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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 
 
 
 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 โครงสร้าง 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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 เก่ียวกบัโรงเรียน  
 
 
 
 
 

 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 6 -

 
 
 

แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมาตรฐานระดับสากล 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง(ฝ่ายประถม) ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
โรงเรียนมาตรฐานระดับสากลขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลง 
และพร้อมสําหรับการแข่งขันทุกระดับ ใช้เป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับโรงเรียน
มาตรฐานสากล และสอดรับกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ดังนี้ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างม ี 
คุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ที่ 2     เสริมสร้างทักษะเทคนิค วิธีการสอน และทักษะภาษาอังกฤษ 
 กลยุทธ์ที่ 3    สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพของครูมุ่งสูม่าตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครู 
 กลยุทธ์ที่ 2      ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาศักยภาพนักเรียนโดยใช้ความรู้พืน้ฐาน เพื่อดํารงชีวิต

ในยุคโลกาภิวัฒน ์
 กลยุทธ์ เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนให้เต็มศักยภาพทุกด้าน  

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-  ทักษะด้านวิชาการ 
-  ทักษะด้านการสื่อสาร 
-  ทักษะด้านกระบวนการคิด 
-  ทักษะด้านการแก้ปัญหา 
-  ทักษะด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุม่ 
-  ทักษะด้านการมีจิตสาธารณะ 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้พร้อมที่จะเป็นแหล่ง 

ปฏิบัติการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และ 

การบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภมูิทัศน ์
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5   ปรับระบบการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ 
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบริการ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการวางแผนครบวงจร (PDCA) 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานการให้บริการข้อมูลและข่าวสาร 
 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างพลังร่วมพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการด้านงบประมาณเข้าสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผล

ตามยุทธศาสตร์ 
 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการบรหิารงานบุคคลอย่างมีอิสระและคล่องตัว 
 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมระบบการจัดการความรู้ (KM) และสร้างนวัตกรรมเผย

แพรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมใหม้ีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ บริหารการจัดการทั้ง 

ภายในและภายนอกประเทศ 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการถา่ยทอดองคค์วามรู้ เพื่อสร้างจริยธรรม ทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์ 
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย/ต่างประเทศ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์ 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 7 ร่วมมือกับชุมชนและท้องถิน่เพื่อพัฒนาการศึกษาในยคุ

โลกาภิวัฒน์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ สานสัมพันธ์โรงเรียน บ้าน และชุมชน 
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 คณะผูบ้ริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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.ยงยุทธ  ขุนแสง              อ.ทิพวัลย์   บริพันธ์ 
                   รองผู้อํานวยการ            รองผู้อํานวยการ               รองผู้อํานวยการ  
                 ฝ่ายกิจการนักเรียน            ฝ่ายกิจการพิเศษ                   ฝ่ายสวัสดิการ       
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หัวหน้าโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
  Mr.John  James   Martin                                         อ.ดลฤดี  รัตนประสาท         
        หัวหน้าโครงการภาคภาษาอังกฤษ                       หวัหน้าโครงการศูนย์การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ       
 

 
อ.ลักขณา  แก้วตระกูล 

รองหัวหน้าโครงการภาคภาษาอังกฤษ 
 
 
 

หัวหน้าระดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        อ.เอื้ออารีย์   ทองพิทักษ์ 
                                                          หัวหน้าระดับปฐมวัย 
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หัวหน้ากลุ่มสาระ  
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   อ.จิตรานนท์   คําชนแดน           อ.ชุติกาญจน์  จันใด            อ.อรชุลี   นิราศรพ   อ.รัตนสุภา  มัคคอล์ม 

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.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   

นายมานพ สอนศิร ิ รองผู้อํานวยการฝ่ายนโยบายและแผน 
ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

   

นายศักด์ิชัย ง้าวนาเสียว รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 
กศ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร  
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 

   

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

   

น.ส.สิริมงคล สุวรรณผา รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏพระนคร 
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   

นายยงยุทธ ขุนแสง รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
ศษ.บ.(โสตทัศนศกึษา) , ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

   

น.ส.ทิพวัลย์ บริพันธ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายสวัสดิการ 
ค.บ.(การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2  สถาบันราชภัฏสงขลา 
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
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โครงการหลกัสูตรภาคปกติ 
 
ระดับปฐมวัย 
นางเอื้ออาร ี ทองพิทักษ์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏพระนคร , 

กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หัวหน้าระดับ 

น.ส.ชุติมัณฑ์ ประพาฬ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏพระนคร , 
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

น.ส.อโนชา ถิรธํารง ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต , 
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

น.ส.กวีณา จิตนุพงศ ์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม , 
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

น.ส.ชุติมา เล็กพงศ ์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต , 
ศษ.ม.(พื้นฐานการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

น.ส.รชนีกร พ่วงโพธิ ์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 

น.ส.สุภาวดี โสภาวัจน ์ ศษ.บ.(การปฐมวัยศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
ระดับประถมศึกษา 
หมวดวิชาภาษาไทย 
น.ส.ชุติกาญจน ์ จันใด ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หัวหน้าหมวด 
  ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นายมานพ สอนศิร ิ ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
นางเสาวณีย์ แก้ววิฑูรย์ ศษ.บ.(ภาษาไทย), ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.พัชณ ี หนูพยัน ศษ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
นางชุติมา ขุนแสง ศษ.บ.(ภาษาไทย), ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.อนศุรา โกงเหลง ศษ.บ.(การประถมศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง , 

ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) 
นายปณัณวชิญ ์ พนานุการศลิป ์ ศศ.บ.(ภาษาไทย) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
น.ส.กิตติมา สินสืบผล ศษ.บ.(ภาษาไทย) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.มารณีีย์ สาแม ศศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ศษ.บ.(ภาษาไทย) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  
หมวดวิชาคณิตศาสตร์  
น.ส.จิตรานนท์ คําชนแดน ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
หัวหน้าหมวด 

น.ส.ยุวธิดา คําปวน ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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น.ส.ดลฤดี รัตนประสาท ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นางวรรณ ี น่วมทนง ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
น.ส.อัญชล ี บุญจันทึก ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.ดวงกมล ขนอม วท.บ.(คณิตศาสตร์) , ศษ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.มุกดา โปร่งสุยา  ศษ.บ.(การประถมศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
นายสุนัน โมลาส ี วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,  

ศษ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  
 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
น.ส.กาหลง รอดแก้ว ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ) ,    

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
หัวหน้าหมวด 

นายสมชาย อุ่นแก้ว ค.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

น.ส.อภิญญา ฟองนวน ศษ.บ.(การสอนวทิยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
น.ส.ศิริญญา ใหม่อ่อง ค.บ.(ประภมศกึษา) (หลักสูตร 5 ป)ี เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
  
หมวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นายพัลลภ คงนุรัตน์ ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หัวหน้าหมวด 

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 
นายจีระศักด์ิ ทวีเงิน ศษ.บ.(สงัคมศึกษา) (หลักสูตร 5 ป)ี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
 
หมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
น.ส.อรชลุ ี นิราศรพ วท.บ.(พลศึกษา) , กศ.ม.(พลศกึษา)     

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) 
หัวหน้าหมวด 

นายวินวงศ ์ ว่องสันตติวานิช วท.บ.(พลศึกษา), กศ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
นายสถาน การัมย์ วท.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หมวดวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
นางปัญชลีย์ รัตนสิงห์ขรณ ์ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทยศึกษา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

ศษ.ม.(พื้นฐานการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
หัวหน้าหมวด 

นายภัทรวงษ ์ วัจนะรัตน ์ ค.บ.(ดนตรีสากล) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 

นายกิติศักด์ิ เสียงดี ค.บ.(การศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล))  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 

นายฤทธิเดช แสงทอง ค.บ.(การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยรําไพพรรณี (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
น.ส.พรทิพย์ เจริญกุล ศษ.บ.(ศิลปศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.เปมิกา เกษตรสมบูรณ ์ กศ.บ.(ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    

หมวดวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
นายอนุชิต สอนสีดา ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
หัวหน้าหมวด 

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

นางศรปีระภา ศรีหาวงษ ์ คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ศศ.ม.(พัฒนคหเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

นายวีระยุทธ จันลา วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 

    

หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ 
น.ส.รัตนสุภา มัคคอล์ม ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ) , ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)   หัวหน้าหมวด 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.ศรนัญา หนูจันทร์ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
นายเปรมพล วิบูลย์เจริญสุข ค.บ.(ประถมศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นายธนาธิป มะโนคํา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ศษ.ม.(การสอนภาษาองักฤษ)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.สิวาลัย ศิลลา ศษ.บ.(การจัดการเรียนรู้) (หลักสูตร 5 ปี) เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
   

หมวดกิจกรรมพเิศษ 
น.ส.สิริมงคล สุวรรณผา ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏพระนคร 

กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นายยงยุทธ ขุนแสง ศษ.บ.(โสตทัศนศึกษา), ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
นางเบญจพร สุทธิตังกวิเชียร ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.ฐานียา สุทีวรรน์ ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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น.ส.สิริรัตน ์ หิตะโกวิท ศษ.บ.(วัดผลการศึกษา), ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

น.ส.นันท์นลนิ สีแก่นวงค ์ วท.บ.(จิตวิทยาการบริการให้คําปรึกษาและแนะแนว) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นายพีรพงศ ์ เสน่ห์ ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
น.ส.อชิรญา อรรถผลศีล ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

โครงการหลกัสตูรภาคภาษาอังกฤษ  (English Program) 
ผศ.อาภาพร พงษ์มาลา ที่ปรึกษาโครงการภาคภาษาอังกฤษ 

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

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

  

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

   

ระดับปฐมวยั (Kindergarten Level) 
Mr. Daniel  Ziggy  Murdoch B.A. in Teaching  จาก  Belford  University  USA. 
Mr.J.W.G.  Lochtenberg  
Miss.Sophie  Nicolas Bachelor Archaeology / Master Degree Archaeology  

จาก University of Malta / University Rennes 2 Haute-Bretagne france. 
Miss.Madeleine  Renee  Morris Bachelor of Science degree จาก Texas A&M University 
Mr.Ian  Ronald  Dexter B.A. in Thai and South East Asian Studies จาก The University of Leed 
นางเอื้ออาร ี ทองพิทักษ์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏพระนคร 

กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.ประกายตะวนั อัตถะพันธุ์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏพระนคร 

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.อรวรรณ ผดุงการณ ์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

วท.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
น.ส.วันศิร ิ นิลสุขขา ศษ.บ.(การปฐมวัยศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.พีระดา พิชิตปรีชา ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยบูรพา 
  

ระดับประถมศึกษา (Elementary Level) 
Mr.John  James  Marin B.S. in Computer Aided Design with Distinction 

จาก West of Scotland University 
Mr.Jason  Chanaroang  Mccolm Foundation  Degree  in Arts in Digital Media 

จาก  Cavendish College, London 
Mr.Brian  Jame  Kummer B.A. in Languages, Business and Information Technology 

จาก  University of  Wolverhamptom 
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Mr.Craig   Thompson B.A. (Hons) Social Administration จาก University of Brighton 
Mr.Mark  Andrew  Cunningham B.A. in Linguistics / Chinese / BCA Management / Marketing 

จาก  Victoria University  
Mr.Timothy  Curtis  Carpenter B.A. in Journalism จาก Grand Valley State University 
Mr.Daniel  James  Warriner กําลังศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยทองสุข 
Miss.Sorelle  Caroline  James B.A. in Music Industry Management จาก Brunel University , England 
Mr.Christophe  Laurent  Legros B.A. Philospphy , Languages / Master Degree , English  

จาก Lycee Saint-Cricq , Lescar , Pua University France 
Mr.Lukasz  Marcin  Salita M.A. in The field of Economic , Faculty of Humanities 

จาก  Polonia University in Czestochowa 
Mr.Ali  Lotfian Bachelor’s Degree in Civil Engineering  จาก Islamic Azad University 
Mr.Christopher  Ryan  Lund B.A. in Environmental Studies/Biology  จาก University of California 
Mr.Johnannes Ehlers Jacobus Bachelor of Law จาก North-West University , South Africa 
Mr.Joshua  Simon  Zwald Bachelor of Science จาก Portland State University 
Mr.Wei  Side Bachelor of English Education จาก Yannan Normal University 

 
นางลักขณา แก้วตระกูล ค.บ.(ประถมศกึษา)  เกียรตินิยมอันดับ 2 , ศศ.ม (จติวิทยาพัฒนาการ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
น.ส.คาํขวัญ ชูเอียด กศ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 , ศศ.ม.(การสอนภาษาไทยในฐานะ 

ภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นางหนึ่งฤทัย ศรีรัตนกูล บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์), ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

