอง 
การเข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  ครั้งที ่15 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5-6 
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
ด.ช.ภณภพ  ตันติสุวณิชย์กุล 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6/1 

 รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ รอบประเทศ 
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
และได้รับเลือกเข้าค่ายพัฒนาต่อยอดอบรมเข้มด้านคณิตศาสตร์ 

 
ด.ช.เศรษฐพงศ์  ศศพิิกุลพงศ ์
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6  (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 

 โล่รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของประเทศ 
ในโครงการทดสอบวัดความรู้ทางวชิาภาษาอังกฤษ (General English Proficiency Test) 
ครั้งที่ 29 ประจําปีการศึกษา 2557 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โดย บริษัท เสริมปัญญา จํากัด 
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ด้านกีฬา 
ประเภทกีฬา กอล์ฟ 
ด.ญ.ณฐชนก  ตันวรรณรักษ์ 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่4/1 (โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของโลก 
ในการแข่งขันกีฬากอล์ฟในรายการ World Championship ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 รางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยม คลาส D หญิง ของสหพันธ์กีฬาสากลไอเอสเอฟ 
ประจําปีพุทธศักราช 2557 
ซึ่งคัดเลือกจากนักกอล์ฟที่มคีะแนนสะสมประจําปีสูงสุด 

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ คลาส Girl 9 
รายการ Kids Golf  World Championship 2014  ที่เมอืงยะโฮบาห์รู ประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างวันที่ 6-13 ธันวาคม พ.ศ.2557  ซึ่งเป็นรายการ Major Event ระดับนานาชาติ 
ที่ใหญ่ที่สุดทีจ่ดัขึ้นในภูมิภาคน้ี 

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟคลาส D หญิง ของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย 
รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2014-2015 
ณ สนามไมด้ากอล์ฟคลับ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟคาลส D หญิง ของสหพันธ์กีฬาสากล 
รายการยูนิโก้-ไอเอสเอฟ จูเนียร์พรีเมียร์ชิพโอเพ่น 2014 
ณ สนามยูนิโก ้กรุงเทพฯ เมือ่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟคลาส D หญิง ของสหพันธ์กีฬาสากล 
รายการยูนิโก้-ไอเอสเอฟ จูเนียร์กอล์ฟพรีเมียร์ชิพโอเพ่น 2014 
ณ สนามไพร์มซิต้ีกอล์ฟ จ.นครนายก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟคลาส D หญิง ของสหพันธ์กีฬาสากล 
รายการสิงห์-ไอเอสเอฟ จเูนียร์ กอล์ฟ พรีเมียร์ชิพ 2014 
ที่ Unico Grande Golf Course เมื่อวันที ่14 กันยายน พ.ศ.2557 
และได้รับรางวัล Best Golfer 2014 Class D Girl ในรายการนี้ด้วย 

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟคลาส D หญิง  
รายการ PTT Hyforce Junior Golf 2014  
ที่สนามดิอิมพิเรียล เลควิว จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ คลาส Girl 9 
รายการ US Kids Golf Thailand Championship 2013-2014  
ที่สนามนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ จังหวัดลพบุรี 
เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน พ.ศ.2557 

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟคลาส D หญิง ของสหพันธ์กีฬาสากล 
รายการพีทีดี-ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ พรีเมียร์ชิพโอเพ่น 2014 
ที่สนามกอล์ฟยูนิโก้ กรองเด้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2557 
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ด.ช. มณฑ์ปราชญ์  ตันวรรณรักษ์ 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่3/2 (หลักสูตรภาคภาษาองักฤษ) 

 รางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยม คลาส E ชาย ของสหพันธ์กีฬาสากลไอเอสเอฟ 
ประจําปีพุทศักราช 2557  ซึ่งคัดเลือกจากนักกอล์ฟที่มคีะแนนสะสมประจําปีสูงสุด 

 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกอล์ฟเยาวชนไทย รุ่นอายุ 8 ปี ชาย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
กอล์ฟรายการ US Kids Golf World Championship 2014 
ณ เมืองยะโฮบารู ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2557 

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟคลาส E ชาย ของสหพันธ์กีฬาสากล 
รายการยูนิโก้-ไอเอสเอฟ จูเนียร์กอล์ฟพรีเมียร์ชิพโอเพ่น 2014 
ณ สนามกอลฟ์ยูนิโก้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟคลาส E ชาย ของสหพันธ์กีฬาสากล 
รายการยูนิโก้-ไอเอสเอฟ จูเนียร์กอล์ฟพรีเมียร์ชิพโอเพ่น 2014 
ณ สนามกอลฟ์ยูนิโก้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟคลาส E ชายของสหพันธ์กีฬาสากล 
รายการสิงห์-ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ พรีเมียร์ชิพ 2014 
ที่ Unico Grande Golf Course เมื่อวันที ่14 กันยายน พ.ศ.2557 
และได้รับรางวัล Best Golfer 2014 Class E Boy ในรายการนี้ด้วย 

 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกอล์ฟเยาวชนไทย รุ่นอายุ 7 ปีชาย เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ
รายการ US Kids Golf World Championship 2014 
ณ เมือง Pinehurst รัฐ North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟคลาส E ชาย ของสหพันธ์กีฬาสากล 
รายการยูนิโก้-ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ พรีเมียร์ชิพโอเพ่น 2014 
ที่สนามกอล์ฟยูนิโก้ กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2557 

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟคลาส E ชาย 
รายการ PTT Hyforce Junior Golf 2014  
ที่สนามอุทยานกอล์ฟวังจันทร์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557 

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟคลาส D ชาย ของสหพันธ์กีฬาสากล 
รายการสิงห์-ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ พรีเมียร์ชิพโอเพ่น 2014 
ที่สนามกอล์ฟไพร์มซิต้ี จังหวดันครนายก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 

ด.ช. ปกรณ์  วงษ์เพญ็ 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่1/2  (หลักสตูรภาคภาษาอังกฤษ) 

 รางวัลชนะเลิศ  BOYS 7 
การแขง่ขันกอล์ฟ THAILAND KIDS GOLF CHAMPIONSHIP 2014-2015 
ณ สนาม Royal hills golf resort Nakornnayok เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 

 รางวัลชนะเลิศคลาส F ประเภทบุคคลชาย 
การแข่งขันกอล์ฟสาธิตจุฬาฯ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
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ประเภทกีฬา ยิมนาสติก 
 
ด.ญ. ณัฐกฤตา ธิบด ี
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่5/3 

 การแข่งขันกีฬายิมนาสติก 
“The Third Zhong Ling International Rhythmic Gymnastics Tournament 2014” 
ณ เมืองปักก่ิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2557 
ได้ 5 เหรียญทองจาก เหรียญทอง ประเภทเดี่ยวบุคคล อุปกรณบ์อล   

เหรียญทอง ประเภทเดี่ยวบุคคล ท่าฟรีแฮนด์   
เหรียญทอง ประเภทเดี่ยวบุคคล อุปกรณห์่วง 
เหรียญทองรวมทุกอุปกรณ์ประเภทเดี่ยวบุคคล   
เหรียญทอง ประเภทกรุ๊ป ท่าฟรีแฮนด์ 
เหรียญทอง ประเภทกรุ๊ป อุปกรณ์บอล 

 การแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 34 
ประจําปี 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2557 
ณ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย 
รางวัลชนะเลิศ รุ่นยุวชน 3 ประเภท   
- รุ่นยุวชน ประเภทกรุ๊ปเอ็กเซอร์ไซต์ คะแนนรวม 2 ท่าชุด (ฟรีแฮนด์,บอล) คะแนน 15.93 
- รุ่นยุวชน ประเภทกรุ๊ปเอ็กเซอร์ไซต์ ฟรแีฮนด์ คะแนน 9.40 
- รุ่นยุวชน ประเภทกรุ๊ปเอ็กเซอร์ไซต์ อุปกรณ์บอล คะแนน 8.20 

 
ด.ญ. บูชิตา  จินต์ประเสริฐ 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6/2 

 การแข่งขันรายการ CSTD Thailand Dance Competition 2014 
ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 
รางวัลที่ 1 บุคคล 2 รางวัล ได้แก่  ประเภท Lyrical Solo 

              ประเภท Modern Solo 
ประเภทกลุ่ม (กับเพื่อนโรงเรียนอื่น) 
รางวัลที่ 1 / 1 รางวัล 

 รายการ 16th Asia Pacific Dance Competition 
ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม- 1 กันยายน 2557  
รางวัลประเภททีม  อันดับ 1  กรุ๊ป open ประเภท Lyrical 

 มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 8 ประเทศ ประเทศไทย ได้ถ้วยรวม ผู้มีคะแนนสูงสุด ทั้งนี้รายการนี้
ต้องผ่านการคัดตัวจากประเทศไทยมาก่อน ผู้ที่สามารถเข้าแข่งขันจะต้องได้อันดับ 1 หรือ 2 ของ   
แต่ละประเทศเท่านั้น โดยประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน มีดังนี้ สิงคโปร์ จีน อินโดนีเซีย ฮ่องกง มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ ไทยและอินเดีย 
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ประเภทกีฬา เทนนิส 
 
ด.ช. ธนกฤต  กล้าพรหม 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6/2 

 การแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 43 
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึง 8 สิงหาคม 2557 
ได้รับรางวัล อันดับ 1  ประเภทชายคู่  รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี 

 
ด.ช. ศิระ ดวงเนตร 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่5/1 

 การแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 43 
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึง 8 สิงหาคม 2557 
ได้รับรางวัล อันดับ 1  ประเภทชายคู่  รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี 

 
 
ประเภทกีฬา หมากกระดาน 
 
ด.ช. เศรษฐพงศ์  ศศพิิกุลพงศ ์
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6/1 (หลักสูตรภาคภาษาองักฤษ) 

 การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ นิทรรศการ “เด็กไทยสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21” 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
รางวัลชนะเลิศ ประเภทครอสเวิร์ดเกม 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ระดับ ป.5-6) 

 การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ รายการแมกซ์พลอยส ์ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ 
ครั้งที่ 26 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทครอสเวิร์ดเกม 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ระดับ ป.5-6) 

 
ด.ญ. นันท์นภัส เลศิสามารถ 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่4/2 (หลักสูตรภาคภาษาองักฤษ) 

 การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ นิทรรศการ “เด็กไทยสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21” 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
รางวัลชนะเลิศ ประเภทครอสเวิร์ดเกม 
ถ้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ระดับ ป.3-4) 
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ด.ญ. ปภารวี ดิเรกวัฒนะ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 

 การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ นิทรรศการ “เด็กไทยสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21” 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
รางวัลชนะเลิศ ประเภทครอสเวิร์ดเกม 
ถ้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ระดับ ป.3-4) 

 
ด.ช. พันธุ์ทรพัย์  ดิเรกวัฒนะ 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6/2 (หลักสูตรภาคภาษาองักฤษ) 

 การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ นิทรรศการ “เด็กไทยสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21” 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
รางวัลชนะเลิศ ประเภทครอสเวิร์ดเกม 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ระดับ ป.5-6) 

 การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ รายการแมกซ์พลอยส ์ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ 
ครั้งที่ 26 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทครอสเวิร์ดเกม 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ระดับ ป.5-6) 

 
ด.ช. พนธกร  ทาปทา 
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6/1 

 การแข่งขันกีฬาหมากล้อม จงัหวัดระยอง ประจําปี 2557 
จัดโดย ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดระยอง 
รางวัลชนะเลิศ กีฬาหมากล้อม ประเภทอายุ 10-12 ขวบ กระดาน 9x9 
 
 
 

ประเภทกีฬา ลีลาศ 
 
ด.ญ. กรวรรณ  ว่องวันดี 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 

 การแข่งขันลีลาศเยาวชน-ผู้สงูอายุ 
ถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

 สมทบทุนมูลนธิิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรดา 
จัดโดย สโมสรไลออนส์ขอนแก่น ชมรมผู้เลีย้งสุนัขจังหวัดขอนแก่น ชมรมครูผู้สอนและ 
ผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศ จ.ขอนแก่น 
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ประเภทกีฬา ว่ายน้ํา 
 
