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สารผูอำนวยการ
พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการแสดงปาฐกถา เรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2542
ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
“คนเรานั้นจะตองมีนวัตกรรม คือตองมี Innovation หรือตองรูจักสรางสรรค ตองมีความพรอมที่จะ
กาวไปข างหนา ปรับตัวใหทั น กั บ ความเปลี่ ยนแปลงของโลก แตวาก็ตองสามารถปรับโลกให เหมาะสม
สอดคลองกับความเปนอยู หรือความพอใจ ความสุขสบายของตนเองเหมือนกัน ตองแกปญหาดวยความคิด
พอทางหนึ่งตันก็ตองหาทางใหม ไมงอมืองอเทา ยิ่งในสภาวะวิกฤต ยิ่งตองการนวัตกรรม ซึ่งไมเฉพาะแต
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเทานั้น หากแตเปนนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวมตั้งแตสังคม เศรษฐกิจ และวิถี
ชีวิตหรือวัฒนธรรม”
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 โรงเรียนจะมีการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนา
โรงเรียนเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู กาวไปสูสถาบันการศึกษายุคใหม เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมในอนาคต สถาบันการศึกษาที่จะอยูรอดไดในอนาคตภายใตสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว เปลี่ยนแปลงสังคมรอบตัวอยางเห็นไดชัดเจน บางครั้งไดเห็นถึงความตื่นเตน ตื่นกลัวจากหลาย
หนวยงาน องคกร เกิดปรากฏการณเปลี่ยนแปลง (Disruption) สงผลตอการพัฒนา เปลี่ยนแปลงรากฐานวิถี
ของสังคมแบบเดิม ๆ
ฉะนั้นแลว เราตองอาศัยความคิดสรางสรรค สามารถที่ดึงเอาศักยภาพของคนในสถาบันออกมาได
อยางมีประสิทธิภาพ ไมยึดติดอะไรเดิม ๆ ไมจำกัดความคิด จินตนาการ และที่สำคัญ ตองมีความรับผิดชอบ
ตองสนับสนุนงานวิจัยหรือนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคใด ๆ ในสถาบันที่ควรจะตองสนับสนุนในการ
สรางนวัตกรรรม และความคิดสรางสรรคภายในสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอน หรือการเรียนรูรวมกัน
ของอาจารยผูสอนกับผูเรียน มีการนำผลงานที่เกิดขึ้นจากพื้นฐานการเรียนรูรวมกัน มาทำใหเกิดประโยชนใน
เชิงวิชาการ เผยแพรสูนักนวัตกรของสถาบันอื่น ๆ นอกจากนั้นแลว การขับเคลื่อนงานวิจัยจะตองไมจำกัดแค
การสนับสนุนใหทำงานวิจัยเพื่อการปรับเลื่อนตำแหนงทางวิชาการ สถาบันควรเริ่มตั้งตนการวางรากฐาน
ความคิดเชิงนวัตกรรมในระดับรากฐานใหบุคลากร ซึ่งควรจะมุงเนนเฉพาะผลงานที่สามารถนำมาใชประโยชน
ไดจริงและเปนประโยชนตอผูเรียน
สถาบันจะตองมีระบบการจัดการกับงานวิจัย และนวัตกรรมที่คิดคนไดอยางมีระบบที่ดีสามารถ
จัดการงานวิจัยไดสอดคลองกับความตองการ ทั้งในดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู ทำใหผูทำงานมี
ความสุข สนุกกับงาน มีมาตรฐานตามความตองการ ไดรับการสงเสริมพัฒนาตอเนื่องรอบดาน เปนคนดี คน
เกง เปนที่ชื่นชม เปนตัวอยางที่ดีใหแกสถาบันอื่น ๆ และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมใหเกิดการเรียนรูที่
ยั่งยืนไมสิ้นสุด
รองศาสตราจารย ดร.ตฤณ กิตติการอำพล
ผูอำนวยการ

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 เปนหนวยงานภายในคณะศึกษาศาสตรอยู
ในการกํ า กั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารบริ ห ารงานนอกระบบราชการเพื ่ อ ให เ กิ ด ความคล อ งตั ว และมี
ประสิทธิภาพ 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
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โครงสรางโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
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โครงสรางการบริหาร โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
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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