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) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
น.ส.อัมภิรา สิงห์ณรงค ์ ค.บ.(การศึกษาภาษาไทย) (หลักสูตร 5 ปี) เกียรตินิยมอันดับ 2  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
น.ส.จามจุรี พลอยวงศ ์ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
นายฐิต ิ วิชัยคํา ค.บ.(การศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล))  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
นายวรพล เหมืองทอง บธ.บ.(การตลาด), ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.ราตร ี บุตรพรม ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทยศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
น.ส.กมลชนก สุขสุวรรน ์ อ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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โครงการศูนย์การศึกษาสาํหรบัเด็กพิเศษ 
น.ส.ดลฤดี รัตนประสาท ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา            หัวหน้าโครงการ 

กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
น.ส.วรัญญู เถนว้อง ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.นภาภรณ ์ เจียมทอง วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.กนกวรรณ รัตนศรีสุโข ค.บ.(การศึกษาพเิศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
น.ส.น้ําเพชร เทศะบํารงุ ค.บ.(การศึกษาพเิศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.อาภรณ ์ สอาดเอี่ยม ค.บ.(การศึกษาพเิศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.วิยะดา คําลาพิศ ค.บ.(การศึกษาพเิศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.ลัดดา บรรเลงสง่ ค.บ.(การศึกษาพเิศษ) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.พรรัตน ์ งาหอม ค.บ.(การศึกษาพเิศษ) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

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

ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.ปลายทอง ใยไธสง กศ.บ.(การศึกษาพิเศษ)  เกียรตินิยมอันดับ 2  (หลักสูตร 5 ปี)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.สมใจ พันธ์รุณ กศ.บ.(การศึกษาพิเศษ)  เกียรตินิยมอันดับ 2  (หลักสูตร 5 ปี)  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
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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 

ฝ่ายกิจการนกัเรียน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบริหาร 

งานโครงการและกิจกรรมพิเศษ 
-  หน่วยประชาสมัพันธ์ 
-  หน่วยโครงการและกิจกรรม  
    โรงเรียน 
-  หน่วยโสตทัศนศึกษา 
 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 

งานสวัสดิการ 
-  หน่วยสวัสดิการทั่วไป 
-  หน่วยอนามัย 
งานโภชนาการ 
-  หน่วยประกอบการอาหาร 
-  หน่วยตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 

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 
 

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

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

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน
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ระบบโครงสร้างการบริหาร 

โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  7   ฝ่าย ดังนี้ 
1. ฝ่ายวิชาการ  รับผิดชอบงานวิชาการ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

นิเทศการเรียนการสอน  จัดตารางสอนและตารางสอบ  โครงการส่งเสริมวิชาการ  งานบริการทาง
การศึกษา งานอื่น ๆ ที่ส่งเสรมิวิชาการ 

2. ฝ่ายนโยบายและแผน  รับผดิชอบงานนโยบายและแผน  แผนงานประจําปี  การพัฒนา 
บุคลากร  การสรุปผลงานประจําปี งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลเว็บไซต์ และระบบสารสนเทศเพื่อ 
การบริหารทรัพยากร 
 3.  ฝ่ายบริหาร   รับผิดชอบงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ดูแลรกัษาความสะอาด 
ทํานุบํารุงอาคารสถานที่  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ดูแลความปลอดภัย ให้บรกิารสถานที ่
แก่ชุมชน งานยานพาหนะ  การใช้  เก็บรักษา  ซ่อมบํารุง ตรวจสภาพตามกําหนดเวลา ให้บริการ     
รถโรงเรียน งานสาธารณูปโภค บริการน้ําด่ืม น้ําใช้ ไฟฟ้า 

4.   ฝา่ยธุรการ  รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ  การเจ้าหน้าที่ ผลติเอกสาร        
งานคลังและพัสดุ การเงิน  บัญชี 

5. ฝ่ายกิจการนักเรียน รับผิดชอบงานกิจกรรมของนักเรียน โครงการกีฬา  โครงการ 
วันสําคัญ เวรประจําวัน ทุนการศึกษาและรางวัล  ปกครองและติดตามความประพฤติ  

6. ฝ่ายสวัสดิการ   รับผิดชอบงานสวัสดิการโรงเรียน สหกรณ์โรงเรียน หน่วยโภชนาการ
การประกันอุบัติเหตุ และงานอนามัยโรงเรียน 

7. ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่
โรงเรียนจัดขึ้น และหน่วยงานภายนอกงานโสตทัศนศึกษาประชาสัมพันธ์ 

การบริหารงานของโรงเรียนมี รองผู้อํานวยการรับผิดชอบดูแล  7  คน  นอกจากนี้โรงเรียนมี 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  19  คน  คณะกรรมการสถานศึกษา  16 คน  คณะกรรมการวิชาการ 
17   คน  คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  13  คน  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  11  คน  
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั  9  คน คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์  12  คน คณะกรรมการเหล่านี้ 
มีหน้าที่วางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของโรงเรียน 
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โครงสรา้งการแบ่งส่วนงาน

 
 

ฝ่ายวิชาการ 

น.ส.ยุวธิดา คําปวน รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
และรักษาราชการแทนหัวหน้างานนวัตกรรมการศึกษา 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งานบริการการศกึษา 
นางอัญชล ี รุจิหาญ หัวหน้างานบริการการศึกษา 

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบนัราชภัฏจันทรเกษม , 
ศษ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

หน่วยทะเบียนนกัเรียน 
น.ส.อัญชล ี บุญจันทึก หัวหน้าหน่วยทะเบียน 

ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นางญาณิศา ธัญญเจริญ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

หน่วยวัดและประเมินผล 
น.ส.สิริรัตน ์ หิตะโกวิท หัวหนา้หน่วยวัดและประเมินผล 

ศษ.บ.(วัดผลการศึกษา), ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

   
หน่วยฝึกสอนและฝึกงาน 
น.ส.ชุติกาญจน ์ จันใด หัวหน้าหน่วยฝึกสอน/ฝึกงาน 

ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย 

 
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 
น.ส.ฐานียา สุทีวรรน์ หัวหน้าหน่วยบริการห้องสมุด 

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

น.ส.นิภานันท ์ จูฑะวนิช ศศ.บ.(สารสนเทศศึกษา), ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

น.ส.กนกพร สิทธิชัยวรบุตร ศศ.บ.(สารสนเทศศึกษา) เกียรนิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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หน่วยการเจ้าหนา้ที่ 
หลักสูตรภาคปกติ ระดับปฐมวัย 
น.ส.ปารดา ศิริไธสง บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
น.ส.ฉัตรว ี ทองนาค ศศ.บ.(การจัดการชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร  

(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
 
 

 
 

ฝ่ายนโยบายและแผน 

นายมานพ สอนศิริ รองผู้อํานวยการฝ่ายนโยบายและแผน 
และรักษาราชการแทน หัวหน้างานงบประมาณ หัวหน้างานประกัน 
คุณภาพ การศึกษาและหัวหน้างานวิจัยข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
น.ส.อาธิมา ประมูลพงษ์ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), วท.ม.(ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
นายวีระยุทธ จันลา วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 
  
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 

      
นายศักด์ิชัย ง้าวนาเสียว รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 

และรักษาราชการแทน หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
และงานรักษาความปลอดภัย 
กศ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร (ศึกษาต่อระดับปรญิญาโท) 

งานอาคารสถานที่ และงานยานพาหนะ 
นายทิณกร ตรีไชย วท.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
นายสัมพันธ ์ เรืองศร ี วท.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
นายอรรถพล กลิ่นรัก ปวส.(ไฟฟ้ากาํลงั) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ 
นายอาทร อินอ่อน มัธยมศึกษาตอนต้น 
นายโสภณ ทองหล่อ มัธยมศึกษาตอนต้น 
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ฝ่ายธรุการ 

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

งานบริหารและธรุการ 
น.ส.นิธินันท ์ อุทิศ หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

และรักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยสารบรรณ 
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่และหัวหน้าฝ่ายผลิตเอกสาร 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์), รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

น.ส.ทิพย์วาภรณ ์ มุลคุตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี) 
หน่วยสารบรรณ 
นายภัทรพล ม่วงสีสันต ์ ปวส.(การบัญชี) โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา 

(ศึกษาระดับปริญญาตรี) 
นายสมพร ส่งอิ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น 
หน่วยการเจ้าหนา้ที่ 
นางฉัตรชนก พุ่มกระจ่าง ศศ.บ.(รัฐศาสตร์), ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
งานคลังและพัสดุ 
น.ส.ศิริรัตน ์ วิชาธรรม หัวหน้างานคลังและพัสดุ 

บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร), บธ.ม.(การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
หน่วยการเงินและบัญช ี
น.ส.ภิตินันท์ ภูมี หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี 

บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร), บธ.ม.(การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.สุวิมล ตรีคงธรรมกุล บธ.บ.(การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
น.ส.สุกัญญา กําแก้ว บธ.บ.(การบญัชี) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ ,   

บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
หน่วยพัสดุ 
น.ส.เสาวคนธ ์ สุ่มมาตย์ หัวหน้าหน่วยพัสดุ 

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์), บธ.ม.(การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
นางสันติยา มัสกา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏราชนครนิทร์ 
น.ส.ศรีวิภา สว่างสุข ปวส.(การบัญชี) โรงเรียนรัตนพาณิชยการ (ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี) 
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ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

น.ส.สิริมงคล สุวรรณผา รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
และรักษาราชการแทน หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบนัราชภัฏพระนคร ,    
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
งานการปกครอง 
นางวรรณ ี น่วมทนง หัวหน้างานการปกครอง 

ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
 
หน่วยแนะแนวและกิจการนักเรียน 
นางเบญจพร สุทธิตังกวิเชียร หัวหน้าหน่วยแนะแนวและกิจการนักเรียน 

ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

น.ส.นันท์นลนิ สีแก่นวงค ์ วท.บ.(จิตวิทยาการบริการให้คําปรึกษาและแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง , ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
พ่ีเลี้ยงเด็ก 
นางละมัย ปากพลนีอก มัธยมศึกษาตอนปลาย  
นางสุปราณ ี ฤทธิเรือง ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 
นางพิสมัย เปี่ยมรัฐหิรัญ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
น.ส.นงนชุ สุทธิตังกวิเชียร ปวส.(การตลาด)  วิทยาลัยพาณชิการอินทราชัย 
น.ส.สุมาพร สิงห์โตทอง มัธยมศึกษาตอนปลาย  
น.ส.นันท์นภัส เพชรสุก ศศ.บ.(รัฐศาสตรบ์ริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.สุมาล ี บัวสิงห์ มัธยมศึกษาตอนต้น 
น.ส.อาภาภรณ ์ จันเพ็ง มัธยมศึกษาตอนปลาย  
น.ส.ศุกรศ์ศิพรรณ ตรีไชย มัธยมศึกษาตอนปลาย  
น.ส.วรรณิกา ภูสังวาฬ มัธยมศึกษาตอนต้น 
น.ส.มัทรี ชํานาญ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ฝ่ายสวัสดิการ 
 

น.ส.ทิพวัลย์ บริพันธ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายสวัสดิการ 
และรักษาราชการแทน หัวหน้างานสวัสดิการ 
หัวหน้างานโภชนาการและหัวหน้างานสหกรณ์ 
ค.บ.(การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันราชภัฏสงขลา  
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) 

 

หน่วยอนามัย 
นางทัชฌา สุทธิตังกวิเชียร บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
 

หน่วยโภชนาการ 
น.ส.ผมหอม เสาว์โมกข ์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
นางทฤตมณ อวนศร ี มัธยมศึกษาตอนต้น 
นางกรวิภา สมประเสริฐ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
นางบุบผา บงสนัเทียะ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
นายสงกา ภูเทียมศรี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
นายวินัย ศิริไพบูลย์ ปวช.(ช่างไฟฟ้า) วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 
นางธัญธร มงคลชนก มัธยมศึกษาตอนต้น 
นายไพโรจน ์ นวนเกิด มัธยมศึกษาตอนต้น 
นางอุษา อิ่มเพ็ง มัธยมศึกษาตอนปลาย 
นายประทุม สุมาม่ัน ประถมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 

นายยงยุทธ ขุนแสง รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
และรักษาราชการแทน หัวหน้างานโครงการและกิจกรรมพิเศษ 
หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา 
ศษ.บ.(โสตทัศนศกึษา) , ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

หน่วยโสตทัศนศกึษา 
นายพีรพงศ ์ เสน่ห์ ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
น.ส.อชิรญา อรรถผลศีล ศษ.บ.(โสตทัศนศกึษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) เป็นหน่วยงานร่วมผลิตบัณฑิต 