ด.ช. ธนกฤต  ศรีวิจิตร 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่1/1 

 การแข่งขันว่ายน้ํา “Swimming Club Championship Extra Mind 2014”  
วันที่ 21 ธันวาคม 2557  ณ  สระว่ายน้ําศูนย์กีฬาสํานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย 
รางวัลเหรียญทอง จากท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร  

 รางวัลถ้วยนักกีฬาว่ายน้ํายอดเยี่ยม  
 
ด.ญ.ศุภากร จันฤาไชย นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่2 
ด.ญ.จิตสุภา ชนะพล  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 
ด.ญ.กิติยาภรณ์ จันทร์วราสุทธ ์ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 
ด.ญ.อภิชญา เฟื้องฟุ้ง  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 

 รางวัลโล่สมเด็จพระศรีนครินทรา  บรมราชชนนี 
คะแนนรวมสูงสุด  รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี 
การแข่งขันว่ายน้ําประเพณี  ระหว่างนักเรียนสตรี  ทั่วราชอาณาจักร 
โดย  โรงเรีนยกุลสตรีวังหลงั  วัฒนาวิทยาลัย  จัดขึ้นในวารัที่มีอายุครบรอบ 111 ปี 
 
 

ประเภทกีฬา เทควันโด 
 
ด.ช. พงศ์ภีระ  ประยูรพัฒน ์
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่1/1 

 รางวัลเหรียญทอง รุ่น พุมเซเดี่ยว -7 ปี Yellow Belt ชาย 
การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  วันที ่26 กรกฎาคม 2557 

 
ด.ช. วราเมธ  ธรรมจริยาวฒัน ์
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6/1 (หลักสูตรภาคภาษาองักฤษ) 

 รางวัลเหรียญทอง รุ่น พุมเซคู่ผสม -10 ปี Yellow Belt(Mix) คู่ผสม 
การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  วันที ่26 กรกฎาคม 2557 

   
ด.ญ. วรพรรณ  ธรรมจริยาวัฒน ์
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่4/1 (หลักสูตรภาคภาษาองักฤษ) 

 รางวัลเหรียญทอง รุ่น พุมเซคูผ่สม -10 ปี Yellow Belt(Mix) คู่ผสม 
การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  วันที ่26 กรกฎาคม 2557 
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ด้านความสามารถพิเศษอื่นๆ 
 
ด.ช.ชาญชวนิ  หมัดนุรักษ์  
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่4/1 

 รางวัลชนะเลิศ 
โครงการ McDonald’s Player Escort 2014 
ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย ร่วมจูงมือนักเตะฟุตบอลระดับชาติ 
2014 FIFA World Cup Brazil (รอบชิงชนะเลิศ) 

 
ด.ญ.พิณพิชญ์  เจริญพงศ์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 

 รางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี 
โครงการ “CP Tofu Heroes เต้าหู้ผัก พิทกัษ์โลก” 
จัดโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 

ประจําปีการศึกษา  2557 
 
ตามที่ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) ได้รับการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. 
ประจําปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 นั้น ทางฝ่ายวิชาการขอรายงานผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดังนี้ 

ผลงานนักรียนดีเด่น ภาคเรียนที ่2/2557 

1. รายงานผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระหว่างผลการทดสอบระดับโรงเรียนกับผลการทดสอบระดับประเทศ   

2. รายงานผลคะแนนเฉลี่ย (Mean) ของ  8 รายวิชา จําแนกตามระดับ ได้แก่ ระดับโรงเรียน 
(สาธิตรามฯ), ระดับขนาดโรงเรียน, ระดับจังหวัด, ระดับสังกัด (สกอ.), ระดับภาค,  และ
ระดับประเทศ 

3. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
ได้คะแนน  100 คะแนนเต็ม 
 

1. ตารางรายงานผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระหว่างผลการทดสอบระดับโรงเรียนกับผลการทดสอบระดับประเทศ   
 

 

จํานวนผู้สอบระดับ สรุปผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับโรงเรียนและระดับประเทศ 

คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย 
วิชา 

ประเทศ  โรงเรียน 
ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน 

1. ภาษาไทย 731,113 129 0 24 94 92 44.88 55.91 
2. คณิตศาสตร์ 731,047 129 0 15 100 100 38.06 64.19 
3. วิทยาศาสตร์ 731,142 129 0 20 100 91 42.43 59.07 
4. สังคมศึกษาฯ 731,095 129 0 24 100 92 50.67 64.25 
5. สุขศึกษา-พละ 731,133 129 0 32 100 96 52.20 67.10 
6. ศิลปะ  730,666 129 0 20 100 90 45.61 59.26 
7. การงานอาชพีฯ  730,564 129 0 32 100 88 56.32 68.03 
8. ภาษาอังกฤษ 731,106 129 0 20 100 100 36.02 69.03 

หมายเหตุ :  ผลการทดสอบของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) ในส่วนของ
คะแนนเฉลี่ย สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ทุกรายวิชา 
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2. ตารางรายงานผลคะแนนเฉลี่ย  (Mean) ของ  8 รายวิชา จําแนกตามระดับ ได้แก่ ระดับโรงเรียน   
   (สาธิตรามฯ),ระดับขนาดโรงเรียน, ระดับจังหวัด, ระดับสังกัด (สกอ.), ระดับภาค,  และ  
   ระดับประเทศ 
 

คะแนนเฉลี่ย (Mean) จําแนกตามระดับ 

วิชา โรงเรียน 
(สาธิตราม

ฯ) 
ขนาดโรงเรียน จังหวัด สังกัด 

(สกอ.) ภาค ประเทศ 

1. ภาษาไทย 55.91 ** 46.60 48.03 55.33 48.03 44.88 
2. คณิตศาสตร์ 64.19 ** 40.42 43.34 60.33 43.34 38.06 
3. วิทยาศาสตร์ 59.07 ** 44.22 45.91 57.40 45.91 42.43 
4. สังคมศึกษาฯ 64.25 53.59 56.44 65.79 56.44 50.67 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 67.10 ** 54.81 57.45 64.93 57.45 52.20 
6. ศิลปะ 59.26 ** 48.17 50.92 57.18 50.92 45.61 
7. การงานอาชีพฯ 68.03 ** 58.44 60.40 66.77 60.40 56.32 
8. ภาษาอังกฤษ 69.03 ** 40.11 46.06 66.29 46.06 36.02 

 

หมายเหตุ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) ได้รับคะแนนเฉลี่ย (Mean)  สูงกว่า  
คะแนนเฉลี่ยระดับขนาดโรงเรียน, ระดับจังหวัด, ระดับภาค,  และระดับประเทศ ทุกรายวิชา 

และได้รับคะแนนเฉลี่ย (Mean) สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด (สกอ.) จํานวน 7 รายวิชา 
ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพฯ  และ
ภาษาอังกฤษ   
 
3. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน  (O-NET)  ได้ 
    คะแนน 100 คะแนนเต็ม จํานวนทั้งสิน้  19 คน  ดังนี ้
 

 วิชาคณิตศาสตร์ (จํานวน 6 คน) 
1.   เด็กชายภณภพ  ตันติสุวณิชย์กุล  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 

 2.  เด็กชายกฤษกันต์  ทองสมบูรณ ์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2 
 3.  เด็กชายทนิภัทร  ภิญโญชีพ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2 
 4.  เด็กหญิงสทุธิดา  แสงสุวรรณ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/3 
 5.  เด็กชายติณณ์  ฤกษ์โภคี  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2 (EP) 
 6.  เด็กชายธันว์   ลิ่มจุฬารัตน ์   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
       โครงการศูนย์การศึกษา                   
                                                               สําหรับเด็กพิเศษ  
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 วิชาภาษาอังกฤษ (จํานวน 13 คน) 
1. เด็กหญิงสลิลพร  ภัทรวัฒนาภรณ์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2 
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ศศิพิกุลพงศ์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 (EP) 
3. เด็กชายนริศ  เป่ียมนพเก้า  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 (EP) 
4. เด็กหญิงรดา  เสนาะสารสิทธ์ิ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 (EP) 
5. เด็กหญิงจุฬาพิชญ์  สนั่นพานิชกุล  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 (EP) 
6. เด็กหญิงพรชนิตว์  โชคธนะศิร ิ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 (EP) 
7. เด็กหญิงกุลจิราวรรณ มณีรัตน์   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 (EP) 
8. เด็กหญิงธวัลรัตน์  อติวิชญ์สกุล  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 (EP) 
9. เด็กหญิงเอมมา  อนันต์สุวิโรจน์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 (EP) 
10. เด็กชายโอภาสพงศ์  บุนนาค   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2 (EP) 
11. เด็กหญิงบุณยานุช  ชัยบริพันธ์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2 (EP) 
12. เด็กหญิงอัสมา  แสงสุวรรณ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2 (EP) 
13. เด็กหญิงฉัฐวีณ ์ เบญจปรีชาสิทธ์ิ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2 (EP) 
 
 

 ขอแนะนําคนเก่งของเรา : นักเรียนโครงการศูนย์การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ 
 
 
 
 
 
 

   
 เด็กชายธันว์     ลิ่มจุฬารัตน ์  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เด็กพิเศษ) 

1. ได้รับคะแนน 100  คะแนนเต็มวิชา  คณิตศาสตร์ 
2. ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของโรงเรียน 
    วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ได้คะแนน  96  คะแนน      
3. ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของโรงเรียน    
    วิชา  วิทยาศาสตร์  ได้คะแนน  91  คะแนน  
4. ได้รับผลการทดสอบตามระดับคุณภาพคะแนนสูงสุดของโรงเรียน 
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ด้านวิชาการ 
 
ด.ช.ศิระ  ดวงเนตร 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่5/3 

 รางวัลเหรียญทอง 
การเข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  ครั้งที ่15 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5-6 
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

• รางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์ระดีบเหรียญทองแดง 
ระดับประถมศึกษา 
การเข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ครั้งที่ 12 ประจําปีการศึกษา 2557 

 
 
ด.ช.วรรณ  ลิม้สกุล  
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่3/2 

• เหรียญทองแดง 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3-4 
การเข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  ครั้งที ่15 
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
 
ด.ญ.ธญัฤทัย  ศรีสวาท 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่๓/๑ 

• รางวัลชมเชย 
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ 
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ด้านกีฬา 
 

กีฬากอล์ฟ 
ด.ญ.ณฐชนก  ตันวรรณรักษ์ 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่4/1 หลักสูตรภาคภาษาองักฤษ 

• รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟคลาส D หญิง ของสหพันธ์กีฬาสากล 
รายการยูนิโก้-ไอเอสเอฟ จูเนียร์กอล์ฟพรีเมียร์ชิพโอเพ่น 2014  
ณ สนามกอลฟ์ยูนิโก้ กรุงเทพฯ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557 

• รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟคลาส D หญิง ของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย 
รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2104-2015 
ณ สนามมาไดด้ากอล์ฟคลับ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 

• ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกอล์ฟเยาวชนไทย รุ่นอายุ 9 ปีหญิง 
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการ US Kids Golf World Championship 2014 
ณ เมืองยะโฮบารู ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 

• รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 9 ปีหญิง 
จากการแข่งขันกอล์ฟรายการ Kids Golf World Championship 2014 
ณ เมืองยะโฮบาห์รู ประเทสมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 
ซึ่งเป็นรายการ Major Event ระดับนานาชาติที่ใหญ่ทีสุ่ดที่จัดขึ้นในภูมภิาคน้ี 

 
ด.ช. มณฑ์ปราชญ์  ตันวรรณรักษ์ 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่3/2 หลักสูตรภาคภาษาองักฤษ 

• รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟคลาส E ชาย ของของสหพันธ์กีฬาสากล 
รายการยูนิโก้-ไอเอสเอฟ จูเนียร์กอล์ฟพรีเมียร์ชิพโอเพ่น 2014  
ณ สนามกอลฟ์ยูนิโก้ กรุงเทพฯ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557 

• ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกอล์ฟเยาวชนไทย รุ่นอายุ 8 ปีชาย 
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการ US Kids Golf World Championship 2014 
ณ เมืองยะโฮบารู ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 

