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สารผูอำนวยการ
ในปการศึกษา 2563 จากสถานการณแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความ
รุนแรง ติดเชื้อไดงายขึ้น สงผลกระทบตอการดํารงชีวิต แตกระนั้นเราก็เริ่มที่จะเขาใจและปรับตัวใหเขากับ
สถานการณการแพรระบาด รูจักการปองกันตัวเองมากขึ้น มีเครื่องมือในการปองกัน ไดรับวัคซีน ตลอดการมี
มาตรการที่สามารถสรางความเชื่อมั่นไดมากขึ้น
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจจะเปนสิ่งที่นําแนวความคิดใหมๆ จากสถานการณที่เลวราย
(Blessing in Disguise) กอใหเกิดอะไรใหมๆ จากทางโครงสรางและทางกายภาพ สงผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบ จนอาจกลาวไดวาประชากรในโลกใบนี้ ตอไปนี้จะสุขก็สุขดวยกัน จะทุกขก็ทุกขดวยกัน
ปการศึกษา 2563 บุคลากรทุกคนยังคงมีความุงมั่นทํางานกันอยางตอเนื่อง ที่ตองทันตอความ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการออกแบบการเรียนการสอนที่ตองเอื้อตอการเรียนรูในสถานการณเชนนี้ ที่ตองมี
การพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน ตลอดจนการพัฒนาทางดานกายภาพทั้งระบบ โดยทาง
โรงเรียนไดมีการพัฒนาหองเรียนในโปรแกรม LIP และ SAM ใหมอี ุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทันตอ
โลกปจจุบนั ในเรื่องของ Smart room Smart teacher เพื่อเปนหองตนแบบในการพัฒนาไปสูโปรแกรมอื่นๆ
ตอไปในอนาคต การพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู โรงเรียนแหงการสรางนวัตกร
ทางโรงเรียนจะมีการสนับสนุน สงเสริมนักเรียนในทุกๆ ดาน ที่เปนโอกาสใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ไดจาก
เรียนในชั้นเรียน จากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ตามหลักการเรียนรูแบบ Fun-Fund-Focus-Fullfill ซึ่งจะ
เปนเอกลักษณของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ในอนาคตโรงเรียนจะตองเตรียมพรอมใหสมบูรณ ในโลกหลัง COVID-19 ซึ่งนับเปนโจทยที่สําคัญที่
ทาทายครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาเปนอยางยิ่ง ประเด็นทาทายที่มีความสําคัญที่เราตองเตรียม
เมื่อโลกเปลี่ยนเราตองปรับ การผลักดันแพลตฟอรมการเรียนรูแบบใหม การเปดโอกาสใหเคาลองผิดลองถูก
เปดรับความผิดผลาด และยอมรับความลมเหลวกําหนดเปาหมายการเรียรูชุดใหม ขับเคลื่อนโมเดลการเรียนรู
ในโลกหลังโควิด-19 เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนาโรงเรียนใหมีความกาวหนาและ
สามารถสรางนักเรียนที่เปนคนดี คนเกง เมื่อสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา ที่สามารถใชชี้วัดไดอยางสงางาม ที่จะเปนกําลังสําคัญในการสรางประเทศชาติตอไป

ขอบคุณครับ
รองศาสตราจารย ดร.ตฤณ กิตติการอําพล

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

ตั้งอยูเลขที่ 73 ถนนบางแสนลาง ตําบลแสนสุข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
หมายเลขโทรศัพท 038-390-142 โทรสาร 038-393-238
http://www.st.buu.ac.th
ประวัติโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนประชาบาลตําบลแสนสุข 3 (บานแสนสุข) พ.ศ. 2482 – 2496
โรงเรี ย นนี้ เ ดิ มชื่ อ โรงเรี ยนประชาบาล ตําบลหนองมน 3 (บานแสนสุขบน) เปน โรงเรียน
ประถมศึกษา ซึ่งนายอําเภอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา โดยสรางเปนโรงเรียนชั่วคราวขนาด 2
หอง กวาง 3 เมตร ยาว 20 เมตรหลังคามุงจาก มีฝาจาก 4 ดาน สรางดวยเงินอุดหนุนการประถมศึกษาและ
ประชาชนในทองถิ่นสละเงินรวมกัน โดยมีกํานันติ๊ว ยูจิว และผูใหญอุน จันทรเกลี้ยง ชวยกันจัดหาที่ดินและ
จัดสรางขึ้นเมื่อเสร็จเรียบรอยแลว ไดทําพิธีเปดใชสถานที่เลาเรียนเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2482 โดยมี
นายพราว สุทธิศรี ศึกษาธิการอําเภอศรีราชาเปนประธานในพิธีเปดมีนักเรียนทั้งสิ้น 15 คน นายชิ้น ใจดี
เปนครูใหญนับเปนครูใหญคนแรกของโรงเรียนนี้ ซึ่งทําหนาที่ทั้งครูใหญ และครูประจําชั้น
ตอมา พ.ศ. 2486 ทางราชการไดเปลี่ยนชื่อตําบลหนองมนเปนตําบลแสนสุขมาขึ้นกับอําเภอ
เมืองชลบุรี โรงเรียนจึงไดเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนประชาบาลตําบลแสนสุข 3 (บานแสนสุข)
โรงเรียน “พิบูลบําเพ็ญ” พ.ศ. 2496 – 2499
พ.ศ. 2496 จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เห็นควรปรับปรุงการศึกษาในทองถิ่นให
กวางขวางออกไป จึงมอบให พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการกอสรางขึ้นใน
ตําบลแสนสุข บนเนื้อที่ 75 ไร 2 งาน 131 ตารางวา เปนเงินคาซื้อจํานวนเงินทั้งสิ้น 749,000 บาท ซึ่งอยู
บริเวณเดียวกับโรงเรียนประชาบาลตําบลแสนสุข 3 ไดวางศิลาฤกษเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2496 มี
อาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษา อาคารเรียนชั้นประถมศึกษา โรงฝกงานหัตถศึกษา บานพักครู คนงาน รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 3,190,000 บาท (สามลานหนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน)
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นับเปนโรงเรียนมัธยมสามัญศึกษา สําหรับการศึกษาในระยะ 7 ป เพื่อสนองแผนการ Primary
Extension School และโรงเรี ย นจั ด เป น แบบ Consolidated School หลั ง จากวางศิ ล าฤกษ แ ล ว 1 ป
นายกรัฐมนตรีไดมาเปนประธานในพิธีเปดโรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 ไดชื่อวาโรงเรียน
“พิบูลบําเพ็ญ” ใชเปนสถานที่เรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีผูบริหารโรงเรียน
ในตําแหนงอาจารยใหญ คือ
1. หมอมเจาพยัคฆพันธุ เกษมสันต
2. อาจารยพจน จันทรลี
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน พ.ศ. 2499 – 2517
พ.ศ. 2499 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นเปนการสมควรจะขยายการศึกษาในดานฝกหัด
ครูและดานสามัญศึกษาใหไดผลดียิ่งขึ้น จึงไดกอตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน และไดโอนโรงเรียน
“พิบูลบําเพ็ญ” มาสังกัดวิทยาลัยวิชาการศึกษา กรมการฝกหัดครู เพื่อจัดตั้งเปนโรงเรียนสาธิตไดชื่อวา
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2499
เพื่อใหการดําเนินงานไดผลดีอยางยิ่ง ทางสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษาไดจัดตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่ง ประกอบดวย ศาสตราจารย จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา, รองอธิการบดี, ครูใหญ และอาจารยของ
วิทยาลัย ทําการสํารวจเพื่อจัดวางนโยบายและวางหลักปฏิบัติของโรงเรียนขั้นตอไป
นโยบายเดิมของโรงเรียนนี้คือ จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา อันเปนการศึกษาภาคบังคับ
ใหแกนักเรียนในตําบลแสนสุข ตําบลบางพระ และตําบลอื่นๆ ที่รถรับสงของโรงเรียนจะผานถึงไดจนถึงตัว
เมืองของจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังไดจัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาสามัญตอนตนใชหลักสูตรมัธยมศึกษา
สามัญของกรมสามัญศึกษา ซึ่งจัดใหมีการฝกหัดทางดานหัตถศึกษาครึ่งหนึ่งของเวลาเรียนใน 1 สัปดาห
หลังจากการสํารวจของคณะกรรมการชุดแรกเสร็จสิ้นลงนโยบายและการปฏิบัติงานของโรงเรียนนี้ก็ถูก
ดัดแปลงใหเหมาะสมกับที่เปนโรงเรียนสาธิตยิ่งขึ้น
รายชื่อผูบริหารโรงเรียนในตําแหนงอาจารยใหญ คือ
1. ศาสตราจารย ดร.พนัส หันนาคินทร
2. อาจารยบุญเลิศ ศรีหงส
3. รองศาสตราจารยอนนต อนันตรังสี
4. รองศาสตราจารย ดร.ประเทิน มหาขันธ
5. ผูชวยศาสตราจารยสุธรรม ศุกระกาญจน
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โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ. 2517 – 2533
พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ” สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายในการดําเนินงานโรงเรียน
สาธิตเปนหองปฏิบัติการของคณะศึกษาศาสตร สําหรับนิสิตไปฝกปฏิบัติงานดานประสบการณ อาชีพ และ
การปฏิบัติงาน
ไดมีการจัดตั้งสมาคมผูปกครอง ครู และศิษยเกาขึ้น เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน
และในปเดียวกัน สมาคมฯ ไดจัดสรางอาคารเรียนขนาด 54 x 9.20 เมตร เปนอาคารชั้นเดียว ชื่ออาคาร
“พิบูลรําลึก” (ซึ่งตอมาไดตอเติมเปนอาคาร 2 ชั้น)
รายชื่อผูบริหารโรงเรียนตําแหนงอาจารยใหญ คือ
1. รองศาสตราจารยสายันห มาลยาภรณ
2. ผูชวยศาสตราจารยสุพัฒนา โหระกุล
3. รองศาสตราจารยเชาวน มณีวงษ
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสนไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศ
ชื่อมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ไดรับการจัดใหเปน
หนวยงานที่เทียบเทาภาควิชา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสังกัดคณะศึกษาศาสตร ในป พ.ศ.
2533 นี้ สมาคมผูปกครอง ครูและศิษยเกา ไดจัดสรางตอเติมอาคารเรียน พิบูลรําลึก ขึ้นอีก 1 ชั้นและไดมีผูมี
จิตศรัทธาสรางหอพระประจําโรงเรียน และอาคารแสนเจริญมอบใหแกโรงเรียน
พ.ศ. 2544 อาจารย ดร.สมศักดิ์ ลิลา ผูอํานวยการ เปนผูริเริ่มกอตั้งฝายการศึกษานานาชาติ
ขั้นพื้นฐานและฝายปฐมวัย เพื่อเปดรับนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานที ่ ใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาของประเทศ
ไทย และไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหจัดตั้งเปนหนวยงานนอกระบบแบบพึ่งพาตนเอง ในป พ.ศ.
2545 ไดทดลองจัดโครงการจูเนียรอินเตอรเนชั่นแนล ใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 และได
ขยายจนครบ 6 ชั้นในปการศึกษา 2547 ปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน โปรแกรมเนนความสามารถพิเศษดาน
ภาษา ระดับประถมศึกษา
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพาเขาสูการบริหาร
นอกระบบราชการ เปนสวนราชการ ดําเนินงานอยูในแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา มีการปรับปรุง และตอเติมอาคารอีกหลายหลัง และในปนี้ไดดําเนินการแยกสมาคมออกเปน 2
สมาคม คือ สมาคมผูปกครองและครู และสมาคมศิษยเกา
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พ.ศ. 2551 รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง ทับศรี ผูอํานวยการ ในขณะนั้น ไดพัฒนาหลักสูตรที่
เนนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร โดยเริ่มเปดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ตั้งแตปการศึกษา 2552 โดยใชชื่อวา โปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา ระดับ
มัธยมศึกษา และโปรแกรมเนนความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
พ.ศ. 2556 ดร.ผลาดร สุ ว รรณโพธิ ์ ผู  อ ํ า นวยการ ในขณะนั ้ น เป ด หลั ก สู ต รห อ งเรี ย น
วิทยาศาสตร โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยการกํากับของมหาวิทยาลัย
(โครงการ วมว.) มีนักเรียนศึกษาหลักสูตรหองเรียนวิทยาศาสตร โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
พ.ศ. 2560 ดร.วิโรฒน ชมภู ผูอํานวยการ ในขณะนั้นไดเปดโปรแกรมเนนความสามารถทาง
ภาษา ระดับปฐมวัย เพื่อสงเสริมนักเรียนใหมีศักยภาพทางภาษาอังกฤษ ตั้งแตระดับปฐมวัย
รายชื่อผูบริหารงานตําแหนงผูอํานวยการ คือ
1. วาที่รอยตรี สุเทพ เมืองคลาย
2. ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ อุดมศิลป
3. อาจารย ดร.สมศักดิ์ ลิลา
4. รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง ทับศรี
5. อาจารย ดร.ผลาดร สุวรรณโพธิ์
6. อาจารย ดร.วิโรฒน ชมภู
7. อาจารย ดร.อาพันธชนิต เจนจิต
8. รองศาสตราจารย ดร.ตฤณ กิตติการอําพล (ปจจุบัน)
สัญลักษณของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ความหมาย
1. ตราเปนรูปวงกลม ตรงกลางเปนรูปเลขเกาไทย “๙”
หมายถึง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2. มีกนกเปลวเพลิงลอมรอบรัศมีประกอบ 8 แฉก
หมายถึง ความรุงโรจนและรุงเรืองประกอบ 8 แฉก
3. ดานลางเปนเสนโคง
หมายถึง ความเคลื่อนไหวและการพัฒนาไมมีสิ้นสุด
4. คําวา “สุโข ปฺญาปฏิลาโภ”
หมายถึง ความไดปญญาทําใหเกิดสุข
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สีประจําโรงเรียน
สีเทา
สีทอง
สีเทาทอง

เทา-ทอง
เปนสีของมันสมองมีความหมายถึงความเจริญทางสติปญญา
เปนสีของโลหะสูงคามีความหมายถึง คุณธรรม
หมายถึง นักเรียนที่จบจากโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
เปนผูที่กอปรดวยสติปญญา และคุณธรรม

ตนไมประจําโรงเรียน
ตนราชพฤกษ
ปรัชญา
ใฝหาความรู คูคุณธรรม
คําขวัญประจําโรงเรียน
เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเดน เปนระเบียบ
วันสถาปนาโรงเรียน
วันที่ 27 มกราคม
เอกลักษณของโรงเรียน
“โรงเรียนแหงการเรียนรู โดยใชกิจกรรมเปนฐาน”
อัตลักษณของนักเรียน
“เกง IT ดีภาษา กาวหนาความคิด Sprit ผูนํา คุณธรรมนําชีวิต”
ปณิธาน (Determination)
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มีความมุงมั่นในการเปนเลิศดานการจัดการ
เรียนการสอน โดยทําการศึกษา วิจัย ทดลองหลักสูตรและวิธีสอนใหนักเรียนเปนผูใฝหาความรูและมีคุณธรรม
วิสัยทัศน (Vision)
“สถาบันสรางนักคิด ผลิตผูนํา มีคุณธรรม กาวลํ้าวิชาการ”

6
พันธกิจ (Mission)
1. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกฝายที่เกี่ยวของในการพัฒนาการจัดการศึกษา และมีความ
ภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนใหเปนที่ปรารถนาของสังคม
2. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม
3. สรางและพัฒนา “มาตรฐานความรูของนักเรียน”เพื่อความสามารถในการศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้นและเทียบเคียงไดกับมาตรฐานระดับสากล
4. สรางและพัฒนา “คุณภาพของนักเรียน” ใหเปนบุคคลที่มีความสามารถในทักษะชีวิต
4.1 มีความคิดอยางเปนระบบ และมีความคิดกาวหนา สรางสรรคและพัฒนา
4.2 มี ความสามารถในการใชภ าษาไทย และภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิผล
4.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
4.4 มี ค วามมั ่ น ใจและมี ค วามพร อ ม “เป น ผู  น ํ า ”และ “มี ภ าวะผู  น ํ า ในระดั บ สู ง ”เมื่ อ
เทียบเคียงกับบุคคลในกลุมเดียวกัน
4.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนา “มาตรฐานความรู และคุณภาพของนักเรียน”
โรงเรียนสาธิต“พิบูลบําเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา เปนหนวยงานภายในคณะศึกษาศาสตรอยูใน
การกํากับของมหาวิทยาลัย มีการบริหารงานนอกระบบราชการเพื่อใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
มีวัตถุประสงคในการดําเนินงาน ดังนี้
1. เพื่อเปนแหลงวิจัย สาธิต ทดลอง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล
การศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อเปนสถานที่ปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพ ใหนิสิตมหาวิทยาลัย และนิสิต
นักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น
3. เพื่อเปนแหลงอบรม ศึกษา เผยแพรและอนุรักษงานดานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเปนการ
ปลูกฝงวัฒนธรรม
4. เพื่อจัดบริการวิชาการแกผูเรียนดวยมาตรฐานการเปนโรงเรียนตนแบบของการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกับความเปนสากลและเปนแหลงสาธิต อบรมและ
เผยแพรผลงานดานตาง ๆ จากการทดลองวิจัยทางการศึกษาใหแกสถาบันการศึกษา โรงเรียน และชุมชนอื่นๆ
5. เพื่อเปนสถาบันการศึกษาของบุตรผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามประกาศของโรงเรียน
สาธิต

โครงสรางองคกรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงสรางองคกร
โรงเรียนสาธิต “พิบลู บำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะกรรมการอำนวยการ
สมาคมผูปกครองและครู
สมาคมศิษยเกา

ฝายบริหาร

ฝาย
ประถมศึกษา

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ผูอำนวยการ

ฝาย
มัธยมศึกษา

ฝายการศึกษา
นานาชาติ
ขั้นพื้นฐาน

ฝายวิชาการ

ฝายบริการ

ฝายปฐมวัย

โครงสรางการบริหารโรงเรียน
โครงสรางการบริหาร
โรงเรียนสาธิต “พิบลู บำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูอำนวยการ

รองผูอำนวยการ
ฝายบริหาร

รองผูอำนวยการ
ฝายประถมศึกษา

รองผูอำนวยการ
ฝายมัธยมศึกษา

ผูชวยงาน
ผูอำนวยการ
ฝายปฐมวัย

รองผูอำนวยการ
ฝายวิชาการ

รองผูอำนวยการ
ฝายการศึกษา
นานาชาติขั้นพื้นฐาน

ผูชวยผูอำนวยการ
ฝายบริการ

ผูชวยงาน
ผูอำนวยการ
ฝายมัธยมศึกษา
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ทําเนียบอาจารยใหญและผูอํานวยการ
ตั้งแตเริ่มกอตั้งโรงเรียนจนถึงปจจุบัน โรงเรียนมีผูบริหารในตําแหนงอาจารยใหญ และผูอํานวยการ ดังนี้

หมอมเจาภัคยพันธ เกษมสันต
อาจารยใหญ พ.ศ.2496-2498

รองศาสตราจารยอนนต อนันตรังสี
อาจารยใหญ พ.ศ.. 2504-2510

ผูช ว ยศาสตราจารยสพุ ฒ
ั นา โหระกุล
อาจารยใหญ พ.ศ. 2518-2523

อาจารยพจน จันทรลี
อาจารยใหญ พ.ศ.2498-2499

ศาสตราจารย ดร.พนัส หันนาคินทร
อาจารยใหญ พ.ศ. 2499-2501

อาจารยบญ
ุ เลิศ ศรีหงส
อาจารยใหญ พ.ศ. 2501-2504

รองศาสตราจารย ดร.ประเทิน มหาขันธ ผูช ว ยศาสตราจารยสธุ รรม ศุกระกาญจน รองศาสตราจารยสายัณห มาลยาภรณ
อาจารยใหญ พ.ศ. 2517-2518
อาจารยใหญ พ.ศ. 2510-2515
อาจารยใหญ พ.ศ. 2515-2517

รองศาสตราจารยเชาวน มณีวงษ
อาจารยใหญ พ.ศ. 2523-2530

วาที่ รอยตรีสเุ ทพ เมืองคลาย
อาจารยใหญ พ.ศ. 2530-2533

ผูช ว ยศาสตราจารยสมพิศ อุดมศิลป
ผูอำนวยการ พ.ศ. 2533-2542
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ดร.สมศักดิ์ ลิลา
ผูอำนวยการ พ.ศ. 2542-2550

รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง ทับศรี
ผูอำนวยการ พ.ศ. 2550 - 2553

ดร.อาพันธชนิต เจนจิต
ผูอำนวยการ 1 พ.ค. 2561 – 29 มี.ค. 2562

ดร.ผลาดร สุวรรณโพธิ์
ผูอำนวยการ พ.ศ. 2553 – 2557

รองศาสตราจารย ดร.ตฤณ กิตติการอำพล
ผูอำนวยการ 30 มี.ค. 2562 – ปจจุบัน

ดร.วิโรฒน ชมภู
ผูอำนวยการ พ.ศ. 2557–2561
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รายนามคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
1. รองศาสตราจารย ดร.สฎายุ
ธีระวณิชตระกูล
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ
ศิริสวัสดิ์
3. นายณรงคชัย
คุณปลืม้
4. นายพีรพัฒน
มั่งคั่ง
5. ผูชวยศาสตราจารยคงศักดิ์
วัฒนะโชติ
6. ผูชวยศาสตราจารยทนงศักดิ์
ประสบกิตติคณ
ุ
7. นายธีระ
มงคลจิตตานนท
8. นายธีระ
ปนทอง
9. ศาสตราจารยเดชา
วราชุน
10.รองศาสตราจารยเชาวน
มณีวงษ
11.รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง
ทับศรี
12.รองศาสตราจารย ดร.อารมณ
นาวากาญจน
13.ดร.ผดุงชาติ
สุวรรณวงศ
14.ดร.จารุณี
ตันติเวชวุฒิกุล
15.พระมหา ดร.ปญญา
ปญญาวโร
16.นายสุเมธ
คูหเพ็ญแสง
17.รองศาสตราจารยวาทีเ่ รือตรี ดร.เอกวิทย มณีธร
18.ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข
19.ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย
จูลเมตต
20.รองศาสตราจารย ดร.ตฤณ
กิตติการอําพล
21.ดร.ภัทราวุธ
รักกลิ่น

คณบดีคณะศึกษาศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตร
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูแทนคณาจารยในโรงเรียนสาธิต
ผูแทนคณาจารยในโรงเรียนสาธิต
นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิต
นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสาธิต
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒภิ ายในมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒภิ ายในมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒภิ ายในมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
คณบดีคณะศึกษาศาสตร

รองประธานกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ ศิริสวัสดิ์
รองคณบดีฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตร

นายพีรพัฒน มั่งคั่ง
นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา

นายธีระ มงคลจิตตานนท
นายกสมาคมผูปกครองและครูฯ

นายธีระ ปนทอง
นายกสมาคมศิษยเกาฯ

ผูชวยศาสตราจารยคงศักดิ์ วัฒนะโชติ
ผูแทนคณาจารยโรงเรียนสาธิต

ผูชวยศาสตราจารยทนงศักดิ์ ประสบกิตติคณ
ุ
ผูแทนคณาจารยโรงเรียนสาธิต

รองศาสตราจารยเชาวน มณีวงษ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารยเดชา วราชุน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง ทับศรี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย ดร.อารมณ นาวากาญจน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

นายณรงคชยั คุณปลื้ม
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข

ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒกิ ุล
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
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พระมหา ดร.ปญญา ปญญาวโร
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย จูเมตต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

นายสุเมธ คูหเพ็ญแสง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย ดร.ตฤณ กิตติการอำพล
ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบลู บำเพ็ญ
กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารย วาที่เรือตรี ดร.เอกวิทย มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
รองผูอ ำนวยการฝายบริหาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
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รายนามคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
1. นายธีระ
มงคลจิตตานนท
นายกสมาคม
2. รองศาสตราจารย ดร.ตฤณ
กิตติการอําพล
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. นายวรวัฒน
ศรประดิษฐ
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. นายสันติ
ญาติเสมอ
อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5. นายภัทราวุธ
รักกลิ่น
เหรัญญิก
6. นางสาวจิราพร
สิทธิโชติ
กรรมการ
7. นายศราวุธ
เลิศวรวุฒิ
กรรมการ
8. นางสาวพิศชา
อินทโชติ
กรรมการ
9. นางสาวชดากร
ธนบดียศธร
กรรมการ
10. นายวิชญา
กันบัว
กรรมการ
11. นางผกากรอง
ขุนทิพยทอง
กรรมการ
12. นายชิตชัย
เหลืองวรา
กรรมการ
13. นายสุรัตน
ทับทิมนลิน
กรรมการ
14. นางปาลิดา
หอพาณิชย
กรรมการ
15. นางสาวรุงนภา
อาจหาญ
กรรมการ
16. นางพรพราว
ทองจรูญ
กรรมการ
17. นายโอภาส
สุวรรณโพธิ์
กรรมการ
18. นางสาวอรอุมา
เสือนาค
กรรมการ
19. นางทิพยาภา
มานะสม
กรรมการ
20. นางสาวจีรสุดา
เปลี่ยนสมัย
กรรมการ
21. นายนภนต
วงษสุวรรณ
กรรมการ
22. นายเสกสัน
จันทรสม
กรรมการ
23. ดร.มนัส
จอมปรุ
กรรมการ
24. ดร.สิริยุพิน
ศุภธนัชภัคชนา
กรรมการและเลขานุการ
25. นายเอกยศ
มานะสม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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รายนามคณะผูบริหารโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รองศาสตราจารย ดร.ตฤณ
นายภัทราวุธ
นางสิริยุพิน
นายราชัย
นายอุดม
นายเดนชัย
นายอัครวัฒน
นายฉลอง
นางสาวณิชนันทน