สาขาศึกษาศาสตร์ เป็นแหลง่ฝึกสอน ฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพครู และทดลองปฏิบัติการสอน  
การใช้นวัตกรรม และเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ ๆ การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนจะเป็นต้นแบบใน
การจัดการศึกษา การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนในระดับปฐมวัย และ
ประถมศึกษา ให้เติบโตและมพัีฒนาการเต็มศักยภาพแห่งตน เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม นอกจากนี้ยัง
เป็นหน่วยงานท่ีบริการ เผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม เป็นแหล่งศึกษาดูงาน  
และร่วมมือกับบุคลากรและสถาบันต่าง ๆ ในการค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนางานทางการศึกษา 

โรงเรียนจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้อีกแห่งหนึ่ง ที่เป็นโรงเรียนทางเลือกสําหรับนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมีแนวการดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นหลักด้วย 

 
 
 

 
 

นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวยั  

 
1. ส่งเสรมิพัฒนาการในทกุ ๆ ด้าน  ให้เด็กมีความพร้อมในด้านร่างกาย  อารมณ ์ จติใจ  สังคมและ

สติปัญญา 
2. จัดการเรียนการสอนในลกัษณะการเล่นปนเรยีน  ไม่เน้นการอ่าน - เขียนเพือ่ตอบสนองต่อธรรมชาติ

พ้ืนฐาน  และความสนใจของเด็ก  ให้เด็กเกิดความรูใ้นแนวทางที่ถกูต้อง  และเหมาะสมต่อการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

3. ส่งเสรมิและพฒันาความสามารถของเด็กโดยคํานงึถึงความสามารถ  และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

4. ปลูกฝังและสนบัสนุนให้เด็กเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง  มีคุณธรรมมคีวามคิดสร้างสรรค์  และ
กล้าแสดงออกในแนวทางแห่งประชาธิปไตย 

5. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้้ปกครองมีสมัพันธภาพอันดีงามต่อกัน  ในการส่งเสรมิและ 
ให้ความร่วมมอืกับโรงเรยีนเพื่อการพัฒนาเด็กในทุก ๆ ด้าน 
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นโยบายการพัฒนาเด็กประถมศึกษา 

1. เป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรูเ้ต็มตามศกัยภาพ  และรูจ้ักแสวงหาความรู ้ และสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัยุคสมัย 

2. เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นใหผู้้เรยีนมีคณุธรรมและจิตใจร่าเริงแจ่มใส  เป็นผู้นาํในสังคมไทยรูจ้ักอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อลดปญัหาสงัคมในปจัจุบัน  พร้อมทั้งเป็นประชากรที่มคีณุภาพใน
อนาคต 

3. ให้ผูเ้รียนนําประสบการณท์ี่ได้จากการเรยีนไปใช้ประโยชนใ์นการดํารงชีวิตของตนและ 
อยู่ในสังคมอยา่งมีความสขุ 

4. เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นวิธีการเรียนการสอนใหม ่ๆ โดยใช้กิจกรรมที่ยึดผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง  พร้อม
ทั้งฝึกให้มคีวามคิดสร้างสรรค ์ สามารถแก้ไขปัญหาและกล้าแสดงออกตามแนวทางประชาธิปไตย 

5. เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างเอกภาพของชาติ  โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกัน  รวมทั้งโรงเรียนจะ
พัฒนาหลักสูตรบางส่วนใหเ้หมาะสมกบัสภาพและความต้องการของผู้เรยีน 

 
 
 

 
 
 

นโยบายการพัฒนาเด็กโครงการภาคภาษาอังกฤษ

 ระดับปฐมวัย 
 

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

2. จัดการเรียนการสอนโดยเนน้การฟัง พูด อ่าน เขียนเบื้องต้น ในลักษณะการเล่นปนเรียน โดยนําสื่อ
การเรียนการสอนมาประกอบที่มุ่งเน้นต่อธรรมชาติพ้ืนฐานและความสนใจ ของเด็ก 

3. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเด็ก โดยคํานึงถึงความสามารถและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยเนน้การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

4. ปลูกฝังและสนบัสนุนให้เด็กเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม มีความคิดสร้างสรรค์และ
กล้าแสดงออกในแนวทางแหง่ประชาธิปไตย 

5. ส่งเสรมิให้มกีารสื่อสารกนัระหว่างผู้ปกครอง และคร ูให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมใน           การ
รับผิดชอบการเรียนของเด็กและสนับสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
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 ระดับประถมศึกษา 
 

1. เน้นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มศักยภาพ และรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
โดยสามารถนําเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย 

2. เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนมีคุณธรรม มีความมั่นใจ กล้าคิดกล้าแสดงออก           มีความ
ร่าเริง แจ่มใส และเป็นผู้นําทีดี่ 

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

พัฒนาการเด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์ 
6. เน้นการศึกษา โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกัน รวมทั้งจะมีการพัฒนาหลักสตูรให้เหมาะสมกับสภาพ

ปัจจุบัน และความต้องการของผู้เรียน 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ในการส่งเสริมและ 

ให้ความร่วมมอืกับโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเด็กในทุก ๆ ด้าน 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการพัฒนาเด็กโครงการศูนย์การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ 

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

  2.  ด้านการเรียนร่วมกับเด็กปกติ  ใหผู้้เรียนเรียนร่วมกับเด็กปกติ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคม และ
สามารถเรียนรูวิ้ธีการดํารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  นอกจากนี้มีการฝึกอาชีพ  ส่งเสริมตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียน
นําไปใช้ในชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคต 
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จุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 
 ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรระดับประถมศกึษา  โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง  
(ฝ่ายประถม)  มีจุดมุ่งหมายตามหลักสตูรการศึกษาภาคบังคับ  และมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ 
ของโรงเรียนทีต้่องการเน้นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคณุลกัษณะ  ดังนี ้

1. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี  มคีวามเช่ือมั่นและมีความรู้สกึที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
2. เป็นผู้มีจิตใจดีงาม  ฉลาดและรู้จักเลือกสรรสิง่ที่ก่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  

รู้จักประหยัดอดออม 
3. เป็นผู้มคีวามคดิสร้างสรรคใ์ฝรู่้  รักการทาํงาน  สามารถคิดเป็น  ทําเป็น  แก้ปัญหาเป็น 
4. เป็นผู้มีอนามัยดี  มีความประพฤติเรียบรอ้ย  สุภาพ  ตามแบบและมารยาทของวัฒนธรรมประเพณี

ของไทยและสากล 
5. เป็นผู้มีวินัย  มีความรับผิดชอบและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง  สามารถเป็นผู้นํา  และผู้

ตามท่ีดีตามวิถทีางแห่งประชาธิปไตย 
6. เป็นผู้มมีนุษยสมัพันธ์  และสามารถปรับตัวได้ดีตามยุคสมัยและวิทยาการใหม ่ๆ และสามารถ

ประสานประโยชน์ทํางานร่วมกับกลุม่หรอืหมู่คณะได้ด้วยความสามัคคี  และ 
รู้จักการเสยีสละ 

7. เป็นผู้มีทกัษะพื้นฐานที่ดีในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
มีนิสัยรกัการอ่าน 

8. เป็นผู้รู้จกัเหต ุ รู้จักผล  และสามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบตามหลักและกระบวนการคดิ
ทางวิทยาศาสตร์ 

9. เป็นผู้รู้จกัคุณคา่และเข้าใจพื้นฐานหลกัพุทธศาสนา  และสามารถนํามาประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์
และความสขุต่อตนเองและสังคม 

10. มีทัศนคติและนิสัยในการอนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณ ี ศลิปะ  ธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อมของ
ธรรมชาติ 
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ตอนที่  2  ผลงานนักเรียน ประจําปีการศึกษา  2558 
 

ผลงานนักเรียนประจาํปีการศึกษา 2558 
 

ผลงานนักรียนดีเด่น ภาคเรียนที ่1/2558 
 
 
 

ด้านกีฬา 
 

กีฬากอล์ฟ
 

เด็กหญิงณฐชนก ตันวรรณรกัษ์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
ตัวแทนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันกีฬากอล์ฟ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขนักอล์ฟคลาส D หญิง ของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย 
รายการ TGA-SINGHA Junior golf Championship 2014-2015 
ณ สนามรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รสีอร์ทแอนด์สปา จังหวดนครนายก 
เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2558 
จากการแข่งขันชนะเลิศในครั้งนี้ทําให้ได้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยไปแข่งขันกอลฟ์ 
รายการ Junior World Golf Championship 2015 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขนักอล์ฟคลาส D หญิง 
รายการ True Visions International Junior Golf Championship 2015 ครั้งที่ 14 
(โดยมีนักกอลฟ์เยาวชนกว่า 17 ประเทศเขา้ร่วมแข่งขัน) 
ณ สนามสยามคันทรีคลับ พัทยาวอร์เตอร์ไซด์ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2558 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขนักอล์ฟหญิงรุน่อายุ 11 ปี 
รายการ Thailand Kids Golf Championship 2015-2016 
ณ สนามวอร์เตอร์มิลล์กอลฟ์แอนด์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขนักอล์ฟหญิงรุน่อายุ 9-10 ปี (Class D) รางวัลสกอร์ดีที่สดุ 
จากรายการ ENJOY JAKARTA WORLD JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIP 2015 
ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 

 (โดยมีได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นคลาส D หญิง (รุ่นอายุ 9-10 ปี) 
จากการแข่งขันกอล์ฟรายการ FCG WORLD CHAMPIONSHIP 2015 
ณ เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ในวันที ่19-22 กรกฎาคม 2558 
โดยได้รับรางวัลโทรฟีชนะเลิศ, ธงแชมป์เป้ียนและรางวัลชนะเลิศตีไกล 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น Girl 10  
จากการแข่งขันกอล์ฟรายการ U.S. Kids Golf World Championship 2015 
ณ เมืองไพน์เฮรสต์ รัฐอนร์ธแคโรไลนา ในวนัที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 
นักกอลฟเยาวชนกวา 20 ประเทศเขารวมแขงขั
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ด.ช. มณฑ์ปราชญ์  ตันวรรณรักษ์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
ตัวแทนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันกีฬากอล์ฟ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 รางวัลชนะเลิศ  Flight C  
รายการแข่งขันกอล์ฟสมาชิกประจําปี ชิงถ้วยเกียรติยศของ 
พล.อ.อุดมเดช  สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก 
ณ สนามกอลฟ์ฟองทัพบก รามอินทรา 
ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2558 

 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟคลาส E ชายของสหพันธ์กีฬาสากล 
รายการมิตรแท้-ไอเอสเอฟ จูเนียร์กอล์ฟพรีเมียร์ชิพโอเพ่น 2015 
ณ สนามกอลฟ์ยูนิโก้ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 

 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟคลาส E ของสหพันธ์กีฬาสากล 
รายการเพียว-ไอเอสเอฟ จูเนียร์กอล์ฟพรีเมียร์ชิพโอเพ่น 2015 
ณ สนามกอลฟ์ยูนิโก้ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 

 เป็นตัวแทนนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทยไปแข่งขันกอล์ฟ 
รายการ World Championships 2015 
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือน กรกฎาคม 2558 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นคลาส E ชาย (รุ่นอายุ 7-8 ปี) 
จากการแข่งขันกอล์ฟรายการ FCG WORLD CHAMPIONSHIP 2015 
ณ เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย 
ในวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2558 
โดยได้รับรางวัลโทรฟีรองชนะเลิศอันดับ 1, ธงแชมป์เปี้ยนและรางวัลชนะเลิศตีไกล 
  

กีฬาลลีาศ, ยิมนาสติก, เชียร์ลีดเดอร ์
 

เด็กหญิงกรวรรณ  ว่องวันด ี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โครงการหลักสูตรภาคปกติ 
 

 ได้รับคัดเลืกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน  
Asia Cheerleading Invitational Championships 2015 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในรุ่น Team Cheer Junior Level 2  อายุ 8-14 ปี ณ ประเทศสิงคโปร์  
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เด็กหญิงธนภรณ์  ธนพัฒนาลักษณ ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โครงการหลักสูตรภาคปกติ 
 

 Professional Division Open DanceSport Championships 2015 
And TDSA National Championships 2015 
(สมาคมกีฬาลลีาศแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแหง่ประเทศไทย) 

 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2558 
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2558 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ได้รับรางวัลดังนี้ 
1.รางวัลชนะเลิศ 
ประเภท Standard  รุ่น Juvenile II Class D Closed 
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภท Latin American รุ่น Juvenile II Class D Closed 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประภท Standard  รุ่น TDSA Juvenile II Class A Closed 
4.รางวัลอันดับที่ 6 
ประเภท Latin American รุ่น Juvenile II Class A Closed 

 Professional Division Open DanceSport Championships 2015 
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Organized by Thailand DanceSport Association 
On 1st – 3rd May, 2015 At Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand 
ได้รับรางวัลดังนี้ 
1.was placed 2nd Runner Up  TDSA Juvenile I & II Class C Open STANDARD 
2.was Placed 5th Place   TDSA Juvenile I & II Class C Open Latin 
 