 
ด.ช. ปกรณ์  วงษ์เพญ็ 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่1/2 หลักสูตรภาคภาษาองักฤษ 

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 Class Boy 7 & Below  
รายการ Kids Golf World Championship Malaysia เป็นรายการของ U.S. Kids Golf 
เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2557 จากนักกีฬา 24 คน 19 ประเทศ 
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กีฬาว่ายน้ํา 
 
ด.ช. ธนกฤต  ศรีวิจิตร 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่1/1 

• การแข่งขันว่ายน้ํา “Swimming Club Championship Extra Mind 2014”  
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ที่ สระว่ายน้ําศูนย์กีฬาสํานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย 
ได้รับรางวัล เหรียญทอง  จากท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร  

   เหรียญเงิน  จากท่ากบ 25 เมตร 
   เหรียญทองแดง  เกาะโฟมเตะขา 25 เมตร 
   เหรียญทองแดง  จากท่ากรรเชียง 25 เมตร 

ได้รับรางวัลถ้วยนักกีฬาว่ายน้ํายอดเยี่ยม  
 

รางวัลโล่เกียรติยศ คะแนนสงูสุดกว่าโรงเรยีนทั้งหลาย รุน่อายุไม่เกิน 9 ปี 
จากการแข่งขันว่ายน้ําประเพณี ระหว่างนักเรียนสตรี ทั่วราชอาณาจักร 
จัดดดย โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง วัฒนาวิทยาลัย (จัดขึ้นในวาระที่มีอายุครบ 111 ปี) 
รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่ง 
ด.ญ.ศุภกร จันฤาไชย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 
ด.ญ.อภิชญษ เฟื่องฟุ้ง   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2    
                                                    หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
ด.ญ.จิตรสุภา ชนะพล   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 
ด.ญ.กิติยาภรณ์ จันทร์วราสุทธ์ิ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 
 
 
กีฬาลลิาศ 
 
ด.ญ. ธนภรณ ์ ธนพัฒนาลักษณ์  
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่4/2 

• รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันลิลาศ ประเภท Latin Solo Dance Under 13 (Cha Cha Cha, Rumba, Jive) 
รายการ Dance Forever By J&B Dancesport Club 
ณ Jakkapan Pensiri Hall. Kasetsart University  
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กีฬายิมนาสติก 
ด.ญ. ณัฐกฤตา ธิบด ี
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่5/3 
(สังกัด BANGKOK GYMNASTICS) 

• รางวัลชนะเลิศ รุ่นเยาวชน ประเภทรุ่น อายุ 12 ปี  
- ประเภทกรุ๊ปเอ็กเซอร์ไซด์ อุปกรณ์บอล คะแนน 8.20 
- ประเภทกรุ๊ปเอ็กเซอร์ไซด์ ฟรีแฮนด์ คะแนน 9.40 
- ประเภทกรุ๊ปเอ็กเซอร์ไซด์ คะแนนรวม 2 ท่าชุด (ฟรีแฮนด์, บอล) คะแนน 15.93 
ในการแข่งขันรายการ ออมสนิยิทนาสติก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ครั้งที่ 34 ประจําปีการศึกษา 2557  ระหวา่งวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2557 
ณ อินดอร์สเตเดี่ยมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย 
จัดโดย สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทรุ่น อายุ 10 ปี 
ชนิดกีฬา ยิมนาสติกลัลา อุปกรณ์ ริบบ้ิน คะแนน 5.72    
ในการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา กรมพละศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจกิายน 2557 

 

กีฬาเทนนสิ 
ด.ช.ณชพล  ณัฐประเสริฐ 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่3/1  หลักสูตรภาคภาษาองักษฤ 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นชายเดี่ยว 8 ป 
จากการแข่งขันเทนนิสรายการ กระแสเททนิส แคมป์ จูเนยีร์ ชาเล้นจ์ 2014 
เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 

 

กีฬาหมากล้อม 
การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศ ครั้งที 18 
จัดโดย สมาคมกีฬาหมากลอ้มแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล ์จํากัด (มหาชน) โดยสํานักกิจกรรม
สังคมและโรงเรียนอัสสัมชัญ  เมื่อวันที่ 8 กมุภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม Louis Marie Grand 
Hall ช้ัน 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

• รางวัลรองชนะลเศอันดับที่ 2  ประเภท  STANDARD C2 
ด.ญ.ฉัฐวีณ์  เบญจปรชีาสิทธิ ์

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท  FRIENDSHIP อนุบาล 
ด.ช.จรูญศักด์ิ  สารพิมพา 
ด.ช.ณัฎฐกิตต์ิ  ศิวะสัตยานนท ์
ด.ญ.ปาณิสรา  พรหมเต็ม 



 - 47 -

ด้านความสามารถพิเศษ 
 
ด.ญ.พิมพ์ภินนัน์  ชาญเชิงภพ 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6/3 

• ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 (ไปทศันศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น) 
ได้ส่งผลงานชื่อ หนูพลังงาน (ยักษ์) เข้าประกวดในโครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 2” 
จัดโดย ปตท. และ โมเดิร์นไนน์การ์ตูน 

 
 
ด.ญ.ณญาดา  ฉิมตะวัน 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่1 

• ได้รับรางวัลคะแนนสะสมดีเยีย่มเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย 
ในการแข่งขันเปียโน รุ่น Initial  ได้ 98 คะแนนจาก 100 คะแนน 
จากรายการ ทรินิต้ี อวอร์ด แห่งประเทศไทย 
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ตอนที่  3  ผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
 

การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ   
( 1 ต.ค.  2556  -  30  ก.ย.  2557 ) 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรที่โรงเรียนจัดขึ้น  ดังนี้ 
 

1. โครงการอบรมผู้กํากับลูกเสอืสามัญ ขัน้ความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 
9 - 15 พฤษภาคม 2557  ณ ค่ายลูกเสือสทุธสิริโสภา จ.นครราชสีมา 

     เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติในการสอนลูกเสือให้กับนักเรียน 
ผลการดําเนนิโครงการ 
 ผลการประเมนิโดยรวมอยู่ในระดับ  4.53  (90.58 )   ดีมาก 
 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจดัทําแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน

มาตรฐานสากล พ.ศ. 2558-2561 
7, 27 - 29 พฤษภาคม 2557 ณ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง(ฝ่ายประถม) และ 
โรงแรม Seashell Village Resort จ. จันทบุรี 

     เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ ระดมความคิดในการวางแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
ผลการดําเนนิโครงการ 
 ผลการประเมนิโดยรวมอยู่ในระดับ  4.78  (95.69)   ดีมาก 
 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ Let’s learn and play 

2 ตุลาคม 2557 ณ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง(ฝ่ายประถม) 
     เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนให้กับอาจารย์ชาวต่างชาติและอาจารย์โครงการภาคภาษาอังกฤษ 
ผลการดําเนนิโครงการ 
 ผลการประเมนิโดยรวมอยู่ในระดับ 4.68  (93.66)   ดีมาก 
 
4. โครงการศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

20 - 23  ตุลาคม 2557 ณ จ.เลย 
     เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรมแกบุ่คลากรทุกคน 
ผลการดําเนนิโครงการ 
 ผลการประเมนิโดยรวมอยู่ในระดับ   4.42   (88.40)   ดี 
 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 

19 - 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง(ฝ่ายประถม) 
      เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนให้ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน 
ผลการดําเนนิโครงการ 
 ผลการประเมนิโดยรวมอยู่ในระดับ  4.18  (83.60)   ดี 
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6. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบผู้กํากับลูกเสือสามัญ ขั้นที่ 5 
10 มกราคม 2558 ณ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง(ฝา่ยประถม) 

      เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติในการสอนลูกเสอืให้กับนักเรียน 
ผลการดําเนนิโครงการ 
 ผลการประเมนิโดยรวมอยู่ในระดับ  4.88  (97.62)   ดีมาก 
 
7. โครงการทดสอบผู้กํากับลูกเสือสามัญ ขั้นที่ 5 

18 มกราคม 2558 ณ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง(ฝา่ยประถม) 
      เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติในการสอนลูกเสอืให้กับนักเรียน 
ผลการดําเนนิโครงการ 
 ผลการประเมนิโดยรวมอยู่ในระดับ  4.51  (90.18)   ดีมาก 
          ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 (จาํนวน ๖๙ คน)  สอบผา่น  และได้รับคุณวุฒิ    
วูดแบดจ์ ประเภทลูกเสือสามญั (S.W.B) 
 
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การวิเคราะห์แผนสูก่ารปฏิบัติ 

4 - 6 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม A-One Pattaya จ.ชลบุรี 
     เพื่อระดมความคิดในการวิเคราะห์ และวางแผนระยะยาว สู่การปฏิบัติ ของโรงเรียน 
ผลการดําเนนิโครงการ 
 ผลการประเมนิโดยรวมอยู่ในระดับ 4.84  (96.77)   ดีมาก 
 
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  เทคนคิการใช้หนงัสอืนิทาน และพัฒนา 
     การอ่านเขียนเรียนรู้ด้วยนิทาน 

      26 พฤษภาคม 2558 ณ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาํแหง(ฝ่ายประถม) 
      เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม ่ๆ ในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน ได้อย่างมี   
               ประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนนิโครงการ 
  ผลการประเมนิโดยรวมอยู่ในระดับ 4.65   (93.00)   ดีมาก 
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การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสามัญ ขัน้ความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 51 -

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดทาํแผนยทุธศาสตร์โรงเรียนมาตรฐานสากล พ.ศ. 2558-2561 
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WORKSHOP ON “Let’s Learn and Play” 
(for foreign teachers) 
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โครงการศึกษาธรรมชาติและวัฒนะธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมสื่อการเรยีนการสอน” 
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โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบผู้กํากับลูกเสือสามญั ขั้นที่ 5 
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โครงการสอบผู้กํากับลูกเสือสามัญ ขัน้ที่ 5 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์แผนสูก่ารปฏิบัติ” 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง“เทคนคิการใช้หนังสือนิทาน และพฒันาการอา่นเขียนเรียนรู้ด้วยนิทาน” 
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โครงการพัฒนาบุคลากรที่เข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 
 

รายชื่อ 
ประเภทงาน 

(สัมมนา ประชุมวิชาการ 
ดูงาน ฝึกอบรม  บรรยายพเิศษ ฯลฯ) 

สถานที่   แหล่งทนุ 
ระยะเวลา 

 
1. นายมานพ   สอนศิร ิ
2. น.ส.ทยิดา    เลิศชนะ 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับผู้
ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา  
เรื่อง กฎหมายละเมิด 

 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ทุนคณะนิติศาสตร์ 
- 26 สิงหาคม 2557 
 

 
1. นางทัชชา   สุทธิตังกวิเชียร 
2. น.ส.ฉัตรรวี  ทองนาค 
3. น.ส.อชิรญา  อรรถผลศลี 
4. น.ส.สุวิมล  ตรีคงธรรมกุล 
5. นายทิณกร  ตรีไชย 
6. นายสัมพันธ์  เรืองศร ี
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
การอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี  
รุ่นที่ 33 

 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย  
  รามคําแหง 
- 10-12 กันยายน 2557 
 

 
1. น.ส.อโนชา  ถิรธํารง 
2. น.ส.สิริรัตน ์ หิตะโกวิท 
3. น.ส.ปิยะวรรณ  ศรีช่วย 
4. นายสุนัน  โมลาส ี
5. น.ส.กมลชนก  สุขสุวรรณ ์
6. นายธนาธิป  มะโนคํา 
7. นายเปรมพล  วิบูรย์เจรญิสุข 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
การอบรม เรื่อง เทคนิคและการออกข้อสอบที่มี
คุณภาพ 

 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย   
  รามคําแหง 
-  22 กรกฎาคม 2557 
 

 
1. น.ส.อาธิมา  ประมูลพงษ ์

โครงการพัฒนาบุคลากร 
การอบรมผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย  
  รามคําแหง 
-  25 กรกฎาคม 2557 
 