รองศาสตราจารย ดร.ประเทิน มหาขันธ
อาจารยใหญ พ.ศ. 2510-2515

รองศาสตราจารยเชาวน มณีวงษ
อาจารยใหญ พ.ศ. 2523-2530

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

อาจารยบญ
ุ เลิศ ศรีหงส
อาจารยใหญ พ.ศ. 2501-2504

ผูช ว ยศาสตราจารยสธุ รรม ศุกระกาญจน
อาจารยใหญ พ.ศ. 2515-2517

รองศาสตราจารยสายัณห มาลยาภรณ
อาจารยใหญ พ.ศ. 2517-2518

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

ผูช ว ยศาสตราจาร ดร.ตฤณ กิตติการอำพล
ผูอำนวยการ 30 มี.ค. 2562 – ปจจุบัน

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

ดร.วิโรฒน ชมภู
ผูอำนวยการ พ.ศ. 2557–2561
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รายนามคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณบดีคณะศึกษาศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตร
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิต
นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสาธิต
อาจารยคงศักดิ์ วัฒนะโชติ
(ผูแทนคณาจารยในโรงเรียน)
8. อาจารยธนาวุฒิ สุคนธทรัพย
(ผูแทนคณาจารยในโรงเรียน)
9. ศาสตราจารยเดชา วราชุน
(ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
10. รองศาสตราจารยเชาวน มณีวงษ
(ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
11. รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง ทับศรี
(ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
12. รองศาสตราจารย ดร.อารมณ นาวากาญจน
(ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
13. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
(ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
14. ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล
(ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
15. พระมหา ดร.ปญญา ปญญาวโร
(ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
16. คณบดีคณะแพทยศาสตร
(ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย)
17. คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
(ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย)
18. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
(ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย)
19. ผูอํานวยการ
20. รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
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

นายณรงคชยั คุณปลื้ม
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข

อาจารยคงศักดิ์ วัฒนะโชติ
ผูแทนคณาจารยโรงเรียน

รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง ทับศรี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณยศ คุรกุ ิจโกศล
นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารยธนาวุฒิ สุคนธทรัพย
ผูแทนคณาจารยโรงเรียนสาธิต

รองศาสตราจารย ดร.อารมณ นาวากาญจน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

นายธีระ มงคลจิตตานนท
นายกสมาคมผูปกครองและครูฯ

นายธีระ ปนทอง
นายกสมาคมศิษยเกาฯ

รองศาสตราจารยเชาวน มณีวงษ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารยเดชา วราชุน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

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

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตฤณ กิตติการอำพล
ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบลู บำเพ็ญ
กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยพิสิษฐ พิริยาพรรณ ผูชวยศาสตราจารย วาที่เรือตรี ดร.เอกวิทย มณีธร
คณบดีคณะแพทยศาสตร
คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
รองผูอำนวยการฝายบริหาร
กรรมการและผูชว ยเลขานุการ
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รายนามคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
1. นายธีระ
มงคลจิตตานนท
นายกสมาคม
2. นายตฤณ
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. นางสาวพิศยา
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. นายมนัส
จอมปรุ
กรรมการ
24. นางสิริยุพิน
ศุภธนัชภัคชนา
กรรมการและเลขานุการ
25. นายเอกยศ
มานะสม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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รายนามคณะผูบริหารโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผูชวยศาสตราจารย 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

ผูชวยศาสตราจารย 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
บุคลากรเปน ปจ จั ยสํ าคั ญในการผลั กดัน ใหภ ารกิจ ของโรงเรีย นบรรลุผลตามเป าหมายที่
กําหนดไว ในปการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มีบุคลากรคณาจารย
และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ โดยรวมจํานวน 257 คน
ขอมูลจํานวนบุคลากรของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ปการศึกษา 2562

ลูกจางมหาวิทยาลัย

ลูกจางโครงการ

รวม

คณาจารย
ปฐมวัย
19
3
ประถมศึกษา
15
35
9
มัธยมศึกษา
1
36
38
10
การศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
13
16
สนับสนุนวิชาการ
บริหาร
2
1
9
ปฐมวัย
2
ประถมศึกษา
1
มัธยมศึกษา
3
การศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
7
วิชาการ
1
6
เลขานุการ
1
บริการ
5
รวม
3
53
139
38
แหลงขอมูล : งานบุคลากรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