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธิบด ี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2โครงการหลักสูตรภาคปกติ 
นักกีฬายิมนาสติก สังกัดสโมสร BANGKOK GYMNASTICS 
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจําปี โรงเรียนนานา  ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 5 ประเภท เหรียญเงิน 1 ประเภท  
และโล่รางวัลประเภทคะแนนรวมทุกประเภท 
5 เหรียญทอง ประเภทเดี่ยว Level 4 ได้แก่ 
1. ท่าฟรีแฮนด์ 
2. อุปกรณ์บอล 
3. อุปกรณห์่วง 
4. อุปกรณ์เชือก 
5. อุปกรณ์คฑา 
 

1 เหรียญเงนิ ประเภทเดี่ยว Level 4 ได้แก่   อุปกรณ์รบิบ้ิน 
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เด็กหญิงอัญรนิทร์  วงศ์อารยนนท ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Ice-skate 
ณ Kawagoe Skate Center, คาวาโกเอะ, ไซตามะ, ประเทศญี่ปุ่น 
ในวันที่ 27 มิถนุายน 2558 

 ชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง 
ประเภท Freestyle 4 
ประเภท Artistic 4 

 
กีฬาเทนนสิ 
 

เด็กชายรวพิล  ขวัญจันทร ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โครงการหลักสูตรภาคปกติ 
 

 รองอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี  
รายการเทนนิส ช้าง-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมอื 
ประจําปี 2558 ภาคกลาง ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2558 

 รองอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี  
รายการเทนนิส ช้าง-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมอื 
ประจําปี 2558 ภาคกลาง ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถนุายน 2558 

 รองชนะเลิศเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี 
รายการเทนนิส จําเริญคัพ-ลอนเทนนิสพัฒนาดาวรุ่ง 
ประจําปี 2558 ครั้งที ่2 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 

 รองอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี  
รายการเทนนิส ช้าง-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมอื  
ประจําปี 2558 ภาคกลาง ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2558 

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี 
รายการเทนนิส ประแสร์เทนนิสแคมป์ จูเนยีร์ ชาเล้นส ์
ประจําปี 2558 ครั้งที ่6 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558 
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เด็กหญิงญาณนิ  เจริญธนา 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โครงการหลักสูตรภาคปกติ 
 

 ได้รับตําแหน่ง รองชนะเลิศ  ประเภท เยาวชนหญิงเดี่ยว 12 ปี    
    ในการแข่งขันเทนนิสโตโยต้า-เยาวชนดาวรุ่ง มุ่งสู่โอลิมปิก 2016 ภาคกลาง ครั้งที่ 2/2558       
   ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2558                     
   ณ สนามเทนนิสการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณชพล  ณัฐประเสริฐ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

 

 ได้รับตําแหน่ง  ชนะเลิศ  ประเภท เยาวชนชายเดี่ยว 10 ปี 
ในการแข่งขันเทนนิสโตโยต้า-เยาวชนดาวรุ่ง มุ่งโอลิมปิก 2015 ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2558 ณ สนามเทนนิสค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก 

 
เด็กชายฟาน  โพธิรัชต ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 โครงการหลักสูตรภาคปกติ 
 

 ได้คะแนนสูงสดุ ประเภทตีข้ามตาข่าย 1 นาที รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย   
     ในการแข่งขันเทนนิสรายการ Tennis 10s Tour     
 ณ ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 
 

เด็กชายจนี  โพธิรชัต ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการหลกัสูตรภาคปกติ 
เด็กชายวิชญะ  คําด้วง 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการหลกัสูตรภาคปกติ 
เด็กชายกันตพงศ์  เพชรเลศิอนนัต ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการหลกัสูตรภาคปกติ 
เด็กชายธรรมวิทย์  สุดสาคร 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการหลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
 

 ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 
ประเภท ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกนิ 11 ปี 
ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 44 
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 6 สิงหาคม 2558 
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กีฬาหมากกระดาน 
 

ประเภทหมากล้อม  
 

เด็กชายจรญูศกัด์ิ  สารพิมพา 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 โครงการหลักสูตรภาคปกติ 
 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นมือใหม่อายุไม่เกิน 10 ปี  (จากทั้งหมด 40 ทมี) 
จากการแข่งขันหมากล้อม True vision–The Mall Go International Championship 2015 
ณ ศูนย์การค้า The Mall งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร 

 
เด็กชายวีรวัฒน์  ธันญะทว ี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โครงการหลักสูตรภาคปกติ 
 

 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 รุ่น Standard D 
จากการแข่งขันหมากล้อม 

 
เด็กหญิงศุภากร 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โครงการหลักสูตรภาคปกติ 
 

 รางวัลชนะเลิศ รุ่น เฟรนด์ชิฟ (กระดานเล็ก) 
จากการแข่งขันหมากล้อม 

 
ประเภทครอสเวิร์ด 
  

เด็กชายวงศ์วริศ  ยุเรศรัตนานนท ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โครงการหลักสูตรภาคปกติ 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทครอสเวิร์ด รุ่น ป.3-4 
ในการแข่งขัน แบรนด์เกมส์ กีฬาเพิ่มปัญญา นานาชาติ ประจําปี 2558 
(BRAND’S Brain International Challenge 2015) 
ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนยก์ารค้าเซ็นทรลัพลาซา แจ้งวัฒนะ นนทบุร ี

 
เด็กหญิงลฎาภา  ศิวเตชานนท์ (ซ้าย) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
เด็กหญิงพราวภัสส์ศา สนัตนิราพงศ์ (ขวา) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4/1 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภทครอสเวิร์ด รุ่น ป.3-4 
ในการแข่งขัน แบรนด์เกมส์ กีฬาเพิ่มปัญญา นานาชาติ ประจําปี 2558 
(BRAND’S Brain International Challenge 2015) 
ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนยก์ารค้าเซ็นทรลัพลาซา แจ้งวัฒนะ นนทบุร ี
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เด็กชายบญุยากร  บุญศิร ิ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

 รางวัลอันดับที่ 5 ประเภทครอสเวิร์ด รุ่น ป.5-6 
ในการแข่งขัน แบรนด์เกมส์ กีฬาเพิ่มปัญญา นานาชาติ ประจําปี 2558 
(BRAND’S Brain International Challenge 2015) 
ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนยก์ารค้าเซ็นทรลัพลาซา แจ้งวัฒนะ นนทบุร ี

 

กีฬาแบดมินตนั 
 

เด็กชายปฏพิล  ทักษิณนรา 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โครงการหลักสูตรภาคปกติ 
เด็กชายธนชั  อินทรานุกูล 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โครงการหลักสูตรภาคปกติ 
เด็กชานธนกฤต  เกิดไพบูลย ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โครงการหลักสูตรภาคปกติ 
เด็กชายปวริศ  คงเจริญ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โครงการหลักสูตรภาคปกติ 

 นักกีฬาแบดมินตันของโรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2558 
ได้รับรางวัลดังนี้ 
เหรียญทองแดง ประเภททมีชาย ได้แก่ 
เด็กชายปฏิพล  ทักษณินรา 
เด็กชายธนัช  อินทรานุกูล 
เด็กชานธนกฤต  เกิดไพบูลย์ 
เด็กชายปวริศ  คงเจริญ 
เหรียญทองแดง ประเภทชายคู่ ได้แก่ 
เด็กชายปฏิพล  ทักษณินรา 
เด็กชายธนัช  อินทรานุกูล 

 
กีฬาเทเบลิเทนนสิ 
 

เด็กหญิงพิมพพ์ิศา  เพชรสิงโต 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการหลกัสูตรภาคปกติ 

 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการ Galaxy Cup 
ประเภทเยาวชน 10 ปี หญิง 
ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 
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กีฬาเปตอง 
 

เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธิบด ี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โครงการหลักสูตรภาคปกติ 
เด็กหญิงณชิา  ศรีหาบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โครงการหลักสูตรภาคปกติ 
เด็กหญิงอรปรยีา  มะลิทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โครงการหลักสูตรภาคปกติ 
 

 ได้เข้าร้วมการแข่งขันเปตอง 
ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 44 
ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2558 
ผลการแข่งมีดังนี ้

อันดับที่ 2 ประเภทหญงิเดี่ยว รุ่นอายุ 12 ปี 
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธิบดี 
อันดับที่ 3 ประเภทหญงิคู่ รุน่อายุ 12 ป ี
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธิบดี 
เด็กหญิงอรปรียา  มะลิทอง 
อันดับที่ 3 ประเภททีมหญงิ รุ่นอายุ 12 ป ี
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธิบดี   
เด็กหญิงอรปรียา  มะลิทอง 
เด็กหญิงณิชา  ศรีหาบุตร 
   

กีฬาเทควันโด 
 

เด็กชายทปีกร  เครือสาร 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โครงการหลักสูตรภาคปกติ 

 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
จาการแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภท พุมเซ ่(คู่ผสม) 
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 44 
“อุตรดิตถ์เกทส์” 
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 20-29 มิถนุายน 2558 
**และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  
“นครสวรรค”์ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-21 ธันวาคม 2558** 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 
จากการแข่งขันเทควันโด ประเภท  พุมเซ ่(เด่ียวและคู่ผสม) 
ในการแข่งขันกีฬานนทบุรี CHAMPIONSHIP MCC HALL 
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 
และได้รับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม  
(ทําคะแนนสูงสุดในประเภท ชายเดี่ยว) 
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กีฬาว่ายน้าํ 
 

เด็กชายธนกฤต  ศรีวิจิตร 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โครงการหลักสูตรภาคปกติ 

 ได้เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ํารายการ The Mall Swimming Cup 2015 
ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 
ได้รับรางวลัดงันี ้
1 เหรียญทอง 
2 เหรียญเงิน 
1 เหรียญทองแดง  

 
กีฬา Ice Hockey 
   

เด็กชายปณัณทัต  กิตติสาร 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขัน Ice Hockey  รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี (ทมี Canstar  Rangers) 
รายการ 2015 Hockey 5’s Hong Kong The Largest Ice Hockey Tournament in 
Asiaระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558 
เป็นรายการใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดขึ้น ณ ประเทศฮ่องกง 
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ผลงานนักรียนดีเด่น ภาคเรียนที ่2/2558 

ด้านวิชาการ 
 

การทดสอบการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ประจําปีการศึกษา 2558 
นักเรียนที่ได้รับคะแนนผลทดสอบฯ 100 คะแนนเต็ม  จาํนวนทั้งสิ้น 8 คน  ดังนี้ 
1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  จํานวน  4  คน  ได้แก่ 
 1.1  ด.ช.กฤตภาส แก้วลําพูน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 
 1.2  ด.ช.ศิระ  ดวงเนตร ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/3 
 1.3  ด.ช.กฤตภาส เตชะรัตน์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/3 
 1.4  ด.ช.ดนุชโพ  จันโนทัย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2 (EP.) 
2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  4  คน  ได้แก่ 
 2.1  ด.ญ.ชญาน์นันท์ วีรพันธ์ุ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 (EP.) 
 2.2  ด.ช.บุญยากร บุญศิร ิ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 (EP.) 
 2.3  ด.ช.อภิสัณห์ บุญนาค  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2 (EP.) 
 2.4  ด.ญ.แพรนันท์ บุญเลี่ยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2 (EP.) 
  