 
1. น.ส.อาธิมา  ประมูลพงษ ์

โครงการพัฒนาบุคลากร 
การอบรมบุคลากรกลุ่มบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ หลักสูตร Oracle Fusion 
Middleware 11G 

 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย  
  รามคําแหง 
-  16-18 กรกฎาคม 
2557 
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รายชื่อ 
ประเภทงาน 

(สัมมนา ประชุมวิชาการ 
ดูงาน ฝึกอบรม  บรรยายพเิศษ ฯลฯ) 

สถานที่   แหล่งทนุ 
ระยะเวลา 

 
1. น.ส.นิธินันท์  อุทศิ 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมกลุม่
สัมพันธ์เสริมสร้างพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001:2008 

 
- จังหวัดราชบุรี 
- ทุนมหาวิทยาลัย 
  รามคําแหง 
- 30-31 มีนาคม 2557 
 

 
1. นางสันติยา  มสักา 
2. น.ส.เสาวคนธ์  สุ่มมาตย์ 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Gp) ครั้งที ่2 

 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย  
  รามคําแหง 
- 22 เมษายน 2557 
 

 
1. นายวีระยุทธ  จันลา 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
การอบรม TE Connectivity Roadshow 
2013 INTELLIGENT DADA CENTER WITH 
100Gbps AND BEYOND 

 
- โรงแรมเซนทารา       
แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพร้าว 

- ทุนโรงเรียนสาธิต ม.ร.ป. 
-  28 พฤศจิกายน 2556 
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การพฒันาบุคลากรทางวชิาการ (ศึกษาต่อในประเทศ) 
( 1 ต.ค.  2556  -  30  ก.ย.  2557 ) 

 

ระดับปรญิญาโท 
 

รายชื่อ สาขาวิชา สถานที่   แหล่งทนุ 
ระยะเวลา  

1. นายศักด์ิชัย   ง้าวนาเสียว หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาบริหารการศึกษา 

- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ทุนส่วนตัว 
- มิ.ย.57-มิ.ย.59 

2. น.ส.อรวรรณ  ผดุงการณ ์
 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
จิตวิทยาพัฒนาการ 

- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ทุนส่วนตัว 
- มิ.ย.52- มี.ค.58 

3. น.ส.ทิพวัลย์   บริพันธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ 

- ม.รามคําแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- มิ.ย.54- มี.ค.59 

4. น.ส.กนกวรรณ รัตนศรีสุโข หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ 

- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- มิ.ย.52- มี.ค.58 

5. น.ส.วิยะดา   คําลาพิศ    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ 

- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ทนุมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- มิ.ย.52- มี.ค.58 

6. นายฤทธิเดช  แสงทอง สาขามานุษย์ดุริยางควิทยา - มหาวิทยาลัยศรีนครินทร   
  วิโรฒประสานมิตร 
- ทุนส่วนตัว 
- มิ.ย.53-มิ.ย.58 

7. นายอนุชิต  สอนสีดา ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ค.อ.ม.) 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกลา้ธนบุรี 
- ทุนส่วนตัว 
- มิ.ย.53-มิ.ย.58 

8. นายพีรพงศ์  เสน่ห ์
 

หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต 
สาขาผู้ประกอบการ 

- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- มิ.ย.53 - มิ.ย. 58 
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การบริการวชิาการแก่สังคม 
(1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57) 

 

รายชื่อ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
ระยะเวลา  สถานที ่

แหล่งทุน  ผู้เข้ารับการ
อบรม 

 
คณะกรรมการบริหารโครงการ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
รามคําแหง เทศบาลวัดหลวง
ราชาวาส   
 
 
 

โครงการโรงเรยีนต้นแบบ 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง 
   1. การจัดการเรียนรู้และประเมินผล 
       ตามตัวช้ีวัด 
-  นิเทศการจดัการเรียนการสอน 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการ   
    1. โครงการสานสัมพันธ์วันน้องพี่ 
    2. โครงการค่าย Math Camp ป.5 
-  สอนเสริมวิชาการ ป.6 , ม.3 
-  ประเมินประสิทธิภาพครู 
-  การเรียนการสอนทางไกลผ่าน IPTV 
-  ทดสอบมาตรฐานความรู้ ป.ปลาย 
 

 
- ปีงบประมาณ  2557 
- จังหวัดอุทัยธานี 
- ทุนเทศบาลเมืองอุทัยธานี 
- คณาจารย์และนักเรียน
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง    
เทศบาลวัดหลวงราชาวาส  
จ.อุทัยธานี 

 
คณะกรรมการบริหารโครงการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เทศบาลเมือง
ปากนํ้า 

โครงการโรงเรยีนต้นแบบ 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
   1. การจัดการเรียนรู้และประเมินผล 
       ตามตัวช้ีวัด 
   2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
      อย่างเป็นระบบ 
-  นิเทศการจดัการเรียนการสอน 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการ  
   1. การพัฒนากระบวนการคิด ป.6 
   2. โครงการค่าย Math Camp ป.5 
-  สอนเสริมวิชาการ ป.6 , ม.3 
-  ประเมินประสิทธิภาพครู 
-  การเรียนการสอนทางไกลผ่าน IPTV 
-  ทดสอบมาตรฐานความรู้ ป.ปลาย 
 

 
- ปีงบประมาณ  2557 
- จังหวัดสมุทรปราการ 
- ทุนเทศบาลเมือง
สมุทรปราการ 

- คณาจารย์และนักเรียน
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง    
เทศบาลเมืองปากน้ํา     
จ.สมุทรปราการ 
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รายชื่อ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
ระยะเวลา  สถานที ่

แหล่งทุน  ผู้เข้ารับการ
อบรม 

 
คณะกรรมการบริหารโครงการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง บ้านสาวเอ้ 

โครงการโรงเรยีนต้นแบบ 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง 
   1. กลยุทธ์...การพัฒนากระบวน 
      การคิด 
   2. การจัดการเรียนรู้และประเมินผล 
       ตามตัวช้ีวัด 
-  นิเทศการจดัการเรียนการสอน 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการ   
   1. การพัฒนากระบวนการคิด ป.6 
   2. โครงการค่าย Math Camp ป.4-6 
-  สอนเสริมวิชาการ ป.6 , ม.3 
-  ประเมินประสิทธิภาพครู 
-  การเรียนการสอนทางไกลผ่าน IPTV 
 

 
- ปีงบประมาณ  2557 
- จังหวัดบุรีรัมย์ 
- ทุนรร.บ้านสาวเอ้ 
- คณาจารย์และนักเรียน
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง    
บ้านสาวเอ้  จ.บุรีรัมย์ 

 
คณะกรรมการบริหารโครงการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เทศบาลวัดไทยชุม
พล (ดํารงค์ประชาสรรค์) 

โครงการโรงเรยีนต้นแบบ 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง 
   1. การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ 
   2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ  
      ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
-  นิเทศการจดัการเรียนการสอน 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการ 
   1. การพัฒนากระบวนการคิด ป.6 
   2. โครงการค่าย Math Camp ป.4-6 
-  สอนเสริมวิชาการ ป.6 , ม.3 
-  ประเมินประสิทธิภาพครู 
-  การเรียนการสอนทางไกลผ่าน IPTV 
-  ทดสอบมาตรฐานความรู้ ป.ปลาย 
   ม.ปลาย 
 

 
- ปีงบประมาณ  2557 
- จังหวัดสุโขทัย 
- ทุนเทศบาลวัดไทยชุมพล 

(ดํารงค์ประชาสรรค์) 
- คณาจารย์และนักเรียน
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง    
เทศบาลวัดไทยชุมพล 
(ดํารงค์ประชาสรรค์)        
จ.สุโขทัย 
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รายชื่อ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
ระยะเวลา  สถานที ่

แหล่งทุน  ผู้เข้ารับการ
อบรม 

 
คณะกรรมการบริหารโครงการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เทศบาลบ้าน
มหาชัย (อนุกลูราษฎร์) 

โครงการโรงเรยีนต้นแบบ 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง 
  1. การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ  
      เทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   2. การจัดการเรียนรู้และประเมินผล 
       ตามตัวช้ีวัด 
   3. การผลิตสื่อการเรียนด้วยวัสดุ  
      ราคาถูก 
-  นิเทศการจดัการเรียนการสอน 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการ 
   1. การพัฒนากระบวนการคิด  
   2. โครงการค่าย Math Camp ม. 2 
-  สอนเสริมวิชาการ ม.3 , ม.6 
-  ประเมินประสิทธิภาพครู 
-  ทดสอบมาตรฐานความรู้ ป.ปลาย 
   ม.ปลาย 
-  การเรียนการสอนทางไกลผ่าน IPTV 
 

 
- ปีงบประมาณ  2557 
- จังหวัดสมุทรสาคร 
- ทุนเทศบาลเมืองบ้าน
มหาชัย(อนุกูลราษฎร์) 

- คณาจารย์และนักเรียน
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง    
เทศบาลบ้านมหาชัย
(อนุกูลราษฎร์)               
จ.สมุทรสาคร 
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รายชื่อ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
ระยะเวลา  สถานที ่

แหล่งทุน  ผู้เข้ารับการ
อบรม 

1. น.ส.ฐานียา  สทุีวรรน ์ ผู้ดําเนนิการสอบและประเมนิผลการ
สอบมาตรฐานความรูร้ะดับ
ประถมศึกษา ป.4-6 

-  23 กุมภาพันธ์ 2557 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  โรงเรียนเทศบาลบ้าน

มหาชัย(อนุกูลราษฎร์)     
จ.สมุทรสาคร 

 

1. นางยุวรี  อยู่เจริญ 
2. นายมานพ  สอนศิร ิ
3. น.ส.นิธินันท์  อุทศิ 
4. น.ส.สุวิมล  ตรีคงธรรม 
 

ผู้ดําเนนิการสอบและประเมนิผลการ
สอบมาตรฐานความรูร้ะดับ
ประถมศึกษา ป.4-6 

-  23 กุมภาพันธ์ 2557 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  โรงเรียนเทศบาล 
   วัดไทยชุมพล  
   (ดํารงค์ประชาสรรค์)       

จ.สุโขทัย 
 

1. น.ส.อัญชล ี รุจิหาญ 
 

ผู้ดําเนนิการสอบและประเมนิผลการ
สอบมาตรฐานความรูร้ะดับ
ประถมศึกษา ป.4-6 

-  23 กุมภาพันธ์ 2557 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  โรงเรียนเทศบาล 
   วัดราชาวาส จ.อุทัยธานี 
 

1. น.ส.ทยิดา  เลิศชนะ 
2. น.ส.ฐานียา  สทุีวรรน ์
3. น.ส.ภิตินันท์  ภูม ี
 

ประเมนิประสทิธิภาพครผูู้สอน 
ภาคเรียนที่  1/2557 

-  24 กุมภาพันธ์ 2557 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  โรงเรียนเทศบาลบ้าน

มหาชัย(อนุกูลราษฎร์)     
จ.สมุทรสาคร 

 

1. นางยุวรี  อยู่เจริญ 
2. นายมานพ  สอนศิร ิ
3. น.ส.นิธินันท์  อุทศิ 
4. น.ส.สุวิมล  ตรีคงธรรม 
 

ประเมนิประสทิธิภาพครผูู้สอน 
ภาคเรียนที่  1/2557 

-  24 กุมภาพันธ์ 2557 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  โรงเรียนเทศบาล 
   วัดไทยชุมพล  
   (ดํารงค์ประชาสรรค์)       

จ.สุโขทัย 
 

1. น.ส.ศิริรัตน ์ วิชาธรรม 
2. น.ส.ทิพย์วาภรณ์  มลุคุตร 
 

ประเมนิประสทิธิภาพครผูู้สอน 
ภาคเรียนที่  1/2557 

-  25 กุมภาพันธ์ 2557 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  โรงเรียนบ้านสาวเอ้   
   จ.บุรีรมัย์ 
 



 - 66 -

 