ลูกจางประจํา

ลูกจางชาวตางประเทศ

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผนดิน)

ฝาย

ขาราชการ

ประเภทบุคลากร

-

-

-

22
59
85
29

1
6
7

1
1
2
2
3
9

8
8

13
3
1
3
9
10
1
22
257
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จํานวนคณาจารยจําแนกตามประเภทการจาง

ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)

19.49%

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผนดิน)
ลูกจางชาวตางประเทศ

0.51%
26.15%

53.85%

ภาพที่ 1

จำนวนคณาจารยจำแนกตามประเภทการจาง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนวิชาการจําแนกตามประเภทการจาง
15%

3% 3%

13%

11%

ภาพที่ 2

55%

ขาราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผนดิน)

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)

ลูกจางประจํา

ลูกจางมหาวิทยาลัย

ลูกจางโครงการ

จำนวนบุคลากรสนับสนุนวิชาการจำแนกตามประเภทการจาง
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ทําเนียบบุคลากร
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตฤณ กิตติการอําพล
(Asst.Prof.Dr.Trin
Kittikanampol)

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

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพิน ชูชื่น
(Asst.Prof.Dr.Rapin
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)

อาจารยศศิณัฏฐ
(Lec.Sasinut

ขุมทรัพยดี
Khumsabdee)

4
5
6
7

8

ผูอํานวยการ
ศป.บ.(วิจิตรศิลป)
ศป.ม.(ทัศนศิลป)
ปร.ด.(ทัศนศิลปและการออกเเบบ)
วุฒิการศึกษา
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กศ.บ.(การสอนภาษาไทย)
กศ.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)
กศ.บ.(ภาษาไทย)
ศศ.ม.(ภาษาไทย)

20

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (TH)
9
อาจารยชลธิชา
ภูริปาณิก
(Lec.Chonticha
Phuripanik)
10
11
12
13
14
15
16

17

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

อาจารยสุทัศนตา
(Lec.Suthatta
18
อาจารยสุภิญญา
(Lec.Supinya
19
อาจารยชนิศร
(Lec.Chanisorn
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (MA)
1
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)
พงษพันธุ
Pongpan)

วุฒิการศึกษา
ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว –
ภาษาไทย)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
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)

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร
กศ.บ.(คณิตศาสตร)
กศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร)
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (MA)
2
อาจารยธนาวุฒิ
สุคนธทรัพย
(Lec.Thanawut
Sukhontasab)
3
ผูชวยศาสตราจารยพัดชา
กวางทอง
(Asst.Prof.Padcha
KwangThong)
4
อาจารยเพ็ญพรรณ
ศรีสายพร
(Lec.Penpun
Srisayporn)
5
อาจารยราชัย
นาเจริญ
(Lec.Rachai
Nacharoen)
6
อาจารยสญามณ
รูปตํ่า
(Lec.Sayamon
Ruptam)
7
อาจารยนฤมล
เสงี่ยม
(Lec.Naruemon
Sangiam)
8
อาจารยพจนีย
มาสุข
(Lec.Potchanee
Masuk)
9
อาจารยปยะธิดา
วรญาโณปกรณ
(Lec.Piyathida
Worrayanopakorn)

10

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

บุญพยุง
Bunphayung)
ราชบุรี
Rajburi)
แนวปราณีต
Naewpraneet)

13

อาจารยศุภลักษณ
(Lec.Supaluk

ไมตรี
Maitree)

14

อาจารยณัฐกาญจน
(Lec.Nattakarn

เปรมกมล
Pramkamol)

11
12

วุฒิการศึกษา
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.(วิจัยและสถิติทางวิทยาการ
ปญญา)
กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
วท.บ.(สถิติ)
วท.ม.(วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา)
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (MA)
15
อาจารยพีรพัฒน
สามัญ
(Lec.Peerapat
Samun)
16
อาจารยนิธินันท
กลั่นคูวัฒน
(Lec.Nithinan
Klankuwat)
17
อาจารยรัฐพล
กัลพล
(Lec.Rattaphol
Galphol)
18
อาจารยชัชวาล
พูลสวัสดิ์
(Lec.Chatchawan
Poonsawad)
19
อาจารยรัชดาภรณ
มูลนะ
(Lec.Ratchadaporn
Moonna)
20
21