เด็กชายศิระ  ดวงเนตร 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการหลกัสูตรภาคปกติ 

 ได้รับเหรียญเงนิ 
จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ระดับประถมศึกษา  ประจําปี
การศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2558 

 ทําคะแนนสูงสดุวิชาภาษาไทย 
ได้รับโล่และเกยีรติบัตร จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
ในการสอบ DS-Pre-test’59 โครงการทดสอบศักยภาพ 
เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 รางวัลชมเชย 
ประเภทบุคคล ระดับประถม ระดับประเทศ 
ในการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ครั้งที่ 13 ประจําปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
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การทดสอบความรู้เสริมปัญญา (วิชาภาษาอังกฤษ) 
ได้คะแนนสอบยอดเยี่ยม อนัดับที่ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ได้แก่ 

1. เด็กชายตรรกพล  ตันธวัช 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการหลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

2. เด็กหญิงปวรศิา  ทรงไพบลูย ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการหลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

3. เด็กหญิงณนิทริา  จุราพาณชิ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการหลกัสตูรภาคภาษาอังกฤษ 

4. เด็กชายธีม  สาธิตวาณิชยเ์จริญ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการหลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

 
 
การแข่งขนัการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครัง้ที่ 16 
โครงการโดย มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา ร่วมกับ Learn & Play MATHGROUP 
ได้แก่ 

1.  เด็กชายณธัญภัสส์  สนธริัตน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการหลกัสูตรภาคปกติ 

 ได้รับรางวลัเหรียญเงนิ 
2.  เด็กชายวรรธดนย์  ชาลาเริงพนัธ ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการหลกัสูตรภาคปกติ 
 ได้รับรางวลัเหรียญทองแดง 

3.  เด็กหญิงพาเอมอิ่ม  อนันต์สุวิโรจน ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการหลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

 ได้รับรางวลัชมเชย 
 
 
การแข่งขนัภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 
วันเสารท์ี่ 3 ตุลาคม 2558   ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  
รางวัลชมเชย  ได้แก่ 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 

1. เด็กหญิงกัญดาพร  กุลสงค ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการหลกัสูตรภาคปกติ 

2. เด็กหญิงริตา  เกษมโชติพัฒน ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการหลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

3. เด็กหญิงมนญัชญา  โพร้งนอ้ย 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการหลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

 
 



41 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1. เด็กชายธีเดช  นพพาภาค 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการหลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
2. เด็กหญิงชญาน์นนัท์  วีรพนัธุ ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการหลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
3. เด็กชายอภิสณัห์  บุนนาค 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
 
 
ด้านกีฬา 

 

กีฬากอล์ฟ 
เด็กหญิงณฐชนก  ตันวรรณรักษ์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

 รางวัลชนะเลศิการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน คลาส D หญิง 
ของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําภาคกลาง  
ประจําปี 2558-2559 
รายการ SINGHA-TGA Junior Golf Ranking 2015-2016 
ที่สนามเอเวอร์กรีน ฮิลส ์กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558  

 รางวัลชนะเลศิ คลาส D หญิง อายุ 9-10 ปี และรางวลั Best Daily Score 
จากการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ Singha Thailand World Golf Championship 2015 
ที่สนามหลวงหวัหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2558 

 รางวัลชนะเลศิ ประเภททีม รุ่นคลาส CD หญิง (รุ่นอายุ 9-12 ปี) และ รางวัลรอง
ชนะเลศิ  อันดับ 2  คลาส D หญิง (รุน่อายุ 9-10 ปี)  
จากการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ รายการ 
ALBATROSS INTERNATIONAL JUNIOR GLOF CHAMPIONSHIP INDIA 2015 
ณ สนามคลาสสิคกอล์ฟรีสอรท์ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2558 

 รางวลัชนะเลิศ รุ่น Girl 10  
จากการแข่งขันกอล์ฟรายการ Kids Golf World Championship 2015 
ณ สนามปาล์มรีสอร์ทกอล์ฟแอนด์คันทรีคลบั ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-18 
ธันวาคม 2558 
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เด็กชายมณฑป์ราชญ์  ตันวรรณรักษ ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนคลาส D ชาย 
ของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําภาคกลาง  
ประจําปี 2558-2559 
รายการ SINGHA-TGA Junior Golf Ranking 2015-2016 
ที่สนามเอเวอร์กรีน ฮิลส ์กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 

 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟคลาส D ชาย 
รายการ U.S. Kids World Championship Qualified 2015-2016 
ที่สนามกอล์ฟ กบินทร์บุรีสปอร์ตคลับ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ คลาส D ชาย 
ของสหพันธ์กีฬาสากล รายการสิงห์-ไอเอสเอฟ จูเนียร์กอล์ฟ พรีเมีนรชิ์พโอเพ่น 2016  
ที่สนามกอล์ฟยูนิโก้ กรองเด้ กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 รุ่น Boy 9  
จากการแข่งขันกอล์ฟรายการ Kids Golf World Championship 2015 
ณ สนามปาล์มรีสอร์ทกอล์ฟแอนด์คันทรีคลบั ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-18 
ธันวาคม 2558 
 
 

เด็กชายปกรณ์  วงษ์เพ็ญ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

 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 

 
 
เด็กหญิงธัญญพ์ิชฌา  กองทอง 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการหลกัสูตรภาคปกติ 

 รางวัลชนะเลิศ คลาส D หญิง รุ่นอายุ 9-10 ปี 
ในการแข่งขันกอล์ฟรายการ SINGHA-ISF Junior Golf 2015 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 
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กีฬาเทนนสิ 
 

เด็กหญิงญาณนิ  เจริญธนา 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการหลกัสูตรภาคปกติ 

 รางวัลชนะเลศิ หญิงเดี่ยว รุ่นกายุ 12 ปี 
จากการแข่งขันเทนนิสรายการ KRASAE TENNIS CAMP JUNIOR CHALLENGE 2015  
ครั้งที่ 12  
ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2558 ณ สนามเทนนิสศูนย์กฬีาสวนหลวง ร.9 

 

เด็กชายรวพิล  ขวัญจันทร ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการหลกัสูตรภาคปกติ 

 รางวัลชนะเลิศ เยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี 
ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชน จําเริญคัพ-ลอนเทนนิสพัฒนาดาวรุ่ง ประจําปี 2558 ครั้งที่ 4 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 

 
กีฬาหมากกระดาน 
ประเภทครอสเวิร์ด 
 

การแข่งขนัครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คําคม และซูโดกุ 
รายการ “ธ.ก.ส. ครอสเวริ์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 27 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
ระหว่างวนัที่ 28-29 พฤศจกิายน 2558 ณ ศูนย์การคา้เซ็นทรัลพลาซา บางนา 
ได้รับรางวลั ดังนี ้
 

1. รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 
เด็กชายบญุยากร  บุญศิร ิ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการหลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

2. รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 
เด็กหญิงนันทน์ภัส  เลศิสามารถ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โครงการ หลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

3. รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 
เด็กชายวงศ์วริศ  ยเุรศรัตนานนท ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการหลักสูตภาคปกติ  

 
เด็กชายบญุยากร  บุญศิร ิ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการหลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

 รางวัลชนะเลิศ 
รายการ CAN Board Game ครั้งที่ 5 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2558 
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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ประเภทหมากล้อม 
รางวัลชนะเลศิ รุ่นเฟรนด์ชพิ ประเภททีม 
การแข่งขันหมากล้อมเชียงใหม่โอเพ่น ครั้งที่ 9 (Chiangmai Go Open 9) 
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พ.ย. 2558 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว 

1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศิรธินารัตนกุล 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการหลกัสูตรภาคปกติ 

2. เด็กชายณัฎฐกิตต์ิ  ศิวะสัตยานนท ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการหลกัสูตรภาคปกติ 

3. เด็กหญิงปาณสิรา  พรหมเตม็ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการหลกัสูตรภาคปกติ 

 
เด็กชายจรญูศกัด์ิ  สารพิมพา 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการหลกัสูตรภาคปกติ 

 รางวัลชนะเลศิ รุ่นมือใหม่อายุไม่เกิน 10 ปี 
จากการแข่งขันหมากล้อม True vision – The Mall Go International Championship 
2015 
ที่สนาม The Mall งามวงศ์วาน 

 
 
ด้านสังคม 
 
เด็กหญิงมาริสา  อรรจนานนท ์(ประธานนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2558) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

 ได้รับการคัดเลือกเปน็เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจาํปี 2559 
จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2559 
จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ 
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ตอนที่  3 

ผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
 

 การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ  ปีการศึกษา  2558  
     (1 มิ.ย. 2558 - 31 พ.ค. 2559) 
     โครงการพัฒนาบุคลากรที่โรงเรยีนจัดข้ึน  ดังนี้ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี
ท่ีดําเนินการ 

ผลการ
ดําเนินงาน งบประมาณ 

1 โครงการอบนําเสนอนวัตกรรมสื่อการเรียน 
การสอน 
 

19-20  ต.ค. 
2558 

ดีมาก 39,600.- 
(เงินทุนฯ) 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  
การทบทวนและวางแผนการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา  ภาค 2 ปีการศกึษา 2558 
 

21 ต.ค. 
2558 

ดีมาก 21,800.- 
(เงินทุนฯ) 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง 
การพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย์ผู้สอน 
วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

ธ.ค. 2558- 
ก.พ. 2559 

ดีมาก 32,900.- 
(เงินทุนฯ) 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม หลกัสูตร 
“บทบาทครูไทยในทศวรรษที ่21 ก้าวไกลด้วย
หัวใจคุณธรรม 
 

11-13 มี.ค. 
2559 

ดีมาก 78,060.- 
(เงินทุนฯ) 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง 
ออกแบบการเรียนรู้สร้างทักษะสู่อนาคตใหม่ : 
การเรียนรู้ในทศวรรษ ที ่21 
 

16-18 พ.ค. 
2559 

ดีมาก 333,600.- 
(เงินทุนฯ) 
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โครงการพัฒนาบุคลากรที่เข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 
 

รายชื่อ ประเภทงาน 
 

สถานที่   แหล่งทนุ 
ระยะเวลา 

 
1. นางอัญชลี    รุจหิาญ 
2. น.ส.อาธิมา  ประมูลพงษ ์
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
การจัดทําข้อมูลรายบุคคลโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ 

 
- รร.อีสตัน มักกะสัน   
  กรุงเทพมหานคร 
- ทุน สกอ. 
- 17 มถิุนายน 2558 

 
1. น.ส.อาธิมา  ประมูลพงษ ์

โครงการพัฒนาบุคลากร 
การใช้งานโปรแกรมประยุกต์กูเด้ิล 
(Introduction to Google Apps) 

 
- สถาบันคอมพิวเตอร์ 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย  
  รามคําแหง 
- 3 กรกฎาคม 2558 

 
1. น.ส.ลัดดา     บรรเลงส่ง 
2. น.ส.อารยา    ศรีบุญเรือง 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
การอบรมภาษามือไทยขั้นพื้นฐานสําหรับ
บุคลากร (กองกิจการนักศึกษา) 

 
- หอประชุมพ่อขุน ฯ 
- ทุนมหาวิทยาลัย  
  รามคําแหง 
- 22 กรกฎาคม 2558 

 
1. น.ส.อาธิมา  ประมูลพงษ ์

โครงการพัฒนาบุคลากร 
โครงการสัมมนา ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

 
- สถาบันคอมพิวเตอร์ 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย  
  รามคําแหง 
- 24 กรกฎาคม 2558 

 
1. น.ส.เสาวคนธ์  สุ่มมาตย์ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 3 
สําหรับเจ้าหน้าที่ 

 
- กรมบัญชีกลาง 
- ทุนกรมบัญชกีลาง 
- 26 สิงหาคม 2558 

 
1. บุคลากรสายอาจารย์   
    จํานวน 51 คน 
2. บุคลากรสายสนับสนุน 
    จํานวน 18 คน 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
การประชุมช้ีแจงนโยบายประจําปี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัย  
  รามคําแหง 
- 8-9 กันยายน 2558 

 
1. น.ส.นันท์นลิน  สีแก่นวงค ์
2. น.ส.อาภรณ์  สะอาดเอี่ยม 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้คู่มือ
ประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 
2-15 ปี 

 
- ม.ศรีนครินทรวิโรจน์ 
- ทุนมหาวิทยาลัย   
  ศรีนครินทรวโิรจน์ 
- 10-12 กันยายน 2558 
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รายชื่อ 
ประเภทงาน 

(สัมมนา ประชุมวิชาการ 
ดูงาน ฝึกอบรม  บรรยายพเิศษ ฯลฯ) 

สถานที่   แหล่งทนุ 
ระยะเวลา 

 
1. นายมานพ  สอนศิร ิ
2. น.ส.สิรมิงคล  สุวรรณผา 
3. นางเอื้ออารีย์  ทองพิทักษ ์
4. น.ส.ดลฤดี  รัตนประสาท 
5. นางลักขณา  แก้วตระกูล 
6. น.ส.จิตรานนท์  คําชนแดน 
7. นางฉัตรชนก  พุ่มกระจ่าง 
8. น.ส.เสาวคนธ์  สุ่มมาตย์ 
9. น.ส.ภิตินันท์  ภูม ี
10. นายศักด์ิชัย  ง้าวนาเสียว 
11. น.ส.อาธิมา  ประมูลพงษ ์
12. น.ส.สิริรัตน์  หิตะโกวิท 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

 
- หอประชุมพ่อขุน ฯ 
- ทุนมหาวิทยาลัย  
  รามคําแหง 
- 7-8 กันยายน 2558 

 
1. น.ส.นิธินันท์  อุทศิ 
2. นางฉัตรชนก  พุ่มกระจ่าง 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน
บุคคล 

 
- คณะรฐัศาสตร์ 
- ทุนมหาวิทยาลัย  
  รามคําแหง 
- 30 กันยายน 2558 
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 การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ (ศึกษาต่อในประเทศ) 

 

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

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

5. นายพีรพงศ์  เสน่ห ์
 

หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต 
สาขาผู้ประกอบการ 

- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- มิ.ย.53 - มิ.ย. 58 
 

6.  น.ส.รัชนีกร  พ่วงโพธิ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
การศึกษาปฐมวัย 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ทุนส่วนตัว 
- มิ.ย.57-มิ.ย.59 