รายชื่อ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
ระยะเวลา  สถานที ่

แหล่งทุน  ผู้เข้ารับการ
อบรม 

 
1. นางเอื้ออารีย์  ทองพิทักษ ์
2. น.ส.ชุติมัณฑ์  ประพาฬ 
3. น.ส.พัชณี  หนูพยัน 
4. น.ส.อัญชล ี บุญจันทึก 
 

อาจารยน์ิเทศก์การเรียนการสอน     
แก่คณาจารย์โรงเรียนเทศบาล 
วัดหลวงราชาวาส  จ. อุทัยธาน ี

-  11  ก.ค.  2557 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารย์โรงเรียน

เทศบาลวัดหลวงราชา
วาส   จ. อทุัยธานี 

 

 
1. นางยุวรี  อยู่เจริญ 
2. น.ส.ประกายตะวัน อัตถะพันธ์ 
3. น.ส.อโนชา  ถิรธํารง 
4. น.ส.อัญชล ี บุญจันทึก 
5. นายมานพ  สอนศิร ิ
 

อาจารยน์ิเทศก์การเรียนการสอน     
แก่คณาจารย์โรงเรียนเทศบาล 
วัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรค์)       
จ. สุโขทัย 

-  4-5 กันยายน 2557 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารย์โรงเรียน

เทศบาลวัดไทยชุมพล 
   (ดํารงประชาสรรค์)         

จ. สุโขทัย 
 

 
1. น.ส.ยุวธิดา  คําปวน 
2. นางเอื้ออารีย์  ทองพิทักษ ์
3. นางเสาวณีย์  แก้ววิฑูรย ์
4. น.ส.สิรมิงคล  สุวรรณผา 
5. น.ส.กวัณา  จิตนุพงศ์ 
6. นายพัลลภ  คงนุรัตน์ 
7. นางรัตนสุภา  มัคคอล์ม 
8. นายวินวงศ์  ว่องสันตติวานิช 
9. นางปัญชลย์ี  รัตนสิงห์ขรณ์ 
10.นายสมชาย  อุ่นแก้ว 
11.นายอนุชิต  สอนสีดา 

อาจารยน์ิเทศก์การเรียนการสอน     
แก่คณาจารย์โรงเรียนเทศบาล 1  
จ.สมุทรปราการ 
 

-  26 กันยายน 2557 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารย์โรงเรียน

เทศบาล 1  
   จ.สมุทรปราการ 
 

 
1. นายศักด์ิชัย  ง้าวนาเสียว 
2. น.ส.ประกายตะวัน อัตถะพันธ์ 

อาจารยน์ิเทศก์การเรียนการสอน     
แก่คณาจารย์โรงเรียนบา้นสาวเอ ้
ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 

- 25-26 กันยายน 2557 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารย์โรงเรียนบ้าน

สาวเอ้ ต.หินเหล็กไฟ  
   อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
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รายชื่อ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
ระยะเวลา  สถานที ่

แหล่งทุน  ผู้เข้ารับการ
อบรม 

 
1. นางเอื้ออารีย์  ทองพิทักษ ์
2. น.ส.ประกายตะวัน อัตถะพันธ์ 
3. นายพัลลภ  คงนุรัตน์ 
 

อาจารยน์ิเทศก์การเรียนการสอน     
แก่คณาจารย์โรงเรียนเทศบาล 
วัดหลวงราชาวาส  จ. อุทัยธาน ี

-  9 มกราคม 2557 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารย์โรงเรียน

เทศบาลวัดหลวงราชา
วาส   จ. อทุัยธานี 

 

 
1. นางยุวรี  อยู่เจริญ 
2. น.ส.ประกายตะวัน อัตถะพันธ์ 
3. น.ส.อโนชา  ถิรธํารง 
4. น.ส.อัญชล ี บุญจันทึก 
5. นายมานพ  สอนศิร ิ
 

อาจารยน์ิเทศก์การเรียนการสอน     
แก่คณาจารย์โรงเรียนเทศบาล 
วัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรค์)       
จ. สุโขทัย 

-  4-5 กันยายน 2557 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารย์โรงเรียน

เทศบาลวัดไทยชุมพล 
   (ดํารงประชาสรรค์)         

จ. สุโขทัย 
 

 
1. น.ส.ยุวธิดา  คําปวน 
2. นางเอื้ออารีย์  ทองพิทักษ ์
3. นางเสาวณีย์  แก้ววิฑูรย ์
4. น.ส.สิรมิงคล  สุวรรณผา 
5. น.ส.กวัณา  จิตนุพงศ์ 
6. นายพัลลภ  คงนุรัตน์ 
7. นางรัตนสุภา  มัคคอล์ม 
8. นายวินวงศ์  ว่องสันตติวานิช 
9. นางปัญชลย์ี  รัตนสิงห์ขรณ์ 
10.นายสมชาย  อุ่นแก้ว 
11.นายอนุชิต  สอนสีดา 

อาจารยน์ิเทศก์การเรียนการสอน     
แก่คณาจารย์โรงเรียนเทศบาล 1  
จ.สมุทรปราการ 
 

-  26 กันยายน 2557 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารย์โรงเรียน

เทศบาล 1  
   จ.สมุทรปราการ 
 

 
1. นายศักด์ิชัย  ง้าวนาเสียว 
2. น.ส.ประกายตะวัน อัตถะพันธ์ 

อาจารยน์ิเทศก์การเรียนการสอน     
แก่คณาจารย์โรงเรียนบา้นสาวเอ ้
ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 

- 25-26 กันยายน 2557 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  คณาจารย์โรงเรียนบ้าน

สาวเอ้ ต.หินเหล็กไฟ  
   อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
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รายชื่อ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
ระยะเวลา  สถานที ่

แหล่งทุน  ผู้เข้ารับการ
อบรม 

 
1. น.ส.ยุวธิดา  คําปวน 
2. น.ส.นันท์นลิน  สีแก่นวงค ์
3. นายทรงวุฒิ  วีเปลี่ยน 
4. นายพีรพงษ์  เสน่ห ์
5. นายฐิติ  วิชัยคํา 
6. นายสมชาย  อุ่นแก้ว 

วิทยากรอบรม  
เรื่อง “การพฒันากระบวนการคิด
ของนักเรียน”  

-  กันยายน 2557 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล  
   1  จ.สมทุรปราการ 
-  นักเรียนโรงเรียนบ้าน 
   สาวเอ้ ต.หินเหล็กไฟ  
   อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
-  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

วัดไทยชุมพล 
   (ดํารงประชาสรรค์)         

จ. สุโขทัย 
 

 
1. น.ส.กาหลง  รอดแก้ว 

สอนเสริมและบรรยายสรปุ  
ภาคเรียนที่ 2/2557                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์

-  มกราคม 2558 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
   วัดหลวงราชาวาส    
   จ. อุทัยธานี 
-   นักเรียนโรงเรียเทศบาล   
     1 จ.สมุทรปราการ 

 
1. น.ส.อัญชล ี บุญจันทึก 

สอนเสริมและบรรยายสรปุ  
ภาคเรียนที่ 2/2557                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์

-  มกราคม 2558 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
   วัดหลวงราชาวาส    
   จ. อุทัยธานี 
-   นักเรียนโรงเรียเทศบาล   
     1 จ.สมุทรปราการ 

 
1. น.ส.รัตนสุภา  มัคคอล์ม 

สอนเสริมและบรรยายสรปุ  
ภาคเรียนที่ 2/2557                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ 

-  มกราคม 2558 
-  ทุนโครงการ ร.ร.ต้นแบบ 
-  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
   วัดหลวงราชาวาส    
   จ. อุทัยธานี 
-   นักเรียนโรงเรียเทศบาล   
     1 จ.สมุทรปราการ 
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แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
( 1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57 ) 

 

รายชื่อ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
 

ระยะเวลา / สถาบนั  
  

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์          
จํานวน  3  คน 

1. น.ส.จิรนันท์  ผิวนารี 
2. น.ส.ดลฤดี  กาฬภักดี 
3. นายเกริกฤทธ์ิ  เมฆด ี

ฝึกงานเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  ภาคเรียนที่  1 
ปีการศึกษา  2557 
(ผลัดที่ 1 ) 

- 20 พฤษภาคม -  
  4 กรกฎาคม  2557 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์                 
จํานวน  3  คน 

1. น.ส.ศศิพัชฏาชนก  ประครอง 
2. น.ส.ศิริรัตน์  เนตรสูงเนิน 
3. น.ส.กรรลิกา  ชุมชู 

 

ฝึกงานเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  ภาคเรียนที่  1 
ปีการศึกษา  2557 
(ผลัดที่ 2 ) 

- 7 กรกฎาคม - 22 สิหาคม 
   2557 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์          
จํานวน  3  คน 

1. น.ส.กมลรัตน์  พรมเพียงช้าง 
2. น.ส.นพรัตน์  ทองวิไล 
3. นายปัณณวิชญ์  บุพผาชาติ 

 

ฝึกงานเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  ภาคเรียนที่  2 
ปีการศึกษา  2557 
(ผลัดที่ 1 ) 

- 24 พฤศจิกายน 2557 -  
  16  มกราคม  2558 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์                 
จํานวน  3  คน 

1. น.ส.สมฤดี  ทะคําวงศ์ 
2. น.ส.เบญจมาศ  ด้วงซัน 
3. น.ส.ปฏิเวธส์  พ่อค้า 

 

ฝึกงานเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  ภาคเรียนที่  2 
ปีการศึกษา  2557 
(ผลัดที่ 2 ) 

- 19 มกราคม - 6 มีนาคม 
   2558 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์                 
จํานวน  5  คน 

1. น.ส.ประกายฝน  ศรทัธาธรรม 
2. น.ส.จิราพัชร  เสรีสิทธ์ิฤทธ์ิกลุ 
3. น.ส.อังศนา  ลานจําปา 
4. น.ส.ปราณี  ไชยฤทธ์ิ 
5. น.ส.นงลักษณ์  พลซา 

ฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู
สาขาการประถมศึกษา 
 

- ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
  ปีการศึกษา 2557 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 



 - 70 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการสนับสนุนวชิาการ 

ตามปฏิทินการศึกษา   
ประจําปีการศึกษา  2557 
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โครงการสนบัสนุนวชิาการตามปฏิทนิการศึกษา  ประจําปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗ 
 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม / โครงการ ระดับชัน้ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ  ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
โครงการ  บ้านคุณธรรม 
โครงการ  น้ําใจงามนามเด็กสาธิต 

ทุกระดับชั้นทุกโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 

โครงการ  สหกรณ์ร้านค้า 
โครงการ  เด็กดี ศรีสาธิตราม ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ ฝ่ายสวัสดิการ 

โครงการ  ออมดีทวีทรัพย์กับออมสิน ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ ฝ่ายธุรการ 
โครงการ  สุขภาพดีชีวีมีสุข 
โครงการ  Ceremony award  
โครงการ  Just Say No Junior 
โครงการ  ทําบุญตักบาตร 

อนุบาล ฝ่ายอนุบาล 

โครงการ  รักการอ่าน 
โครงการ  คัดลายมือ 
โครงการ  เล่านิทานให้น้องฟัง 

ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดภาษาไทย 

โครงการ  คณิตคิดแก้ปัญหา (TME) 
โครงการ  อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.๒-๖ ทุกโครงการ หมวดคณิตศาสตร์ 

โครงการ  อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๒-๖ ทุกโครงการ หมวดวิทยาศาสตร์ 
โครงการ  สงบด้วยสติ 
โครงการ  ความรู้สู่อาเซียน ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ 

โครงการ  อบรมนักธรรม ชั้นตรี ชั้น ป.๕-๖ ทุกโครงการ 
หมวดสังคมศึกษา 

โครงการ  ยอดนักอ่านประจําเดือน ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 
โครงการ  ย้ิมสวยฟันใส 
โครงการ  พิคเซลอาร์ท 

โครงการตลอดปีการศึกษา 

โครงการ  เพื่อนช่วยเพื่อน 

อนุบาล และประถม 
เด็กพิเศษ 

โครงการศูนย์การศึกษา
สําหรับเด็กพิเศษ 

โครงการ  อัจฉริยะภาษาไทยรุ่นเยาว์ ชั้น ป.๒-๖ ทุกโครงการ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โครงการตลอดภาคเรียนที่ ๑ 
โครงการ  The Diamond Way 
(เพชรยอดมงกุฏ) ชั้น ป.๒-๖ ทุกโครงการ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  
วันเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๗  จันทร์ ๒ มิ.ย. ๕๗ 
พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ 