กิตติการอําพล ผูอํานวยการ
รักกลิ่น
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
ศุภธนัชภัคชนา รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
นาเจริญ
รองผูอํานวยการฝายมัธยมศึกษา
รัตนอัมพรโสภณ รองผูอํานวยการฝายประถมศึกษา
ปราบจันดี
รองผูอํานวยการฝายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
อาชีวะ
ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ
เเสนโคก
ผูชวยงานผุูอํานวยการฝายมัธยมศึกษา
ฉายแสง
ผูชวยงานผูอํานวยการฝายปฐมวัย
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ผูบ ริหารโรงเรียนสาธิต “พิบลู บำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย ดร.ตฤณ กิตติการอำพล
ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบลู บำเพ็ญ”

ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
รองผูอ ำนวยการฝายบริหาร

ดร.สิริยุพนิ ศุภธนัชภัคชนา
รองผูอ ำนวยการฝายวิชาการ

ดร.อุดม รัตนอัมพรโสภณ
รองผูอำนวยการฝายประถมศึกษา

ดร.เดนชัย ปราบจันดี
รองผูอ ำนวยการฝายการศึกษานานาชาติขนั้ พื้นฐาน

อาจารยฉลอง แสนโคก
ผูชวยงานผูอำนวยการฝายมัธยมศึกษา

อาจารยราชัย นาเจริญ
รองผูอ ำนวยการฝายมัธยมศึกษา

อาจารยอัครวัฒน อาชีวะ
ผูชวยผูอ ำนวยการฝายบริการ

อาจารยณชิ นันทน ฉายแสง
ผูชวยงานผูอำนวยการฝายปฐมวัย
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สวนที่ 2 ขอมูลสารสนเทศ
ขอมูลบุคลากร
บุคลากรเปนปจจัยสําคัญในการผลักดันใหภารกิจของโรงเรียนบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว ในป
การศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มีบุคลากรคณาจารย และบุคลากรสนับสนุน
วิชาการ โดยรวมจํานวน 279 คน
ขอมูลจํานวนบุคลากรของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ปการศึกษา 2563

ลูกจางประจํา

ลูกจางมหาวิทยาลัย

ลูกจางโครงการ

รวม

คณาจารย
ปฐมวัย
19
ประถมศึกษา
15
35
มัธยมศึกษา
1
36
38
การศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
13
สนับสนุนวิชาการ
บริหาร
2
1
9
ปฐมวัย
2
ประถมศึกษา
1
มัธยมศึกษา
3
การศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
7
วิชาการ
1
6
เลขานุการ
1
บริการ
5
รวม
3
53
139
แหลงขอมูล : งานบุคลากรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

ลูกจางชาวตางประเทศ

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผนดิน)

ฝาย

ขาราชการ

ประเภทบุคลากร

3
12
13
24

-

-

-

22
62
88
37

-

1
6
7

1
1
2
2
3
9

8
8

13
3
1
3
9
6
1
14
271

52
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จํานวนคณาจารยจําแนกตามประเภทการจาง
ลูกจางชาวตางประเทศ
19%

ขาราชการ
1%

พนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินแผนดิน)…

พนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินรายได)…

ภาพที่ 1

จำนวนคณาจารยจำแนกตามประเภทการจาง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนวิชาการจําแนกตามประเภทการจาง
ลูกจางมหาวิทยาลัย ลูกจางโครงการ ขาราชการ
1%
4%
ลูกจางประจํา 4%
3%

พนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินรายได)…

ภาพที่ 2

จำนวนบุคลากรสนับสนุนวิชาการจำแนกตามประเภทการจาง

พนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินแผนดิน)…

19

ทําเนียบบุคลากร
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
รองศาสตราจารย ดร.ตฤณ กิตติการอําพล
(Assoc.Prof.Dr.Trin
Kittikanampol)

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (TH)
1 อาจารยศศิวงศ
พูลพิพัฒน
(Lec.Sasiwong
Poolpipat)
2

ผูชวยศาสตราจารยดร.ระพิน
(Asst.Prof.Dr.Rapin

ชูชื่น
Chuchuen)

3

อาจารยศุภิสรา
(Lec.Supissara
อาจารยธวัลกร
(Lec.Tawankorn
อาจารยเสกสัน
(Lec.Seksan
อาจารยปริยวัฒน
(Lec.Piyawatt
อาจารยพิมพสุพร
(Lec.Pimsuporn

รัตนแสงจันทรา
Rattanasangchanta)
สกุลใจแกว
Sakuljaikaew)
จันทรสม
Chansom)
ปุระวัฒนานนท
Purawathananondha)
สุนทรินทร
Suntarin)

อาจารยชลธิชา
(Lec.Chonticha

ภูริปาณิก
Phuripanik)

4
5
6
7

8

ผูอํานวยการ
ศป.บ.(วิจิตรศิลป)
ศป.ม.(ทัศนศิลป)
ปร.ด.(ทัศนศิลปและการออกเเบบ)
วุฒิการศึกษา
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กศ.บ.(การสอนภาษาไทย)
ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย)
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)
ค.ม.(การประถมศึกษา)
Ph.D.(Human Resource Development)
กศ.บ.(การประถมศึกษา)
ค.บ.(คหกรรมศาสตร)
กศ.บ.(การประถมศึกษา)
กศ.ม.(การประถมศึกษา)
กศ.บ.(ภาษาไทย)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

กศ.บ.(ภาษาไทย)
กศ.บ.(ภาษาไทย)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
กศ.ม.(การสอนภาษาไทย)
ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว – ภาษาไทย)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (TH)
9 อาจารยศศิณัฏฐ
ขุมทรัพยดี
(Lec.Sasinut
Khumsabdee)

10
11
12
13
14
15
16

อาจารยสุรตา
(Lec.Surata
อาจารยจีรสุดา
(Lec.Jirasuda
อาจารยพิชชานันท
(Lec.Phitchanan
อาจารยมงคล
(Lec.Mongkol
อาจารยกอบกุล
(Lec.Kobkul
อาจารยอรวรรณ
(Lec.Orawan
อาจารยภัทราดา
(Lec.Pattrada

17

อาจารยสุทัศนตา
(Lec.Suthatta
18 อาจารยสุภิญญา
(Lec.Supinya
19 อาจารยชนิศร
(Lec.Chanisorn
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (MA)
1 อาจารยรัฐพล
(Lec.Rattaphol
2

อาจารย ดร.พาวา
(Lec.Dr.Pawa

หวานสนิท
Wansanit)
เปลี่ยนสมัย
Plainsamai)
สังขเสือโพธิ์
Sangserpo)
พลเยี่ยม
Pholyiam)
ใจกวาง
Jaikwang)
รักนาย
Raknai)
เอี่ยมบุญฤทธิ์
Iamboonyarit)
สีหาทับ
Seehatub)
พั่วโพธิ์
Phuapho)
เพ็ชรฉนวน
Petchanuan)
กัลพล
Galphol)
พงษพันธุ
Pongpan)

วุฒิการศึกษา
กศ.บ.(ภาษาไทย)
ศศ.ม.(ภาษาไทย)
(กําลังศึกษาตอปริญญาเอก
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา)
กศ.บ.(ภาษาไทย)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
กศ.บ.(ภาษาไทย)
ศศ.ม.(ภาษาไทย)
กศ.บ.(ภาษาไทย)
กศ.บ.(ภาษาไทย)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ.(การสอนภาษาไทย)
ศศ.ม.(ภาษาไทย)
ศษ.บ.(ภาษาไทย)
กศ.บ.(การสอนภาษาไทย)
กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนามนุษยและ
การใหคําปรึกษา)
กศ.บ.(การสอนภาษาไทย)
กศ.บ.(การสอนภาษาไทย)
กศ.บ.(การสอนภาษาไทย)

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร)
ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
กศ.บ.(คณิตศาสตร)
กศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร)
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (MA)
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

15

อาจารยธนาวุฒิ
(Lec.Thanawut
ผูชวยศาสตราจารยพัดชา
(Asst.Prof.Padcha
อาจารยเพ็ญพรรณ
(Lec.Penpun
อาจารยราชัย
(Lec.Rachai
อาจารยสญามณ
(Lec.Sayamon
อาจารยนฤมล
(Lec.Naruemon
อาจารยพจนีย
(Lec.Potchanee
อาจารยปยะธิดา
(Lec.Piyathida

สุคนธทรัพย
Sukhontasab)
กวางทอง
KwangThong)
ศรีสายพร
Srisayporn)
นาเจริญ
Nacharoen)
รูปตํ่า
Ruptam)
เสงี่ยม
Sangiam)
มาสุข
Masuk)
วรญาโณปกรณ
Worrayanopakorn)

อาจารยรุงอรุณ
(Lec.Rungarun
อาจารยวชิราภรณ
(Lec.Wachiraporn
อาจารยพัสกร
(Lec.Patsagon
อาจารยศุภลักษณ
(Lec.Supaluk

บุญพยุง
Bunphayung)
ราชบุรี
Rajburi)
แนวปราณีต
Naewpraneet)
ไมตรี
Maitree)

อาจารยณัฐกาญจน
(Lec.Nattakarn

เปรมกมล
Pramkamol)

วุฒิการศึกษา
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
วท.บ.(คณิตศาสตร)
ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร)
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร)
ค.ม.(การประถมศึกษา)
กศ.บ.(ภาษาไทย)
กศ.ม.(การประถมศึกษา)
วท.บ.(คณิตศาสตร)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ.(การประถมศึกษา)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร)
ค.ม.(วิจัยการศึกษา)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร)
วท.ม.(เทคโนโลยีวิจัยการศึกษา)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร)
วท.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
กศ.บ.(การประถมศึกษา)
วท.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
ค.บ.(คณิตศาสตร)
วท.ม.(วิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา)
กศ.บ.(คณิตศาสตร)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
วท.บ.(สถิติ)
วท.ม.(วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา)
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (MA)
16 อาจารยพีรพัฒน
สามัญ
(Lec.Peerapat
Samun)
17 อาจารยนิธินันท
กลั่นคูวัฒน
(Lec.Nithinan
Klankuwat)
18 อาจารยชัชวาล
พูลสวัสดิ์
(Lec.Chatchawan
Poonsawad)
19 อาจารยรัชดาภรณ
มูลนะ
(Lec.Ratchadaporn
Moonna)
20
21

อาจารยเกษกนก
(Lec.Kedkanok
อาจารยอริสรา
(Lec.Aritsara

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (SC)
1 อาจารยสุกัญญา
(Lec.Sukanya
2
3
4

5
6
7

พงษนัน
Phongnun)
ขันติโชติบริบูรณ
Khantichotiboriboon)

เคลือบแกว
Kluabkaew)

ผูชวยศาสตราจารยทนงศักดิ์
(Asst.Prof.Tanongsak
ผูชวยศาสตรจารยคงศักดิ์
(Asst.Prof.Kongsak
อาจารย ดร.ภคมน
(Lec.Dr.Phakhamon

ประสบกิตติคุณ
Prasopkittikun)
วัฒนะโชติ
Wattanachote)
ทิพยเนตร
Thipnet)

อาจารยชลดา
(Lec.Chonlada
อาจารยอัครวัฒน
(Lec.Akkarawat
อาจารยจุรีย
(Lec.Juree

ศรารัชต
Sararat)
อาชีวะ
Archewa)
นวเมธาพงศ
Nawametapong)

วุฒิการศึกษา
กศ.บ.(คณิตศาสตร)
กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร)
กศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร)
กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร)
ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร)
วท.บ.(คณิตศาสตร)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร)
วท.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กศ.บ.(วิทยาศาสตร – ชีววิทยา)
กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)
กศ.บ.(ฟสิกส)
ศศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร – เคมี)
ศศ.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา)
วท.บ.(ศึกษาศาสตรชีววิทยา)
วท.ม.(สัตววิทยา)
ปร.ด.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร – เคมี)
กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร – เคมี)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร – ชีววิทยา)
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (SC)
8 อาจารยสําเนา
ยอดยิ่ง
(Lec.Samnao
Yodying)
9 อาจารยมันทนา
เมฆิยานนท
(Lec.Mantana
Mekiyanon)
10 อาจารยลักษณมงคล
ถาวรณา
(Lec.Luckmongkol
Thawornna)
11 อาจารยสุปราณี
สีลาเขต
(Lec.Supranee
Silaket)
12 อาจารยบุญสง
เห็นงาม
(Lec.Boonsong
Henngam)
13 อาจารยพรจันทร
สั่งการ
(Lec.Phonchan
Sangkarn)
14
15

16
17

18
19
20
21

อาจารยทรงกรด
(Lec.Songkrod
อาจารย ดร.ภาสกร
(Lec.Dr.Paskorn
อาจารยฉัตรสุดา
(Lec.Chatsuda
อาจารย ดร.ศาณิตา
(Lec.Dr.Sanita
อาจารยวัฒนาพร
(Lec.Wattanaporn
อาจารยคนิษา
(Lec.Kanisa
อาจารยพิชญตาภรณ
(Lec.Phittaporn
อาจารยณิชาภัทร
(Lec.Nichapat

แกวศรีนวล
Kaewsrinual)
ภักดิ์ศรีแพง
Paksripang)

วุฒิการศึกษา
กศ.บ.(วิทยาศาสตร – ชีววิทยา)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร – ชีววิทยา)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร – ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกสศึกษา)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร – ฟสิกส)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร – ฟสิกส)
วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมีวิเคราะหและ
เคมีอนินทรียประยุกต)
วท.บ.(ฟสิกส)

ศษ.บ.(ชีววิทยา)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
เดชศรี
วท.บ.(เคมี)
Detsri)
วท.ม.(เคมีศึกษา)
ตายเมือง
กศ.บ.(การสอนวิทยาศาสตรทั่วไป)
Taimuang)
กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
ดวงดีวงศ
กศ.บ.(การสอนวิทยาศาสตรทั่วไป)
Duangdeewong)
กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)
ลําภาศาล
กศ.บ.(การสอนเคมี)
Lumparsarn)
กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)
จินดาสวัสดิ์
ค.บ.(ฟสิกส)
Jindasawat)
ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร)
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
กศ.บ.(การสอนเคมี)
Rattanadilok Na Phuket) B.S.(Chemistry)
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (SO)
1 อาจารยศุภชัย
สมนวล
(Lec.Supachai
Somnaul)

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

อาจารยอรัญญา
(Lec.Arunya
อาจารยฉลอง
(Lec.Chalong
อาจารยทิพยาภา
(Lec.Tipyapa
ผูชวยศาสตราจารยอิทธิเดช
(Asst.Prof.Itthidech
อาจารยสาวิตรี
(Lec.Sawitree
อาจารยศุภรัศมิ์
(Lec.Suppharat
อาจารยปราโมทย
(Lec.Pramate

เซียวประเสริฐ
Cheiwprasert)
แสนโคก
Saencok)
มานะสม
Manasom)
นอยไม
Noimai)
เจาะสุนทร
Jorsoontorn)
วิภักดีรัตนมณี
Wipakdeerattanamanee)
อาจวิชัย
Arjwichai)

อาจารยขวัญเมือง
(Lec.Kwanmuang
อาจารยกฤษฎา
(Lec.Kritsada
อาจารยอธิพร
(Lec.Atiporn

บุดดาวัน
Buddawan)
สุวรรณพิทักษ
Suwanphithak)
มากพูน
Makpoon)

วุฒิการศึกษา
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
ศศ.บ.(รัฐศาสตร)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
กศ.บ.(การประถมศึกษา)
พธ.บ.(สังคมศึกษา)
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
กศ.ม.(การอุดมศึกษา)
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ค.บ.(สังคมศึกษา)
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
พธ.บ.(ปรัชญา)
ร.บ.(รัฐศาสตร – ความสัมพันธระหวาง
ประเทศและการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ)
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
กศ.บ.(การสอนสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
ค.บ.(สังคมศึกษา – คอมพิวเตอร
เพื่อการศึกษา)
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (SO)

12
13

14
15

อาจารยอภิชาติ
(Lec.Apichart
อาจารยธราพงษ
(Lec.Tarapong

คามีศักดิ์
Kameesak)
การกระโทก
Kankatok)

อาจารยวรธมน
(Lec.Worrathamon
อาจารยศักดิ์ดา
(Lec.Sakda

ภาวิณีวณิช
Phawineewanich)
ทองโสภณ
Thongsophon)

16

อาจารยสุทัศน
คําเอี่ยมเอก
(Lec.Suthat
Khamaiamek)
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (HP)
1 อาจารยกิตติวุฒิ
อังคะนาวิน
(Lec.Kittiwuth
Ankanawin)

2

อาจารยนฤนาท
(Lec.Narunart

ศรีไตรรัตน
Sritrirat)

3

อาจารยเอกยศ
(Lec.Aekkayos

มานะสม
Manasom)

วุฒิการศึกษา
ค.ม.(การสอนสังคมศึกษา)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
กศ.บ.(การสอนสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
กศ.บ.(การสอนสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
กศ.บ.(การสอนสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
กศ.บ.(การสอนสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)
กศ.บ.(การสอนสังคมศึกษา)

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา
วท.บ.(พลศึกษา)
วท.ม.(วิธีการสอนทางการออกกําลังกายและ
การกีฬา)
วท.บ.(วิทยาศาสตรการกีฬา)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและ
การกีฬา)
กศ.บ.(พลศึกษา)
กศ.ม.(พลศึกษา)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

26

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (HP)
4 อาจารย ดร.ปนัดดา
จูเภาล
(lec.Dr.Panatda
Jupao)
5
6
7
8

9
10

11
12

อาจารยสุวิชญา
(Lec.Suwichaya
อาจารยสุกาญดา
(Lec.Sugarnda
อาจารยวิชิต
(Lec.Wichit
อาจารยศศิประภา
(Lec.Sasiprapa

ทองทรัพย
Thongsarp)
คงสมรส
Kongsomros)
มวงนอย
Moungnoi)
ทองเงิน
Thongngern)

อาจารยโสภณ
(Lec.Sopon
อาจารยมุรธา
(Lec.Murata

อาภรณศิริโรจน
Arpornsirirod)
นามพลกรัง
Nampongaing)

อาจารยอรรถพร
(Lec.Attaporn
อาจารย ดร.ประวีณ
(Lec.Dr.Praween

ประสิทธินาวา
Prasittinava)
สุทธิสงา
Sutthisagha)

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (AR)
1 อาจารยนิพนธ
(Lec.Nipon
2
3

อาจารยธีรนันท
(Lec.Teeranun
อาจารยอรวรา
(Lec.Ornwara

กลํ่ากลอมจิตร
Klamklomjit)
ชูเชิด
Choocherd)
บัวผา
Buapha)

วุฒิการศึกษา
วท.บ.(สุขศึกษา)
กศ.ม.(สุขศึกษา)
กศ.ด.(การจัดการเรียนรูสุขศึกษา)
วท.บ.(พลศึกษา)
ศษ.ม.(พลศึกษา)
ศศ.บ.(พลศึกษา)
ศศ.ม.(พลศึกษา)
ศศ.บ.(พลศึกษา)
วท.บ.(วิทยาศาสตรการกีฬา)
กศม.(สุขศึกษาและพลศึกษา (การจัดการ
เรียนรูพลศึกษา))
ศศ.บ.(พลศึกษา)
ศศ.ม.(พลศึกษา)
กศ.บ.(การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
กศ.บ.(การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา)
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.ม.(พลศึกษา)
กศ.ด.(สุขศึกษาและพลศึกษา การบริหาร
พลศึกษาและการกีฬา)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กศ.บ.(การสอนดุริยางคศึกษา)
ศศ.ม.(ดุริยางคไทย)
ค.บ.(ศิลปศึกษา)
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)

27

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (AR)
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤทธิ์
วัฒนภู
(Asst.Prof.Dr.Narit
Vadhanabhu)
5
6

7
8

9

อาจารยไกรสิทธิ์
(Lec.Kaisit
อาจารยมนัส
(Lec.Manus

วิไลเลิศ
Vilailert)
จอมปรุ
Jompru)

อาจารยศศิวิมล
(Lec.Sasiwimon
ผูชวยศาสตราจารยณัฐวรรณ
(Asst.Prof.Nattawan

เตรียมศิลปานนท
Treamsinlapanon)
เฉลิมสุข
Chalermsuk)

อาจารยโอภาส
(Lec.Opat

สุวรรณโพธิ์
Suwannapho)

กลุมสาระการเรียนรูคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี (CT)
1 อาจารยสิริลักษณ
แสงจันทรา
(lec.Siriluk
Saengchantra)

2

อาจารย ดร.วิโรฒน
(Lec.Dr.Wirote

ชมภู
Chompoo)

3

อาจารย ดร.สิริยุพิน
(Lec.Dr.Siriyupin

ศุภธนัชภัคชนา
Suthanatphakchana)

4

อาจารยพัชรา
Lec.Patchara

มานะศิลป
Manasilp

วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.(ศิลปกรรม)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ปร.ด.(วิจยั ศิลปะและวัฒนธรรม)
ศศ.บ.(ศิลปกรรม)
ศศ.ม.(การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม)
ศป.บ.(จิตรกรรม)
ศศ.ม.(การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม)
ปรด.(ทัศนศิลปและการออกแบบ)
ศศ.บ.(นาฏศิลปและการละคร)
ศป.บ.(ศิลปศึกษา)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
กศ.บ.(การสอนนาฏยสังคีต)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยี
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
วท.บ.(คณิตศาสตร)
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
BB.A (Computer Information
Systems)
ME.D. (Divergent Learning)
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี (CT)
5 อาจารยมนพัทธ
โชคอนันตรัตนา
(lec.Monnapat
Chockananruttana)
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ (OC)
1 อาจารยขวัญตา
บุญจันทร
(Lec.Kwanta
Boonjun)
2 อาจารยกิตติภัฏ
วงคกระโซ
(Lec.Kitibhud
Wongkraso)
3 อาจารย ดร.อุดม
รัตนอัมพรโสภณ
(Lec.Dr.Udom
Rattanampornsopon)
4
5

อาจารยพรทิพย
(Lec.Porntip
อาจารยศิริลักษณ
(Lec.Sirilak

แสงบุตร
Sangbut)
ชัยบัณฑิตย
Chaibundit)

6

อาจารยประไพพิมพ
สุทธิมูล
(Lec.Prapaipim
Suttimool)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (FO)
1 อาจารยอภิญญา
ชัยกุล
(Lec.Apinya
Chaikul)

2
3
4
5

อาจารยศุทธสินี
(Lec.Suttasinee
อาจารยจิรนุช
(Lec.Jiranuch
อาจารยกสินธ
(Lec.Kasin
อาจารยอรอุมา
(Lec.Aonuma

ศรีจักร
Srijack)
ขาวเมืองนอย
Khaomuangnoi)
ปอมเกิดแสง
Pomkirdsang)
เสือนาค
Suenark)

วุฒิการศึกษา
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ค.บ.(คหกรรมศาสตร)
วท.บ.(พืชสวน)
พธ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ค.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ศศ.บ.(คหกรรมศาสตร)
วท.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา)
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม.(การศึกษานอกระบบ)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
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ลําดับ
ชื่อ - สกุล
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (FO)
6 อาจารยปณิชา
บุญรัตน
(Lec.Panicha
Boonrat)

7

อาจารยเจนีวา
(Lec.Geneva
อาจารยทรงศรี
(Lec.Songsri
อาจารยทัศไนย
(Lec.Tassanai
อาจารยนวพร
(Lec.Nawaporn
อาจารยสุธาสินี
(Lec.Suthasinee
อาจารยสายชล
(Lec.Saichon

ชัยภักดี
Chaipakdee)
สารภูษิต
Sarapusit)
นิธิประทีป
Nitiprateep)
วรรณาชัยสิทธิ์
Wannachaiyasith)
จันทรเฉิด
Jantharacherd)
อาษากิจ
Arsakit)

13

อาจารยอัญชลี
(Lec.Anchalee

ธนวณิชยวรชัย
Thanawanichworachai)

14

อาจารยตะวัน
(Lec.Tawan
อาจารยจรีวรรณ
(Lec.Jareewan

ชนะอุดม
Chanaudom)
ชัยอารียเลิศ
Chaiareeleard)

16

อาจารยกรกฎ
(Lec.Korakod

กิตติภูมิภักดี
Kittibhumibhakdii)

17

อาจารยปริญญา
(Lec.Parinya

ผสมทรัพย
Parsomsup)

8
9
10
11
12

15

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
M.ED (Teaching English as a Second
Languge)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
วท.ม.(จิตวิทยาการใหคําปรึกษา)
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาโลก)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
โลก)
กศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.บ.(การแนะแนว)
วท.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา)
กศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
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ลําดับ
ชื่อ - สกุล
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (FO)
18 อาจารยกัญจหทัย
เตียวประเสริฐ
(Lec.Kanhathai
Tiewprasert)
19 อาจารยสุริยาพร
โตวรรณสูตร
(Lec.Suriyaporn
Towanasoot)
20 อาจารยวราภรณ
พูลสวัสดิ์
(Lec.Waraporn
Poonsawat)
21 อาจารยณัฐกริษฐา
อินทรกุลไชย
(Lec.Natkristha
Intarakulchai)
22

อาจารยนภนต
(Lec.Napon
23 อาจารยณฐมน
(Lec.Natamon
24 อาจารยสุภิญญา
(Lec.Supinya
งานแนะแนว
1 อาจารยคณิตา
(Lec.Kanita
2 อาจารย ดร.วลัยทิพย
(Lec.Dr.Walaitip
3

4

อาจารย ดร.ภัทราวุธ
(Lec.Dr.Pathawut

วงษสุวรรณ
Wongsuwan)
กีรติโชติกูล
Keeratichotigool)
เถาทอง
Thaothong)
จูตะเสน
Chutasen)
ธีริศราวิชชากร
Thirishrawichakorn)
รักกลิ่น
Rakklin)

อาจารยเพ็ญพรรณ
อภิรติวานนท
(Lec.Phenphan
Apiratiwanon)
โปรแกรมการศึกษาพิเศษเรียนรวมแบบบูรณาการ
1 อาจารยพัชรา
เลี้ยวอุดมชัย
(Lec.Patchara
Leawudomchai)
2 อาจารยรพีพรรณ
เตชตา
(Lec.Rapeepan
Techata)