7.  นายกิตติศกัด์ิ  เสียงดี หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาศิลปศึกษา(ดนตรีศึกษา) 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
  วิโรฒ 
- ทุนส่วนตัว 
- มิ.ย.58-มิ.ย.60 

8.  น.ส.อัมภิรา  สิงห์ณรงค ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- มิ.ย.57 - มิ.ย. 59 

9.  นายปัญณวิทย์   
                    พนานุกรศลิป์ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ทุนมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- มิ.ย.57 - มิ.ย. 59 
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ระดับปรญิญาเอก 
 

รายชื่อ สาขาวิชา สถานที่   แหล่งทนุ 
ระยะเวลา  

1. น.ส.อนุศรา  โกงเหลง หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ทุนส่วนตัว 
- มิ.ย.57-มิ.ย.61 
 

2. น.ส.อรชุลี  นิราศรพ 
 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
  วิโรฒ 
- ทุนส่วนตัว 
- มิ.ย.58-มิ.ย.62 
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 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝา่ยประถม)  ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบ
เข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยคณาจารย์ของโรงเรียนได้เข้าร่วมพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2558  ดังนี้ 

 

รายชื่อ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
ระยะเวลา  สถานที ่

แหล่งทุน  ผู้เข้ารับการ
อบรม 

 
คณะกรรมการบริหารโครงการ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
รามคําแหง เทศบาลวัดหลวง
ราชาวาส   
 
 
 

โครงการโรงเรยีนต้นแบบ 
-  อบรมครูเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง 
   1. การจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
      การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
-  นิเทศการจดัการเรียนการสอน 
   ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
-  อบรมนักเรยีนเชิงปฏิบัติการ   
    1. โครงการค่าย Math Camp ป.5 
    2. โครงการสานสัมพันธ์วันน้องพี่ 
    3. โครงการพัฒนากระบวนการคิด 
    4. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 
        ในระดับอุดมศึกษา 
-  สอนเสริมวิชาการ บรรยายสรุป 
   ป.6 , ม.3 
-  ประเมินประสิทธิภาพครูผู้สอนและ 
   ผู้บริหาร 
-  การเรียนการสอนทางไกลผ่าน IPTV 
-  ทดสอบมาตรฐานความรู้ ป.ปลาย 
 

 
- ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 
- จังหวัดอุทัยธานี 
- ทุนเทศบาลเมืองอุทัยธานี 
- คณาจารย์และนักเรียน
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง    
เทศบาลวัดหลวงราชาวาส  
จ.อุทัยธานี 
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รายชื่อ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
ระยะเวลา  สถานที ่

แหล่งทุน  ผู้เข้ารับการ
อบรม 

 
คณะกรรมการบริหารโครงการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เทศบาลเมือง
ปากนํ้า 

โครงการโรงเรยีนต้นแบบ 
-  นิเทศการจดัการเรียนการสอน 
   ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
-  อบรมนักเรยีนเชิงปฏิบัติการ   
    1. โครงการค่าย Math Camp ป.5 
    2. โครงการสานสัมพันธ์วันน้องพี่ 
    3. โครงการพัฒนากระบวนการคิด 
-  สอนเสริมวิชาการ บรรยายสรุป 
   ติว O-NET ม.3 
-  ประเมินประสิทธิภาพครูผู้สอนและ 
   ผู้บริหาร 
-  การเรียนการสอนทางไกลผ่าน IPTV 
 

 
- พ.ค. 2558 – มี.ค. 2559 
- จังหวัดสมุทรปราการ 
- ทุนเทศบาลเมือง
สมุทรปราการ 

- คณาจารย์และนักเรียน
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง    
เทศบาลเมืองปากน้ํา     
จ.สมุทรปราการ 

 
คณะกรรมการบริหารโครงการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เทศบาลบ้าน
มหาชัย (อนุกลูราษฎร์) 

โครงการโรงเรยีนต้นแบบ 
-  อบรมครูเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง 
   1. การเรียนรู้และแผนการสอน 
       ทั้ง 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ 
-  นิเทศการจดัการเรียนการสอน 
   ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
-  อบรมนักเรยีนเชิงปฏิบัติการ   
    1. โครงการสานสัมพันธ์วันน้องพี่ 
    2. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 
        ในระดับอุดมศึกษา 
-  สอนเสริมวิชาการ บรรยายสรุป ม.3 
-  ประเมินประสิทธิภาพครูผู้สอนและ 
   ผู้บริหาร 
-  การเรียนการสอนทางไกลผ่าน IPTV 
   ม.3 และ ม.4 
-  ทดสอบมาตรฐานความรู้ ป.ปลาย 
 

 
- พ.ค. 2558 – มี.ค. 2559 
- จังหวัดสมุทรสาคร 
- ทุนเทศบาลเมืองบ้าน
มหาชัย(อนุกูลราษฎร์) 

- คณาจารย์และนักเรียน
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง    
เทศบาลบ้านมหาชัย
(อนุกูลราษฎร์)               
จ.สมุทรสาคร 
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 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

รายชื่อ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
 

ระยะเวลา  / สถาบนั 
  

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์          
จํานวน  2  คน 

1. นายกิตติ  กุลโชติ 
2. น.ส.เบญจมาศ  ทิพย์มาก 

ฝึกงานเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  ภาคเรียนที่  1 
ปีการศึกษา  2558 
(ผลัดที่ 1 ) 

- 15  มิถุนายน  ถึง  
  29  กรกฎาคม  2558 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์          
จํานวน  3  คน 

1.  น.ส.ดวงดาว  ขําชาลี 
2.  น.ส.วรรณภิา  พันสลาบขวา 
3.  น.ส.ศรสีมร  ภักดีวุธ 

ฝึกงานเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  ภาคเรียนที่  1 
ปีการศึกษา  2558 
(ผลัดที่ 2 ) 

- 3  สิงหาคม  ถึง  
  18  กันยายน  2558 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์          
จํานวน  2  คน 

1. นายมาฮามุ  อาลีมามะ 
2. นายโสภณ  ศรีไพรสน 

ฝึกงานเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  ภาคเรียนที่  2 
ปีการศึกษา  2558 
(ผลัดที่ 1 ) 

- 2  พฤศจิกายน  ถึง  
  18  ธันวาคม  2558 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์          
จํานวน  3  คน 

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

ฝึกงานเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  ภาคเรียนที่  2 
ปีการศึกษา  2558 
(ผลัดที่ 2 ) 

- 21 ธันวาคม  ถึง  
  5 กุมภาพันธ์  2558 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์          
จํานวน  9  คน 

1. น.ส.นุสรา  ขาวผ่อง 
2. น.ส.สุดารัตน์  การสมัคร 
3. น.ส.จิราพร  สายจันดา 
4. น.ส.ธรรมมิกา  ปราบพล 
5. น.ส.เพชรมณี  ทีฆะพันธ์ 
6. น.ส.ขวัญจิรา  สินจริยานนท ์
7. น.ส.ภาขวัญ  สวนดอกไม้ 
8. น.ส.สุภาพร  สอนภักดี 
9. นายรุจิโรจน์  ช่อผูก 

ฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู  
สาขาปฐมวัยและประถมศึกษา  
ภาคเรียนที่  1   
ปีการศึกษา  2558   
(1-8 ฝึกประสบการณ์ 1 ) 
(  9  ฝึกประสบการณ์ 2 ) 

- 18 พฤษภาคม  ถึง 
  30 กันยายน  2558 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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รายชื่อ ประเภทงานและหัวเรื่อง 
 

ระยะเวลา  / สถาบนั 
  

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์          
จํานวน  9  คน 

1. น.ส.สุนันทา  แซ่ล ี
2. น.ส.ศิริพร  ล่อดงบัง 
3. น.ส.ขวัญสุดา  พรมพิลา 
4. น.ส.นฤมล  บ่นหา 
5. น.ส.วาสนา  ขนุแดง 
6. น.ส.ศิวพร  น่วมโต 
7. น.ส.ขวัญจิรา  สินจริยานนท ์
8. น.ส.ภาขวัญ  สวนดอกไม้ 
9. น.ส.สุภาพร  สอนภักดี 

 

ฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู  
สาขาปฐมวัยและ
ประถมศึกษา  
ภาคเรียนที่  2   
ปีการศึกษา  2558   
(1-6 ฝึกประสบการณ์ 1 ) 
(7-9 ฝึกประสบการณ์ 2 ) 

- 2 พฤศจิกายน 2558  ถึง  
  4 มีนาคม 2559 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์                
จํานวน  1  คน 

1. น.ส.ศิรดา  จันทร์ธานี 
 

ฝึกสอนกลุ่มสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ 

- 1 มิถุนายน – 2 ตุลาคม  
  2558 (ภาค 1) 
- 6 พฤศจิกายน 2558  ถึง  
  4 มีนาคม 2559 (ภาค 2) 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์                
จํานวน  4  คน 

1. น.ส.ปาณุมาศ  กริชนอก 
2. น.ส.สุกัญญา  ปานะซํา 
3. น.ส.แสงเดือน  สําราญไพรสนธ์ 
4. นายนพธีรวัฒน์  วรรณฉว ี
 

สังเกตการสอนหรือร่วมสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
เอกภาษาไทย 
 

- ภาคเรียนที่ 2 
  ปีการศึกษา 2558 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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โครงการสนับสนุนวิชาการ 

ตามปฏิทินการศึกษา   
ประจําปีการศึกษา  2558 
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ปฏิทินการศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 

ภาคเรียนที่ ๑  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม / โครงการ ระดับชัน้ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ  สุขภาพดีชีวีมีสุข 
โครงการ  Ceremony award  
โครงการ  หนนู้อยมารยาทงาม* 

อนุบาล ฝ่ายอนุบาล 

โครงการ  Just Say No. ทุกระดับช้ัน ทุกโครงการ ฝ่ายอนุบาลและ
พลานามัย 

โครงการ  ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
             ทางคณิตศาสตร์ 
โครงการ  อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 

ช้ัน ป.๒-๖ ทกุโครงการ หมวดคณิตศาสตร์ 

โครงการ  อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ช้ัน ป.๒-๖ ทกุโครงการ หมวดวิทยาศาสตร์ 
โครงการ  สงบด้วยสติ ช้ัน ป.๑-๖ ทุกโครงการ 
โครงการ  ความรู้สู่อาเซียน ช้ัน ป.๑-๖ ทุกโครงการ 
โครงการ  อบรมนักธรรม ช้ันตรี ช้ัน ป.๕-๖ ทกุโครงการ 
โครงการ  ทําบุญตักบาตร(เดือนละ ๑ ครั้ง) ทุกระดับช้ัน ทุกโครงการ 

หมวดสังคมศึกษา 

โครงการ  ขยบักาย สบายชีวี* ทุกระดับช้ัน ทุกโครงการ หมวดพลานามัย 
โครงการ Young Story Teller ช้ัน ป. ๑-๖ หมวดภาษาต่างประเทศ 
โครงการ  เพื่อนช่วยเพื่อน เด็กพิเศษ ทุกระดับ โครงการศูนย์เด็กพิเศษฯ 
โครงการ  แบ่งปันรักให้ธรรมชาติ* ทุกระดับช้ัน ทุกโครงการ ฝ่ายบริหาร 
โครงการ  ก้าวไปกับประชาธิปไตยในสาธิตราม 
โครงการ  บ้านคุณธรรม 
โครงการ  ไหว้อย่างไทย ใส่ใจวัฒนธรรม* 

ทุกระดับช้ัน ทุกโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 

โครงการ  เด็กดี ศรีสาธิตราม ช้ัน ป.๑-๖ ทกุโครงการ ฝ่ายสวัสดิการ 
โครงการ  ออมดี  ทวีทรัพยกั์บออมสิน ช้ัน ป.๑-๖ ทกุโครงการ ฝ่ายธุรการ 

โครงการตลอดปี
การศึกษา 

โครงการ  ยอดนักอ่านประจําเดือน ช้ัน ป.๑-๖ ทกุโครงการ หน่วยห้องสมุด 

โครงการ  อัจฉริยภาพทางภาษา* ช้ัน ป.๒-๖ ทกุโครงการ หมวดภาษาไทยร่วมกับ
ภาษาต่างประเทศ 

โครงการ  ภาษาอาเซียนวันละคํา ช้ัน อ.๓ – ป.๖ 
โครงการ  นิทานแสนสนุก ศกุร์หรรษา* ทุกระดับช้ัน ทุกโครงการ 
โครงการ  ห้องน้ําพูดได้* ช้ัน ป.๑-๖ 

หมวดภาษาไทย 

โครงการตลอดภาค
เรียนที่ ๑ 
 

 