ทุกระดับชั้นทุกโครงการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
อังคาร ๓ – ศุกร์๑๓ มิ.ย.๕๗ 

เปิดระบบให้ชําระค่าธรรมเนียมท่ีธนาคาร 
พุธ ๑๑- ศุกร์ ๑๓ มิ.ย.๕๗ นําใบชําระค่าธรรมเนียมมารับใบเสร็จ 

ทุกระดับชั้นทุกโครงการ ฝ่ายธุรการ 

อังคาร ๑๐ มิ.ย. ๕๗ โครงการ  ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ทุกระดับชั้นทุกโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
ศุกร์ ๒๐ มิ.ย. ๕๗ โครงการ  สาธิตฯรามผูกพันรักกันฉนัท์พี่น้อง อนุบาล ฝ่ายอนุบาล 
พฤหัสบดี ๒๖ มิ.ย. ๕๗ (เช้า) โครงการ  Just Say No (วันงดสูบบหุรี่โลก) ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดพลานามัย 
พฤหัสบดี ๒๖ มิ.ย. ๕๗ (บ่าย) โครงการ  สุนทรภู่ครูกวี ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดภาษาไทย 
จันทร์ ๓๐ มิ.ย.- ศุกร์ ๔ ก.ค.๕๗ โครงการ  Fun Spelling  หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

เดือนมิถุนายน โครงการ  ก้าวไปกับประชาธิปไตย 
ในสาธิตราม(เลือกตั้งประธานนักเรียน) ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม / โครงการ ระดับชัน้ ผู้รับผิดชอบ 
เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
อังคาร ๑ ก.ค. ๕๗ โครงการ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ชั้น ป.๕-๖ ทุกโครงการ งานลูกเสือ 
พฤหัสบดี ๓ ก.ค. ๕๗ โครงการ  อบรมอพยพเหตุจากไฟไหม้ อนุบาล ๑ และชั้น ป.๑ 

ทุกโครงการ หมวดสังคมศึกษา 
จันทร์ ๗ ก.ค.- พฤหัสบดี๗ ส.ค.๕๗ โครงการ  Public Speech 2014 ชั้น ป.๔-๖ ทุกโครงการ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
พฤหัสบดี๑๐ ก.ค. ๕๗ โครงการ  พิธีไหว้ครู 

(บูชาพระคุณครู  ผู้สร้างศิษย์) ทุกระดับชั้นทุกโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 

พฤหัสบดี๑๐ ก.ค. ๕๗ โครงการ  ถวายเทียนพรรษา 
 แห่เทียนพรรษา(บ่าย) 

ทุกระดับชั้นทุกโครงการ 
ชั้น ป.๔-๖ ทุกโครงการ หมวดสังคมศึกษา 

อังคาร ๑๕ ก.ค. ๕๗ โครงการ โมเดลกระดาษ อนุบาล และประถม 
เด็กพิเศษ 

โครงการศูนย์การศึกษา 
สําหรับเด็กพิเศษ 

ศุกร์ ๑๘ ก.ค. ๕๗ โครงการ หนูน้อยนักทดลอง อนุบาล ฝ่ายอนุบาล 
อังคาร ๒๙ ก.ค. ๕๗ โครงการ  วันภาษาไทย ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดภาษาไทย 
เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จันทร์  ๔  ส.ค. ๕๗ โครงการ  สวนในแก้วใส อนุบาล และประถม 

เด็กพิเศษ 
โครงการศูนย์การศึกษา 
สําหรับเด็กพิเศษ 

อังคาร ๕–พฤหัสบดี ๗ ส.ค. ๕๗ โครงการ  ชิงแชมป์ว่ายน้ํา  ครั้งที่2 ชั้น อ.๓-๖ ทุกโครงการ หมวดพลานามัย 
ศุกร์ ๘ ส.ค. ๕๗ โครงการ  ศิลปวัฒนธรรม ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดศิลปะ 
จันทร์ ๑๑ ส.ค. ๕๗ โครงการ  วันแม่  

(แม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์ครอบครัว) ทุกระดับชั้นทุกโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 

จันทร์ ๑๑ ส.ค. ๕๗ โครงการ  ประกวดร้อยมาลัยสื่อดวงใจ
พระคุณแม่ ชั้น ป.๔-๖ ทุกโครงการ หมวดการงานฯ 

ศุกร์ ๑๕-อาทิตย์ ๑๗ ส.ค. ๕๗ โครงการ  ค่ายพัฒนาคุณธรรม ชั้น ป.๔-๖ ทุกโครงการ หน่วยแนะแนว 
จันทร์ ๑๘ ส.ค. ๕๗ โครงการ  วันวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดวิทยาศาสตร์ 
ศุกร์ ๒๙ ส.ค. ๕๗ โครงการ  โลกจินตนการสร้างฝันสู่สังคม ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ ฝ่ายบริหาร 
เสาร์ ๓๐ ส.ค. ๕๗ โครงการ  วันนัดพบผู้ปกครอง ทุกระดับชั้นทุกโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
อังคาร ๒ ก.ย. ๕๗ โครงการ  ประกวดร้องเพลง ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดศิลปะ 
พฤหัสบดี ๔ ก.ย. ๕๗ โครงการ  สวนสวยด้วยมือหนู อนุบาล ฝ่ายอนุบาล 
ศุกร์ ๕ ก.ย. ๕๗ โครงการ กีฬาสี ทุกระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน 
จันทร์ ๑๕-ศุกร์ ๑๙ ก.ย. ๕๗ โครงการ  Scrabble Contest ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดภาษาต่างประเทศ 
เสาร์ ๒๗-อาทิตย์ ๒๘ ก.ย.๕๗ โครงการ  Math Camps ชั้น ป.๔-๖ ทุกโครงการ หมวดคณิตศาสตร์ 
๒๐  ก.ย. – ๒๐ ธ.ค. ๕๗ โครงการ  เตรียมความพร้อมกีฬาสาธิต

สามัคคี  ครั้งที่ ๓๙ ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดพลานามัย 

เดือนตลุาคม ๒๕๕๗ 
จันทร์ ๑๓-พฤหัสบดี ๑๖ต.ค. ๕๗ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
จันทร์ ๒๔ พ.ย. ๕๗ วันเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๗   
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โครงการสนบัสนุนวชิาการตามปฏิทนิการศึกษา  ประจําปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗ 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม / โครงการ ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ  ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
โครงการ  บ้านคุณธรรม 
โครงการ  น้ําใจงามนามเด็กสาธิต 

ทุกระดับชั้นทุกโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 

โครงการ  สหกรณ์ร้านค้า 
โครงการ  เด็กดี ศรีสาธิตราม ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ ฝ่ายสวัสดิการ 

โครงการ  ออมดี  ทวีทรัพย์กับออมสิน ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ ฝ่ายธุรการ 
โครงการ  สุขภาพดีชีวีมีสุข 
โครงการ  Ceremony award  
โครงการ  Just Say No Junior 

อนุบาล ฝ่ายอนุบาล 

โครงการ  รักการอ่าน 
โครงการ  คัดลายมือ 
โครงการ  เล่านิทานให้น้องฟัง 

ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดภาษาไทย 

โครงการ  อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.๒-๖ ทุกโครงการ หมวดคณิตศาสตร์ 
โครงการ  อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๒-๖ ทุกโครงการ หมวดวิทยาศาสตร์ 
โครงการ  สงบด้วยสติ 
โครงการ  ความรู้สู่อาเซียน ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดสังคมศึกษา 

โครงการ  ยอดนักอ่านประจําเดือน ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 
โครงการ  ย้ิมสวยฟันใส 
โครงการ  เพื่อนช่วยเพื่อน 

อนุบาล และประถม 
เด็กพิเศษ 

โครงการศูนย์การศึกษา
สําหรับเด็กพิเศษ 

โครงการตลอดปีการศึกษา 

โครงการ  ทําบุญตักบาตร ทุกระดับชั้น หมวดสังคมฯ 
โครงการ  เรียนรู้ภาษาพัฒนาสู่อาเซียน ชั้น ป.๑-๖ หมวดภาษาไทย 
โครงการ  Just Say No! ชั้น ป.๑-๖ หมวดพลานามัย 

โครงการตลอดภาคเรียนที่ ๒ 

โครงการ  โยคะเพื่อสุขภาพ เด็กพิเศษทุกระดับ โครงการศูนย์เด็กพิเศษ 
เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  
จันทร์ ๓ พ.ย. ๕๗ วันเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๗ โครงการ EP  
จันทร์ ๑๗-ศุกร์ ๒๘ พ.ย.๕๗ โครงการ Best story teller ชั้น ป. ๑-๖ EP โครงการ EP. 
จันทร์ ๒๔ พ.ย. ๕๗ วันเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๗ ภาคปกติและเด็กพิเศษ  
อังคารที่ ๒๕ พ.ย. ๕๗ กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล ครู/บุคลากร/ผู้ปกครอง  

ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา อังคาร ๒๕ พ.ย.– พฤหัสบดี ๔ 
ธ.ค. ๕๗ เปิดระบบให้ชําระค่าธรรมเนียมท่ีธนาคาร 

ทุกระดับชั้นทุกโครงการ ฝ่ายธุรการ 

เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  
จันทร์ ๑ – พุธ ๓  ธ.ค. ๕๗ โครงการ  ประกวดบัตรอวยพร ชั้น ป.๑-๓ หมวดการงานฯ 
อังคาร ๒-พฤหัสบดี ๔ ธ.ค. ๕๗  นําใบชําระค่าธรรมเนียมมารับใบเสร็จ ทุกระดับชั้นทุกโครงการ ฝ่ายธุรการ 
พฤหัสบดี ๔ ธ.ค. ๕๗ โครงการ  วาดภาพวันพ่อ ชั้น ป.๑-๖ หมวดศิลปะ 

ศุกร์  ๕ ธ.ค. ๕๗ โครงการ โรงทานเฉลิมพระเกียรติ 
(ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

- งานสวัสดิการ 

จันทร์ ๘  ธ.ค. ๕๗ โครงการ  น้ํายาล้างจานปลอดสารเคมี เด็กพิเศษทุกระดับ โครงการศูนย์เด็กพิเศษ 
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม / โครงการ ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ 
พุธ ๑๐ ธ.ค. ๕๗ โครงการ เดินการกุศล ทุกระดับชั้น ผู้ปกครอง 
ศุกร์ ๑๒ ธ.ค. ๕๗ งาน ๒๐ ปี สาธิตรามประถม ทุกระดับชั้นทุกโครงการ  
จันทร์๑๕ – พุธ ๑๗ ธ.ค. ๕๗ โครงการ  เข้าค่ายลูกเสือ ชั้น ป.๕-๖ งานลูกเสือ 
พุธ ๑๗ - ศุกร์ ๑๙ ธ.ค. ๕๗  รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี ๒๕๕๘ ทุกระดับชั้น งานวิชาการ 
อาทิตย์ ๒๑– เสาร์ ๒๗ ธ.ค.๕๗ กีฬาสาธิตสามัคคี  (โรงเรียนหยุด) ทุกระดับชั้น หมวดพลานามัย 
เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พฤหัสบดี ๘ ม.ค. ๕๘ โครงการ ดอกไม้สร้างอาชีพ เด็กพิเศษทุกระดับ โครงการศูนย์เด็กพิเศษ 
เสาร์ ๑๐ – อาทิตย์ ๑๑ ม.ค.๕๘ โครงการ  ค่ายคณิตศาสตร์ ชั้น ป.๔-๖ หมวดคณิตศาสตร์ 
พฤหัสบดี ๑๕ ม.ค. ๕๘ โครงการ โอริกามิ(ศิลปะพับกระดาษ) อนุบาล  อนุบาล 