วุฒิการศึกษา
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
กศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
โลก)
กศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ)
วท.บ.(จิตวิทยา)
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
กศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)

หัวหนางานแนะแนว
กศ.บ.(การแนะแนว)
กศ.บ.(บรรณารักษ)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
กศ.บ.(ภาษาไทย)
วท.ม.(จิตวิทยาการใหคําปรึกษา)
ปรด.(การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ.(จิตวิทยาการและแนะแนว)

กศ.บ.(การศึกษาพิเศษ)
ค.บ.(การศึกษาพิเศษ)
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ลําดับ
ฝายปฐมวัย
1 อาจารยพรพราว
(Lec.Pronpraw
2 อาจารยกุลภัสสรณ
(Lec.Kulpatsorn
3 อาจารยกรกช
(Lec.Korrakot
4 อาจารยปวลี
(Lec.Pawalee
5 อาจารยสุภาภรณ
(Lec.Supaporn
6
7
8
9
10

11
12
13
14

ชื่อ - สกุล
ทองจรูญ
Thaongcharoon)
ตั้งศิริวัฒนากุล
Tungsiriwattanakool)
เงินดี
Ngerndee)
เสมอวงษ
Samerwong)
สิงหทอง
Singthong)

อาจารยธันยสิตา
(Lec.Tansita
อาจารยณิชนันทน
(Lec.Nichanan
อาจารยบุญทิม
(Lec.Boontim
อาจารยชนัณชิฏา
(Lec.Chananohita
อาจารยนัตยา
(Lec.Nuttaya

ศิรอมรเสถียร
Siraamonsathiar)
ฉายแสง
Chaisang)
ฐิติวร
Thitiworn)
สินทรัพย
Sinsup)
ทองคง
Thongkhong)

อาจารยสมภพ
(Lec.Sombhop
อาจารยธิมาพร
(Lec.Thimaporn
อาจารยวรวรรณ
(Lec.Vorrawan
อาจารยทัศวรรณ
(Lec.Tatsawan

จันทรเงิน
Channgoen)
ปลองทอง
Plongtong)
ศรีสุทธินันท
Srisutthinun)
เอี่ยมวิไล
Iamwilai)

วุฒิการศึกษา
ค.บ.(การประถมศึกษา)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.บ.(การประถมศึกษา)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.บ.(การสอนดุริยางคศึกษา)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน)
กศ.บ.(การประถมศึกษา)
ศศ.ม.(พัฒนศึกษา)
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
กศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)
กศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
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ลําดับ
ฝายปฐมวัย
15 อาจารยณรงคฤทธิ์
(Lec.Narongrit
16 อาจารยอรณภัทร
(Lec.Onnapat
17 อาจารยกุลชาติ
(Lec.Kunlachat
18 อาจารยพันทิวา
(Lec.Puntiwa
19 อาจารยวรรธนา
(Lec.Wattana

ชื่อ - สกุล
โควัน
Cowan)
มากทรัพย
Marksab)
แสงทอง
Sangthong)
ฐานคร
Thanakorn)
นันตาเขียน
Nantakhien)

วุฒิการศึกษา
กศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.บ.(ปฐมวัย)
กศ.บ.(ปฐมวัย)
กศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

ลูกจางชาวตางประเทศ
โปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
1 Lec.Jonathan David Clark
Bachelor of Arts (General Studies in
Arts & Science)
2 Lec.Nicholas Finn Haile
Bachelor of Arts & Sciences
3 Lec.Steven Lance Stoll
Master of Science
4 Lec.Katya Sabrina Mulvaney
Master of Arts
5 Lec.Oleg Cheprakov
Bachelor of Arts (Art Education)
Master of Fine and Applied Arts
(Visual Arts and Design)
6 Lec.Marites Rante Carreon
Bachelor of Secondary Education
7 Lec.Robert Matthew Edward Eveleigh
Bachelor of Arts
8 Lec.Julius Allan Sumando Saculingan
Bachelor of Secondary Education
(B.S.Ed.)
9 Lec.Enriqueta Navarro Villa
Bachelor of Science (Biology)
10 Lec.Jose Antonio Magana
Master of Arts
11 Lec.Oleksandr Huk
Bachelor of human health, teacher of
physical education and basics of
health
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ลําดับ
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
โปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
12 Lec.Anthony John
Bachelor of Science
13 Lec.Morven Prongarkard
Bachelor of Arts
14 Lec.Gigie Andres Bacan
B.Ed. (Elementary Education)
15 Lec.Ting – Fong Tsai
Bachelor of Business Administration
16 Lec.Robert john Simpson
Bachelor of Arts
17 Lec.Shohei Ogawa
Bachelor of Arts
18 Lec.Le Anh Tu
Master of Science
19 Lec.Tyler Matthew Mulvaney
Bachelor of Education
โปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา
1 Lec.Tapan Adhya
Bachelor of Commerce
2 Lec.Maria Rekha Jothinathan
Bachelor of Science
3 Lec.Gold Rowland Cherenna Obiesie
Master of Science
4 Lec.Forbes George Smart
Bachelor of Business Management
5 Lec.Christopher Kelbie
Bachelor of Art (Honours Sports &
Coaching)
6 Lec.Frederik Andries Oosthuizen
Bachelor of Science
7 Lec.James David Peter Howard Orrell
Bachelor of Engineering
8 Lec.Timothy Walker
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะเปนภาษาโลก
9 Lec.Jhed Ouianio Manuel
Bachelor in Secondary Education
10 Lec.James Gavin Warnock
Bachelor of Arts
11 Lec.Marie Margaret Pinnell
Bachelor of Arts
โปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา
1 Lec.Brett Vevencio John Ward
Bachelor of Business Administration
(Marketing)
2 Lec.Dandan Xiang
Bachelor of Art (English)
3 Lec.David James Boardman
Bachelor of Science Construction
Management
4 Lec.Milorad Mladenovic
Graduate diploma in Science and
Teachnology of Physical and
Sports Acitivities
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ลําดับ
ชื่อ - สกุล
โปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา
5 Lec.Meiko Okamura
6 Lec.Collin Mc Glynn Johnson
7 Lec.Armand Kruger
8 Lec.Muhammad Rizwan Yousaf
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (FO)
1 Lec.Weimin He
2 Lec.Takuma Ozaki
3 Lec.Hua Yao
หลักสูตรปฐมวัย
1 Lec.Gladys Calimlim Pasag
2 Lec.Kelly Leigh Scannell
3 Lec.Yujia Han
4 Lec.Serbay Serdar
5 Lec.Alexandra Ashley Gowans
6 Lec.Almero Theron
7

2

นางวิลาวัณย
(Mrs.Wilawan
งานการเงินและบัญชี
1 นางกันตดา
(Mrs.Kanda

Bachelor of Intercultural
Studies
Bachelor of Science
Bachelor of Arts
Master of Business Administration
ศศ.ม.(การสอนภาษาจีน)
Bachelor of Arts
Bachelor of Arts (Thai for
Communication for Foreigners)
Bachelor of Arst (Psychology)
Bachelor of Arts (Music)
Bachelor of Arts
Bachelor's of degree diploma
Master of Arts
Bachelor of Commerce in
Management Sciences
Bacherlor of Arts
(English Program)

Lec.Nathan David Sloane

บุคลากรสนับสนุนวิชาการ
ฝายงบประมาณ นโยบาย และแผน
1 นางสาวพัชรา
(Miss.Patchara

วุฒิการศึกษา

สนธิพงษประยูร
Sontipongprayoon)
วิริยกิจจา
Viriyakitja)
ประสพผล
Prasoppol)

หัวหนาฝายงบประมาณ นโยบาย และแผน
กศ.บ.(ธุรกิจศึกษา)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
(การบริหารทรัพยากรมนุษย)
หัวหนางานการเงินและบัญชี
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
(การบริหารทรัพยากรมนุษย)
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ลําดับ
งานการเงินและบัญชี
2 นางจุฑาทิพย
(Mrs.Juthatip
3 นางสาวจันทิมา
(Miss.Jantima
งานพัสดุ
1 นางสุกัญญา
(Mrs.Sukanya
2 นางสาวพรรณราย
(Miss.Phannarai
3 นายจิระเดช
(Mr.Jiradech
งานบุคลากร
1 นางสาวเกศินี
(Miss.Kesinee
2 นางสาวกาญจนา
(Miss.Kanchana

3

นางสาวนิณา
(Miss.Nina
งานสารบรรณ
1 นางสาวภิธรา
(Miss.Phithara
2 นางสาวเกษร
(Miss.Kesorn
3 นางกุลิสรา
(Mrs.Kulissara
4 นางสาวอารยา
(Miss.Araya
5 นางเพชราภรณ
(Mrs.Phetcharaporn

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

เชอพราคอคฟ
Cheprakov)
กิจดี
Kijdee)

บช.บ.(การบัญชี)
กจ.ม.(การจัดการมหาบัณฑิต)
บธ.บ.(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

โพธิ์นาค
Phonark)
เจริญแพทย
Charoenphaet)
ขุนทายก
Khuntayok)

หัวหนางานพัสดุ
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ - การตลาด)
บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ - คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บธ.ม.(การบัญชีบริหาร)
ปวส.(การจัดการทั่วไป)

เชื้อสวัสดิ์
Chuesawad)
ศิริวรรณดี
Siriwandee)

กศ.บ.(สังคมศึกษา)

สังสมานันท
Sangsamanun)
จิรเตชะนนท
Chiratechanon)
ยั่งยืน
Yungyeun)
ทิมเมือง
Timmuang)
วิธีเจริญ
Witheecharoen)
เพียรประสิทธิ์
Piaprasit)

ศศ.บ.(ภาษาไทย)
ศศ.บ.(รัฐศาสตร)
วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร
การจัดการประยุกต)
วท.บ.(การบริหารธุรกิจ)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย)
ปวส.(การบัญชี)
รป.บ.(บริหารทั่วไป)
นศ.บ.(นิเทศศาสตร)
วท.บ.(การบริหารธุรกิจเกษตร)
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ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ฝายวิชาการ (งานทะเบียน วัดประเมินผล และผลิตเอกสาร)
1 นางอารีวรรณ
คูหเพ็ญแสง
(Mrs.Areewan
Kuhapensang)
2

นายสิทธิพันธ
ชูชื่น
(Mr.Sittipun
Choochuen)
3 นางสาวณัฐิดา
ทองดี
(Miss.Nattida
Thongdee)
4 นางสาวิตรี
ริบรวมทรัพย
(Mrs.Savitree
Ribroumsub)
5 นายสนธิศักดิ์
สิงหสัตย
(Mr.Sontisak
Singsat)
ฝายมัธยมศึกษา (ฝายปกครอง ฝายกิจการนักเรียน งานอนามัย)
1 นางเบญจมาศ
โตนวุธ
(Mrs.Benjamad
Tonwut)
2 นางสาวเจติยา
อุนกมล
(Miss.Jaytiya
Unkamol)
3 นางสมปอง
วิทยากุล
(Mrs.Sompong
Vittayakul)
งานการประชุมและงานเลขานุการ
1 นางสาวอมรรัตน
สุขพานิช
(Miss.Amornrat
Sukpanich)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 นายกวิน
กลิ่นกุหลาบทอง
(Mr.Kawin
Klinkulapthong)
2 นายประเสริฐศักดิ์
พลายนันท
(Mr.Prasertsak
Phlaynan
3 นายธนากร
ภักดีคํา
(Mr.Thanagon
Pukdeekum)
งานหองสมุด
1 นายธีรศักดิ์
โชตะนา
(Mr.Therasak
Chotana)

วุฒิการศึกษา
นายทะเบียน
วท.บ.(สถิติ)
วท.ม.(วิจัย วัดผลและสถิติ)
น.บ.(นิติศาสตร)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
รป.บ.(การบริหารทั่วไป)
ปวส.(เทคนิคยานยนต)

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
บธ.บ.(การตลาด)

บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
หัวหนาฝายเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ
ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ปวส.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร)
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ลําดับ
งานหองสมุด
2 นางสาวจุฑามาส
(Miss.Jutahamas
3 นางสาวอรนิดา
(Miss.Ooranida
งานประชาสัมพันธ
1 นางสาวณัฐิณี
(Miss.Nattinee
รานอาหาร
1 นางปญจวรรณ
(Mrs.Panchawan
2 นางสาวชุติกานต
(Miss.Chutikan
3 นายธนธัส
(Mr.Tanatas
4 นายสังคม
(Mr.Sangkhom
5 นางสุมาลี
(Mrs.Sumalee
ฝายบริการ
1 นายประโคม
(Mr.Prakom
2 นายอนันต
(Mr.Anan
3 นายชัชวาลย
(Mr.Chatchawan
4 นายบุญยิ่ง
(Mr.Boonyeing
5 นายแสง
(Mr.Saeng
6 นางสาววิรัตน
(Miss.Wirat

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ดิสริยะกุล
Ditsariyakul
คลายยวงทอง
Klayyuangtong)

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร)
ปวส.การบัญชี

ยวนกะเปา
Yuankapao

นศ.บ.(นิเทศศาสตร)

เยาวฤทธิกร
Yaoritthikorn)
ศรีสวัสดิ์
Srisawat)
สัจจกุล
Sujjakul)
สีกา
Seeka)
จอหนสัน
Jonsson)

บช.บ.(บัญชี)

ดีดวยชาติ
Deedouychat)
ขาวเปนใย
Khawpenyai)
ขันแกว
Kunkeaw)
มะโรงเหม็ง
Marongmhang)
ลิ้มพลอย
Limploy)
อุทาพรม
Utaprom)

ประถมศึกษาตอนตน

ปวส.(การบัญชี)
ปวส.(ชางยนต)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษาตอนตน
วท.บ.(พืชศาสตร)
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ลําดับ
ฝายบริการ
7 นายเทวินทร
(Mr.Tawin
8 นายนิพนธ
(Mr.Nipon
9 นายวิชาญ
(Mr.Wichan
10 นายสาธิต
(Mr.Satit
11 นางศรีสุรางค
(Mrs.Srisurang
12 นายนพพร
(Mr.Nopporn
13 นายสมเจตน
(Mr.Somjat
14 นายวัน
(Mr.Wan
15 นายอํานาจ
(Mr.Umnad
16 นายเริงชัย
(Mr.Roengchai
17 นายธงยุทธ
(Mr.Tongyut
18 นายสุชาติ
(Mr.Suchart
19 นายนิติรัฐ
(Mr.Nitirat
20 นายอนุชิต
(Mr.Anuchit
21 นายขวัญเมือง
(Mr.Kwanmueang

ชื่อ - สกุล
พิณพยูร
Pinpayoon)
รัตนอมร
Rattana-amorn)
ทวีโชติ
Taweechote)
จันทรสรอย
Jansroi)
จันทรสรอย
Jansroi)
กลิ่นสุวรรณ
Klinsuwan)
ธัญโรจนกูล
Thunyarlkul)
โคคุม
Khokhum)
สิมมาลา
Simmala)
ผาสุขเจริญ
Phasukcharoen)
ลอยแกว
Loikeaw)
บูรณประทีปรัตน
Buranaprateeprat)
จันทรเนตร
Junnet)
บําเพ็ง
Bampeng)
วิจารณ
Wijan

วุฒิการศึกษา
ปวส.(การตลาด)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษาตอนตน
ศศ.บ.(รัฐศาสตร)
ส.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ปวส.(ไฟฟากําลัง)
ทล.บ.(ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส)
ปวส.(ชางไฟฟา)
ประถมศึกษาตอนตน
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ขอมูลนักเรียน
ปการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มีจํานวนนักเรียน จําแนกตาม
ระดับชั้นเรียน ดังนี้
จํานวนนักเรียน จําแนกตามระดับชั้นเรียน ปการศึกษา 2563
ระดับการศึกษา
ระดับปฐมวัย
- ปฐมวัยปที่ 1
- ปฐมวัยปที่ 2
- ปฐมวัยปที่ 3
รวม
ระดับประถมศึกษา
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
รวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
รวม
รวมทุกระดับชั้น

ชาย

จํานวนผูเรียน
หญิง

รวม

4
4
4
12

63
60
59
182

57
69
59
185

120
129
118
367

6
6
6
6
6
6
36

100
100
98
73
71
84
526

86
89
87
89
81
80
512

186
189
185
162
152
164
1,038

8
8
8
24

89
105
97
291

115
114
101
330

204
219
198
621

11
10
11
32

154
137
118
409
1,408

206
218
172
596
1,623

360
355
290
1,005
3,031

จํานวนหองเรียน
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แผนภูมิแสดงจํานวนหองเรียนและนักเรียน ประจําปการศึกษา 2563
จํานวนนักเรียนจําแนกตามชั้น เพศ และหองเรียน ปการศึกษา 2563
หอง

ชาย

หญิง
206

101 154

86
100
60

63
57

4

4

89 98
100

84
87 73 89

71 81

172

218

137

118

89 115 114
80

105

97

8

8

69 59 59

4

6

6

6

6

6

6

8

11

10

11
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ขอมูลงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปจากงบประมาณเงินรายไดของโรงเรียน และงบประมาณเงินรายได
จากเงินอุดหนุนรัฐบาล ดังรายการตอไปนี้
ตารางแสดงงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563
(แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา)
หมวดรายจาย

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคาจางประจํา
- เงินเดือนและคาจางชั่วคราว
- คาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการ
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คาครุภณ
ั ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
1. เงินอุดหนุนทั่วไป
2. เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ
3. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบกลาง
งบรายจายอื่น
รวม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได
เงินรายไดจาก
เงินอุดหนุน
รัฐบาล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได
เงินรายไดจาก
เงินอุดหนุน
รัฐบาล

91,787,900
-

4,039,500
-

93,310,400
134,400

28,721,300
4,953,100

36,000
-

27,803,300
4,303,100

-

3,554,500

-

2,079,300

-

22,726,400

6,989,300
5,077,000
163,809,500

17,638,200

-

21,713,700

12,601,200
50,000
-

26,700,500
3,682,000
170,664,200

36,000

16,317,900

-

16,353,900

42

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบจัดสรรงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุน
รัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามหมวดรายจาย

งบประมาณเงินรายได

3,682,000.00

26,700,500.00

16,317,900.00

12,651,200.00

2,079,300.00

4,303,100.00

3,600.00

134,400.00

27,803,300.00

93,310,400.00

แผนภู มิแ สดงการจัด สรรงบประมาณเงิน รายไดแ ละงบประมาณเงิน รายได
จากเงิน อุด หนุน รัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล

43

แผนภูมิที่ 2 แสดงการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แยกตามหมวดรายจาย

3,682,000.00

26,700,500.00

12,651,200.00

2,079,300.00

4,303,100.00

27,803,300.00

134,400.00

93,310,400.00

งบประมาณเงิ น รายได ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนภูมิที่ 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 แยกตามหมวดรายจาย
งบประมาณเงิ น รายได จ ากเงิ น อุ ด หนุ น รั ฐ บาล ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563
16,317,900.00

36,000.00

ค า ต อ บ แ ท น ใ ช ส อ ย แ ล ะ
วั ส ดุ

โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ค า ใ ช จ า ย
ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ฯ
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ขอมูลอาคารสถานที่
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 76 ไร แบงเปนพื้นที่ตั้ง
อาคารตาง ๆ 65 % และพื้นที่สีเขียวอีก 35 % โดยมีอาคารเรียนทั้งหมด 11 หลัง อาคารปฏิบัติการ 4 หลัง
อาคารที่พักบุคลากร 2 หลัง และสนามกีฬา 7 สนาม ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. กลุมอาคารเรียน
- อาคารฉลองราชย 50 ป
- อาคารพิบูลบําเพ็ญ
- อาคารพิบูลบําเพ็ญ 2
- อาคารพิบูลบําเพ็ญ 3
- อาคารพิบูลบําเพ็ญ 4
- อาคารพิบูลพัฒนา
- อาคารพิบูลพัฒนา 2
(อาคารองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี)
- อาคารพิบูลรําลึก
- อาคารพิบูลสุข
- อาคารพิบูลสุข 2
- อาคารการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
2. อาคารปฏิบัติการและอาคารกิจกรรม
- อาคารเรือนรักษศิลป
- อาคารศิลปะ
- อาคาร Fab Lab
- อาคารศูนยการเรียนรู รองศาสตราจารย เชาวน มณีวงษ
- อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม)
3. สนามกีฬา
- สนามฟุตบอล
- สนามบาสเกตบอล
- สนามวอลเลยบอล - สนามเทนนิส
- สนามกีฬาอเนกประสงค
- สนามเซปกตะกรอ
- สระวายนํ้า
4. อื่น ๆ
- อาคารแสนเจริญ
- อาคารเก็บของพัสดุ ครุภัณฑ
- ลานรมณีย
- อาคารที่พักบุคลากร - บานพักบุคลากร 5 คูหา
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สวนที่ 3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การจัดการศึกษา
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มีเปาหมายสําคัญในการจัดการศึกษา คือ
มุงพัฒนานักเรียนใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และเนนสงเสริมนักเรียนใหมีความรูตามความ
ถนัด มีคุณธรรม และคานิยมที่ถูกตองสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามความถนัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิต
พันธกิจสําคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
1. พั ฒ นานั กเรีย นให มีความรู  ทักษะ และคุ ณลั กษณะตามที ่กํ าหนดไวในหลั กสูต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
2. สงเสริมนักเรียนใหมีความรูตามความถนัดของแตละบุคคล
3. ปลูกฝงนักเรียนใหมีคุณธรรม และคานิยมที่ถูกตอง
4. สนับสนุนใหนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามความถนัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. เสริมสรางนักเรียนใหมีระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิต
จุดหมาย
โรงเรียนไดกําหนดจุดหมายเพื่อใหเกิดกับนักเรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการ
ปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม
มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
เอกลักษณของโรงเรียน
“โรงเรียนแหงการเรียนรู โดยใชกิจกรรมเปนฐาน”
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อัตลักษณของนักเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563 มุงใหนักเรียน
เกิดอัตลักษณสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. เกง IT เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตางๆ และมีทักษะกระบวนการ
ทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเอง และสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหา
อยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสม และมีคุณธรรม และเปนผูที่สามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อ
ขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความถูก
ตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารทีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม
2. ดี ภ าษา เป น การมุ  งพั ฒ นาผู เรีย นใหเ ปน บุ คคลที่ มีส มรรถนะในดานภาษา ทั้งภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาเยอรมัน และภาษาใน
กลุมประชาคมอาเซียน
3. ก า วหน า ความคิด เปนความสามารถในการคิดวิ เคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอย าง
สร างสรรค การคิ ดอย า งมี ว ิ จ ารณญาณ และการคิดเปน ระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู  ห รื อ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมไดอยางเหมาะสม
4. Spirit ผูนํา เปนการมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีลักษณะเปนผูนํา มีความสามารถในการ
นําทั้งดานกิจกรรม วิชาการ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะผูนําตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
ประกอบดวย มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการ
ทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ และยังเปนบุคคลที่มีความเสียสละตอสวนรวมมากกวาสวนตน มี
ความเปนผูนําและผูตามที่ดี
5. คุณธรรมนําชีวิต เปนการมุงพัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยเนนกิจกรรมที่สงเสริมให
ผูเรียนไดรับการปลูกฝงการมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามในทุกดานสามารถใชเปนเครื่องมือในการดําเนิน
ชีวิตอยางถูกตองตามหลักจริยธรรม คุณธรรมนําชีวิตสูความสุขตลอดจนการเปนพลโลกที่มีคุณภาพ
“เกง IT ดีภาษา กาวหนาความคิด Spirit ผูนํา คุณธรรมนําชีวิต”
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คุณลักษณะอันพึงประสงค
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มุงพัฒนานักเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
4. ใฝเรียนรู
7. รักความเปนไทย
2. ซื่อสัตยสุจริต
5. อยูอยางพอเพียง
8. มีจิตสาธารณะ
3. มีวินัย
6. มุงมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
2. ความสามารถในการคิด
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
3. ความสามารถในการแกปญหา
สมรรถนะการประเมิน PISA
1. Reading Literacy
2. Mathematics Literacy
10 สมรรถนะหลักของผูเรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
2. คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Everyday Life)
3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry and Scientific Mind)
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
5. ทักษะชีวิตและความเจริญแหงตน (Life Skills and Personal Growth)
6. ทักษะอาชีพและการเปนผูประกอบการ (Career Skills and Enterpreneurship)
7. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher-Order Thinking Skills and Innovation)
8. การรูเทาทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล (Media, Information and Digital Literacy)
9. การทํางานแบบรวมพลังเปนทีมและภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership)
10. พลเมืองตื่นรูและสํานึกสากล (Active Citizen and Global Mindedness)
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ระดับการศึกษา
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ไดจัดการศึกษาเปน 4 ระดับ คือ
1. ระดับปฐมวัย (ปฐมวัย 1 – 3 ) เปนการจัดการศึกษาชวงอายุ 3 – 5 ป มุงเนนพัฒนาการดาน
การเตรียมความพรอมกอนการศึกษาภาคบังคับสงเสริมใหนักเรียน มีความสนใจในการเรียนรู อยากเรียนรู
และมีความสุขในการเรียนรู
2. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ) เปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงเนนทักษะ
การเรียนรูดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห และทักษะทางภาษา สงเสริมใหนักเรียน
มีนิสัยรักการเรียนรู และสนใจที่จะแสวงหาความรูดวยตนเอง
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ) เปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มุงเนนใหนักเรียนรูจักวิธีการสืบเสาะแสวงหาความรู กระบวนการเรียนรู สามารถนํากระบวนการเรียนรู
มาใชในชีวิตประจําวัน มีทักษะในการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา คิดสรางสรรค และมีทักษะในการใช
เทคโนโลยี เปนเครื่องมือในการเรียนรูเพื่อเปนพื้นฐาน ในการตัดสินใจศึกษาตอในสาขา หรือแผนการเรียนที่
นักเรียนถนัด หรือสนใจ ทั้งในสายสามัญ และสายอาชีพ
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ) เปนการจัดการศึกษาที่เนนใหนักเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เปนการจัดการเรียนที่เพิ่มพูนความรู และทักษะเฉพาะดาน ตอบสนองความ
ถนั ด และความสนใจของนั กเรี ย น ส งเสริมใหน ักเรีย นมีทักษะการใชว ิทยาการ และเทคโนโลยีทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
หลักสูตรและโปรแกรมการเรียน
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ไดจัดระบบการศึกษาเปน 3 หลักสูตรและ 1
โครงการ ดังนี้
1. หลักสูตรปฐมวัย (ปฐมวัย 1 – 3) เปนการจัดการศึกษาชวงอายุ 3 – 5 ป มุงเนนพัฒนาการดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา การพัฒนาความรูแบบบูรณาการผานการเรียนรูจากกิจกรรมตาง ๆ
อยางมีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนรู รวมทั้งการสงเสริมทางดานภาษาใหกับนักเรียน จําแนกเปน 2
โปรแกรม ดังนี้
1.1 โปรแกรมทั่วไป ที่มุงเนนพัฒนาการทุกดานของนักเรียนในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการ
1.2 โปรแกรมเน น ความสามารถทางภาษา (Junior International Program: JIP)
มุ  งเน น พั ฒ นาการทุ กด า นของนั กเรี ย นในรูป แบบกิจ กรรมบูร ณาการ และมีการจัดการเรีย นรูโ ดยใช
ภาษาอังกฤษกับอาจารยชาวตางชาติในหลายกลุมกิจกรรม
2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 6 มุงเนนทักษะดาน
การอาน เขียน พัฒนาทักษะการคิด การเรียนรูในสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต จําแนกไดดังนี้
2.1 ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6) จัดเวลาเรียนรายป โดยมีเวลาเรียนวันละ
ไมเกิน 6 ชั่วโมง จําแนกเปน 2 โปรแกรม ไดแก
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2.1.1 โปรแกรมทั่วไป กําหนดรายวิชาพื้นฐานตามโครงสรางของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และกําหนดรายวิชาและกิจกรรม
เพิ่มเติมตามความพรอมและบริบทของโรงเรียน
2.1.2 โปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา (Junior International Program :
JIP) กําหนดรายวิชาพื้นฐานตามโครงสรางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเนนของโรงเรียนโดยมีการจัดการเรียนรู
โดยใชภาษาอังกฤษกับอาจารยชาวตางชาติในหลายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนอกเวลาเรียน
2.2 ระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6) เปนการจัดการเรียนการสอนรายภาค
เรียนใชเกณฑ 40 ชั่งโมงตอภาคเรียน มีคานํ้าหนักวิชาเทากับ 1 หนวยกิต จําแนกเปน 2 ระดับ ดังนี้
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) มุงเนนใหนักเรียนพัฒนาทักษะ
ทางดานความคิด ทักษะการแกปญหา รวมทั้งทักษะการใชชีวิตในยุคปจจุบัน จําแนกเปน 3 โปรแกรม ดังนี้
1.1 โปรแกรมทั ่ ว ไป กํ า หนดรายวิ ช าและรายวิ ช าเพิ ่ ม เติ ม ตามจุ ด เน น ของ
สถานศึกษา และกิจกรรมเพิ่มเติมที่เนนทางดานภาษา โดยมีเวลาเรียนวันละไมเกิน 6 ชั่วโมง
1.2 โปรแกรมเนน ความสามารถทางภาษา (Language Intensive Program :
LIP) กําหนดรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติมที่เนนภาษา โดยมีเวลาเรียนวันละไมเกิน 7 ชั่วโมง
1.3 โปรแกรมเนนความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (Science
And Mathematic Program : SAM) กําหนดรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติมที่เนนทางดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร โดยมีเวลาเรียนวันละไมเกิน 7 ชั่วโมง
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6) มุงเนนใหนักเรียนพัฒนาทักษะ
การคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะการใชชีวิต และทักษะการใชเทคโนโลยี จําแนกเปน 5 โปรแกรม ดังนี้
2.1 โปรแกรมอังกฤษ – สังคม กําหนดการเรียนและรายวิชาเพิ่มเติมที่เนนทางดาน
ภาษาตามความสนใจของนักเรียน มีเวลาเรียนวันละ 6 ชั่วโมง
2.2 โปรแกรมอั ง กฤษ – คณิ ตศาสตร กํ า หนดการเรี ยนรายวิ ช าเพิ ่ ม เติ ม ที ่ เน น
ทางดานคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ มีเวลาเรียนวันละ 6 ชั่วโมง
2.3 โปรแกรมวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร กําหนดการเรียนและรายวิชาเพิ่มเติมที่
เนนทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร มีเวลาเรียนวันละ 6 ชั่วโมง
2.4 โปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา (Language Intensive Program : LIP)
กําหนดรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติมที่เนนทางดานภาษาระดับกาวหนา ไดแก ภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุน ฝรั่งเศส
โดยมีเวลาเรียนวันละไมเกิน 7 ชั่วโมง
2.5 โปรแกรมเนนความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (Science And
Mathematic Program : SAM) กําหนดรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติมที่เนนทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ระดับกาวหนา โดยมีเวลาเรียนวันละไมเกิน 7 ชั่วโมง
3. หลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (International Education Program : IEP)
เปนหลักสูตรที่เรียนวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560 โดยมีการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ ยกเวน วิชาภาษาไทย และประวัติศาสตร
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4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิ ทยาลั ย (โครงการ วมว.) เริ ่ มดํ าเนิน โครงการตั้งแตป การศึกษา 2556 สําหรับ นักเรีย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เปนหลักสูตรการเรียนการสอนมุงเนนใหนักเรียนมีความโดดเดนดานทักษะการคิด
วิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดแกปญหาผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชศาสตรทางทะเลเปน
แหลงการเรียนรู ภายใตคติพจน คือ “สรางนักคิด ผลิตนักปราชญ ดวยศาสตรทางทะเล”
สาระและมาตรฐานการเรียนรู
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพาไดกําหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560 โดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรู ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู มีดังนี้
ภาษาไทย
สาระที่ 1 การอาน
มาตรฐาน ท 1.1
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาใน
การดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1
ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน ควา
อยางมีประสิทธิภาพ
สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1
สามารถเลื อ กฟ ง และดู อ ย า งมี ว ิ จ ารณญาณ และพู ด แสดงความรู  ความคิ ด
ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค
สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1
เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1
เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็น
คุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
คณิตศาสตร
สาระที่ 1 จํานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค 1.1
เขาใจความหลากหลายของการแสดงจํานวน ระบบจํานวน การดําเนินการของ
จํานวน ผลทึ่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ สมบัติของการดําเนินการ และนําไปใช
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มาตรฐาน ค 1.2
มาตรฐาน ค 1.3
สาระที่ 2
มาตรฐาน ค 2.1
มาตรฐาน ค 2.2
สาระที่ 3
มาตรฐาน ค 3.1
มาตรฐาน ค 3.2

เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลําดับและอนุกรม และ
นําไปใช
ใชนิพจน สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหาที่
กําหนดให
การวัดและเรขาคณิต
เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะแนนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด และ
นําไปใช
เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวาง
รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช
สถิติและความนาจะเปน
เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา
เขาใจหลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน และนําไปใช

สาระคณิตศาสตรเพิ่มเติม
สาระจํานวนและพืชคณิต
1. เขาใจความหลากหลายของการเเสดงจํานวน ระบบจํานวน การดําเนินการ
ของจํานวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ สมบัติของการดําเนินการ และ
นําไปใช
2. เขาใจและวิเคราะหเเบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลําดับและอนุกรม และ
นําไปใช
3. ใชนิพนธ สมการ อสมการและเมทริกซ อธิบายความสัมพันธ หรือชวยเเก
ปญหาที่กําหนด
สาระการวัดและเรขาคณิต
1. เขาใจเรขาคณิตวิเคราะห และนําไปใช
2. เขาใจเวกเตอร การดําเนินการของเวกเตอร และนําไปใช
สาระสถิติและความนาจะเปน
1. เขาใจหลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน และนําไปใช
สาระเเคลคูลัส
1. เขาใจลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน และปริพันธ
ของฟงกชัน และนําไปใช
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วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1
เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิ ตกับ
สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ การ
ถ า ยทอดพลั ง งาน การเปลี ่ ย นแปลงแทนที ่ ใ นระบบนิ เ วศ ความหมายของ
ประชากร ปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม
แนวทางในการอนุร ักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญ หาสิ่งแวดลอม
รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว 1.2
เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออก
จากเซลล ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ระบบตางๆ ของสัตวและมนุษย
ที่ทํางานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตางๆ ของ
พืชที่ทํางานสัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว 1.3
เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
สาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ
มาตรฐาน ว 2.1
เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของ
สสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
มาตรฐาน ว 2.2
เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงที่กระทําตอวัตถุ ลักษณะ
การเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุ รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว 2.3
เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของ
คลื่น ปรากฎการณที่เกี่ยวของกับเสียง/ แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนํา
ความรูไปใชประโยชน
สาระที่ 3 วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.1
เข า ใจองค ป ระกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิว ัฒ นาการของเอกภพ
กาแล็กซี ดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะที่สง ผล
ตอสิ่งมีชีวิต และการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.2
เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศ
และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
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สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1

มาตรฐาน ว 4.2

วิทยาศาสตรเพิ่มเติม
สาระชีววิทยา

เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตร
อื่นๆ เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม
เขาใจและใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอน
และเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทํางาน
และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม
1. เขาใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร
สารที่เปนองคประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลลของสิ่งมีชีวิต กลอง
จุลทรรศน โครงสรางและหนาที่ของเซลล การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
การแบงเซลล และการหายใจระดับเซลล
2. เข า ใจการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถายทอดยีน บนโครโมโซม
สมบัติและหนาที่ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
หลักฐานขอมูลและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร
ดี – ไวนเบิรก การเกิดสปชีสใหม ความหลากหลายทางชีวภาพ กําหนดของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธานรวมทั้งนําความรูไปใช
ประโยชน
3. เข า ใจส ว นประกอบของพืช การแลกเปลี่ย นแกส และคายนํ้าของพืช การ
ลํ า เลี ย งของพื ช การสั ง เคราะห ด  ว ยแสง การสื บ พั น ธุ  ข องพื ช ดอกและการ
เจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
4. เข า ใจการย อ ยอาหารของสั ต ว แ ละมนุ ษ ย รวมทั ้ ง การหายใจและการ
แลกเปลี่ยนแกสการลําเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุมกันของรางกาย
การขั บ ถ า ย การรับ รูและการตอบสนองการเคลื่ อนที ่ การสืบ พัน ธุและการ
เจริญเติบโต ฮอรโมนกับการรักษาดุลยภาพและพฤติกรรมของสัตว รวมทั้งนํา
ความรูไปใชประโยชน
5. เขาใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถายทอดพลั งงานและการ
หมุ น เวี ย นสารในระบบนิเ วศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ ย นแปลง
แทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศประชากรและรูปแบบการเพิ่มของประชากร
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สาระเคมี

สาระฟสิกส

ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญ หาและผลกระทบที่เกิดจากการใช
ประโยชน และแนวทางการแกไขปญหา
1. เขาใจโครงสรางอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะ
เคมี แ ละสมบั ต ิ ข องสาร แก ส และสมบั ต ิ ข องแก ส ประเภทและสมบั ต ิ ข อง
สารประกอบอินทรีย และพอลิมอรรวมทั้งการนําความรูไปใชประโยชน
2. เขาใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธในปฏิกิริยาเคมี อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด – เบส
ปฏิกิริยารีดอกซและเซลลเคมีไฟฟา รวมทั้งการนําความรูไปใชประโยชน
3. เขาใจหลักการทําปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หนวยวัดและการเปลี่ยน
หนวยการคํานวณปริมาณของสาร ความเขมขนของสารละลาย รวมทั้งการบูรณา
การความรู  และทักษะในการอธิบ ายปรากฎการณในชีว ิตประจําวัน และการ
แกปญหาทางเคมี
1. เขาใจธรรมชาติทางฟสิกส ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง
แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโนมถวงสากล แรงเสียดทาน สมดุล
กลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษพลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุ รักษ
โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโคงรวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
2. เขาใจการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกสอยางงาย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการ
ไดยินปรากฎการณที่เกี่ยวของกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฎการณที่เกี่ยวของ
กับแสงรวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
3. เขาใจแรงไฟฟาและกฎของคูล อมบ สนามไฟฟา ศักยไฟฟา ความจุ ไฟฟ า
กระแสไฟฟ า และกฎของโอห ม วงจรไฟฟ า กระแสตรง พลั ง งานไฟฟ า และ
กําลังไฟฟา การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปนพลังงานไฟฟา สนามแมเหล็ก แรง
แมเหล็กที่กระทํากับประจุไฟฟาและกระแสไฟฟาการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา
และกฎของฟาราเดย ไฟฟากระแสสลับ คลื่น แมเหล็กไฟฟาและการสื่อสาร
รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
4. เขาใจความสัมพันธของความรอนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร
สภาพยืดหยุนของวัสดุ และมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และ
หลักของอารคิมีดีส ความตึงผิวและแรงหนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และ
สมการแบรนูลลี กฎของแกส ทฤษฎีจลนของแกสอุดมคติและพลังงานในระบบ
ทฤษฎีอะตอมของโบร ปรากฎการณโฟโตอิเล็กทริกทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค
กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร ปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงานนิวเคลียร ฟสิกส
อนุภาค รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
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สาระโลก ดาราศาสตร 1. เขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัยและผลตอสิ่งมีชีวิต
และอวกาศ
และสิ่งแวดลอม การศึกษาลําดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการนําไปใช
ประโยชน
2. เขาใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียน
ของนํ้าในมหาสมุทร การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภู มิอากาศโลกและผลต อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมรวมทั้งการพยากรณอากาศ
3. เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ
กาแล็กซี ดาวฤกษ และระบบสุริยะ ความสัมพันธของดาราศาสตรกับมนุษยจาก
การศึกษาตําแหนงดาวบนทรงกลมฟาและปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ รวมทั้ง
การประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1
รูและเขาใจประวัติความสําคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตองยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข
มาตรฐาน ส 1.2
เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี และธํารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ
สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1
เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงามและธํารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคม
โลกอยางสันติสุข
มาตรฐาน ส 2.2
เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธํารงรักษา
ไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร
มาตรฐาน ส 3.1
เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคารวมทั้งเขาใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส 3.2
เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและ
ความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
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สาระที่ 4 ประวัติศาสตร
มาตรฐาน ส 4.1
เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใช
วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ
มาตรฐาน ส 4.2
เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพัน ธและ
การเปลี ่ ย นแปลงของเหตุ การณ อย างต อเนื่ อ ง ตระหนั กถึ ง ความสํ า คั ญ และ
สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน ส 4.3
เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรักความภูมิใจ
และธํารงความเปนไทย
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร
มาตรฐาน ส 5.1
เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตอกัน
ใช แ ผนที ่ แ ละเครื ่ อ งมื อ ทางภู ม ิ ศ าสตร ใ นการค น หา วิ เ คราะห สรุ ป ตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตรตลอดจนใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส 5.2
เข า ใจปฏิ ส ั มพั น ธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการ
สรางสรรควิถีการดําเนินชีวิต มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการจัดทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
มาตรฐาน พ 1.1
เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1
เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1
เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกมและกีฬา
มาตรฐาน พ 3.2
รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจําอย าง
สมํ่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนํ้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แขงขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1
เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค
และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1
ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชสาร
เสพติด และความรุนแรง
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ศิลปะ
สาระที่ 1 ทัศนศิลป
มาตรฐาน ศ 1.1

มาตรฐาน ศ 1.2

สาระที่ 2 ดนตรี
มาตรฐาน ศ 2.1

มาตรฐาน ศ 2.2
สาระที่ 3 นาฏศิลป
มาตรฐาน ศ 3.1

มาตรฐาน ศ 3.2

สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห
วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะ
อยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมเห็นคุณคา
งานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและ
สากล
เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคา
ดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของ
ดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล
เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคา
นาฏศิ ลป ถ า ยทอดความรู  สึ ก ความคิ ดอย า งอิ สระ ชื ่ นชม และประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน
เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเห็นคุณคา
ของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและ
สากล

การงานอาชีพ
สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1
เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
สาระที่ 2 การอาชีพ
มาตรฐาน ง 4.1
เขาใจ มีทักษะที่จําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพใชเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
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ภาษาตางประเทศ
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1
เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็น
อยางมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.2
มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก
และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต 1.3
นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการ
พูดและการเขียน
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1
เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใช
ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2
เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1
ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และ
เปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1
ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต 4.2
ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอการประกอบอาชีพ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผเู รียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม
มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยู
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา แบงเปน 3 กิจกรรม
ดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว
เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิด ตัดสินใจ คิด
แกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได อยางเหมาะสม
นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผปู กครองใน
การมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน
2. กิจกรรมนักเรียน
เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทํางาน
รวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน เอื้ออาทร และ
สมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวย
ตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ ปรับปรุงการทํางาน
เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของ ผูเรียน บริบทของ
สถานศึกษาและทองถิ่น
กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชน และรักษาดินแดน
2.2 กิจกรรมชุมนุม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผเู รียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่น ตามความ
สนใจในลั กษณะอาสาสมั คร เพื ่ อแสดงถึงความรับ ผิดชอบ ความดีงาม ความเสีย สละต อสั งคม มี จิต
สาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม
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โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เวลาเรียน

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
ม.2

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

คณิตศาสตร

200

200

200

160

160

160

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

80

80

80

80

80

80

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

120

120

120

120

120

120

O ประวัติศาสตร

40

40

40

40

40

40

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
160
(4 นก.)
40
(1 นก.)

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
160
(4 นก.)
40
(1 นก.)

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
160
(4 นก.)
40
(1 นก.)

240
(6 นก.)
240
(6 นก.)
240
(6 นก.)
320
(8 นก.)
80
(2 นก.)

120
(3 นก.)

120
(3 นก.)

120
(3 นก.)

240
(6 นก.)

80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
120
(3 นก.)
880
(22 นก.)
120

80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
120
(3 นก.)
880
(22 นก.)
120

80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
120
(3 นก.)
880
(22 นก.)
120

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
240
(6 นก.)
1,640
(41 นก.)
360
ไมนอยกวา
1,600
ชั่วโมง
80 (2 นก.)
รวม 3 ป
ไมนอยกวา
3,200
ชั่วโมง

ระดับประถมศึกษา

สาระการเรียนรู/กิจกรรม

O ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
O หนาทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และ
การดําเนินชีวิตในสังคม
O เศรษฐศาสตร
O ภูมิศาสตร

80

80

80

80

80

80

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

80

80

80

ศิลปะ

80

80

80

80

80

80

การงานอาชีพ

40

40

40

80

80

80

ภาษาตางประเทศ

40

40

40

80

80

80

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

840

840

840

840

840

840

O กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
O รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพรอมและจุดเนน
O หนาทีพ่ ลเมือง (เพิ่มเติม)

120

120

120

120

120

120

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ปละไมนอยกวา
200 ชั่วโมง

ปละไมนอยกวา 40 ชัว่ โมง
40

40

40

40

40

ไมนอยกวา 1,000 ชั่วโมง/ป

ม.3

ระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย
ม.4-6

40

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)
ไมนอยกวา
1,200 ชัว่ โมง/ป

40 (1 นก.)
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โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
โปรแกรมทั่วไป / โปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา* (JIP)
สาระการเรียนรู/กิจกรรม
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
O ประวัติศาสตร
O ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
O หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตในสังคม
O เศรษฐศาสตร
O ภูมิศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
O รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพรอมและจุดเนน
O กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
O กิจกรรมแนะแนว
- ลูกเสือ – เนตรนารี / ผูบําเพ็ญ
ประโยชน
- ชุมนุม
O กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
O หนาที่พลเมือง (เพิ่มเติม)
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน (จํานวนชั่วโมงตอป)
ระดับประถมศึกษา
ป.3
ป.4

ป.1

ป.2

200
200
80
120
(40)

200
200
80
120
(40)

200
200
80
120
(40)

(80)

(80)

(80)

80
80
40
40
840
ไมนอยกวา
40
120

80
80
40
40
840
ไมนอยกวา
40
120

80
80
80
80
840
ไมนอยกวา
40
120

120

120

120

ป.5

ป.6

160
160
80
120
(40)

160
160
80
120
(40)

160
160
80
120
(40)

(80)

(80)

(80)

80
80
80
80
80
80
80
80
840
840
ไมนอยกวา ไมนอยกวา
40
40
120
120
120

80
80
80
80
840
ไมนอยกวา
40
120

120

120

40

40

นอกเวลาเรียน
40

40

40
40
ไมนอยกวา 1,000 ชั่วโมง/ป

หมายเหตุ *โปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา (JIP) มีการจัดการเรียนรู โดยใชภาษาอังกฤษกับ
อาจารยชาวตางชาติในหลายวิชา วิชาหนาที่พลเมืองบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนบางสวนปฏิบัตินอกเวลาเรียน
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โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
โปรแกรมทั่วไป
สาระการเรียนรู / กิจกรรม

เวลาเรียน
(จํานวนคาบตอสัปดาหและจํานวนหนวยกิตตอภาคเรียน)
ม.1
ม.2
ม.3

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
คณิตศาสตร
3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4 (2 นก.)
4 (2 นก.)
O ประวัติศาสตร
1 (0.5 นก.)
1 (0.5 นก.)
O ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
O หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การดําเนินชีวิตในสังคม
3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
O เศรษฐศาสตร
O ภูมิศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
ศิลปะ
2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
การงานอาชีพ
2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
ภาษาตางประเทศ
3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
22 (11.0 นก.) 22 (11.0 นก.)
O รายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติม
5 (3.0 นก.)
5 (3.0 นก.)
O กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3
3
กิจกรรมแนะแนว
1
1
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ – เนตรนารี / ผูบําเพ็ญประโยชน
1
1
- ชุมนุม
1
1
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
นอกเวลาเรียน
นอกเวลาเรียน
O หนาที่พลเมือง (เพิ่มเติม)
1
1
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
30
30
หมายเหตุ 1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนบางสวนปฏิบตั ินอกเวลาเรียน
2. วิชาหนาที่พลเมืองบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
4 (2 นก.)
1 (0.5 นก.)

3 (1.5 นก.)

2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
3 (1.5 นก.)
22 (11.0 นก.)
5 (3.0 นก.)
3
1
1
1
นอกเวลาเรียน
1
30
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โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
โปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา (LIP)
สาระการเรียนรู / กิจกรรม

เวลาเรียน
(จํานวนคาบตอสัปดาหและจํานวนหนวยกิตตอภาคเรียน)
ม.1
ม.2
ม.3

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
คณิตศาสตร
3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4 (2 นก.)
4 (2 นก.)
O ประวัติศาสตร
1 (0.5 นก.)
1 (0.5 นก.)
O ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
O หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การดําเนินชีวิตในสังคม
3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
O เศรษฐศาสตร
O ภูมิศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
ศิลปะ
2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
การงานอาชีพ
2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
ภาษาตางประเทศ
3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
22 (11.0 นก.)
22 (11.0 นก.)
O รายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติม
8 (4.5 นก.)
8 (4.5 นก.)
O กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3
3
กิจกรรมแนะแนว
1
1
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ – เนตรนารี / ผูบําเพ็ญประโยชน
1
1
- ชุมนุม
1
1
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
นอกเวลาเรียน
นอกเวลาเรียน
O หนาที่พลเมือง (เพิ่มเติม)
1
1
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
33
33
หมายเหตุ 1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนบางสวนปฏิบตั ินอกเวลาเรียน
2. วิชาหนาที่พลเมืองบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
4 (2 นก.)
1 (0.5 นก.)

3 (1.5 นก.)

2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
3 (1.5 นก.)
22 (11.0 นก.)
8 (4.5 นก.)
3
1
1
1
นอกเวลาเรียน
1
33
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โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
โปรแกรมเนนความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (SAM)
สาระการเรียนรู / กิจกรรม

เวลาเรียน
(จํานวนคาบตอสัปดาหและจํานวนหนวยกิตตอภาคเรียน)
ม.1
ม.2
ม.3

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
คณิตศาสตร
3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4 (2 นก.)
4 (2 นก.)
O ประวัติศาสตร
1 (0.5 นก.)
1 (0.5 นก.)
O ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
O หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตในสังคม
3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
O เศรษฐศาสตร
O ภูมิศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
ศิลปะ
2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
การงานอาชีพ
2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
ภาษาตางประเทศ
3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
22 (11.0 นก.)
22 (11.0 นก.)
O รายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติม
8 (4.5 นก.)
8 (4.5 นก.)
O กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3
3
กิจกรรมแนะแนว
1
1
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ – เนตรนารี / ผูบําเพ็ญประโยชน
1
1
- ชุมนุม
1
1
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
นอกเวลาเรียน
นอกเวลาเรียน
O หนาที่พลเมือง (เพิ่มเติม)
1
1
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
33
33
หมายเหตุ 1.กิจกรรมพัฒนาผูเรียนบางสวนปฏิบตั ินอกเวลาเรียน
2.วิชาหนาที่พลเมืองบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
3 (1.5 นก.)
4 (2 นก.)
1 (0.5 นก.)

3 (1.5 นก.)

2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
3 (1.5 นก.)
22 (11.0 นก.)
8 (4.5 นก.)
3
1
1
1
นอกเวลาเรียน
1
33
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โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
โปรแกรมทั่วไป
สาระการเรียนรู / กิจกรรม
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
O ประวัติศาสตร
O ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
O หนาทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตในสังคม
O เศรษฐศาสตร
O ภูมิศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
O รายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติม

เวลาเรียน
(จํานวนคาบตอสัปดาหและจํานวนหนวยกิตตอภาคเรียน)
อังกฤษ – สังคม
อังกฤษ – คณิต
วิทย - คณิต
2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
3 (1.5 นก.)
4/6 ภาคเรียน
1 (0.5 นก.)
4 ภาคเรียน

2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
3 (1.5 นก.)
4/6 ภาคเรียน
1 (0.5 นก.)
4 ภาคเรียน

2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
2 (1.0 นก.)
3 (1.5 นก.)
4/6 ภาคเรียน
1 (0.5 นก.)
4 ภาคเรียน

3 (1.5 นก.)