โครงการ  โยคะเพื่อสุขภาพ เด็กพิเศษ ทุกระดับ โครงการศูนย์เด็กพิเศษฯ 
เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  

วันเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๘  อังคาร ๒ มิ.ย. ๕๘ 

กิจกรรมพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ ทุกระดับช้ัน ทุกโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

 



56 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม / โครงการ ระดับชัน้ ผู้รับผิดชอบ 
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา อังคาร ๒ – ศุกร์๑๒ 

มิ.ย.๕๘ เปิดระบบให้ชําระค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร 
พุธ ๑๐- ศุกร์ ๑๒ 
มิ.ย.๕๘ นําใบชําระค่าธรรมเนียมมารบัใบเสร็จ 

ทุกระดับช้ัน ทุกโครงการ ฝ่ายธุรการ 

๘ มิ.ย. – ๒๘ ส.ค. ๕๘ โครงการ  One day One story.* ช้ัน ป.๑-๖ (EP.) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
อังคาร ๑๖ มิ.ย. ๕๘ โครงการ  ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ทุกระดับช้ัน ทุกโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
ศุกร์ ๒๖ มิ.ย. ๕๘ 
(เช้า) 

พิธีเปิดโครงการ  Just Say No  ช้ัน ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดพลานามัย 

ศุกร์ ๒๖ มิ.ย. ๕๘ 
(บ่าย) 

โครงการ  รําลึกถึงสุนทรภู่ครกูวี ช้ัน ป.๑-๖ ทุกโครงการ หมวดภาษาไทย 

เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พุธ ๑ ก.ค. ๕๘ โครงการ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ช้ัน ป.๓-๖ ทกุโครงการ ฝ่ายกิจการพิเศษ 
พฤหัสบดี ๒ ก.ค. ๕๘ กิจกรรม  เลือกต้ังประธานนักเรียน ช้ัน ป.๑-๖ ทกุโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ศุกร์ ๓ ก.ค. ๕๘ โครงการ  เชื่อมสัมพันธ์ฉันมติร  
             ผูกจิตด้วยบายศรี* อนุบาล ฝ่ายอนุบาล 

พฤหัสบดี ๙ ก.ค. 
๕๘ 

โครงการ  พิธีไหว้ครู 
             (บูชาพระคุณครู  ผู้สร้างศิษย์) 

ทุกระดับช้ันทุก
โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 

พุธ ๑๕ ก.ค. ๕๗ โครงการ ปันรัก  ปันอร่อย* เด็กพิเศษทุกระดับ โครงการศูนย์เด็กพิเศษฯ 

พฤหสับดี ๒๓ ก.ค. 
๕๘ 

โครงการ  มหาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติ  
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
   สยามบรมราชกุมารี* 

ช้ัน ป.๑-๖ ทกุโครงการ หมวดศิลปะ 

พุธ ๒๙ ก.ค. ๕๘ โครงการ  ภูมิใจไทยใสใ่จวัฒนธรรม ทุกระดับช้ันทุกโครงการ หมวดภาษาไทย
ร่วมกับหมวดสังคมฯ 

กรกฎาคม  ๕๘ โครงการ  รับมือกับอุบัติภัยในโรงเรียน ช้ัน อ.๑ และ ป.๑ ฝ่ายบริหาร 
เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓ – ๑๔ ส.ค. ๕๘ โครงการ  Dictionary Whiz.* ช้ัน ป.๑ - ๖ หมวดภาษาต่างประเทศ 

๗ – ๑๔ ส.ค. ๕๘ โครงการ  Swimming Championship    
             ครั้งที่ 3 ช้ัน อ.๓-๖ ทุกโครงการ หมวดพลานามัย 

อังคาร ๑๑ ส.ค. ๕๘ โครงการ  ร้อยใจภักด์ิ  รักแมห่ลวง   ทุกระดับช้ันทุกโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
อังคาร ๑๘ ส.ค. ๕๘ โครงการ  Science for kids. ทุกระดับช้ันทุกโครงการ หมวดวิทยาศาสตร์ 
เสาร์ ๒๙ ส.ค. ๕๘ โครงการ  วันนัดพบผู้ปกครอง ทุกระดับช้ันทุกโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑ ก.ย. – ๓๐ ธ.ค. ๕๘ 
โครงการ  เตรียมความพร้อมกีฬาสาธิต

สามัคคี  ครั้งที ่๔๐ 
 

ช้ัน ป.๑-๖ ทกุโครงการ หมวดพลานามัย 
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม / โครงการ ระดับชัน้ ผู้รับผิดชอบ 
๑ – ๓ ก.ย.๕๘ โครงการ  น้ําหมักดีมีคุณค่า* อนุบาล ฝ่ายอนุบาล 
ศุกร์ ๔ ก.ย. ๕๘ โครงการ กีฬาสี(หลานพ่อขุนเกมส์) ทุกระดับช้ัน ฝ่ายกิจการนักเรียน 
๕ – ๖ ก.ย.๕๘ โครงการ  Math Camps ช้ัน ป.๔-๖ ทกุโครงการ หมวดคณิตศาสตร์ 
๗ - ๒๕ ก.ย. ๕๘ โครงการ  ทดสอบสมรรถภาพ ช้ัน ป.๑-๖  หมวดพลานามัย 
๒๘ ก.ย. – ๑ ต.ค. ๕๘ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ช้ัน ป.๑-๖ ทกุโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
พฤหัสบดี ๑ ต.ค. ๕๘ วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘   

 
หมายเหตุ  * คือ โครงการใหม่ที่จัดขึ้นในปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
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ปฏิทินการศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) 

ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 
 
 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ระดับชัน้ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ  ลายมือสวย  ด้วยมอืเรา ช้ัน ป.๑-๖ หมวดภาษาไทย 
โครงการ  ฝึกการคิด พิชิตโจทย์ปัญหา* ช้ัน ป.๑-๖ หมวดคณิตศาสตร์ 
โครงการ  I love Writing.* ช้ัน ป.๑-๖ หมวดภาษาต่างประเทศ 

โครงการตลอดภาค
เรียนที่ ๒ 

โครงการ  แยกขยะลดโลกรอ้น* ทุกระดับช้ันทุกโครงการ โครงการศูนย์เด็กพิเศษฯ 
เดือนตลุาคม ๒๕๕๘ 

๕ -  ๑๖ ต.ค. ๕๘ เรียนชดเชยวันหยุดกีฬาสาธิตสามัคค ี
(เรียนภาคเรียนที่ ๒ ) ทุกระดับช้ันทุกโครงการ  

พุธ ๑๔ ต.ค. ๕๘ โครงการ  พ่ีแนะน้องมองอาชีพ* ช้ัน ป.๑-๖ หน่วยแนะแนว 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
จันทร์ ๑๖ พ.ย. ๕๘ วันเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๘   

ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ ๑๖ – ศกุร์๒๗ 
พ.ย.๕๘ เปิดระบบให้ชําระค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร 
พุธ ๒๕- ศุกร์ ๒๗ 
พ.ย.๕๘ นําใบชําระค่าธรรมเนียมมารบัใบเสร็จ 

ทุกระดับช้ัน ทุกโครงการ ฝ่ายธุรการ 

อังคาร ๒๕ พ.ย. ๕๘ โครงการ  วันลอยกระทง ทุกระดับช้ันทุกโครงการ หมวดสังคมศึกษา 
พฤหัสบดี ๒๖ พ.ย. ๕๘ งานสถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง   
อังคาร ๒๔ – พฤ. ๒๖ 
พ.ย. ๕๘ โครงการ  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.๕-๖ ช้ัน ป.๕-๖ ทกุโครงการ ฝ่ายกิจกรรมพเิศษ 
พฤศจิกายน ๕๘ กิจกรรม  ฝึกซ้อมอพยพเหตุจากไฟไหม้ ทุกระดับช้ันทุกโครงการ ฝ่ายบริหาร 
เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
พฤหัสบดี ๓ ธ.ค. ๕๘ โครงการ  โอริกามิ(ศิลปะงานกระดาษ) ช้ันอนุบาล ฝ่ายอนุบาล 
ศุกร์ ๔ ธ.ค. ๕๘ โครงการ  พ่อลูกใจภักด์ิ  รู้รกัสามัคค ี ทุกระดับช้ันทุกโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๕ – ๗ ธ.ค. ๕๘ โครงการ  เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม ช้ัน ป.๔-๖  
(รับสมัครไม่เกนิ๘๐คน) หน่วยแนะแนว 

พุธ ๙ ธ.ค. ๕๘ โครงการ  แนะแนวการศึกษาต่อระดับ 
             มัธยมศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ป.๖ หน่วยแนะแนว 

๑๙ – ๒๐ ธ.ค. ๕๘ โครงการ  ค่ายวิทยาศาสตร์ ช้ัน ป.๔ – ๖ หมวดวิทยาศาสตร์ 

๒๑ - ๒๔ ธ.ค. ๕๘ โครงการ  International Christmas     
             Festival ทุกระดับช้ันทุกโครงการ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

พุธ ๓๐ ธ.ค. ๕๘ โครงการ  สุขสันต์วันปีใหม ่
 

ทุกระดับช้ันทุกโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ระดับชัน้ ผู้รับผิดชอบ 
เดือนมกราคม ๒๕๕๙ 

๔ – ๑๕ ม.ค. ๕๙ หยุด  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
        ครั้งที่ ๔๐ ณ จ.ขอนแก่น ทุกระดับช้ันทุกโครงการ  

๑๘ ม.ค. – ๑๒ ก.พ. ๕๙ โครงการ  Public Speech EP. P.4-6 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
พุธ ๒๐ ม.ค. ๕๙ โครงการ  การบูรถุงหอม* เด็กพิเศษทุกระดับ โครงการศูนย์เด็กพิเศษฯ 
เสาร์ ๒๓– อาทิตย์ 
๒๔ ม.ค.๕๙ โครงการ  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.๔ ช้ัน ป.๔ ทุกโครงการ ฝ่ายกิจการพิเศษ 

๒๕ ม.ค.- ๔ ก.พ. ๕๙ โครงการ  Handball Championship 
             ครั้งที่  3 ช้ัน ป. ๔-๕ หมวดพลานามัย 

เสาร์ ๓๐ ม.ค. ๕๙ โครงการ  เข้าค่ายลูกเสือกลางวัน ป.๓ ช้ัน ป.๓ ทุกโครงการ ฝ่ายกิจการพิเศษ 
เดือนกุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 
๒ – ๔ ก.พ. ๕๙ โครงการ  สัปดาห์วันนัดพบผู้ปกครอง ทุกระดับช้ันทุกโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
จันทร์ ๑ ก.พ.๕๙ โครงการ  หลอ่หลอมสมาธิ* เด็กพิเศษทุกระดับ โครงการศูนย์เด็กพิเศษฯ 
อังคาร ๒ ก.พ.๕๙ โครงการ  สิ่งประดิษฐ์ พิชิตโลกร้อน ช้ัน ป.๔-๖ หมวดการงานฯ 
พุธ ๓ ก.พ.๕๙ โครงการ  หนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทุกระดับช้ันทุกโครงการ ฝ่ายอนุบาล 
๒๙ ก.พ.- ๓ ม.ีค. ๕๙ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ช้ัน ป.๑-๖ ทกุโครงการ ฝ่ายวิชาการ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ช้ัน ป.๖ ฝ่ายวิชาการ 

เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
พฤหัสบดี ๓ ม.ีค. ๕๙ วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ทุกระดับช้ันทุกโครงการ  
ศุกร์ที่ ๔ มี.ค. ๕๙ ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ทุกระดับช้ันทุกโครงการ  
๔ – ๖ มี.ค.๕๙ โครงการ  อยู่รักใคร่ จากไปคดิถึง รุ่นที่ ๑๓ ช้ัน ป.๖ ฝ่ายวิชาการ 
เดือนเมษายน ๒๕๕๙ 

โครงการ  ภาคฤดูร้อน อนุบาล ๑-๓ 
ประถมศึกษา ๑-๖ ฝ่ายวิชาการ 

โครงการ  English Adventure Camp EP.P.2-6 
โครงการ  Summer Camp K.1 – P.1 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

เดือนเมษายน ๒๕๕๙ 

โครงการ  ภาคฤดูร้อน สําหรบัเด็กพิเศษ เด็กพิเศษทุกระดับ โครงการศูนย์เด็กพิเศษฯ 
 
หมายเหตุ  * คือ โครงการใหม่ที่จัดขึ้นในปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
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  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที ่ ระดับชัน้ ว/ด/ป  
ที่จัดโครงการ 

ผลประเมิน
โดยรวม 

1 โครงการหนูน้อยมารยาทงาม สธ.ม.ร.ป. อนุบาล ตลอดปีการศึกษา ดีมาก 

2 โครงการทําบุญตักบาตรประจําเดือน สธ.ม.ร.ป. ทุกระดับช้ัน ตลอดปีการศึกษา ดีมาก 

3 กิจกรรมพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ สธ.ม.ร.ป. ทุกระดับช้ัน 2 มิ.ย. 58 ดีมาก 