เสาร์ ๑๗  ม.ค. ๕๘ ทดสอบพัฒนาการ(สอบข้อเขียน) 
นักเรียนใหม่ - งานวิชาการ 

ศุกร์ ๒๓  ม.ค. ๕๘ โครงการ ดนตรีในสวน ชั้น ป.๔-๖ ทุกโครงการ หมวดศิลปะ 
เสาร์ ๒๔– อาทิตย์ ๒๕ ม.ค. ๕๘ โครงการ เข้าค่ายลูกเสือ ป.๔ ชั้น ป.๔ งานลูกเสือ 
จันทร์ ๒๖ ม.ค.- ศุกร์ ๖ ก.พ. ๕๘ โครงการ แข่งขัน Hand ball ครั้งที่ 2 ชั้น ป.๔-๕ หมวดพลานามัย 
พฤหัสบดี ๒๙ ม.ค. ๕๘ โครงการ สิ่งดีๆ รอบรั้วสาธิตราม ชั้น ป.๔-๖ หมวดการงานฯ 

เสาร์ ๓๑  ม.ค. ๕๘ ทดสอบมาตรฐานการศึกษา ชั้น ป.๖ 
(สอบ O-Net) ชั้น ป.๖ งานวัดผล 

เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จันทร์ ๒ -ศุกร์ ๖ ก.พ. ๕๘ โครงการ  ประกวดมารยาทไทย ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ หน่วยแนะแนว 
เสาร์ ๗-อาทิตย์ ๘ ก.พ. ๕๘ โครงการ  ค่ายวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๔-๖ หมวดคณิต-วิทย์ 
เสาร์ ๑๔ ก.พ. ๕๘ โครงการ  เข้าค่ายลูกเสือกลางวัน ชั้น ป.๓ งานลูกเสือ 
พุธ ๑๘ ก.พ. ๕๘ โครงการ  หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งห้องเรียน อนุบาล ฝ่ายอนุบาล 
จันทร์ ๙ – พุธ ๑๑ ก.พ. ๕๘ โครงการ  น้ําหมักดี มีคุณค่า ชั้นอนุบาล อนุบาล 
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จันทร์ ๒ – ศุกร์ ๖ มี.ค. ๕๘ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
(โรงเรียนหยุด) ทุกระดับชั้น  

จันทร์ ๙–พฤหัสบดี ๑๒ มี.ค.๕๘ สอบไล่ปลายภาค ชั้น ป.๑-๖ ฝ่ายวิชาการ 
ศุกร์ ๑๓ – อาทิตย์ ๑๕ มี.ค.๕๘ โครงการอยู่รักใคร่ จากไปคิดถึง รุ่นที่ ๑๒ ชั้น ป.๖ ฝ่ายวิชาการ 
๑๓ มี.ค. – ๓๑ พ.ค. ๕๘ ปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘   
เดือนเมษายน ๒๕๕๘ 

โครงการ ภาคฤดูร้อน(ภาคปกติ) ทุกระดับชั้น ฝ่ายวิชาการ 
โครงการ Summer Camp ชั้นอนุบาล – ชั้น ป.๑ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
โครงการ Adventure Camp ชั้น ป. ๒-๖ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ๑ – ๓๐ เม.ย. ๕๘ 

โครงการ ภาคฤดูร้อน เด็กพิเศษ โครงการศูนย์เด็กพิเศษ 
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
จันทร์ ๑ มิ.ย. ๕๘ วันเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๘   
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โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

ลําดั
บที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานที ่ ระดับชัน้ จํานวน/

ผู้เขา้ร่วม 
ว/ด/ป  

ที่จัดโครงการ 
ผลประเมิน
โดยรวม 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 
 

7. 
8. 
9. 
10. 

 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
 

14. 
 

15. 
 

โครงการน้ําใจงามนามเด็ก
สาธิต 
โครงการทําบุญตักบาตร 
พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ 
โครงการสุนทรภู่ครูกวี 
โครงการเล่นสนกุ  สขุแบบ
ไทยๆ 
พิธีไหว้ครู บูชาพระคุณครู 
ผู้สร้างศิษย ์
โครงการถวายเทียนพรรษา 
โครงการวันภาษาไทย 
โครงการศิลปวัฒนธรรม 
โครงการวันแม่ ส่งเสริม  
วัฒนธรรมไทย สานสายใย
แม่ลูกสู่อาเซียน 
โครงการประกวดร้อยมาลัย
สื่อดวงใจพระคุณแม ่
โครงการวาดภาพวันพ่อ
แห่งชาติ 
โครงการโรงทานเฉลิมพระ
เกียรติ 
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
ในหลวง 
โครงการดอกไม้สร้างอาชีพ 
 

สธ.ม.ร.ป. 
 

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

 
หอประชุม
พ่อขุนฯ 

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

 
 

สธ.ม.ร.ป. 
 

สธ.ม.ร.ป. 
 

ม.รามคําแหง 
 

ม.รามคําแหง 
 

สธ.ม.ร.ป. 
 

ทุกระดับช้ัน 
 

ทุกระดับช้ัน 
ทุกระดับช้ัน 
ประถมศึกษา 

อนุบาล 
 

ทุกระดับช้ัน 
 

ทุกระดับช้ัน 
ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 
ทุกระดับช้ัน 

และ 
ผู้ปกครอง 

ประถมศึกษา 
4-6 

ประถมศึกษา 
 

ครู+นักเรียน 
 

ครู+นักเรียน 
 

เด็กพิเศษ 
 

1,146 
 

1,146 
1,146 
872 
274 

 
1,146 

 
1,146 
872 
872 

1,146 
 
 

415 
 

872 
 

300 
 

300 
 

32 
 

ตลอดปี 
 

ตลอดปี 
2 มิ.ย. 57 
26 มิ.ย. 57 
29 ก.ค. 57 

 
10 ก.ค. 57 

 
10 ก.ค. 57 
29 ก.ค. 57 
8 ส.ค. 57 
11 ส.ค. 57 

 
 

11 ส.ค. 57 
 

4 ธ.ค. 57 
 

5 ธ.ค. 57 
 

5 ธ.ค. 57 
 

8 ม.ค. 58 
 

96.50 (ดีมาก) 
 

92.92 (ดีมาก) 
97.71 (ดีมาก) 
90.93 (ดีมาก) 
93.46 (ดีมาก) 

 
92.33 (ดีมาก) 

 
91.00 (ดีมาก) 
93.00 (ดีมาก) 
95.25 (ดีมาก) 
98.00 (ดีมาก) 

 
 

91.72 (ดีมาก) 
 

92.16 (ดีมาก) 
 

95.75 (ดีมาก) 
 
- 
 

93.77 (ดีมาก) 
 

รวม..........15..........โครงการ 
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โครงการพัฒนานักเรียนด้านสุขภาพอนามัย 

 
1. งานตรวจสุขภาพทั่วไป  โรงเรียนจัดให้มีการวัดส่วนสูง  และชั่งน้ําหนักนักเรียนเดือนละ 1 

ครั้ง  โดยมีผู้ช่วยพยาบาลของโรงเรียน เป็นผู้ดําเนินการทุกวันที่ 1 ของเดือน 
2. จัดฉีดวัคซีน MMR ป้องกันโรค หัด  หัดเยอรมัน  คางทูม วันที่  27  พฤศจิกายน  2557  

โดยพยาบาลจากศูนย์สาธารณสุข (ศูนย์ 35) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
3. จัดฉีดวัคซีน DT   ป้องกันคอตีบ บาดทะยัก  วันที่ 27  สิงหาคม  2557  โดยพยาบาล

จากศูนย์สาธารณสุข  (ศูนย์ 35)   ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. จัดฉีดวัคซีนโรคคอตีบ  ขาดทะยัก ไอกรน  วันที่  27  สิงหาคม  2557  โดยพยาบาล

จากศูนย์สาธารณสุข  (ศูนย์ 35)   ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 5.  โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข  ภาค  1/2557  และภาค 2 / 2557  เพื่อให้เด็กออกกําลัง
กายร่วมกันโดยใช้กิจกรรมเต้นโยคะ และแอโรบิค  มวยไทย  เบรนยิมส์  เป็นการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  (ระดับปฐมวัย) 
 ผลการดําเนินโครงการ 
 นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ 90.98 (ดีมาก) ชอบที่จะเข้าร่วมโครงการที่ทําให้เด็กออกกําลัง
กายร่วมกันโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา   
 6.  โครงการยิ้มสวย ฟันใส  ธันวาคม  ภาคเรียนที่ 1  สิงหาคม – กันยายน 2557        
ภาคเรียนที่  2   ธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558  สําหรับนักเรียนโครงการการศึกษาสําหรับเด็ก
พิเศษ เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีแปรงฟันที่ถูกต้อง  และรู้จักวิธีการรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรงฟัน เพื่อ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 ผลการดําเนินโครงการ  
 นักเรียนร้อยละ 98.40 (ดีมาก) รู้จักวิธีแปรงฟันที่ถูกต้อง และรู้จักวิธีการรักษาอุปกรณ์ที่ใช้
ในการแปรงฟัน 
 7.  โครงการ Swimming Championship  ครั้งที่ 2  6-7 สิงหาคม 2557 สําหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนออกกําลังกาย ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

ผลการดําเนินโครงการ
นักเรียนร้อยละ 94.00 (ดีมาก) มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 8.  โครงการ Handball Championship  ครั้งที่ 2 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5-6  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนออกกําลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 ผลการดําเนินโครงการ
 นักเรียนร้อยละ 97.60 (ดีมาก) มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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9.  โครงการเตรียมความพร้อมกีฬาสาธิตสามัคคี    8 ก.ย. - 19 ธ.ค. 57  เป็นการคัดตัว
นักกีฬาและฝึกทักษะด้านกีฬาให้พร้อมในการแข่งขันต่อไป 

ผลการดําเนินโครงการ
นักเรียนที่ผ่านการคัดตัวเป็นนักกีฬาของโรงเรียน ร้อยละ 100 (ดีมาก) ได้รับการฝึกทักษะ

ด้านกีฬาให้มีสภาพร่างกายพร้อมในการแข่งขัน 
 10.  โครงการ กีฬาสีประจําปี (หลานพ่อขุนเกมส์) ครั้งที่ 17   12  กันยายน  2557 เพื่อ
ส่งเสริมการออกกําลังกาย  ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยแบ่งเป็นสีเน้นความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้     
รู้ชนะ รู้อภัย และการทํางานเป็นทีม 

ผลการดําเนินโครงการ
นักเรียนร้อยละ 93.00 (ดีมาก) รู้จักชนิดของกีฬา กฎ กติกา มารยาท ในการแข่งขัน มีใจรัก

กีฬา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 11.  โครงการกีฬาสาธิตสามัคคี  21 - 27 ธันวาคม  2557  เพื่อให้เด็กออกกําลังกาย
ร่วมกันและเข้าใจกฎ กติกา  การแข่งขันชนิดกีฬาต่าง ๆ ได้สัมผัสกับบรรยากาศภายนอกโรงเรียน  และมี
น้ําใจเป็นนักกีฬาเพิ่มมากขึ้น  พร้อมกับสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันของตน 
 ผลการดําเนินโครงการ
 นักเรียนร้อยละ 93.60 (ดีมาก) มีการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายให้แข็งแรง มีจิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
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อุปกรณ์และการให้บริการห้องสมุด 

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 
 

ลําดับที ่ รายการ จํานวน 
1 
 
 
 
 

เอกสารตีพิมพ์ (PRINTED DOCUMENT) 
จํานวนหนังสือทั้งหมด 
หนังสือพิมพ์ 
– ภาษาไทย 
– ภาษาอังกฤษ 
วารสารและนติยสาร 

 
21,844 เล่ม 

 
1 ช่ือเรื่อง 
1 ช่ือเรื่อง 
5 ช่ือเรื่อง 

2 เอกสารไม่ตีพมิพ์ (NON – PRINTED DOCUMENT) 
วัสดุเสริมการศึกษา 
– เทป 
– วิดีโอ 
– ซีดีรอมและ CAI 
– ลูกโลกขนาดใหญ่ต้ังพื้น 
– ลูกโลกขนาดกลางตั้งโต๊ะ 
– ลูกโลกชนิดเป่าลม 
– ตุ๊กตาเพื่อการศึกษา 
– สื่ออื่น ๆ เช่น เกม, แผน่ภาพ, หุ่นมือ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 
– โปรแกรมสําเรจ็รูป 