3 (1.5 นก.)

3 (1.5 นก.)

1 (0.5 นก.)
1 (0.5 นก.)
1 (0.5 นก.)
2 (1.0 นก.)
14x4 ภาคเรียน+
15x2 ภาคเรียน

1 (0.5 นก.)
1 (0.5 นก.)
1 (0.5 นก.)
2 (1.0 นก.)
14x4 ภาคเรียน +
15x2 ภาคเรียน

14x4 ภาคเรียน+
15x2 ภาคเรียน

14x4 ภาคเรียน +
15x2 ภาคเรียน

2
1

1 (0.5 นก.)
1 (0.5 นก.)
1 (0.5 นก.)
2 (1.0 นก.)
21x1 ภาคเรียน+
12x3 ภาคเรียน+
11x2 ภาคเรียน
14x1 ภาคเรียน
7x1 ภาคเรียน +
16x3 ภาคเรียน+
14x1 ภาคเรียน
17x1 ภาคเรียน
2
1

1

1

นอกเวลาเรียน
1
30

นอกเวลาเรียน
1
30

O กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2
O กิจกรรมแนะแนว
1
O กิจกรรมนักเรียน
- รักษาดินแดน
1
- ชุมนุม
O กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
นอกเวลาเรียน
O หนาทีพ่ ลเมือง (เพิ่มเติม)
1
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
30
หมายเหตุ 1. ม. 4 – 6 เรียนสังคมศึกษาฯ 6 ภาคเรียน และเรียนประวัติศาสตร 4 ภาคเรียน
2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนบางสวนปฏิบตั นิ อกเวลาเรียน
3. วิชาหนาที่พลเมืองบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
โปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา (LIP)
สาระการเรียนรู / กิจกรรม

เวลาเรียน
(จํานวนคาบตอสัปดาห และจํานวนหนวยกิต
ตอภาคเรียน)
ม.4 - 6

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
2 (1.0 นก.)
คณิตศาสตร
2 (1.0 นก.)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2 (1.0 นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3 (1.5 นก.) 4/6 ภาคเรียน
1 (0.5 นก.) 4 ภาคเรียน
O ประวัติศาสตร
O ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
2 (1.0 นก.)
O หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตในสังคม
O เศรษฐศาสตร
O ภูมิศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
1 (0.5 นก.)
ศิลปะ
1 (0.5 นก.)
การงานอาชีพ
1 (0.5 นก.)
ภาษาตางประเทศ
2 (1.0 นก.)
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
14x4 ภาคเรียน + 13x2 ภาคเรียน
O รายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติม
17x4 ภาคเรียน + 18x2 ภาคเรียน
O กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2
กิจกรรมแนะแนว
1
กิจกรรมนักเรียน
1
- รักษาดินแดน
- ชุมนุม
O กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
นอกเวลาเรียน
O หนาที่พลเมือง (เพิ่มเติม)
1
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
33
หมายเหตุ 1. ม. 4 – 6 เรียนสังคมศึกษาฯ 6 ภาคเรียน และเรียนประวัติศาสตร 4 ภาคเรียน
2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนบางสวนปฏิบัตินอกเวลาเรียน
3. วิชาหนาที่พลเมืองบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
โปรแกรมเนนความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (SAM)
สาระการเรียนรู / กิจกรรม

เวลาเรียน
(จํานวนคาบตอสัปดาห และจํานวนหนวยกิตตอภาคเรียน)
ม.4 - 6

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
2 (1.0 นก.)
คณิตศาสตร
2 (1.0 นก.)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12 (6.0 นก.) 1 ภาคเรียน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3 (1.5 นก.) 4/6 ภาคเรียน
O ประวัติศาสตร
1 (0.5 นก.) 4 ภาคเรียน
O ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
O หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
2 (1.0 นก.)
การดําเนินชีวิตในสังคม
O เศรษฐศาสตร
O ภูมิศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
1 (0.5 นก.)
ศิลปะ
1 (0.5 นก.)
การงานอาชีพ
1 (0.5 นก.)
ภาษาตางประเทศ
2 (1.0 นก.)
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
9x1 ภาคเรียน + 12x3 ภาคเรียน + 14x1 ภาคเรียน + 11x1 ภาคเรียน
O รายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติม
10x1 ภาคเรียน + 19x3 ภาคเรียน 17x1 ภาคเรียน + 20x1 ภาคเรียน
O กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2
O กิจกรรมแนะแนว
1
O กิจกรรมนักเรียน
- รักษาดินแดน
1
- ชุมนุม
O กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
นอกเวลาเรียน
O หนาที่พลเมือง (เพิ่มเติม)
1
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
33
หมายเหตุ 1. ม. 4 – 6 เรียนสังคมศึกษาฯ 6 ภาคเรียน และเรียนประวัติศาสตร 4 ภาคเรียน
2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนบางสวนปฏิบัตินอกเวลาเรียน
3. วิชาหนาที่พลเมืองบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สวนที่ 4 ขอมูลบุคลากร ผลงานนักเรียน และขอมูลการศึกษาตอ
ขอมูลการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากร ประจําปการศึกษา 2563
อบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
15 พฤษภาคม
อบรม เรื่อง “หลักสูตร
2563
กิจกรรมคณิตศาสตร
ระดับประถม
(สาระที่ 1)”
30 พฤษภาคม
อบรม เรื่อง “หลักสูตร
2563
กิจกรรมคณิตศาสตร
ระดับประถม
(สาระที่ 3)”
31 พฤษภาคม
อบรม เรื่อง
2563
“นาฏยกรรมสยาม :
โซน”
13-21 มิถุนายน
อบรม เรื่อง
2563
“SUPERRAINOVATOR
(Trainer’s Lab
รุนที่ 3) FACE 2
FACE”
19 กรกฎาคม
ฝกอบรมโครงการ
2563
“Super Innovator”
(Traner’s Lab รุนที่ 3)
Face 2 Face Day
เตรียมสูการสราง
หองเรียนนวัตกรรม
15 สิงหาคม 2563 สัมมนา เรื่อง “การ
ปฏิวัติการศึกษาไทย
ผานกลไกทาง
กฎหมาย”
วัน เดือน ป

หนวยงานที่จัด/สถานที่

รายชื่อผูเขารวม

ออนไลน

อ.รัชดาภรณ มูลนะ

ออนไลน

อ.รัชดาภรณ มูลนะ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จ.กรุงเทพมหานคร

นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย

ออนไลน

ดร.สิริยุพิน ศุภธนัชภัคชนา
อ.ปยะธิดา วรญาโณปกรณ
อ.ทรงกรด แกวศรีนวล

สํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ

ดร.สิริยุพิน ศุภธนัชภัคชนา
อ.ปยะธิดา วรญาโณปกรณ
อ.ทรงกรด แกวศรีนวล

หองประชุมครุสภา
จ.กรุงเทพมหานคร

อ.ศุภชัย สมนวล
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วัน เดือน ป
15 สิงหาคม 2563

19 สิงหาคม 2563

22 สิงหาคม 2563

22 สิงหาคม 2563

22-24 สิงหาคม
2563

23 สิงหาคม 2563

อบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
อบรม เรื่อง “หลักสูตร
เรียนรูการคิดเชิง
คํานวณดวยกิจกรรม
ที่ไมใชคอมพิวเตอร”
เขารวมโครงการประชุม
ชี้แจงใหความรูงาน
ประกันสังคม ประจําป
2563
สัมมนา เรื่อง “การสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อ
เขาศึกษาในคณะ
ดุริยางคศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต
(SU-TCAS)
อบรม เรื่อง “หลักสูตร
ฝกคิดคลองและคิด
ยืดหยุนทางคณิตศาสตร
ดวยปญหาปลายเปด
อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง
“หลักสูตรการ
ตรวจขอสอบอัตยับ
สําหรับครูผูสอนวิชา
ภาษาไทย” ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
อบรม เรื่อง “หลักธรรม
ในการทํางานและขีวิต
ประจําวัน”

หนวยงานที่จัด/สถานที่

รายชื่อผูเขารวม

สถาบันสงเสริมการสอน
อ.รัชดาภรณ มูลนะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สสวท./
จ.กรุงเทพมหานคร
สํานักงานประกันสังคม
นางสาวเกศินี เชื้อสวัสดิ์
จ.ชลบุรี/
โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
จ.ชลบุรี
Application Zoom
อ.โอภาส สุวรรณโพธิ์

ออนไลน

อ.รัชดาภรณ มูลนะ

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคกร
มหาชน) / หองประชุมคอน
เวนชั่น โรงแรมเดอะ
พาลาสโซ รัชดา จังหวัด
กรุงเทพฯ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา/
จ.ชลบุรี

อ.สุรตา หวานสนิท
อ.พิชชานันท สังขเสือโพธิ์

อ.ศศิวงศ พูลพิพัฒน
อ.จีรสุดา เปลี่ยนสมัย
อ.สุรตา หวานสนิท
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วัน เดือน ป

อบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน

24 สิงหาคม 2563 อบรม เรื่อง “การฝก
เพื่อพัฒนาการ
เจริญเติบโตในวัยเด็ก
และโภชนาการสําหรับ
นักกีฬา”
25 สิงหาคม 2563 อบรม เรื่อง “โควิด 19
และระบาดวิทยา”
27-28 สิงหาคม
อบรม เรื่อง “การ
2563
พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน โดยกูเกิ้ล
คลาสรูม” และ “การ
พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน โดย
ไมโครซอฟตทีม”
6 กันยายน 2563 อบรม เรื่อง “โควิด 19
และระบาดวิทยา”
10-11 กันยายน
สัมมนาทางวิชาการ
2563
เรื่อง การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอน ครั้งที่ 6 “RDI for
Disruptive
Education : การวิจัย
พัฒนา และนวัตกรรม
ในยุคการพลิกผันทาง
การศึกษา”

หนวยงานที่จัด/สถานที่

ศูนยฝกกีฬาคนพิการ
แหงชาติ
จ.สุพรรณบุรี

รายชื่อผูเขารวม
อ.สุภิญญา พั่วโพธิ์
อ.ภัทราดา เอี่ยมบุญฤทธิ์
อ.ชนิศร เพ็ชรฉนวน
ดร.ปนัดดา จูเภาล

ออนไลน

ผศ.ทนงศักดิ์ ประสบกิตติคุณ

โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา/
จ.ชลบุรี

อ.จีรสุดา เปลี่ยนสมัย
อ.คณิตา จูตะเสน
อ.สุภิญญา พั่วโพธิ์
อ.ศศิวงศ พูลพิพัฒน
อ.รัฐพล กัลพล

ออนไลน

อ.ฉัตรสุดา เดชศรี

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ผศ.อิทธิเดช นอยไม
มหาวิทยาลัยมหิดล /
โรงแรมวินเซอรสวีท
จ.กรุงเทพมหานคร
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อบรม ประชุม สัมมนา
หนวยงานที่จัด/สถานที่
ศึกษาดูงาน
16 กันยายน 2563 อบรม เรื่อง “การ
หองประชุม
คนพบศักยภาพตนเอง ดร.เสนาะ อูนากูล
ของนักเรียน”
โรงเรียนชลราษฎรอํารุง
จ.ชลบุรี
19-20 กันยายน
อบรมสัมมนา เรื่อง
ออนไลน
2563
“จัดการประชุมทาง
วิชาการออนไลนของ
คุรุสภา ประจําป 2563
ในหัวขอ New
Learning in
Disruptive Era:
การเรียนรูใหมในยุค
พลิกผัน”
20 กันยายน 2563 อบรม เรื่อง “หลักสูตร ออนไลน
สงเสริมการรูเทาทันสื่อ
สารสนเทศ และดิจิทัล
เฝาระวังและใชสื่ออยาง
สรางสรรคในมิติ
วัฒนธรรม”
20 กันยายน 2563 อบรม เรื่อง “กาวแรก ออนไลน
สูการสรางคุณคาดวย
ขอมูล”
20 กันยายน 2563 อบรม เรื่อง “ความรู
ออนไลน
เรื่องตาสําหรับ
ประชาชน" Eye for
all”
25 กันยายน 2563 ประชุมเกี่ยวกับแนว
ออนไลน
ทางการทําความรวมมือ
ระหวางวิทยาลัยดุสิต
วัน เดือน ป

รายชื่อผูเขารวม
อ.เพ็ญพรรณ อภิรติวานนท
ดร.วลัยทิพย ธีริศราวิชชากร
อ.คณิตา จูตะเสน
ผศ.ดร.ระพิน ชูชื่น
อ.ศุภชัย สมนวล
อ.ภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์

อ.โอภาส สุวรรณโพธิ์

อ.โอภาส สุวรรณโพธิ์

อ.โอภาส สุวรรณโพธิ์

อ.คณิตา จูตะเสน
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วัน เดือน ป

28-30 กันยายน
2563
3 ตุลาคม 2563

อบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
ธานี และโรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา
อบรม เรื่อง “การ
ฝกอบรมทบทวนจิต
อาสา 904 (Upgrad)”
อบรม เรื่อง “การ
เจาะลึกการจัดกิจกรรม
สําหรับเด็กปฐมวัย
ในยุค New Normal”

9-11 ตุลาคม 2563 อบรม เรื่อง “ฝกอบรม
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ
เหลาสมุทร ขั้นความรู
ชั้นตน”

หนวยงานที่จัด/สถานที่

โรงเรียนจิตอาสา
พระราชทาน (วิภาวดี)
จ.กรุงเทพมหานคร
หองทีเคแกรนดคอนเวนชั่น
โรงแรม TK PALACE
HOTEL & CONVENTION
จ.กรุงเทพมหานคร

ศูนยพัฒนาบุคลากร
ทางการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจกรรมเยาวชน
“กฐิน กุยยกานนท”
จ.สมุทรปราการ

รายชื่อผูเขารวม

ดร.สิริยุพิน ศุภธนัชภัคชนา

อ.ธันยสิตา ศิรอมรเสถียร
อ.นัตยา ทองคง
อ.ปวลี เสมอวงษ
อ.วรวรรณ ศรีสุทธินันทน
อ.บุญทิม ฐิติวร
อ.พันทิวา ฐานคร
อ.สุภาภรณ สิงหทอง
อ.ธิมาพร ปลองทอง
อ.กรกช เงินดี
อ.วรรธนา นันตาเขียน
อ.กุลภัสสรณ ตั้งศิริวัฒนากุล
อ.สมภพ จันทรเงิน
อ.ทัศวรรณ เอี่ยมวิไล
อ.พรพราว ทองจรูญ
รศ.ดร.ตฤณ กิตติการอําพล
อ.เพ็ญพรรณ อภิรติวานนท
อ.โอภาส สุวรรณโพธิ์
อ.เสกสันต จันทรสม
ดร.มนัส จอมปรุ
อ.ปริยวัฒน ปุระวัฒนานนท
อ.มารีเตส แรนเต คารรีออน
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อบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
17 ตุลาคม 2563 อบรม เรื่อง “หลักสูตร
สรางสรรคเกการศึกษา
ดวยโปรแกรม
PowerPoint 3”
20 ตุลาคม 2563 ประชุม เรื่อง
“เตรียมการแขงขันกีฬา
ขาวหลามเกมส”
21 ตุลาคม 2563 Seminar on
Distinctive for Basic
Education
29 ตุลาคม 2563 ประชุม เรื่อง “การ
ประเมินผลตอบแทน
จากการลงทุนและ
การประเมิน
ผลตอบแทนเชิงสังคม
จากการลงทุนที่เกิดขึ้น
จากการวิจัย”
31 ตุลาคม 2563 อบรมหลักสูตร เรื่อง
“เทคนิคการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร ป.6 ป
การศึกษา 2563”
5 พฤศจิกายน
อบรมเชิงปฏิบัติการ
2563
เรื่อง “การสรางและ
ออกแบบ Infographic
เบื้องตน”
15-21 พฤศจิกายน อบรม เรื่อง “การ
2563
ฝกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ
วัน เดือน ป

หนวยงานที่จัด/สถานที่

รายชื่อผูเขารวม

ออนไลน

อ.รัชาดาภรณ มูลนะ

อาคารสนามกีฬาเทศบาล
เมืองแสนสุข
จ.ชลบุรี
Online
(Kunming China)

อ.สมภพ จันทรเงิน
อ.ณรงคฤทธิ์ โควัน

อาคารประยูร
จินดาประดิษฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา
จ.ชลบุรี

ผศ.ดร.นฤทธิ์ วัฒนภู

ออนไลน

อ.รัชดาภรณ มูลนะ

สํานักคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยบูรพา
จ.ชลบุรี

ดร.วิโรฒน ชมภู
อ.สิริลักษณ แสงจันทรา

คายลูกเสือวชิราวุธ
จ.ชลบุรี

ผศ.ดร.ตฤณ กิตติการอําพล
ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
อ.โอภาส สุวรรณโพธิ์

ดร.สิริยุพิน ศุภธนัชภัคชนา
ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
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วัน เดือน ป

17-20 พฤศจิกายน
2563

23 พฤศจิกายน
2563

13 ธันวาคม 2563

25 ธันวาคม 2563
– 21 มกราคม
2564

21 มกราคม 2564

อบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
หลักสูตรผูกํากับลูกเสือ
สามัญรุนใหญ
ขั้นความรูชั้นสูง
(A.T.C.)”
อบรม เรื่อง “การฝก
อบรมบุคลาการทางการ
ลูกเสือเหลาอากาศ
วิชาเฉพาะเหลาอากาศ
ชั้นตน”
อบรม เรื่อง “ชวนครู
อนุบาลมาสนุกคิดสนุก
ทํา Active Learning
for Kidderten”
อบรม เรื่อง “แนว
ทางการยกระดับ GPAS
5 Steps สูการพัฒนา
นวัตกรรมกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี”
อบรม เรื่อง “BUU
NOC Technology
Updates สําหรับผูดูแล
ระบบเครือขายภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา”
อบรม เรื่อง “การใชงาน
ระบบ e – Learning
(BUU LMS) ระดับสูง”

หนวยงานที่จัด/สถานที่

รายชื่อผูเขารวม

ศูนยฝกสโมสร
อ.เสกสัน จันทรสม
ลูกเสืออากาศ
อ.ปริยวัฒน ปุระวัฒนานนท
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 ดร.มนัส จอมปรุ
จ.กรุงเทพมหานคร
โรงแรม The Palazzo
Bangkok

อ.ปวลี เสมอวงษ
อ.พันทิวา ฐานคร

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.) เขตดุสิต
จ.กรุงเทพมหานคร
(ออนไลน)

อ.พรจันทร สั่งการ

ผานระบบออนไลนดวย
Microsoft Teams

คุณกวิน กลิ่นกุหลาบทอง
คุณธนากร ภักดีคํา

ออนไลน

ผศ.ทนงศักดิ์ ประสบกิตติคุณ
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อบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
25 มกราคม 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “รอบรูเรื่องการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยแบบออนไลน
กับ GPAS 5 STEPS
ในวิถีใหม วิถีคุณภาพ
(New Normal) ระดับ
มัธยมศึกษา”
17 กุมภาพันธ
อบรม เรื่อง “การใขงาน
2564
หองสมุดอัตโนมัติ
MyLib.”
26-28 มีนาคม
อบรมกิจกรรม “คนหา
2564
คําตอบ ตนกําเนิดปลา
นิลจิตลดา ทองพาสาน
แลนดมารคใหมเมืองสี่
แควสักการะเทพเจา
ปากนํ้าโพ เรียนรูวิธี
เกษตรผสมผสาน
มูลนิธิชัยพัฒนา”
17 เมษายน 2564 อบรม เรื่อง “ตะลุยเวป
ไซตและแอปพลิเคชั่น
เพื่อพัฒนาการสอน
คณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา”
17 เมษายน 2564 อบรมหลักสูตร “การ
สอน บวก ลบ คูณ หาร
จํานวนเต็มใหอยูหมัด
แบบไมขัดความรูสึก”
วัน เดือน ป

หนวยงานที่จัด/สถานที่
ออนไลน

รายชื่อผูเขารวม
อ.กอบกุล ใจกวาง

สํานักหอสมุด
คุณธีรศักดิ์ โชตะนา
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี คุณจุฑามาส ดิสริยะกุล
จ.นครสวรรค

อ.วรรธนา นันตาเขียน

ออนไลน

อ.รัชดาภรณ มูลนะ

ออนไลน

อ.รัชดาภรณ มูลนะ
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วัน เดือน ป
22-23 เมษายน
2564

อบรม ประชุม สัมมนา
หนวยงานที่จัด/สถานที่
ศึกษาดูงาน
ออนไลน
ประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตรในโรงเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 24
(วทร.247 ในรูปแบบ
ออนไลน)

รายชื่อผูเขารวม
ดร.สิริยุพิน ศุภธนัชภัคชนา
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ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาดานวิชาการแกบุคลากร
ปการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ไดจัดสรรทุนอุดหนุน
การทําวิจัย เพื่อพัฒนาดานวิชาการแกบุคลากรสายการสอน ดังนี้
ลําดับที่
ชื่อผูขอทุน
เรื่อง
จํานวนเงิน
1 จ.ส.อ.กรกฎ กิตติภูมิภักดี
การพัฒนาทักษะการจําคําศัพท
35,000
ภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคการวาด
ภาพ (Drawing) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
2 อาจารยอรวรา บัวผา
การศึกษาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
50,000
เพื่อสรางสรรคศิลปะการแสดง
เนื่องในการแขงขันกีฬาสาธิต
สามัคคี ครั้งที่ 45
3 ดร.ภคมน ทิพยเนตร
การจัดการเรียนการสอน
50,000
วิทยาศาสตรเชิงรุก (Active
Learning) เพื่อความตระหนักตอ
สิ่งแวดลอมทางทะเล
4 อาจารยทัศไนย นิธิประทีป
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
40,000
เรียนรูทักษะการอานและคําศัพท
ภาษาอังกฤษโดยใชแนวคิด VARK
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4
50,000
5 ดร.สิริยุพิน ศุภธนัชภัคชนา
การประเมินโครงการความรวมมือ
ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
ทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรมระหวางโรงเรียน
สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียน
ภาษาตางประเทศคุนหมิงมณฑล
ยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ลําดับที่
ชื่อผูขอทุน
6 ดร.มนัส จอมปรุ

7

ดร.ประวีณ สุทธิสงา

เรื่อง
การศึกษาฮูปแตมอีสานกลาง เพื่อ
การสรางสรรคจิตรกรรมรวมสมัย
ชุดพระเวชสันดรชาดก
การสรางแบบทดสอบทักษะการ
ขวางลูกซอฟทบอลในระดับ
มัธยมศึกษา

จํานวนเงิน
50,000

50,000
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ผลงานนักเรียนที่สรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน
ปการศึกษา 2563 นักเรียนของโรงเรียนไดสรางผลงาน และเขารวมการแขงขันทางดานวิชาการ
และกีฬา สามารถสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน ดังนี้
ระยะเวลา
6 มิถุนายน 2563

ชื่อ – สกุล
ด.ญ.กัญญาภัทร จีบแกว
ป.2/5

6 มิถุนายน 2563

ด.ญ.ภัทรกร จันทรเฉิด
ป.5/4

13 กรกฎาคม 2563

ด.ช.ภพธรรม ศรีวงษ
ม.1/6

3 สิงหาคม 2563

ด.ญ.นภัทร กิ่งนรา
ม.1 IEP

9 สิงหาคม 2563

ด.ญ.ภัทรกร จันทรเฉิด
ป.5/4

9 สิงหาคม 2563

ด.ญ.วริศรา กุลดี
ป.5/4

รายการ
การแขงขันเตนในระดับ
นานาชาติรายการ UDO
World Virtual Online
Solo Competition
2020
การแขงขันเตนในระดับ
นานาชาติรายการ UDO
World Virtual Online
Solo Competition
2020
การแขงขันเทนนิส
เยาวชน รายการ PTT –
ลอนเทนนิสพัฒนาฝมือ
ครั้งที่ 2 ภาคกลาง
ประจําป 2563
การแขงขันเปยโนระดับ
นานาชาติ รายการ
OSAKA International
Music Competition
2020
การแขงขันรายการเตน
UDO Thailand
Competition Online
2020
การแขงขันรายการเตน
UDO Thailand
Competition Online
2020

สถานที่
แขงขันแบบ
Online

รางวัล
รางวัล 2nd Place
ประเภท Solo
รุนอายุไมเกิน 8 ป

แขงขันแบบ
Online

รางวัล 4nd Place
ประเภท Solo
รุนอายุไมเกิน 12 ป

ศูนยพัฒนากีฬา รางวัลชนะเลิศ
เทนนิสแหงชาติ รายการเยาวชน
เมืองทองธานี
ชายเดีย่ ว รุนอายุ
ไมเกิน 14 ป
แขงขันแบบ
Online

ไดรับรางวัล Gold
Prize รุน Section
3 Free Program
Junior Course

แขงขันแบบ
Online

รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภท Quad
รุนอายุไมเกิน 12 ป

แขงขันแบบ
Online

รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภท Quad
รุนอายุไมเกิน 16 ป
และรางวัล 4th
Place ประเภท
Solo รุนอายุไมเกิน
12 ป
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ระยะเวลา
16 สิงหาคม 2563

ชื่อ – สกุล
ด.ญ.ศศิณัฏฐ อินตะสงค

25-30 สิงหาคม 2563 ด.ญ.ลภัสรดา ไชยรักษ
ป.3/5

25-30 สิงหาคม 2563 น.ส.พรรัตนชนก งามกิจเจริญลาภ
ม.4/9

27 สิงหาคม –
6 กันยายน 2563

ด.ญ.ฐิติพร คงเจริญโชค
ป.6/2
ด.ญ.กัลยธาพร คุณาคมทรัพย
ป.6/1
ด.ญ.พรรณรัตน พานทอง
ป.6/1
ด.ญ.กานตสินี สุวรรณพันธ
ป.5/1
ด.ญ.ชาลิดา จามิกรณ
ป.5/1
ด.ญ.ณัฐมน ชวงชุม
ป.5/3
ด.ญ.เบญจรัตน ศรุตวัฒนสกุล
ป.4/4
ด.ญ.ธัญชนก คุมยา
ป.4/4
ด.ญ.ศศิประภา พนมเขตต
ป.4/4
ด.ญ.กัญญนัท ระโหฐาน
ป.6/3