4 โครงการรําลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี สธ.ม.ร.ป. ประถมศึกษา 26 มิ.ย. 58 ดีมาก 

5 โครงการเชื่อมสมัพันธ์ฉันมิตร  
ผูกจิตด้วยบายศร ี

สธ.ม.ร.ป. อนุบาล 3 ก.ค. 58 ดีมาก 

6 พิธีไหว้ครู  
บูชาพระคุณครู  ผู้สร้างศิษย์ 

หอประชุม
พ่อขุนฯ 

ทุกระดับช้ัน 9 ก.ค. 58 ดีมาก 

7 โครงการมหาดรุิยางค์เฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

หอประชุม
พ่อขุนฯ 

ทุกระดับช้ัน 23 ก.ค. 58 ดีมาก 

8 โครงการภูมิใจไทยใสใ่จวัฒนธรรม สธ.ม.ร.ป. ทุกระดับช้ัน 29 ก.ค. 58 ดีมาก 

9 โครงการร้อยใจภักด์ิ รักแม่หลวง สธ.ม.ร.ป. ทุกระดับช้ัน 11 ส.ค. 58 ดีมาก 

10 โครงการลายมือสวยด้วยมือเรา สธ.ม.ร.ป. ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ดีมาก 

11 โครงการวันลอยกระทง สธ.ม.ร.ป. ทุกระดับช้ัน 25 พ.ย. 58 ดีมาก 

12 โครงการพ่อลูกใจภักด์ิ รู้รักสามัคคี สธ.ม.ร.ป. ทุกระดับช้ัน 4 ธ.ค. 58 ดีมาก 

13 โครงการโรงทานเฉลิมพระเกยีรติ ม.ร. บุคลากรทุกคน 4 ธ.ค. 58 ดีมาก 

14 โครงการ International Chrismas 
Festival 

สธ.ม.ร.ป. ทุกระดับช้ัน 21-24 ธ.ค. 58 ดีมาก 

15 โครงการสุขสันต์วันปีใหม่ สธ.ม.ร.ป. ทุกระดับช้ัน 30 ธ.ค. 58 ดีมาก 
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 โครงการพัฒนานักเรียนด้านสุขภาพอนามัย 

 
1. งานตรวจสุขภาพทั่วไป  โรงเรียนจัดให้มีการวัดส่วนสูง  และชั่งน้ําหนักนักเรียนเดือนละ 1 

ครั้ง  โดยมีผู้ช่วยพยาบาลของโรงเรียน เป็นผู้ดําเนินการทุกวันที่ 1 ของเดือน 
ตรวจสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ระดับช้ันอนุบาล 1-3  วันที่ 21-22  มกราคม  2559 

ระดับช้ันประถมศึกษา ปีที่ 1-6 วันที่ 13-14  กรกฎาคม 2558 
 

2. จัดฉีดวัคซีน MMR ป้องกันโรค หัด  หัดเยอรมัน  คางทูม วันที่  10  กรกฎาคม 2558 
โดยพยาบาลจากศูนย์สาธารณสุข (ศูนย์ 35) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   

 

3. จัดฉีดวัคซีน DT   ป้องกันคอตีบ บาดทะยัก  10  กรกฎาคม 2558 โดยพยาบาลจาก
ศูนย์สาธารณสุข  (ศูนย์ 35)   ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 

 4.  โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข  ภาค  1/2558  และภาค 2 / 2558  เพื่อให้เด็กออกกําลัง
กายร่วมกันโดยใช้กิจกรรมเต้นโยคะ และแอโรบิค  มวยไทย  เบรนยิมส์  เป็นการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  (ระดับปฐมวัย) 
 ผลการดําเนินโครงการ 
 ผลประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก โดยนักเรียนระดับปฐมวัยชอบที่จะเข้าร่วม
โครงการที่ทําให้เด็กออกกําลังกายร่วมกันโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา   
 

 5.  โครงการ Swimming Championship  ครั้งที่ 3  7-14 สิงหาคม 2558 สําหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนออกกําลังกาย ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

ผลการดําเนินโครงการ
ผลประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก  นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
 

 6.  โครงการ Handball Championship  ครั้งที่ 3 25 ม.ค. – 4 ก.พ. 2559 สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนออกกําลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 ผลการดําเนินโครงการ
 ผลประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก  นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

7.  โครงการเตรียมความพร้อมกีฬาสาธิตสามัคคี  ครั้งที่ 40  1 ก.ย.-30 ธ.ค. 58  เป็นการ
คัดตัวนักกีฬาและฝึกทักษะด้านกีฬาให้พร้อมในการแข่งขันต่อไป 

ผลการดําเนินโครงการ
นักเรียนที่ผ่านการคัดตัวเป็นนักกีฬาของโรงเรียน ร้อยละ 100 (ดีมาก) ได้รับการฝึกทักษะ

ด้านกีฬาให้มีสภาพร่างกายพร้อมในการแข่งขัน 
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 8.  โครงการ กีฬาสีประจําปี (หลานพ่อขุนเกมส์) ครั้งที่ 18   4 กันยายน  2558 เพื่อ
ส่งเสริมการออกกําลังกาย  ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยแบ่งเป็นสีเน้นความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้     
รู้ชนะ รู้อภัย และการทํางานเป็นทีม 

ผลการดําเนินโครงการ
ผลประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก  นักเรียนรู้จักชนิดของกีฬา กฎ กติกา มารยาท 

ในการแข่งขัน มีใจรักกีฬา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

 9.  โครงการกีฬาสาธิตสามัคคี  4-15 มกราคม  2559  เพื่อให้เด็กออกกําลังกายร่วมกัน
และเข้าใจกฎ กติกา  การแข่งขันชนิดกีฬาต่าง ๆ ได้สัมผัสกับบรรยากาศภายนอกโรงเรียน  และมีน้ําใจ
เป็นนักกีฬาเพิ่มมากขึ้น  พร้อมกับสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันของตน 
 ผลการดําเนินโครงการ
 ผลประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก  นักเรียนมีการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย
ให้แข็งแรง มีจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
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อุปกรณ์และการให้บริการห้องสมุด 
ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

 

ลําดับที ่ รายการ จํานวน 
1 
 
 
 
 

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

 
22,883 เล่ม 

 
1 ช่ือเรื่อง 
1 ช่ือเรื่อง 
6 ช่ือเรือง 

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 

1,217 แผ่น 
1 ลูก 
4 ลูก 
4 ลูก 

187 ตัว 
321 รายการ 

 
1 รายการ 

3 งานพัฒนาทรพัยากรห้องสมุด 
คัดเลือกและจดัซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
คัดเลือกและจดัซื้อวารสาร นิตยสารและหนงัสือพิมพ์ 

 
1,039 เลม่ 
1,039 เลม่ 

4 งานวเิคราะหท์รัพยากรห้องสมุด 
งานวิเคราะห์เลขหมูแ่ละบันทึกข้อมูล 
ทําบาร์โค้ดยืม – คืนหนังสือ 

 
1,039 เลม่ 
1,039 เลม่ 

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

 
968 เล่ม 

8,308 เลม่ 
573 ครั้ง 

8 ช่ือเรื่อง 
573 ครั้ง 

6 จํานวนผู้ใช้บริการห้องสมุดต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 
เข้าใช้มากที่สุด เดือนมิถุนายน 2558 
เข้าใช้น้อยที่สดุ เดือนตุลาคม 2557 

 
5,600 ครั้ง 
1,658 ครั้ง 
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สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด ปีงบประมาณ 2558 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

 
 
 
 

จํานวนครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน 
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งบประมาณรายจ่ายจากรายได ้
ประจําปี  พ.ศ. 2558 

มิติหน่วยงาน - แผนงาน / งาน – กองทุน 
( หน่วยงานปกติ ) 

************************* 
             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม)  จํานวนเงิน  9,223,900.- บาท 
          ก.  แผนงานจัดการการศึกษาอุดมศึกษา      จํานวนเงิน  9,223,900.- บาท 
  1.  งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์  จํานวนเงิน  9,223,900.- บาท 
  1.1  กิจกรรมหลัก      
  1.1.1  ฝึกปฏิบัติการห้องปฏิบัติการเรียนการสอน  จํานวนเงิน   9,223,900.- บาท 
  กองทุนเพื่อการศึกษา    จํานวนเงิน  8,900,400.- บาท 
  1.  งบบุคลากร     จํานวนเงิน   7,690,400.-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 7,690,400.- 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   353,500.- บาท 
  1.  งบลงทุน    จํานวนเงิน   323,500.- บาท 
   1.1  ค่าครุภัณฑ์   จํานวนเงิน   169,900.- บาท 
   1.2  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวนเงิน   153,600.- -      บาท 
 
 
 
 

 
 

 
 



66 

งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจําปี พ.ศ. 2558 
งบเงินทุนโรงเรียน 

 
 

                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) จํานวนเงิน  57,206,530.- บาท 
    ก.  แผนงานจัดการการศึกษาอุดมศึกษา        จํานวนเงิน    57,206,530.-   บาท 
  1.  งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์        จํานวนเงิน    57,206,530.-   บาท 
  1.1  กิจกรรมหลัก      
        1.1.1  ฝึกปฏิบัติการห้องปฏิบัติการเรียนการสอน      จํานวนเงิน     36,015,000.-  บาท 
  กองทุนเพื่อการศึกษา    จํานวนเงิน    36,015,000.- บาท 
  1.  งบบุคลากร     จํานวนเงิน    33,000,000.- บาท 
   1.1  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย   จํานวนเงิน      21,000,000.- 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       12,000,000.-บาท 
        1.3.1  ค่าจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 
        1.3.2  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % 
 
           2.  งบดําเนินงาน     จํานวนเงิน     3,015,000.- บาท 
  2.1  คา่ตอบแทน     จํานวนเงิน       2,350,000.- บาท 
  2.2  ค่าใช้สอย     จํานวนเงิน          50,000.-  บาท 
  2.3  ค่าวัสดุ     จํานวนเงิน        600,000.-  บาท 
  2.4  ค่าสาธารณปูโภค    จํานวนเงิน         15,000. -  บาท 

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

1.2.1  บริหารจัดการท่ัวไป   จํานวนเงิน      21,191,530.- บาท 
 

กองทุนทั่วไป     จํานวนเงิน     21,143,686.-บาท 
1.  งบบุคลากร     จํานวนเงิน        6,000,000.-บาท 
     1.1  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย   จํานวนเงิน        6,000,000.-บาท 
     1.2  ค่าจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว  จํานวนเงิน                   -   บาท 
2.  งบดําเนินงาน    จํานวนเงิน            8,750,000.- บาท 
     2.1 ค่าตอบแทน   จํานวนเงิน               250,000.- บาท 
          2.1.1  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
          2.1.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นให้ราชการ 
          2.1.3  ค่าปฏิบัติงานรับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษา 
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     2.2 ค่าใช้สอย    จํานวนเงิน            2,250,000.- บาท 
     2.3 ค่าวัสดุ    จํานวนเงิน            6,250,000.- บาท 
     2.4  ค่าสาธารณูปโภค   จํานวนเงิน                          - บาท 
 
3.  งบเงินอุดหนุน    จํานวนเงิน                          -  บาท 
 
4.  งบรายจ่ายอื่น    จํานวนเงิน             6,393,530.- บาท 
     4.1  ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากร  จํานวนเงิน             1,500,000.- บาท 
     4.2  โครงการส่งเสริมวิชาการ  จํานวนเงิน             1,800,000.- บาท 
     4.3  โครงการกีฬาสาธิตสามัคค ี  จํานวนเงนิ             1,500,000.- บาท 
     4.4  โครงการพัฒนาการจัดการองค์ความรู ้
           ในหน่วยงาน   จํานวนเงิน               500,000.- บาท 
     4.5  โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
           ประชาคมอาเซียน   จํานวนเงิน               500,000.- บาท 
     4.6  งบสํารองจ่าย   จํานวนเงิน               595,530.-       บาท 
 
กองทุนสินทรัพย์ถาวร   จํานวนเงิน               48,000.- บาท 
1.  งบลงทุน    จํานวนเงิน                 48,000.-  บาท 
   1.1  ค่าครุภัณฑ์    จํานวนเงิน                 48,000.-  บาท 
   1.2  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวนเงิน                 -    บาท 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ปีการศึกษา 2557 

 

  
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 99.20 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 ่6  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 7. มาตรฐานที ่7  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 8. มาตรฐานที ่8  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 9   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 คะแนนรวม   จากน้ําหนักคะแนน 100    คะแนนที่ได้ 96.21 คะแนน 
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สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม 
 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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