 
 

165 ม้วน 
270 ม้วน 

1,016 แผ่น 
1 ลูก 
4ลูก 
7 ลูก 

196 ตัว 
297 รายการ 

 
1 โปรแกรม 

3 งานพัฒนาทรพัยากรห้องสมุด 
คัดเลือกและจดัซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
คัดเลือกและจดัซื้อวารสาร นิตยสารและหนงัสือพิมพ์ 

 
1,376 เลม่ 
7 ช่ือเรื่อง 

4 งานวเิคราะหท์รัพยากรห้องสมุด 
งานวิเคราะห์เลขหมูแ่ละบันทึกข้อมูล 
ทําบาร์โค้ดยืม – คืนหนังสือ 

 
1,376 เลม่ 
1,376 เลม่ 

5 งานบริการ 
บริการยืม – คืนหนังสือแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในโรงเรียน 
บริการยืม – คืนหนังสือแก่นกัเรียน 
บริการแนะแนวการอ่านหนังสือทั่วไป 
บริการวารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ 
บริการตอบคําถามและช่วยคน้คว้า 

 
1,142 เลม่  
10,370 เล่ม 
240 ครั้ง 
7 ช่ือเรื่อง 
240 ครั้ง 

6 จํานวนผู้ใช้บริการห้องสมุดต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2556–30 กันยายน 2557 
เข้าใช้มากที่สุด เดือนมิถุนายน  2557 
เข้าใช้น้อยที่สดุ เดือนธันวาคม  2556 

 
5,877 ครั้ง 
2,528 ครั้ง 
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สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด ปีงบประมาณ 2557 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 

 

เดือน 

จํานวนคน (ครั้ง) 
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งบประมาณรายจ่ายจากรายได ้

ประจําปี  พ.ศ. 2557 
มิติหน่วยงาน - แผนงาน / งาน – กองทุน 

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

             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม)  จํานวนเงิน  9,040,019.- บาท 
          ก.  แผนงานจัดการการศึกษาอุดมศึกษา      จํานวนเงิน  9,040,019.- บาท 
  1.  งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์  จํานวนเงิน  9,040,019.- บาท 
  1.1  กิจกรรมหลัก      
  1.1.1  ฝึกปฏิบัติการห้องปฏิบัติการเรียนการสอน  จํานวนเงิน   9,040,019.- บาท 
  กองทุนเพื่อการศึกษา    จํานวนเงิน  8,040,019.- บาท 
  1.  งบบุคลากร     จํานวนเงิน   6,830,019.-บาท 
   1.1  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวนเงิน       -  บาท 
    1.1.1  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
    1.1.2  เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการ 
   1.2  ค่าจ้างประจํา   จํานวนเงิน       -      บาท 
     1.2.1  ค่าจ้างลูกจ้างงบรายได้   
    1.2.2  ค่าตอบแทนการเลื่อนขั้นพิเศษ     
   1.3  ค่าจ้างชั่วคราว   จํานวนเงิน 6,830,019.- บาท 
    1.3.1  ค่าจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชัว่คราว 
    1.3.2  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 %   
  2.  งบดําเนินงาน    จํานวนเงิน 1,210,000.- บาท 
   2.1  ค่าตอบแทน   จํานวนเงิน      800,000.- บาท 
    2.1.1  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
    2.1.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นให้ราชการ 
    2.1.3  ค่าปฏิบัติงานรับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษา   
   2.2  ค่าใช้สอย   จํานวนเงิน    200,000.- บาท 
   2.3  ค่าวัสดุ   จํานวนเงิน    200,000.- บาท 
   2.4  ค่าสาธารณปูโภค  จํานวนเงิน      10,000.- บาท 
 
  กองทุนสินทรัพย์ถาวร   จํานวนเงิน 1,000,000.- บาท 
  1.  งบลงทุน    จํานวนเงิน 1,000,000.- บาท 
   1.1  ค่าครุภัณฑ์   จํานวนเงิน 1,000,000.- บาท 
   1.2  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวนเงิน       -      บาท 
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งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจําปี พ.ศ. 2557 
งบเงินทุนโรงเรียน 

 
 

                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) จํานวนเงิน  53,490,600.- บาท 
    ก.  แผนงานจัดการการศึกษาอุดมศึกษา        จํานวนเงิน    53,490,600.-   บาท 
  1.  งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์        จํานวนเงิน    53,490,600.-   บาท 
  1.1  กิจกรรมหลัก      
        1.1.1  ฝึกปฏิบัติการห้องปฏิบัติการเรียนการสอน      จํานวนเงิน     32,579,714.-  บาท 
  กองทุนเพื่อการศึกษา    จํานวนเงิน    32,579,714.- บาท 
  1.  งบบุคลากร     จํานวนเงิน    29,251,314.- บาท 
   1.1  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย   จํานวนเงิน      19,435,314.- บาท 
         1.1.1  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
         1.1.2  เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการ 
  1.2  ค่าจ้างประจํา     จํานวนเงิน                   -   บาท 
        1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างงบรายได้    
        1.2.2  ค่าตอบแทนการเลื่อนขั้นพิเศษ  
  1.3  ค่าจ้างชั่วคราว     จํานวนเงิน        9,816,000.-บาท 
        1.3.1  ค่าจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 
        1.3.2  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % 
 
           2.  งบดําเนินงาน     จํานวนเงิน     3,328,400.- บาท 
  2.1  ค่าตอบแทน     จํานวนเงิน       2,678,400.- บาท 
  2.2  ค่าใช้สอย     จํานวนเงิน          50,000.-  บาท 
  2.3  ค่าวัสดุ     จํานวนเงิน        600,000.-  บาท 
  2.4  ค่าสาธารณปูโภค    จํานวนเงิน                    -  บาท 
  3.  งบเงินอุดหนุน     จํานวนเงิน                  -  บาท 
  4.  งบรายจ่ายอื่น     จํานวนเงิน                  -  บาท 

 
กองทุนสินทรัพย์ถาวร    จํานวนเงิน                -    บาท 
1.  งบลงทุน     จํานวนเงิน                  -    บาท    
   1.1  ค่าครุภัณฑ์     จํานวนเงิน                  -    บาท 
   1.2  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   จํานวนเงิน                  -    บาท 
1.2 กิจกรรมสนับสนุน 

1.2.1  บริหารจัดการท่ัวไป   จํานวนเงิน      20,910,886.- บาท 
 

กองทุนทั่วไป     จํานวนเงิน     20,827,686.-บาท 
1.  งบบุคลากร     จํานวนเงิน        5,907,936.-บาท 
     1.1  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย   จํานวนเงิน        5,907,936.-บาท 
     1.2  ค่าจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว  จํานวนเงิน                   -   บาท 
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2.  งบดําเนินงาน    จํานวนเงิน            6,531,950.- บาท 
     2.1 ค่าตอบแทน   จํานวนเงิน               250,000.- บาท 
          2.1.1  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
          2.1.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นให้ราชการ 
          2.1.3  ค่าปฏิบัติงานรับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษา 
     2.2 ค่าใช้สอย    จํานวนเงิน            2,166,950.- บาท 
     2.3 ค่าวัสดุ    จํานวนเงิน            4,100,000.- บาท 
     2.4  ค่าสาธารณูปโภค   จํานวนเงิน                15,000.- บาท 
3.  งบเงินอุดหนุน    จํานวนเงิน                 -      บาท 
 
4.  งบรายจ่ายอื่น    จํานวนเงิน             8,387,800.- บาท 
     4.1  ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากร  จํานวนเงิน             2,000,000.- บาท 
     4.2  โครงการส่งเสริมวิชาการ  จํานวนเงิน             1,380,000.- บาท 
     4.3  โครงการสร้างเสริมประสบการณ ์ จํานวนเงิน                500,000.- บาท 
     4.4  โครงการกีฬาสาธิตสามัคค ี  จํานวนเงิน             1,500,000.- บาท 
     4.5  โครงการพัฒนาการจัดการองค์ความรู ้
           ในหน่วยงาน   จํานวนเงิน               500,000.- บาท 
     4.6  โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
           ประชาคมอาเซียน   จํานวนเงิน               500,000.- บาท 
     4.7  งบสํารองจ่าย   จํานวนเงิน             2,007,800.- บาท 
 
กองทุนสินทรัพย์ถาวร   จํานวนเงิน               83,200.- บาท 
1.  งบลงทุน    จํานวนเงิน                 83,200.-  บาท 
   1.1  ค่าครุภัณฑ์    จํานวนเงิน                 83,200.-  บาท 
   1.2  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวนเงิน                 -    บาท 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ปีการศึกษา 2556 

 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ปฐมวัย
 ทุกมาตรฐานมคีุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่ 
 1. มาตรฐานที ่1  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 2. มาตรฐานที ่2  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 3. มาตรฐานที ่3  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 4. มาตรฐานที ่4  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 5. มาตรฐานที ่5  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 6. มาตรฐานที ่6  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 7. มาตรฐานที ่7  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 8. มาตรฐานที ่8  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 9. มารตรฐาน 9   ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 10. มาตรฐานที่ 10 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 11. มาตรฐานที่ 11 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 คะแนนรวม   จากน้ําหนักคะแนน 100    คะแนนที่ได้ 98.02 คะแนน 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ประถมศึกษา
 ทุกมาตรฐานมคีุณภาพระดับดีขึ้นไป  เรียงตามลําดับจากมาตรฐานที่ได้ดีเยี่ยม-ดีมาก ดังนี้ 
 1. มาตรฐานที ่1  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 2. มาตรฐานที ่2  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 3. มาตรฐานที ่3  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 4. มาตรฐานที ่4  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 5. มาตรฐานที ่5  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 6. มาตรฐานที ่7  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 7. มาตรฐานที ่8  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 8. มาตรฐานที ่9   ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 9. มารตรฐานที่ 10 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 10. มาตรฐานที่ 11 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 11. มาตรฐานที่ 12 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 12. มาตรฐานที่ 13 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 13. มาตรฐานที่ 14 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 14. มาตรฐานที่ 15 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 15. มาตรฐานที่ 6 ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 คะแนนรวม   จากน้ําหนักคะแนน 100    คะแนนที่ได้ 96.36 คะแนน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม 
 พ.ศ. 2554 - 2558 

 
 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ปฐมวัย
 1. ตัวบ่งชี้ที่ 1  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 2. ตัวบ่งชี้ที่ 2  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 3. ตัวบ่งชี้ที่ 3  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 4. ตัวบ่งชี้ที่ 4  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 5. ตัวบ่งชี้ที่ 5  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 6. ตัวบ่งชี้ที่ 6  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 7. ตัวบ่งชี้ที่ 7  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 8. ตัวบ่งชี้ที่ 8  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 9. ตัวบ่งชี้ที่ 9  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 10. ตัวบ่งชี้ที่ 10  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 11. ตัวบ่งชี้ที่ 11  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 12. ตัวบ่งชี้ที่ 12  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 คะแนนรวม   จากน้ําหนักคะแนน 100    คะแนนที่ได้ 98.90 คะแนน 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ประถมศึกษา
 1. ตัวบ่งชี้ที่ 1  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 2. ตัวบ่งชี้ที่ 2  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 3. ตัวบ่งชี้ที่ 3  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 4. ตัวบ่งชี้ที่ 4  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 5. ตัวบ่งชี้ที่ 5  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 6. ตัวบ่งชี้ที่ 6  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 7. ตัวบ่งชี้ที่ 7  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 8. ตัวบ่งชี้ที่ 8  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 9. ตัวบ่งชี้ที่ 9  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 10. ตัวบ่งชี้ที่ 10  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 11. ตัวบ่งชี้ที่ 11  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 12. ตัวบ่งชี้ที่ 12  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 คะแนนรวม   จากน้ําหนักคะแนน 100    คะแนนที่ได้ 92.77 คะแนน 
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