รายการ
การแขงขันหมากลอม
รายการ Harbor
Go Junior
Championship 2020
การแขงขันเตน Street
Dance ในรายการ
UDO WORLD
CHAMPIONSHIPS
2020
การแขงขันเตน Street
Dance ในรายการ
UDO WORLD
CHAMPIONSHIPS
2020
การแขงชันกีฬา
แฮนดบอล กีฬาระหวาง
โรงเรียน ประจําป
การศึกษา 2563

สถานที่
ศูนยการคา
ฮาเบอร พัทยา
จ.ชลบุรี

รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1
ประเภท High kyu

แขงขันแบบ
Online

รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1
ประเภทเดี่ยว
รุนอายุไมเกิน 10 ป
ระดับ Beginner
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1
ประเภทเดี่ยวและ
ประเภทคู
รุนอายุไมเกิน 18 ป
ระดับ Beginner
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2

แขงขันแบบ
Online

โรงเรียน
วัดราชโอรส
แขวงบางคอ
เขตจอมทอง
จ.กรุงเทพฯ
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29 สิงหาคม 2563

ชื่อ – สกุล
ด.ญ.ญาณิศา มาลัย
ป.6/3
ด.ญ.ศศิกานต จันทรพลอย
ป.6/3
ด.ญ.ณัฏฐชิชา ชลธารนนท
ป.6/3
ด.ญ.สิริวรรณ อะโน
ม.1/1
ด.ช.ทนุธรรม แซเอ็ง
ป.4 IEP

29 สิงหาคม 2563

ด.ญ.มิคุ อุเอะดะ
ม.1/2

29 สิงหาคม 2563

ด.ญ.วรันลักษณ ศิริรักษ
ม.1/7

29 สิงหาคม 2563

ด.ญ.ณนารถ จรัลทรัพย
ม.3/5

รายการ

การแขงขันเปยโน
ในกลุมประเทศยุโรป
รายการ Odin
International Music
Online Competition
2020
การแขงขันเปยโน
ในกลุมประเทศยุโรป
รายการ Odin
International Music
Online Competition
2020
การแขงขันเปยโน
ในกลุมประเทศยุโรป
รายการ Odin
International Music
Online Competition
2020
การแขงขันเปยโน
ในกลุมประเทศยุโรป
รายการ Odin
International Music
Online Competition
2020

สถานที่

รางวัล

แขงขันแบบ
Online

รางวัล 3nd Prize
ในรุนอายุ 9 – 10 ป
Category I PIANO
SOLO

แขงขันแบบ
Online

รางวัล 3nd Prize
ในรุนอายุ
13 – 14 ป
Category I PIANO
SOLO

แขงขันแบบ
Online

รางวัล 3nd Prize
ในรุนอายุ
13 – 14 ป
Category I PIANO
SOLO

แขงขันแบบ
Online

รางวัล
Honourable
Mention ในรุนอายุ
13 – 14 ป
Category I PIANO
SOLO
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1-5 กันยายน 2563

ชื่อ – สกุล
น.ส.กันติชา ลูกอินทร
ม.5/2

รายการ
การแขงขันกีฬา
แบดมินตัน รายการ
BANGKOK
BADMINTON 2020

3-15 กันยายน 2563

ด.ช.ภพธรรม ศรีวงษ
ม.1/6

12 กันยายน 2563

น.ส.ชลธิชา มูลออม

12 กันยายน 2563

น.ส.ธนพร รอบรู

12 กันยายน 2563

นายสรยุทธ รอบรู

12 กันยายน 2563

นายกฤตภัค ทองเนื้อออน

การแชงขันเทนนิส
เยาวชนเพื่อความ
ชนะเลิศแหง
ประเทศไทย ชิงถวย
พระราชทาน ครั้งที่ 58
ประจําป 2563
การแขงขันกีฬา
หมากลอมระหวาง
โรงเรียน ประจําป
การศึกษา 2563
โดยกรมพลศึกษา
การแขงขันกีฬา
หมากลอมระหวาง
โรงเรียน ประจําป
การศึกษา 2563
โดยกรมพลศึกษา
การแขงขันกีฬา
หมากลอมระหวาง
โรงเรียน ประจําป
การศึกษา 2563
โดยกรมพลศึกษา
การแขงขันกีฬา
หมากลอมระหวาง
โรงเรียน ประจําป
การศึกษา 2563
โดยกรมพลศึกษา

สถานที่
อาคารกีฬาเวสน
1 ศูนยเยาวชน
กรุงเทพ
มหานคร
(ไทย - ญี่ปุน)
ดินแดง
จ.กรุงเทพฯ
ศูนยพัฒนากีฬา
เทนนิสแหงชาติ
เมืองทองธานี
จ.นนทบุรี

รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 ประเภท
หญิงคูและประเภท
หญิงเดี่ยว
รุนอายุไมเกิน 16 ป

รางวัลชนะเลิศ
ประเภทเยาวชน
ชายเดี่ยว
รุนอายุไมเกิน 12 ป

สนามกีฬา
แหงชาติ
จ.กรุงเทพฯ

รางวัลชนะเลิศ
ประเภทบุคคลหญิง

สนามกีฬา
แหงชาติ
จ.กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2
ประเภทบุคคลหญิง

สนามกีฬา
แหงชาติ
จ.กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2
ประเภทบุคคลชาย

สนามกีฬา
แหงชาติ
จ.กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2
ประเภททีม
ทีมชาย
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12 กันยายน 2563

ชื่อ – สกุล
นายนฤสรณ ตอทวีทรัพย

รายการ
สถานที่
การแขงขันกีฬา
สนามกีฬา
หมากลอม กีฬาระหวาง แหงชาติ
โรงเรียน ประจําป
จ.กรุงเทพฯ
การศึกษา 2563
โดยกรมพลศึกษา

สนามกีฬา
แหงชาติ
จ.กรุงเทพฯ

รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2
ประเภททีมชายและ
ไดรับรางวัลอันดับ
ที่ 8 ในรุนอายุ
ไมเกิน 15 ป
ในรายการ MEIJIN
JUNIOR
THAILAND Official
Ranking
Certification of
2020
รางวัลรองชนะเลิศ
ประเภทบุคคลหญิง
รุนอายุไมเกิน 12 ป

15 กันยายน 2563

ด.ญ.ศศิณัฏฐ อินตะสงค
ป.4/5

19 กันยายน 2563

ด.ญ.ภัทรกร จันทรเฉิด
ป.5/4
ด.ญ.วริศรา กุลดี
ป.5/4
ด.ญ.ณธภร กังวานกิตติโชค
ป.6/2

19 กันยายน 2563

ด.ญ.กัญญาภัทร จีบเเกว
ป.2/5
ด.ญ.นิกษกวินทร จันทรเงิน
ป.3/2
ด.ญ.ศศิณัฏฐ อินตะสงค
ป.4/5

19-20 กันยายน
2563

ด.ช.ณบกร แกนภักดี
อ.1/1

การแขงขันกีฬา
หมากลอม กีฬาระหวาง
โรงเรียน ประจําป
การศึกษา 263
จัดโดยกรมพลศึกษา
การแขงขันเตนรายการ
To Be Number One
Teen Dancercise
Chonburi
Championship 2020
รองชิงชนะเลิศระดับ
จังหวัด
การแขงขันเตนรายการ
To Be Number One
Teen Dancercise
Chonburi
Championship 2020
รองชิงชนะเลิศระดับ
จังหวัด
การแขงขันจักรยาน
BMX ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จ

ศาลาประชาคม
เทศบาลเมือง
บานสวน
จ.ชลบุรี

ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ระดับจังหวัด
รุน Pre-Teenage
(อายุ 10 – 14 ป)

ศาลาประชาคม
เทศบาลเมือง
บานสวน
จ.ชลบุรี

ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2
รุน Junior
(อายุ 6 – 9 ป)

สนาม BMX
รางวัลชนะเลิศ
เฉลิมพระเกียรติ ประเภทจักรยาน
BMX รุน 4 ป ชาย
พระบรม
ราชานุเสาวรีย
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ชื่อ – สกุล

19-20 กันยายน
2563

ด.ญ.พัชรพร พันธุโม
อ.2/1

19-20 กันยายน
2563

ด.ญ.ชมพูนุช พิบูลยอนันต
ป.5/4
ด.ช.วีรชาติ วสิกรัตน
ป.5/4

19-20 กันยายน
2563

ด.ช.นราธิป ไมตรีจติ
ป.5/3
ด.ช.กวี ดีรักษา
ป.5/3

19-20 กันยายน
2563

ด.ช.ปภพ สุขวิสุทธิ์
ป.6/2
ด.ช.ธนทัต ธาราดล
ป.6/2

19-20 กันยายน
2563

ด.ช.ณัทกฤช ชูผลสิริกุล
ป.6/2
ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ เตชะมา
ป.6/2

30 กันยายน 2563

นายศวัส แสนเยีย
ม.6/8

รายการ
พระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
การแขงขันจักรยาน
BMX ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
การแขงขันเขียน
โปรแกรมควมคุม
หุนยนต รายการ mBot
Beta 02 Online
Competition
การแขงขันเขียน
โปรแกรมควมคุม
หุนยนต รายการ mBot
Beta 02 Online
Competition
การแขงขันเขียน
โปรแกรมควมคุม
หุนยนต รายการ mBot
Beta 02 Online
Competition
การแขงขันเขียน
โปรแกรมควมคุม
หุนยนต รายการ mBot
Beta 02 Online
Competition
การแขงขันวายนํ้าใน
การแขงขันกีฬาระหวาง

สถานที่
พระยาลิไท
จ.สุโขทัย

รางวัล

สนาม BMX
เฉลิมพระเกียรติ
พระบรม
ราชานุเสาวรีย
พระยาลิไท
จ.สุโขทัย

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภท
BMX Racing
รุนอายุไมเกิน 5 ป
หญิง

แขงขันแบบ
Online

รางวัลเหรียญทอง

แขงขันแบบ
Online

รางวัลเหรียญเงิน
และรางวัลแกไข
ปญหายอดเยี่ยม

แขงขันแบบ
Online

รางวัลเหรียญเงิน

แขงขันแบบ
Online

รางวัลเหรียญเงิน

มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ

รางวัลชนะเลิศ
รายการฟรีสไตล
50 เมตร
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ชื่อ – สกุล

3-5 ตุลาคม 2563

ด.ช.ภพธรรม ศรีวงษ
ม.1/6

4 ตุลาคม 2563

ด.ญ.พิชญธิดา สุวรรณโพธิ์
ป.3/2
ด.ญ.ญาณิจษา มารแชล
ป.3/4
ด.ญ.เอมมี่ลู อรนลิน ดิวกริด
ป.3/5
ด.ญ.กชพรรณ รัตนกิจกมล
ม.1/7
ด.ญ.สาธิดา ประสานตรี
ม.1/7
ด.ช.ภูริ บันลือศักดิ์
ม.2/6
ด.ญ.ขรินทรทิพย รัตนโรจน
ม.1/6
ด.ญ.กชพรรณ รัตนกิจกมล
ม.1/7
ด.ช.ภูริ บันลือศักดิ์
ม.2/6
ด.ญ.กมลชนก สินาโรจน
ม.2/6
ด.ญ.ชนัญธิดา พุมดอกไม
ม.3/6

4 ตุลาคม 2563

4 ตุลาคม 2563

รายการ
โรงเรียนทีส่ วนกลางและ
สวนภูมภิ าค รุนอายุ
ไมเกิน 18 ป ประจําป
2563 รอบคัดเลือก
ตัวแทนระดับจังหวัด
ชลบุรี
การแขงขันกีฬาเทเบิ้ล
เทนนิส ในรายการ PTT
– ลอนเทนนิสพัฒนา
ฝมือ ประจําป 2563
ภาคกลาง ครั้งที่ 4
การแขงขันเตน Cover
Dance ในรายการ
Marina Wonder Star
Ch
allenge Season 4
การแขงขันในโครงการ
ประเมินและพัฒนา
สูความเปนเลิศทาง
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ประจําป
พ.ศ. 2563 (TEDET)
การแขงขันในโครงการ
ประเมินและพัฒนา
สูความเปนเลิศทาง
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ประจําป
พ.ศ. 2563 (TEDET)

สถานที่
วิทยาลัยเขต
ชลบุรี จ.ชลบุรี

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รายการผีเสื้อ 50
เมตร ชาย

สนามเทนนิส
ศูนยพัฒนากีฬา
เทนนิสแหงชาติ
เมืองทองธานี
จ.นนทบุรี
ศูนยการคา
เซ็นทรัลมารีนา
พัทยา จ.ชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ
ประเภทชายเดี่ยว
อายุไมเกิน 14 ป

ศูนยสอบ
โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา
ศูนยสอบ
โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1
ประเภททีม รุนอายุ
ไมเกิน 13 ป

วิชาคณิตศาสตร
นักเรียนที่มีคะแนน
ผานเกณฑเกิน 50%
ของคะแนนเต็ม
และไดรับ
เกียรติบตั ร
วิชาวิทยาศาสตร
นักเรียนที่มีคะแนน
ผานเกณฑเกิน 50%
ของคะแนนเต็ม
และไดรับ
เกียรติบตั ร
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10-11 ตุลาคม 2563

ชื่อ – สกุล
น.ส.บงกช กันทะเสน
ม.5/6

รายการ
การแขงขันแบดมินตัน
ในการแขงขันกีฬา
ระหวางโรงเรียน
สวนกลางและสวน
ภูมิภาค รุนอายุไมเกิน
18 ป ประจําป 2563

สถานที่
สนามกีฬา
แบดมินตัน
เทศบาล
เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี

10-11 ตุลาคม 2563

น.ส.กันติชา ลูกอินทร
ม.5/2

การแขงขันแบดมินตัน
ในการแขงขันกีฬา
ระหวางโรงเรียน
สวนกลางและสวน
ภูมิภาค รุนอายุไมเกิน
18 ป ประจําป 2563

สนามกีฬา
แบดมินตัน
เทศบาล
เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี

10-11 ตุลาคม 2563

นายธนสิน ศิริวรรณ
ม.5/2

สนามกีฬา
แบดมินตัน
เทศบาล
เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี

10-11 ตุลาคม 2563

นายเกริก ไกรสังข
ม.3/5

การแขงขันแบดมินตัน
ในการแขงขันกีฬา
ระหวางโรงเรียน
สวนกลางและสวน
ภูมิภาค รุนอายุไมเกิน
18 ป ประจําป 2563
การแขงขันแบดมินตัน
ในการแขงขันกีฬา
ระหวางโรงเรียน
สวนกลางและสวน
ภูมิภาค รุนอายุไมเกิน
18 ป ประจําป 2563

10-11 ตุลาคม 2563

นายกิตติคม สุขจั่น
ม.4/5

การแขงขันแบดมินตัน
ในการแขงขันกีฬา
ระหวางโรงเรียน
สวนกลางและสวน

สนามกีฬา
แบดมินตัน
เทศบาล
เมืองชลบุรี

สนามกีฬา
แบดมินตัน
เทศบาล
เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ประเภทหญิงเดีย่ ว
รุนอายุไมเกิน 18 ป
และรางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
ประเภทคูผสม
รุนอายุไมเกิน 18 ป
รางวัลชนะเลิศ
ประเภทคูผสม
รุนอายุไมเกิน 18 ป
และรางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
ประเภท หญิงเดี่ยว
รุนอายุไมเกิน 18 ป
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
ประเภทคูผสม
รุนอายุไมเกิน 18 ป

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
ประเภทชายคู
รุนอายุไมเกิน 18 ป
และรางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2
ประเภทคูผสม
รุนอายุไมเกิน 18 ป
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2
ประเภทชายคู
รุนอายุไมเกิน 18 ป
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ชื่อ – สกุล

18 ตุลาคม 2563

ด.ช.นราธิป ไมตรีจติ
ป.5/3

18 ตุลาคม 2563

ด.ญ.นันทนภัส กังวิวรรธน
ป.6/5

18 ตุลาคม 2563

ด.ช.ศรัณย ศรีสมโพธิ
ป.4/2

18 ตุลาคม 2563

ด.ญ.รวิกาญจน ปนตารักษ
ป.6 IEP

18 ตุลาคม 2563

ด.ญ.นันทนภัส เพชรธรรมาฐิติ
ป.6 IEP

18 ตุลาคม 2563

ด.ช.ฐิติพันธ รุจิราภิลักษณ
ป.2 IEP

23 ตุลาคม 2563

ด.ญ.ณภัทร กิ่งนารา
ม.1 IEP

รายการ
ภูมิภาค รุนอายุไมเกิน
18 ป ประจําป 2563
การแขงขันคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ ประจําป
2020 (ASMO THAI
COMPETITION 2020)
การแขงขันคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ ประจําป
2020 (ASMO THAI
COMPETITION 2020)
การแขงขันคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ ประจําป
2020 (ASMO THAI
COMPETITION 2020)
การแขงขันคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ ประจําป
2020 (ASMO THAI
COMPETITION 2020)
การแขงขันคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ ประจําป
2020 (ASMO THAI
COMPETITION 2020)
การแขงขันคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ ประจําป
2020 (ASMO THAI
COMPETITION 2020)
การแขงขันเปยโน
ในรายการ LONDON
College of Music

สถานที่
จ.ชลบุรี

รางวัล

โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา

วิชาคณิตศาสตร
รางวัลชมเชยระดับ
ประถมศึกษาปที่ 5

โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา

วิชาคณิตศาสตร
รางวัลชมเชยระดับ
ประถมศึกษาปที่ 6

โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา

วิชาวิทยาศาสตร
รางวัลชมเชยระดับ
ประถมศึกษาปที่ 4

โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา

วิชาภาษาอังกฤษ
รางวัลเหรียญทอง

โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา

วิชาภาษาอังกฤษ
รางวัลเหรียญทอง

โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา

วิชาภาษาอังกฤษ
รางวัลเหรียญเงิน

PETERSON
สุขุมวิท 26
จ.กรุงเทพฯ

รางวัล Gold Prize
และรางวัลชนะเลิศ
The Best
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ชื่อ – สกุล

รายการ
Piano Competition
2020

สถานที่

23 ตุลาคม 2563

ด.ญ.สิตานัน ไชยวรรณ
ม.2 IEP

การแขงขันเปยโน
ในรายการ LONDON
College of Music
Piano Competition
2020

PETERSON
สุขุมวิท 26
จ.กรุงเทพฯ

23 ตุลาคม 2563

ด.ญ.มิคุ อุเอะดะ
ม.1/2 IEP

การแขงขันเปยโน
ในรายการ LONDON
College of Music
Piano Competition
2020

PETERSON
สุขุมวิท 26
จ.กรุงเทพฯ

23 ตุลาคม 2563

น.ส.สุพิชญา ไชยวรรณ
ม.4/2 IEP

PETERSON
สุขุมวิท 26
จ.กรุงเทพฯ

23 ตุลาคม 2563

ด.ช.ทนุธรรม แซเฮ็ง
ป.4 IEP

23 ตุลาคม 2563

ด.ญ.พิญชญา แซเฮ็ง
ป.2 IEP

23-25 ตุลาคม 2563

ด.ช.กฤตภาส นามศักดิส์ วัสดิ์
ม.3/1

การแขงขันเปยโน
ในรายการ LONDON
College of Music
Piano Competition
2020
การแขงขันเปยโน
ในรายการ LONDON
College of Music
Piano Competition
2020
การแขงขันเปยโน
ในรายการ LONDON
College of Music
Piano Competition
2020
การแขงขันกีฬาเรือใบ
รายการอีสเทิรนซีบอรด
รีกัตตา ประจําป 2020

รางวัล
Performer Piano
Grade 8
รุนอายุไมเกิน 18 ป
รางวัล Gold Prize
และรางวัลชนะเลิศ
The Best
Performer Piano
Grade 6
รุนอายุไมเกิน 15 ป
รางวัล Gold Prize
และรางวัลชนะเลิศ
The Best
Performer Piano
Grade 6
รุนอายุไมเกิน 15 ป
รางวัล Silver Prize
รุนอายุไมเกิน 18 ป

PETERSON
สุขุมวิท 26
จ.กรุงเทพฯ

รางวัล Silver Prize
Grade 4
รุนอายุไมเกิน 12 ป

PETERSON
สุขุมวิท 26
จ.กรุงเทพฯ

รางวัล Silver Prize
Grade 2
รุนอายุไมเกิน 12 ป

ชายหาดพัทยา
อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ
ประเภทเรือใบ
เลเซอรเรเดียล
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31 ตุลาคม –
1 พฤศจิกายน 2563

ชื่อ – สกุล
ด.ญ.ลภัสราดา ไชยรักษ
ป.3/5

รายการ
การแขงขัน Street
Dance ในรายการ
Marina Wonder Star
Challenge 4

สถานที่
ศูนยการคา
เซ็นทรัลมารีนา
พัทยา จ.ชลบุรี

31 ตุลาคม –
1 พฤศจิกายน 2563

7-8 พฤศจิกายน
2564

ด.ญ.พัชรพร พันธุโม
ปฐมวัยปที่ 2/1

การแขงขัน Street
Dance ในรายการ
Marina Wonder Star
Challenge 4
การแขงขันจักรยาน
บีเอ็มเอกซ ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประจําป 2563
ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม
New Normal
สนามที่ 5
(สนามสุดทาย)
การแขงขันจักรยาน
บีเอ็มเอกซ ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

ศูนยการคา
เซ็นทรัลมารีนา
พัทยา จ.ชลบุรี

7-8 พฤศจิกายน
2564

ด.ญ.ชนิดาภา สังขจาย
ป.3 IEP
ด.ญ.อลิเซีย แบงคส
ป.3 IEP
ด.ช.ณฐกร แกนภักดี
ปฐมวัยปที่ 1/1

สนามบีเอ็ม
เอ็กซเขาขยาย
อ.เมือง
จ.ชัยนาท

สนามบีเอ็ม
เอ็กซเขาขยาย
อ.เมือง
จ.ชัยนาท

รางวัล
1. รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 2 :
ทีม Kid Jah Funk
ประเภท Duo
รุน Junior
2. รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 2 :
ประเภท Team
รุน Junior
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2
ประเภททีม
รุนอายุไมเกิน 13 ป
รางวัลอันดับที่ 1
ประเภทรุนยุวชน
อายุไมเกิน 4 ปชาย
BMX Racing และ
รางวัลอันดับที่ 1
คะแนนสะสม
รุนยุวชนอายุไมเกิน
4 ปชาย BMX
Racing
จํานวน 80 คะแนน

รางวัลอันดับที่ 2
ประเภทรุนยุวชน
อายุไมเกิน 5 ปหญิง
BMX Racing และ
รางวัลอันดับที่ 2
คะแนนสะสม
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ชื่อ – สกุล

7-9 พฤศจิกายน
2563

ด.ช.ธาดา กันทะเสน
ม.3/2

27-29 พฤศจิกายน
2563

ด.ช.นราธิป ไมตรีจติ
ป.5/3
ด.ช.กวี ดีรักษา
ป.5/3

28-29 พฤศจิกายน
2563

ด.ญ.ภัทรกร จันทรเฉิด
ป.5/4
ด.ญ.วริศรา กุลดี
ป.5/4
ด.ญ.ณธภร กังวานกิตติโชค
ป.6/2

19-20 ธันวาคม 2563 ด.ญ.กัญญาภัทร จีบแกว
ป.2/5
ด.ญ.ภัทรชา ศรีไพร
ปฐมวัยปที่ 3/1
ด.ญ.จิระนันท นิธิโรจนพงศา
ปฐมวัยปที่ 3/1
ด.ญ.พลอยนภัส ปทุมกฤตไพศาล

รายการ
สยามบรมราชกุมารี
ประจําป 2563
ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม
New Normal
สนามที่ 5
(สนามสุดทาย)
การแขงขันแบดมินตัน
ในรายการ ชมรม
แบดมินตันระยอง
จูเนียรแชมปเปยนชิพ
ครั้งที่ 1

การแขงชันหุนยนตใน
รายการ 2020 MakeX
Thailand Robotics
National
Competition MakeX
Starter Smart Links
(Elementary)
การแขงขันรายการ
To Be Number One
Teen Dancercise
Thailland
Championship 2021
รอบชิงชนะเลิศระดับ
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก
การแขงขันรายการ
To Be Number One
Teen Dancercise
Thailland
Championship 2021

สถานที่

รางวัล
รุนยุวชนอายุไมเกิน
4 ปชาย BMX
Racing
จํานวน 70 คะแนน

สนาม DP
ชมรม
แบดมินตัน
ระยอง
จ.ระยอง

1. รางวัลชนะเลิศ
ประเภทชายคู
รุนอายุไมเกิน 15 ป
2. รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทชายเดี่ยว
รุนอายุไมเกิน 15 ป
ศูนยการคา
รางวัล Best
พาราไดซ พารค Improvement
จ.กรุงเทพฯ
Award

ศูนยการคา
แปซิฟคพารค
ศรีราชา
จ.ชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ
ในรุน PreTeenage
(อายุ 10 – 14 ป)