อาจารยเกษกนก
(Lec.Kedkanok
อาจารยอริสรา
(Lec.Aritsara

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (SC)
1
อาจารยชลดา
(Lec.Chonlada

2
3
4

5

พงษนัน
Phongnun)
ขันติโชติบริบูรณ
Khantichotiboriboon)

ศรารัชต
Sararat)

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

ประสบกิตติคุณ
Prasopkittikun)
วัฒนะโชติ
Wattanachod)
ทิพยเนตร
Thipnet)

อาจารยอัครวัฒน
(Lec.Akkarawat

อาชีวะ
Archewa)

วุฒิการศึกษา
กศ.บ.(คณิตศาสตร)
กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร)
กศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร)
กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร)
ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร)
ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร)
วท.บ.(คณิตศาสตร)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร)
วท.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร
กศ.บ.(วิทยาศาสตร – เคมี)
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)
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (SC)
6
อาจารยจุรีย
นวเมธาพงศ
(Lec.Juree
Nawametapong)
7
อาจารยสําเนา
ยอดยิ่ง
(Lec.Samnao
Yodying)
8
อาจารยมันทนา
เมฆิยานนท
(Lec.Mantana
Mekiyanon)
9
อาจารยลักษณมงคล
ถาวรณา
(Lec.Luckmongkol
Thawornna)
10
อาจารยสุกัญญา
เคลือบแกว
(Lec.Sukanya
Kluabkaew)
11
อาจารยสุปราณี
สีลาเขต
(Lec.Supranee
Silaket)
12
อาจารยบุญสง
เห็นงาม
(Lec.Boonsong
Henngam)
13
อาจารยพรจันทร
สั่งการ
(Lec.Phonchan
Sangkarn)
14
15

16
17

18
19

อาจารยทรงกรด
(Lec.Songkrod
อาจารย ดร.ภาสกร
(Lec.Dr.Paskorn

แกวศรีนวล
Kaewsrinual)
ภักดิ์ศรีแพง
Paksripang)

อาจารยฉัตรสุดา
(Lec.Chatsuda
อาจารย ดร.ศาณิตา
(Lec.Dr.Sanita

เดชศรี
Detsri)
ตายเมือง
Taimuang)

อาจารยวัฒนาพร
(Lec.Wattanaporn
อาจารยคนิษา
(Lec.Kanisa

ดวงดีวงศ
Duangdeewong)
ลําภาศาล
Lumparsarn)

วุฒิการศึกษา
กศ.บ.(วิทยาศาสตร – ชีววิทยา)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร – ชีววิทยา)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร – ชีววิทยา)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร – ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกสศึกษา)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร – ชีววิทยา)
กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)
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)
วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมีศึกษา)
กศ.บ.(การสอนวิทยาศาสตรทั่วไป)
กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ.(การสอนวิทยาศาสตรทั่วไป)
กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)
กศ.บ.(การสอนเคมี)
กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (SC)
20
อาจารยพิชญตาภรณ
จินดาสวัสดิ์
(Lec.Phittaporn
Jindasawat)
21
อาจารยณิชาภัทร
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
(Lec.Nichapat
Rattanadilok Na Phuket)
22
อาจารย ดร.ชมชื่น
ศิริผันแกว
(Lec.Dr.Chomcheun
Siripunkaw)
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (SO)
1
อาจารยศุภชัย
สมนวล
(Lec.Supachai
Somnaul)

2
3
4
5
6
7
8

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)

วุฒิการศึกษา
ค.บ.(ฟสิกส)
ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร)
กศ.บ.(การสอนเคมี)
B.S.(Chemistry)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดลอม)
ปร.ด.(ชีววิทยา)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา 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 –
ความสัมพันธระหวางประเทศและ
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (SO)
9
10
11

12
13

14
15

16

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

บุดดาวัน
Buddawan)
สุวรรณพิทักษ
Suwanphithak)
มากพูน
Makpoon)

อาจารยอภิชาติ
(Lec.Apichart
อาจารยธราพงษ
(Lec.Tarapong

คามีศักดิ์
Kameesak)
การกระโทก
Kankatok)