ศูนยการคา
เซ็นทรัล
เฟสติวลั
อีสตวิลล
จ.กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย
ในรุน Junior
(อายุ 6 – 9 ป)
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ชื่อ – สกุล
ปฐมวัยปที่ 3/1
ด.ญ.อภิสรา จีนสวัสดิ์
ปฐมวัยปที่ 3/1
15-25 ธันวาคม 2563 นายชนภัทร บุญพงษ
ม.6/3
นายปวริศ สองประทีป
ม.6/3
นายชนกันต รัตนวงศ
ม.6/6
นายเมธัส จินตรัตนวงศ
ม.6/6
15-25 ธันวาคม 2563 นายสุทธิลักษณ สายชมภู
ม.5/3
นายอติคุณ วงศศริ ินพคุณ
ม.5/3
นายภานุรจุ สุขสวรรค
ม.5/3
นายภัทรชนน เมธาวุฒิยาภรณ
ม.5/5
นายเนติพงศ นาคเอี่ยม
ม.4/7
นายกษิตพณ หอมสินธุ
ม.4/5
15-25 ธันวาคม 2563 นายพรภวิษย ทิมแปน
ม.6/5
นายจตุภัทร วจะสุวรรณ
ม.6/3
นายณัฐนนท เทพชุม
ม.6/3
นายกิตติทัต สืบสําราญ
ม.6/5
นายเตชิต ชูผลศิริกลุ
ม.6/3
นายสุวิจักขณ พรมมา
ม.6/3

รายการ
รอบชิงชนะเลิศระดับ
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก
การแขงขัน Satit
Street Basketball
ประจําปการศึกษา
2563 แกนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา

สถานที่

รางวัล

สนาม
บาสเกตบอล
โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา

รางวัลชนะเลิศ

การแขงขัน Satit
Street Basketball
ประจําปการศึกษา
2563 แกนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา

สนาม
บาสเกตบอล
โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1

การแขงขัน Satit
Street Basketball
ประจําปการศึกษา
2563 แกนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา

สนาม
บาสเกตบอล
โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1
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ชื่อ – สกุล
19-24 ธันวาคม 2563 ด.ช.ภพธรรม ศรีวงษ
ม.1/6

รายการ
การแขงขันกีฬาเทนนิส
ในรายการ PTT
ลอนเทนนิสพัฒนาฝมือ
รอบมาสเตอร

20 ธันวาคม 2563

ด.ญ.ณภัทร กิ่งนรา
ม.1 IEP

27 ธันวาคม 2563

ด.ช.เสฏฐวุฒิ วีระชุมพล
ป.3 IEP

การแขงขันเปยโน
รายการ Bangkok
Internation Piano
Comoetition 2020
การแขงขันกอลฟ
รายการ สิงห – ไอเอส
เอฟ จูเนียร กอลฟ
โอเพน 2021

19-21 กุมภาพันธ
2564

นายกฤตภาส นามศักดิส์ วัสดิ์
ม.3/1

27-28 กุมภาพันธ
2564

ด.ญ.ภัสธนมนท สุทธิรักษพงศ
ป.3/5

27-28 กุมภาพันธ
2564

ด.ช.ณฐกร แกนภักดี
อ.1/1

การแขงขันเรือใบ
รายการชิงแชมป
ประเทศไทย (The
2021 Thailand ILCA
National Champion
ships) จัดโดยสมาคม
สโมสรราชวรุณในพระ
บรมราชูปถัมภ (Royal
Varuna Yacht (Club)
การแขงขันกอลฟ
รายการ TGA-SINGH
Junior Golf Ranking
2020-2021
การแขงขันจักรยาน
BMX ชิงแชมปประเทศ
ไทย ชิงถวย

สถานที่
ศูนยพัฒนากีฬา
เทนนิสแหงชาติ
สมาคมกีฬา
เทนนิส ลอน
เทนนิสสมาคม
แหงประเทศ
ไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ
จ.กรุงเทพฯ
ศาลา
สุทธสิรโิ สภา
จ.กรุงเทพฯ

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รุนเยาวชนชายเดีย่ ว
อายุไมเกิน 14 ป

สนาม ไพรม
กอลฟ
คันทรี คลับ
จ.นครนายก

รางวัลชนะเลิศ
คลาส อี ชาย

ทะเล
แหลมบาลีฮาย
เขตเมืองพัทยา
จ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับสองประเภท
เรือใบเลเซอร
เรเดียล
(Laser Radial)

สนามกอลฟ
Phoenix Gold
Golf &
Country Club
จ.ชลบุรี
สนาม BMX
เสมอกันเซอรกิต

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1
รุนอายุ 9 – 10 ป

รางวัลเหรียญทอง
ประเภท Pino
Duet

รางวัล BMX
Racing รุนยุวชน
อายุไมเกิน 5 ปชาย
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4 มีนาคม 2564

ชื่อ – สกุล

น.ส.พิชญา พุมพวง
ม.3/5
น.ส.นัชชา คชพัฒนทรัพย
ม.4/2
น.ส.นภา มงคลวิทยากุล
ม.4/9
น.ส.พรรัตนชนก งามกิจเจริญลาภ
ม.4/9
น.ส.ณิชกานต เปรมจิต
ม.4/9
น.ส.ธัญวรัชม จันทรอนุรักษ
ม.6/2 IEP
น.ส.พลอยชมพู ปญญาถา
ม.5/4
น.ส.พนิตพิชา สุขจิรพิบลู ย
ม.5/5
น.ส.ปรีญาภรณ อินทรเพ็ง
ม.5/1
น.ส.สุกฤตา หมื่นสุขพร
ม.5/2
น.ส.มัณฑกานต อภัย
ม.5/2
ด.ญ.นนชพร ธาราดล
ม.2/2
ด.ญ.ธมลวรรณ ฉันทมิตร
ม.2/2
ด.ญ.ปรียานันท วิชัย
ม.2/2

รายการ
สถานที่
พระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราเจา
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ประจําป
2564 ในรูปแบบชีวิต
วิถีใหม New Normal
การแขงขันเตน
อาคาร
ST S.TEP นักเรียน
ฉลองราชย
ระดับมัธยมศึกษา
50 ป โรงเรียน
สาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ

การแขงขันเตน
ST S.TEP นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา

อาคาร
ฉลองราชย
50 ป โรงเรียน
สาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1

การแขงขันเตน
ST S.TEP นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา

อาคาร
ฉลองราชย
50 ป โรงเรียน
สาธิต

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2
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12 มีนาคม 2564

12 มีนาคม 2564

12 มีนาคม 2564

12 มีนาคม 2564

ชื่อ – สกุล
ด.ญ.วราลี ราชสาร
ม.2/2
นายเมธีณัฐ นาเอก
ม.5/9
นายรัชพล พาพันธุ
ม.5/4
นายอิทธิพัฒน นพคุณ
ม.5/1
น.ส.อึนยอง โซล
ม.5/3
ด.ญ.ณิชชยา มากคุณ
ม.2/2
ด.ญ.ฐิภา แจมสายบัว
ม.1/4
ด.ญ.ณัฏฐพล ศรีจันทรแจง
ม.2/2
ด.ญ.ปณชณัช ไตรหัตถการ
ป.6/1 IEP
ด.ญ.นันทนภัส เพชรธรรมาฐิติ
ป.6/1 IEP
ด.ญ.พัชรพร ชัยเพียรเจริญ
ป.6/1 IEP
ด.ญ.ณัฐิกา เสืออุดม
ป.4/1 IEP
ด.ช.ทานทํานุ ทวีทรัพย
ม.2/5
นายณัฐภัทร ธรรมคัมภีร
ม.4/1
นายนภนต ชลศรานนท
ม.4/2
นายวรวุฒิ ทะตัน
ม.4/8
นายปุณณานนท ตรีวรรณกุล
ม.4/1

รายการ

การแขงขัน SATIT
MUSIC FESTIVAL
นักเรียนโรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา
โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา

รางวัล

การแขงขัน
วงดนตรี
Acoustic
รางวัลชนะเลิศ

การแขงขัน SATIT
MUSIC FESTIVAL
นักเรียนโรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา

การแขงขัน
วงดนตรี
Acoustic
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

การแขงขัน SATIT
MUSIC FESTIVAL
นักเรียนโรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา

การแขงขัน
วงดนตรี String
รางวัลชนะเลิศ

การแขงขัน SATIT
MUSIC FESTIVAL
นักเรียนโรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา

การแขงขัน
วงดนตรี String
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
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12 มีนาคม 2564

ภาคเรียนที่ 1/2563

ชื่อ – สกุล
นายอิทธิพัฒน นพคุณ
ม.5/1
นายอภิรักษ เขียววิจติ ร
ม.6/4
นายมาบางกอก สอนสมศิรโิ ชค
ม.6/1
นายวรากร สุดแดง
ม.6/3
นายไชโย ศรีสะอาด
ม.6/7
นายวิชญพล บุญลาภ
ม.6/7
นายพัชรพฤกษ เชอพราคอคฟ
ม.6/7
ด.ญ.ณภัทร กิ่งนรา
ม.1 IEP

ภาคเรียนที่ 1/2563

ด.ญ.วรันลักษณ ศิริรักษ
ม.1/7

ภาคเรียนที่ 1/2563

ด.ญ.มิคุ อุเอดะ
ม.1/2

รายการ

สถานที่

รางวัล

การแขงขัน SATIT
MUSIC FESTIVAL
นักเรียนโรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา

การแขงขัน
วงดนตรี String
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

การแขงขันเปยโน
ในรายการ London
Young Musician
(Season 3) โดยการสง
คลิปวีดิโอเขารวมการ
แขงขันที่ประเทศ
อังกฤษ
การแขงขันเปยโน
ในรายการ London
Young Musician
(Season 3) โดยการสง
คลิปวีดิโอเขารวมการ
แขงขันที่ประเทศ
อังกฤษ
การแขงขันเปยโน
ในรายการ London
Young Musician
(Season 3) โดยการสง
คลิปวีดิโอเขารวมการ
แขงขันที่ประเทศ
อังกฤษ

การแขงขัน
Online

รางวัลเหรียญทอง
Gold Prize จาก
การแขงขันประเภท
Piano Grade 8

การแขงขัน
Online

รางวัลเหรียญ
ทองแดง Bronze
Prize จากการ
แขงขันประเภท
Piano Grade 8

การแขงขัน
Online

รางวัลเหรียญทอง
Gold Prize
จากการแขงขัน
ประเภท
Piano
รุนอายุ
ไมเกิน 15 ป
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ชื่อ – สกุล
นายกฤษตเมธ ใจเยือกเย็น
ม.6/6
น.ส.ชนกนันท กนกบรรพต
ม.6/9

ภาคเรียนที่ 1/2563

ด.ญ.ณภัทร กิ่งนรา
ม.1 IEP

ภาคเรียนที่ 1/2563

ด.ญ.วรันลักษณ ศิริรักษ
ม.1/7

ภาคเรียนที่ 1/2563

ด.ญ.มิคุ อุเอะดะ
ม.1/2

ภาคเรียนที่ 1/2563

ด.ญ.ณธกร กังวานกิตติโชค
ป.6/2

รายการ
การแขงขันประกวด
โครงงานของ
นักวิทยาศาสตร
รุนเยาว ครั้งที่ 23 :
YSC 2021
การแขงขันเปยโน
ในรายการ Canadian
Internation Music
Competition
โดยการสงคลิปวีดิโอ
เขารวมการแขงขัน
ที่ประเทศแคนาดา
การแขงขันเปยโน
ในรายการ Canadian
Internation Music
Competition
โดยการสงคลิปวีดิโอ
เขารวมการแขงขัน
ที่ประเทศแคนาดา
การแขงขันเปยโน
ในรายการ Canadian
Internation Music
Competition
โดยการสงคลิปวีดิโอ
เขารวมการแขงขัน
ที่ประเทศแคนาดา
การแขงขันเตน
Street Dance
สัญชาติเกาหลี
รายการ A.G.C.
Thailand All
Generation
Competition 2020

สถานที่
สงโครงงาน

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
สาขาวิศวกรรม

การแขงขัน
Online

รางวัล First Prize
ประเภท RISING
STARS CATEGORY
– SOLO (PIANO)

การแขงขัน
Online

รางวัล Tride Prize
ประเภท RISING
STARS CATEGORY
– SOLO (PIANO)

การแขงขัน
Online

รางวัล Tride Prize
ประเภท RISING
STARS CATEGORY
– SOLO (PIANO)

การแขงขัน
Online

ลําดับที่ 9
ของประเทศไทย
ในรุน Super Kids
อายุ 6 -12 ป
ประเภททีมในนาม
“I DASS Junior”
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ชื่อ – สกุล
ด.ช.ธารธรรม กันทะวงศ

รายการ
สถานที่
การแขงขันทดสอบ
การแขงขัน
ความรูวิชาภาษาอังกฤษ Online
ซึ่งจัดโดยบริษัท
เสริมปญญา จํากัด

ภาคเรียนที่ 1/2563

ด.ญ.เซรา เอื้อนสุภา

การแขงขันทดสอบ
การแขงขัน
ความรูวิชาภาษาอังกฤษ Online
ซึ่งจัดโดยบริษัท
เสริมปญญา จํากัด

ภาคเรียนที่ 1/2563

ด.ช.ภัควัฒน เอื้ออภิวัชร

การแขงขันทดสอบ
การแขงขัน
ความรูวิชาภาษาอังกฤษ Online
ซึ่งจัดโดยบริษัท
เสริมปญญา จํากัด

ภาคเรียนที่ 1/2563

ด.ช.นราธิป ไมตรีจติ
ป.5/3

การแขงขันหุนยนต
ประเภทโครงงาน
สิ่งประดิษฐ ระดับ
นานาชาติ รายการ
2020 MakeX
Thailand Robotics
National
Competition
ระดับประเทศ

การแขงขัน
Online

รางวัล
คะแนนยอดเยี่ยม
อันดับที่ 1
ของภาคตะวันออก
ชั้นประถมศึกษาปที่
4 การทดสอบ
ความรู General
English
Proficiency Test
ครั้งที่ 34
คะแนนยอดเยี่ยม
อันดับที่ 1
ของภาคตะวันออก
ชั้นประถมศึกษา
ตอนตน
การทดสอบความรู
Advanced English
ครั้งที่ 1
คะแนนยอดเยี่ยม
อันดับที่ 1
ของภาคตะวันออก
ชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย
การทดสอบความรู
Advanced English
ครั้งที่ 1
รางวัล Best
Improvement
Award
ชั้นประถมศึกษา
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ชื่อ – สกุล
ด.ช.กวี ดีรักษา
ป.5/3

ภาคเรียนที่ 1/2563

ด.ญ.เซรา เอื้อนสุภา
ป.4/3

ภาคเรียนที่ 1/2563

ด.ญ.อชิรญา รักษาสิริ
ป.6/2

ภาคเรียนที่ 1/2563

ด.ญ.ชมพูนุช พิบูลยอนันต
ป.5/4

ภาคเรียนที่ 1/2563

ด.ช.วีรชาติ วสิกรัตน
ป.5/4

ภาคเรียนที่ 1/2563

ด.ช.นราธิป ไมตรีจติ
ป.5/3

รายการ
การแขงขันหุนยนต
ประเภทโครงงาน
สิ่งประดิษฐ ระดับ
นานาชาติ รายการ
2020 MakeX
Thailand Robotics
National
Competition
ระดับประเทศ
การแขงขันหุนยนต
ประเภทโครงงาน
สิ่งประดิษฐ ระดับ
นานาชาติ รายการ
2020 MakeX
Thailand Robotics
National
Competition
ระดับประเทศ
การแขงขันหุนยนต
รายการ mBot Beta01
Robotics Online
Competition
การแขงขันหุนยนต
รายการ mBot Beta01
Robotics Online
Competition
การแขงขันหุนยนต
รายการ mBot Beta01
Robotics Online
Competition
การแขงขันหุนยนต
รายการ mBot Beta01
Robotics Online
Competition

สถานที่
การแขงขัน
Online

รางวัล
รางวัล Best
Improvement
Award
ชั้นประถมศึกษา

การแขงขัน
Online

รางวัล Best
Demonstration
Award
(รุน Elementary)

การแขงขัน
Online

รางวัลคะแนนรวม
อันดับที่ 6

การแขงขัน
Online

รางวัลเหรียญทอง

การแขงขัน
Online

รางวัลเหรียญทอง

การแขงขัน
Online

รางวัลเหรียญเงิน
และรางวัล Best
Problem-Solving
Team Award
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ชื่อ – สกุล
ด.ช.กวี ดีรักษา
ป.5/3

ภาคเรียนที่ 1/2563

ด.ช.ปภพ สุขวิสุทธิ์
ป.6/2

ภาคเรียนที่ 1/2563

ด.ช.ธนทัต ธาราดล
ป.6/2

ภาคเรียนที่ 1/2563

ด.ช.ณัทกฤช ชูผลสิริกุล
ป.6/2

ภาคเรียนที่ 1/2563

ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ เตชะมา
ป.6/2

รายการ
การแขงขันหุนยนต
รายการ mBot Beta01
Robotics Online
Competition
การแขงขันหุนยนต
รายการ mBot Beta01
Robotics Online
Competition
การแขงขันหุนยนต
รายการ mBot Beta01
Robotics Online
Competition
การแขงขันหุนยนต
รายการ mBot Beta01
Robotics Online
Competition
การแขงขันหุนยนต
รายการ mBot Beta01
Robotics Online
Competition

สถานที่
การแขงขัน
Online

การแขงขัน
Online

รางวัล
รางวัลเหรียญเงิน
และรางวัล Best
Problem-Solving
Team Award
รางวัลเหรียญเงิน

การแขงขัน
Online

รางวัลเหรียญเงิน

การแขงขัน
Online

รางวัลเหรียญเงิน

การแขงขัน
Online

รางวัลเหรียญเงิน
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา 2563 ที่ผานมานักเรียนของโรงเรียนไดเขารวมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O – NET) โดยมีนักเรียนที่สามารถทําคะแนนไดเ ต็ ม
100 และมีผลคะแนนเฉลีย่ ในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ ดังนี้
นักเรียนไดคะแนนเต็ม 100
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
วิชาคณิตศาสตร
เด็กหญิงลักษมิกร
ศรีสวาง
เด็กชายเภา
โตสุขุมวงศ
วิชาภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงพิทยาภรณ
ชัยวร
เด็กหญิงอันนา
ผลวัฒนะ
เด็กหญิงปพิชญา
อินอํานวย
เด็กชายแสนยานุภาพ สกุลชัย
เด็กหญิงพิณลดา
ผองสมรูป
เด็กชายสิรวิชญ
ไชยกฤกษ
เด็กหญิงมัญชุสา
เอี้ยงกุญชร
เด็กหญิงเมธาพร
โชคดีวัฒนา
เด็กหญิงซาบีนา
ศิริจําปา
เด็กชายปุณภณ
หรรษคุณารมย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงธนิกานต

หรรษคุณารมย
เหงี่ยมไพศาล
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คะแนนเฉลี่ย (Mean) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น พื้น ฐาน (O – NET) ปการศึกษา
2563 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
รอยละของนักเรียนที่ได
จํานวน
จํานวนนักเรียนที่คะแนนสูง
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย
นักเรียนที่
กวาคะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ระดับประเทศ
ระดับประเทศ
เขาสอบ
ระดับประเทศ
ภาษาไทย

56.2

131

122.00

93.13

ภาษาอังกฤษ

43.55

131

127.00

96.95

คณิตศาสตร

29.99

131

122.00

93.13

วิทยาศาสตร

38.78

131

127.00

96.95

คาเฉลี่ยรวมรอยละของนักเรียนที่ไดคะแนน
สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ

95.04

คะแนนเฉลี่ย (Mean) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น พื้น ฐาน (O – NET) ปการศึกษา
2563 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รอยละของนักเรียนที่ได
จํานวน
จํานวนนักเรียนที่คะแนนสูง
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย
รายวิชา
นักเรียนที่
กวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ระดับประเทศ
เขาสอบ
ระดับประเทศ
ภาษาไทย

54.29

56

55

98.21

คณิตศาสตร

25.64

57

49

85.96

วิทยาศาสตร

29.89

56

43

76.79

ภาษาอังกฤษ

34.38

56

55

98.21

คาเฉลี่ยรวมรอยละของนักเรียนที่ไดคะแนน
สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ

89.79
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คะแนนเฉลี่ย (Mean) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น พื้น ฐาน (O – NET) ปการศึกษา
2563 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
รอยละของนักเรียนที่ได
จํานวน
จํานวนนักเรียนที่คะแนนสูง
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย
นักเรียนที่
กวาคะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ระดับประเทศ
ระดับประเทศ
เขาสอบ
ระดับประเทศ
ภาษาไทย

44.36

275

225

81.82

คณิตศาสตร

26.04

280

203

72.50

วิทยาศาสตร

32.68

275

201

73.09

สังคมฯ

35.93

278

220

79.14

ภาษาอังกฤษ

29.94

280

256

91.43

คาเฉลี่ยรวมรอยละของนักเรียนที่ไดคะแนน
สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ

79.60
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ขอมูลการศึกษาตอของนักเรียนทั้งในและตางประเทศ
การเขาศึกษาตอในระดับเตรียมอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2563
1. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
167
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
3
4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหิดล
1
6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
1
7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
1
8. โรงเรียนชลราษฎรอํารุง
3
9. สถาบันโคเซ็น (สายอาชีพ)
1
10.ไมไดศึกษาตอ
2
รวมทั้งสิ้น
182

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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การเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2563
1. มหาวิทยาลัยบูรพา
62
2. มหาวิทยาลัยมหิดล
27
3. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
24
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
19
5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
16
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
14
7. มหาวิทยาลัยรังสิต
17
8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
11
9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
7
11.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
7
12.วิทยาลัยดุสิตธานี
7
13.มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ
6
14.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4
15.มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
16.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
4
17.มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4
18.มหาวิทยาลัยขอนแกน
2
19.มหาวิทยาลัยแมโจ
2
20.มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
21.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2
22.สถาบันการบินพลเรือน
2
23.มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
1
24.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1
25.มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1
26.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1
27.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
28.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
1
29.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
1
30.มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมปฟอรด
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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31.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
32.สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน
33.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
34.ไมไดศึกษาตอ
รวมทั้งสิ้น

1
1
1
13
276

คน
คน
คน
คน
คน
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สวนที่ 5 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
การดําเนินงานดานพัฒนาคุณภาพนักเรียน ตามแผนยุทธศาสตรและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของนักเรียน ปการศึกษา 2563
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
1 พัฒนาทักษะทาง
อาคารพิบูล 1 มิถุนายน 2563 –
อ.จรีวรรณ ชัยอารียเลิศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
บําเพ็ญ 2
30 มีนาคม 2564
อ.สุภิญญา เถาทอง
แขงขัน
รร.สาธิตฯ
2 รักการอาน
อาคารพิบูลสุข 1 มิถุนายน 2563 –
อ.พรพราว ทองจรูญ
ฝายปฐมวัย
30 มีนาคม 2564
อ.สมภพ จันทรเงิน
รร.สาธิตฯ
3 อบรมสัมมนา
รร.สาธิตฯ
4-5,10-12 มิถุนายน คุณประเสริฐศักดิ์
2563
พลายนันท
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน
โดยโปรแกรม
กูเกิ้ลคลาสรูม”
4 อบรมสัมมนา
รร.สาธิตฯ
4-5,10-12 มิถุนายน คุณกวิน กลิ่นกุหลาบทอง
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
2563
การเรียนการสอน
โดยไมโครซอฟททีม”
5 ปฐมนิเทศนิสิตฝก
หอง LIB.3/2 8 มิถุนายน 2563
อ.มันทนา เมฆิยานนท
ประสบการณวิชาชีพ
รร.สาธิตฯ
6 คายผูนํานักเรียน
รร.สาธิตฯ
15-17 มิถุนายน 2563 อ.รัฐพล กัลพล
7 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม
อาคาร
22 มิถุนายน 2563
อ.ศศิวงศ พูลพิพัฒน
บูรณาการ
(สติล
คุณปลื้ม)
รร.สาธิตฯ
8 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รร.สาธิตฯ
24 กรกฎาคม 2563 อ.จีรสุดา เปลี่ยนสมัย
สมเด็จพระเจาอยู
รัชกาลที่ 10
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
9 บริการวิชาการแกสังคม
“คายทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร”
ครั้งที่ 19
10 Mother’s Day Week

11
12
13

14

15

16

สถานที่
รร.บานซาก
พุทธา
จ.ชลบุรี

ระยะเวลา
31 กรกฎาคม 2563

ลาน
3-11 สิงหาคม 2563
เอนกประสงค
อาคารพิบูล
บําเพ็ญ
รร.สาธิตฯ
วันแมแหงชาติ
รร.สาธิตฯ
11 สิงหาคม 2564
ไหวครู ระดับประถมศึกษา รร.สาธิตฯ
20 สิงหาคม 2563
และระดับมัธยมศึกษา
รร.สาธิตฯ
29 สิงหาคม 2563
อบรมสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพอาจารยนิเทศก
โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ชั้น 3 อาคาร 3 กันยายน 2563
คายพุทธศาสน ม.1
บูรณาการ
รุนที่ 23
(สติล
คุณปลื้ม)
รร.สาธิตฯ
มุทิตาจิต
ลานรมณีย
18 กันยายน 2563
รร.สาธิตฯ

มุทิตาคารวะ

หองประชุม
ชั้น 3 อาคาร
บูรณาการ
(สติล
คุณปลื้ม)

18 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบ
ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ
อ.สําเนา ยอดยิ่ง
อ.สุกัญญา เคลือบแกว
อ.อรอุมา เสือนาค

อ.วัฒนาพร ดวงดีวงศ
อ.วัฒนาพร ดวงดีวงศ
อ.ศศิวงศ พูลพิพัฒน
อ.มันทนา เมฆิยานนท

อ.กฤษฎา สุวรรณพิทักษ

ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
อ.พีรพัฒน สามัญ
คุณพัชรา สนธิพงษประยูร
คุณวิลาวัณย วิริยกิจจา
อ.รัฐพล กัลพล
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

17

21

ประชุมชื้แจงแนวทาง
การศึกษาตอสําหรับ
นักเรียนประเภทโควตา
ผลการเรียนผานเกณฑ
สําหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย
ปที่ 3 ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3
ประชุมผูปกครองเพื่อ
ชี้แจงแนวทางการศึกษา
ตอประเภทโควตาผลการ
เรียนผานเกณฑชั้นปฐมวัย
ปที่ 3 ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3
สื่อสัมพันธบานและ
โรงเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
พัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ
เพื่อการแขงขัน
รักการอาน

22

กิจกรรม 5 ส

18

19

20

สถานที่
รร.สาธิตฯ
รร.สาธิตฯ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

18,25 กันยายน 2563 อ.ทรงกรด แกวศรีนวล

รร.สาธิตฯ

25,27 กันยายน 2663 อ.ทรงกรด แกวศรีนวล
อ.ณิชนันทน ฉายแสง
อ.ชลธิชา ภูริปาณิก

รร.สาธิตฯ

25 กันยายน 2563

อ.ราชัย นาเจริญ
อ.เพ็ญพรรณ ศรีสายพร

อาคารพิบูล
บําเพ็ญ 2
รร.สาธิตฯ
อาคารพิบูลสุข
ฝายปฐมวัย
รร.สาธิตฯ
หองสํานักงาน
ของทุกฝาย
รร.สาธิตฯ

1 ตุลาคม 2563 –
30 เมษายน 2564

อ.จรีวรรณ ชัยอารียเลิศ
อ.สุภิญญา เถาทอง

1 ตุลาคม 2563 –
30 เมษายน 2564

อ.พรพราว ทองจรูญ
อ.สมภพ จันทรเงิน

1 ตุลาคม 2563 –
31 กรกฎาคม 2564

คุณเกษร ยั่งยืน
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
23 สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
24 พัฒนาระบบการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
25 สงเสริมและสนับสนุน
นํานักเรียนเขารวมการ
แขงขันและนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
26 สงเสริมการแขงขันทาง
วิชาการและความสามารถ
พิเศษ
27

28

29

30
31

สงเสริมการวิจัยและ
สรางสรรคนวัตกรรม
ของบุคลากร
English is Fun Using
Art Activities
1/2563
บําเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาส
วันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช
บรมนารถบพิตร
(รัชกาลที่ 9) ประจําป
การศึกษา 2563
IEP HOME School
Meeting ของบุคลากร
วรรณคดีสัญจร

สถานที่
รร.สาธิตฯ

ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2563 –
30 กันยายน 2564
1 ตุลาคม 2563 –
30 กันยายน 2564
1 ตุลาคม 2563 –
30 กันยายน 2564

ผูรับผิดชอบ
อ.ภัทราดา
เอี่ยมบุญญฤทธิ์
อ.มันทนา เมฆิยานนท

ฝายปฐมวัย
รร.สาธิตฯ

1 ตุลาคม 2563 –
30 กันยายน 2564

รร.สาธิตฯ

1 ตุลาคม 2563 –
30 กันยายน 2564

อ.นัตยา ทองคง
อ.ทัศวรรณ เอี่ยมวิไล
อ.ณรงคฤทธิ์ โควัน
อ.สมภพ จันทรเงิน
ผศ.ดร.นฤทธิ์ วัฒนภู

อาคาร IEP
รร.สาธิตฯ

10 ตุลาคม –
6 ธันวาคม 2563

ดร.มนัส จอมปรุ

รร.สาธิตฯ

12 ตุลาคม 2563

อ.คณิตา จูตะเสน

รร.สาธิตฯ
แตละ
หนวยงาน
ที่จัดแขงขัน

20-21 ตุลาคม อาคาร IEP
2563
รร.สาธิตฯ
จ.กรุงเทพฯ 21-22 ตุลาคม 2563

อ.สุกัญญา เคลือบแกว

อ.ณิชาภัทร รัตนดิลก
ณ ภูเก็ต
อ.ศศิวงศ พูลพิพัฒน
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
32 Halloween Day

สถานที่
รร.สาธิตฯ

ระยะเวลา
30 ตุลาคม 2563

30 ตุลาคม 2563

33

ลอยกระทง

รร.สาธิตฯ

34
35

ตลาดนัดสาธิตพอเพียง
GAT Success for LIP

รร.สาธิตฯ
30 ตุลาคม 2563
หองเรียน 6/7 30 ตุลาคม 2563 –
รร.สาธิตฯ
29 มกราคม 2564

36

สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพความเปนผูนํา
และจิตสาธารณะ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ฮาโลวีนฝายปฐมวัย

รร.สาธิตฯ

1 พฤศจิกายน –
30 ธันวาคม 2563

ฝายปฐมวัย

2 พฤศจิกายน 2563

เดอะเกรซ
อัมพวา
จ.สมุทรสาคร

39

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรโรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
ป 2565 - 2569
SAM Creative Step 2

40

คายพฤกษาดาราศาสตร

1. คณะ
วิทยาศาสตร
ม.บูรพา
2. เขาหินซอน
จ. ฉะเชิงเทรา

37

38

จ.ระยอง

ผูรับผิดชอบ
อ.พัชรา มานะศิลป
อ.กัญจหทัย
เตียวประเสริฐ
อ.วรรธนา นันตาเขียน
อ.ปวลี เสมอวงษ
อ.วัฒนาพร ดวงดีวงศ
อ.ศศิวงศ พูลพิพัฒน
อ.สุภิญญา พั่วโพธิ์
อ.นภนต วงษสุวรรณ
อาจารยกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ
อ.เพ็ญพรรณ ศรีสายพร

Lec.Kelly Leigh
Scannell
อ.วรรธนา นันตาเขียน
6-8 พฤศจิกายน 2563 คุณพัชรา สนธิพงษประยูร

15-16 พฤศจิกายน
2563
15-17 พฤศจิกายน
2563

อ.อัครวัฒน อาชีวะ
อ.มันทนา เมฆิยานนท
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

41

การเรียนรูวิทยาศาสตร
การแพทย

42

จัดแขงขันกีฬาแฮนดบอล
สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
อินติเวชั่น ครั้งที่ 4

43

Morning Brief

44

ทัศนศึกษาวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรม
สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5
ทัศนศึกษาวิชาการ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

45

46

47

48

บริการวิชาการ GLC
(GLOBAL Language
Centre)
Father’s Day Week

ทัศนศึกษาเมือง
ประวัติศาสตรและ
แหลงวัฒนธรรม สําหรับ

สถานที่
พิพิธภัณฑ
ศิริราชและ
มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
อาคารบูรณา
การ (สติล
คุณปลื้ม)
รร.สาธิตฯ
โถงอาคาร
ฉลองราชย
50 ป
รร.สาธิตฯ
จ.อยุธยา

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

16-17 พฤศจิกายน
2563

อ.พรจันทร สั่งการ

21-22 พฤศจิกายน
2563

อ.กิตติวุฒิ อังคะนาวิน

23 พฤศจิกายน 2563

อ.สุภิญญา เถาทอง
อ.ปริญญา ผสมทรัพย

25 พฤศจิกายน 2563

อ.ศศิวงศ พูลพิพัฒน

สวนเสือ
ศรีราชา
จ.ชลบุรี
รร.สาธิตฯ

27 พฤศจิกายน 2563

ดร.ศาณิตา ตายเมือง

30 พฤศจิกายน 2563

อ.ณัฐกริษฐา โกพิมาย

อาคารพิบูล
บําเพ็ญ 1
รร.สาธิตฯ
จ.กรุงเทพฯ

2-10 ธันวาคม 2563

อ.จรีวรรณ ชัยอารียเลิศ

3 ธันวาคม 2563

อ.กอบกุล ใจกวาง
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ลําดับ

49

50

51

52
53
54
55
56

57

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3
ทําบุญตักบาตรเนื่องใน
รร.สาธิตฯ
โอกาสวันคลายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช
บรมนารถบพิตร
(รัชกาลที่ 9) ประจําป
การศึกษา 2563
คายวิทยาศาสตรทางทะเล สถานีวิจยั และ
และการอนุรักษ
ประมง
ศรีราชา
จ.ชลบุรี
Christmas Greating
หองเรียนชั้น
Card Contest
มัธยมศึกษา
รร.สาธิตฯ
แขงขันกีฬาและกรีฑาสี
รร.สาธิตฯ
จิตรกรจิ๋ว
รร.สาธิตฯ
ฟุตซอล ประถมศึกษา
รร.สาธิตฯ
ปการศึกษา 2563
Satit Street Basketball รร.สาธิตฯ
English Day Camp at สวนไทย
Suan Thai G.5
พัทยา
จ.ชลบุรี
จัดทําหนังสือรุนสําหรับ
ร.ร.สาธิตฯ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

4 ธันวาคม 2563

อ.สุภิญญา พั่วโพธิ์

5 ธันวาคม 2563

ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ

7-30 ธันวาคม 2563

อ.อภิญญา ชัยกุล

8-9 ธันวาคม 2563
อ.ฉลอง แสนโคก
8-18 ธันวาคม 2563 อ.จีรสุดา เปลี่ยนสมัย
14-25 ธันวาคม 2563 อ.มุรธา นามพลกรัง
14-25 ธันวาคม 2563 อ.มุรธา นามพลกรัง
15 ธันวาคม 2563
อ.วราภรณ พูลสวัสดิ์
อ.ศุภชัย สมนวล
15 มกราคม –
31 มีนาคม 2564

อ.รัฐพล กัลพล
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
58 IEP Reading
Enhancement
59 ฟุตซอล ประถมศึกษา
ปการศึกษา 2563
60 กีฬาสีสัมพันธวันพอ
Sport Days

61
62

Moral and Ethic
Enhancement
สรุปงานคณะกรรมการ
นักเรียน

63

สาธิตจิตอาสา

64

The Adventure at
Khao Kheow Open
Zoo. G.1
เสริมสรางสุขภาพและ
สานสัมพันธบุคลากร
เสริมสรางภาวะผูนําและ
ทักษะการดําเนินชีวิตเพื่อ
รูเทาทันภัยคามนุษยจาก
สื่อสังคมออนไลน
Christmas Week

65
66

67

สถานที่
รร.สาธิตฯ

ระยะเวลา
16 ธันวาคม 2563

ผูรับผิดชอบ
คุณจุฑามาศ ดิสริยะกุล

อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี
โรงพลศึกษา
อาคารบูรณา
การ (สติล
คุณปลื้ม)
รร.สาธิตฯ
จ.ชลบุรี

18 ธันวาคม 2563

อ.รัฐพล กัลพล

18 ธันวาคม 2563

อ.กุลชาติ แสงทอง
อ.ชนันชิฏา สินทรัพย
อ.กุลภัสสรณ
ตั้งศิริวัฒนากุล

18 ธันวาคม 2563

อ.เสกสัน จันทรสม

18 ธันวาคม 2563

อ.รัฐพล กัลพล

19 ธันวาคม 2563

อ.คณิตา จูตะเสน

23 ธันวาคม 2563

อ.สุริยาพร โตวรรณสูตร

24 ธันวาคม 2563

ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น

25 ธันวาคม 2563

อ.ณฐมน กีรติโชติกูล

25 ธันวาคม 2563

อ.วราภรณ พูลสวัสดิ์
อ.สุภิญญา เถาทอง

บานพัก
ชิวชิวดี
อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี
รร.หวยใหญ
อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี
สวนสัตวเปด
เขาเขียว
จ.ชลบุรี
ลานรมณีย
รร.สาธิตฯ
อาคารบูรณา
การ (สติล
คุณปลื้ม)
รร.สาธิตฯ
อาคารพิบูล
รําลึก
รร.สาธิตฯ
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
68 จัดทําหนังสือรุนสําหรับ
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
69 บานนักวิทยาศาสตรนอย
70
71

72
73

Democratic Value
Enhancement Project
สัมมนาวิพากษแผน
ยุทธศาสตรของโรงเรียน
สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
เลือกตั้งประธานนักเรียน

สถานที่
รร.สาธิตฯ

ระยะเวลา
15 มกราคม –
30 มีนาคม 2564
ฝายปฐมวัย
19 มกราคม –
26 กุมภาพันธ 2564
รร.สาธิตฯ
8 กุมภาพันธ –
5 มีนาคม 2564
หองประชุม 2 11 กุมภาพันธ 2564
รร.สาธิตฯ
รร.สาธิตฯ

15-18 กุมภาพันธ
2564
19 กุมภาพันธ 2564

74

วันเด็ก ระดับประถมศึกษา รร.สาธิตฯ
และมัธยมศึกษา
English Camp for LIP จ.ระยอง

75

บานนักวิทยาศาสตร

76

คุณธรรมจริยธรรม

77

รักการอาน

78

ฝายปฐมวัย
รร.สาธิตฯ

6 มีนาคม 2564

79

อบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ Coding for
Kids
กลุมสัมพันธ ม.3

จ.นครนายก

8-11 มีนาคม 2564

80

Children’s Day

รร.สาธิตฯ

12 มีนาคม 2564

ฝายปฐมวัย
รร.สาธิตฯ
ฝายปฐมวัย
รร.สาธิตฯ
ฝายปฐมวัย
รร.สาธิตฯ

20-21 กุมภาพันธ
2564
22-24 กุมภาพันธ
2564
24 กุมภาพันธ –
31 มีนาคม 2564
1-26 มีนาคม 2564

ผูรับผิดชอบ
อ.รัฐพล กัลพล
อ.ธันยสิตา ศิรอมรเสถียร
ดร.ประวีณ สุทธิสงา
คุณพัชรา สนธิพงษประยูร

อ.จีรสุดา เปลี่ยนสมัย
อ.วัฒนาพร ดวงดีวงศ
อ.ศศิวงศ พูลพิพัฒน
อ.นภนต วงษสุวรรณ
อ.ธันยสิตา ศิรอมรเสถียร
อ.สมภพ จันทรเงิน
อ.สมภพ จันทรเงิน
อ.ณรงคฤทธิ์ โควัน
อ.พรพราว ทองจรูญ
อ.พันทิวา ฐานคร
อ.นัตยา ทองคง
อ.วรวรรณ ศรีสุทธินันทน
อ.ธันยสิตา ศิรอมรเสถียร
อ.ปริยวัฒน
ปุระวัฒนานนท
อ.ณิชาภัทร รัตนดิลก
ณ ภูเก็ต

116

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
81 สุขสันตวันยินดีสงพี่ ม.6
82 โลเด็กดี เสื้อสามารถ และ
มอบประกาศนียบัตร
ประจําปการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปที่ 6
83 Satit Music Festival
84 Placement Test for LIP

85

วันแหงความสําเร็จ

86

ทัศนศึกษาวิชาการ

87

สานสัมพันธ ป.6

88

พัฒนาทักษะคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร Creative
SAM Camp
บริการวิชาการแกสังคม
คายทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

89

สถานที่
รร.สาธิตฯ
รร.สาธิตฯ

ระยะเวลา
12 มีนาคม 2564
12,26 มีนาคม 2564

ผูรับผิดชอบ
อ.ศศิวงศ พูลพิพัฒน
อ.คณิตา จูตะเสน

รร.สาธิตฯ
หอง
คอมพิวเตอร
อาคารฉลอง
ราชย 50 ป
รร.สาธิตฯ
หองประชุม
ชั้น 3
อาคารบูรณา
การ (สติล
คุณปลื้ม)
สถาบัน
วิทยาศาสตร
ทางทะเล
จ.ชลบุรี
รร.สาธิตฯ

13 มีนาคม 2564
15-19 มีนาคม 2564

อ.มุรธา นามพลกรัง
อ.นภนต วงษสุวรรณ
อาจารยกลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาตางประเทศ

18-19 มีนาคม 2564

อ.วรวรรณ ศรีสุทธินันทน
อ.พันทิวา ฐานคร
อ.สุภาภรณ สิงหทอง

22-24 มีนาคม 2564

อ.ปวลี เสมองวษ
อ.อรณภัทร มากทรัพย
อ.พันทิวา ฐานคร

27 มีนาคม 2564

รร.สาธิตฯ

30-31 มีนาคม 2564

อ.วัฒนาพร ดวงดีวงศ
อ.รุงอรุณ บุญพยุง
ดร.พาวา พงษพันธุ
อ.สญามณ รูปตํ่า

รร.วัดหนอง
ขาม
อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี

31 มีนาคม –
1 เมษายน 2564

ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
90 สานสัมพันธ ม.3
91

สัมมนานิสิตฝก
ประสบการณวิขาชีพครู
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ปฏิบัติการเรียนรู
วิทยาศาสตรการแพทย
สัมมนาบุคลากรประจําป
2564
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94

สถานที่
สวนนงนุช
จ.ชลบุรี
หองเปลง
ปญญา
อาคารศูนย
การเรียนรู
รศ.เชาวน
มณีวงษ
รร.สาธิตฯ
ม.บูรพา
จ.ชลบุรี
จ.นครราชสีมา

Class Project and
จ.สุราษฎร
Secondary Excursion or ธานี
Field Trip M.6

ระยะเวลา
1-2 เมษายน 2564

ผูรับผิดชอบ
อ.ศศิวงศ พูลพิพัฒน

2 เมษายน 2564

อ.ปยะธิดา
วรญาโณปกรณ

3 เมษายน 2564

ดร.ศาณิตา ตายเมือง
อ.มันทนา เมฆิยานนท
ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
อ.พีรพัฒน สามัญ
คุณพัชรา สนธิพงษประยูร
ดร.ประวีณ สุทธิสงา

5-7 เมษายน 2564

6-9 เมษายน 2564
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นักเรียนดีเดน ปการศึกษา 2563
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ไดพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ผลการเรียนดี มี
ความโดดเดนในการรวมกิจกรรม มีความประพฤติเหมาะสม และมีความสามารถทางกีฬาจนสมควรไดรับ
การยกยองและเปนแบบอยางที่ดีงาม ดังคําขวัญของโรงเรียน “เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเดน เปน
ระเบียบ” ดังนี้
โลเรียนดี
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงวรัทยา
นางสาวนันทนภัส
นางสาวภคภัษ

รอดประพัฒน
ตระกูลสุจริตโชค
วัชระวรรธกูร

โลกิจกรรมเดน
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงณธกร
นางสาวแพรวา
นายศวัส

กังวาลกิตติโชค
สืบจากลา
แสนเยีย

โลเปนระเบียบ
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงชัชญาณิช
นางสาวมนัสนันท
นายอิทธิกร

ขันติยะ
วรรณพรศิริ
แทนบุญ
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การดําเนินงานดานการบริการทางวิชาการ
การบริ การทางวิ ช าการเปน ภารกิ จ สํ าคัญ ประการหนึ่ง ที่โ รงเรี ย นสาธิต “พิบ ูล บําเพ็ ญ ”
มหาวิทยาลัยบูรพา ไดดําเนินการ โดยในปการศึกษา 2563 โรงเรียนไดใหบริการทางวิชาการแกชุมชน และ
หนวยงานในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
ที่
1

ปการศึกษา

การบริการทางวิชาการ

2563

ใหบริการดานการเยี่ ยมชมและศึกษาดูงานแกส ถานศึ กษาและหนว ยงาน

1 ครั้ง

ภายนอก
2

ใหบริการดานสถานที่ปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพแกนิสิต

28 คน

และนักศึกษา
3

ใหบริการดานการจัดโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน

4. ใหบริการดานการเปนวิทยากร

3 โครงการ
2 ครั้ง

การบริการวิชาการ ดานการเยี่ยมชม/ ศึกษาดูงานโรงเรียน
ที่
1

หนวยงานที่เขาเยี่ยมชม/ ศึกษาดูงาน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

วัน/เดือน/ป
16 ธันวาคม
2563

ผูรับผิดชอบ
ฝายประกันศึกษาและ
พัฒนาบุคลากร
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การบริการดานสถานที่ปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพแกนิสิตและนักศึกษา
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ – สกุล
นางสาวชนาภา
อินทศรี
นางสาวชัชชญา
หุมขุนทด
นางสาวญาณิศา
เหงานี
นางสาวณัฐฌา
ทรัพยสิน
นางสาวพรทิพย
วิเวกแวว
นางสาวพิมพิศา
สวยรูป
นางสาวอาทิตยา
สะแม
นางสาวณัฐตฌา
วรรณทอง
นางสาวนวลจุฑา
เลี่ยวโชเวช
นายณัฐวุฒิ
กุสูงเนิน
นายฐิติศักดิ์
อัฑฒสุวีร
นายเอกนรินทร
ลบ
นายจักรชัย
ยอดหมวก
นายราเมศ
เทพเสน
นางสาวธัณยจิรา
รัตนอุดมสินธุ
นางสาวดุจบงกช
แกวบุตรดี
นางสาวนัทจรินทร
ชาวสวน
นายชนาธิป
ตาเร็ว
นางสาวนํ้าเพชร
แพวงจีน
นางสาวธนภรณ
ทิพยนา
นายจิรัฐิติ
หงษบินมา
นางสาวอาทิตยา
ทรายสุวรรณ
นางสาวกมลธร
แขพิมาย
นางสาวปวิชญา
พรหมรักษ
นางสาวภัทรานิษฐ
บุญฤทธิ์
นางสาวบัณฑิตา
ยศศรี
นางสาวสิริกุล
สิงหาบุตร
นางสาวสุรัญชนา
คํารอด

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การสอนคณิตศาสตร
การสอนคณิตศาสตร
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ฟสิกส
เคมี
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ดนตรีศึกษา
UNC ชีววิทยา
UNC คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ฟสิกส

นิสิตระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
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การบริการวิชาการดานการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน
1. โครงการบริการวิชาการ English is Fun Using Art Activities 2/2020
ฝายศูนยพัฒนาภาษาตางประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ไดจัด
โครงการบริการวิชาการ English is Fun Using Art Activities 2/2020 สําหรับนักเรียนที่สนใจ จํานวน 90 คน
ระหวางวันที่ 10 ตุลาคม – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา และ
ศูนยฝกทหารใหม ต.บางเสร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
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2. โครงการบริ ก ารวิ ช าการ GLC (Global Language Centre) “Learning & Practice Languages
2/2020
ฝายศูนยพัฒนาภาษาตางประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ไดจัด
โครงการบริการวิชาการ GLC (Global Language Centre) “Learning & Practice Languages 2/2020
สําหรับนักเรียนที่สนใจ จํานวน 225 คน ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
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3. โครงการบริการวิชาการแกสังคม “คายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร”
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เล็งเห็น
ความสําคัญของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร กิจกรรมคายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนกิจกรรม
การเรียนการสอน ที่เนนกระบวนการที่ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปนโดย
ผานกระบวนการที่สําคัญ จึงจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม “คายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร”
สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขาม ที่สนใจ จํานวน 100 คน ระหวางวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ.
2564 ณ โรงเรียนวัดหนองขาม ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
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การบริการวิชาการดานวิทยากร
ที่

วัน เดือน ป

เรื่อง

สถานที่

1 29-30 สิงหาคม การทําโครงงานและพัฒนาสื่อดารา หองประชุม
2562

ศาสตร ประจําป 2562 ในหัวขอ

สุรสัมมนาคาร

“ประสบการณการทําโครงการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ดาราศาสตร และการนําเสนองาน

สุรนารี

วิทยากร
อ.บุญสง เห็นงาม

ในตางประเทศ”
2 31 สิงหาคม
2562

กิจกรรมคายวิทยาศาสตรทางทะเล สถาบันวิจัยประมง

ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ

และการอนุรักษ

ศรีราชา

อ.อัครวัฒน อาชีวะ

อําเภอศรีราชา

อ.พรจันทร สั่งการ

จังหวัดชลบุรี

อ.สําเนา ยอดยิ่ง
อ.ชลดา ศรารัชต
อ.สุปราณี สีลาเขต
อ.มันทนา เมฆิยานนท
อ.สุกัญญา เคลือบเเกว
อ.ฉัตรสุดา เดชศรี
อ.บุญสง เห็นงาม
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การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว ณ โถงอาคารฉลองราชย 50 ป และแทนประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ อาคารบูรณาการ
สติล คุณปลื้ม โดยในชวงเชามีพิธีสงฆและกิจกรรมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง พระสงฆ 9 รูป โดยมี
คณะผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ นักเรียน และผูปกครอง เขารวมกิจกรรมครั้งนี้เปนจํานวนมาก
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2. โครงการ “คายพุทธศาสน ม.1 รุนที่ 22”
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ไดจัดโครงการ “คายพุทธศาสน ม.1 รุนที่ 23” ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อใหเด็กนักเรียนที่เขารวมโครงการไดเรียนรูและสามารถนําหลักธรรม
มาปรับใชในชีวิตประจําวันไดถูกตองเหมาะสม
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3. โครงการคุณธรรมจริยธรรม
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ฝายปฐมวัยไดจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับนักเรียนชั้นปฐมวัยปที่ 1 – 3 เปนประจําทุกป เพื่อใหเด็กนักเรียนที่เขารวมโครงการไดเรียนรูและ
สามารถนําหลักธรรมมาปรับใชในชีวิตประจําวันไดถูกตองเหมาะสม
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4. โครงการบําเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจําปการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ไดจัดโครงการบําเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคลายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
ประจําปการศึกษา 2563 โดยมีคณะผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และนักเรียน เขารวมกิจกรรม เพื่อถวาย
เปนพระราชกุศล
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5. โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพอแหงชาติ ประจําปการศึกษา
2563
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ไดจัดทําบุญตักบาตรเนื่องในโอการวันคลายวันพระบรม
ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพอ
แหงชาติ ประจําปการศึกษา 2563 โดยมีคณะผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และนักเรียน เขารวมกิจกรรม เพื่อ
ถวายเปนพระราชกุศล
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การดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร
ปการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ไดจัดโครงการเพื่ อการ
พัฒนาดานวิชาการแกคณาจารยและบุคลากรสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนยุทธศาสตรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569”
เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การจัดทําแผนยุทธศาสตรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569” ใหกับทีมบริหาร
โรงเรียนสาธิต จํานวน 49 คน ณ โรงเเรมเดอะเกรซอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใหการจัดทํา แผน
ยุทธศาสตรของโรงเรียนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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2. โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรประจําป 2564
เมื่อวันที่ 5 – 7 เมษายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนไดจัดโครงการสัมมานทางวิชาการของบุคลากร
ประจํ าป 2564 ให กั บ บุ คลากรของโรงเรี ย น จํานวน 194 คน ณ โรงแรมชาโตเดอ เขาใหญ จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อพัฒนาการจัด ทําแผนการสอนตามแนวทางพัฒนาสมรรถนะผูเรีย น เพื่อรับทราบการ
ดํ า เนิ น งานตามแผนยุทธศาสตรของโรงเรีย นประจําป พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อจัดทําระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Document) และสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2563 และแนวทางการดําเนินงานในป
2564
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