อาจารยวรธมน
(Lec.Worrathamon
อาจารยศักดิ์ดา
(Lec.Sakda

ภาวิณีวณิช
Phawineewanich)
ทองโสภณ
Thongsophon)

อาจารยสุทัศน
คําเอี่ยมเอก
(Lec.Suthat
Khamaiamek)
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (HP)
1
อาจารยนฤนาท
ศรีไตรรัตน
(Lec.Narunart
Sritrirat)

วุฒิการศึกษา
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
กศ.บ.(การสอนสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
ค.บ.(สังคมศึกษา – คอมพิวเตอร
เพื่อการศึกษา)
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.(วิทยาศาสตรการกีฬา)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย
และการกีฬา)
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (HP)
2
อาจารยเอกยศ
มานะสม
(Lec.Aekkayos
Manasom)

3

อาจารย ดร.ปนัดดา
(lec.Dr.Panatda

จูเภาล
Jupao)

4

อาจารยกิตติวุฒิ
(Lec.Kittiwuth

อังคะนาวิน
Ankanawin)

5

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

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

อาจารยโสภณ
(Lec.Sopon
อาจารยประวีณ
(Lec.Praween
อาจารยมุรธา
(Lec.Murata

อาภรณศิริโรจน
Arpornsirirod)
สุทธิสงา
Sutthisagha)
นามพลกรัง
Nampongaing)

อาจารยอรรถพร
(Lec.Attaporn

ประสิทธินาวา
Prasittinava)

6
7
8

9
10
11

12

วุฒิการศึกษา
กศ.บ.(พลศึกษา)
กศ.ม.(พลศึกษา)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
วท.บ.(สุขศึกษา)
กศ.ม.(สุขศึกษา)
กศ.ด.(การจัดการเรียนรูสุขศึกษา)
วท.บ.(พลศึกษา)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย
และการกีฬา)
วท.บ.(พลศึกษา)
ศษ.ม.(พลศึกษา)
ศศ.บ.(พลศึกษา)
ศศ.ม.(พลศึกษา)
ศศ.บ.(พลศึกษา)
วท.บ.(วิทยาศาสตรการกีฬา)
กศม.(สุขศึกษาและพลศึกษา
(การจัดการเรียนรูพลศึกษา))
ศศ.บ.(พลศึกษา)
ศศ.ม.(พลศึกษา)
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.ม.(พลศึกษา)
กศ.บ.(การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
กศ.บ.(การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา)
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ลําดับ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (AR)
1
อาจารยธีรนันท
(Lec.Teeranun
2

ชื่อ – สกุล
ชูเชิด
Choocherd)

อาจารยอรวรา
(Lec.Ornwara
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤทธิ์
(Asst.Prof.Dr.Narit

บัวผา
Buapha)
วัฒนภู
Vadhanabhu)

4

อาจารยไกรสิทธิ์
(Lec.Kaisit

วิไลเลิศ
Vilailert)

5

อาจารย ดร.มนัส
(Lec.Dr.Manus

จอมปรุ
Jompru)

6

อาจารยศศิวิมล
(Lec.Sasiwimon
อาจารยนิพนธ
(Lec.Nipon
อาจารยณัฐวรรณ
(Lec.Nattawan

เตรียมศิลปานนท
Treamsinlapanon)
กลํ่ากลอมจิตร
Klamklomjit)
เฉลิมสุข
Chalermsuk)

อาจารยโอภาส
(Lec.Opat

สุวรรณโพธิ์
Suwannapho)

3

7
8

9

กลุมสาระการเรียนรูคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี (CT)
1
อาจารยมนพัทธ
โชคอนันตรัตนา
(lec.Monnapat
Chockananruttana)

วุฒิการศึกษา
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ค.บ.(ศิลปศึกษา)
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
ศษ.บ.(ศิลปกรรม)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ปร.ด.(วิจยั ศิลปะและวัฒนธรรม)
ศศ.บ.(ศิลปกรรม)
ศศ.ม.(การบริหารศิลปะและ
วัฒนธรรม)
ศป.บ.(จิตรกรรม)
ศศ.ม.(การบริหารศิลปะและ
วัฒนธรรม)
ปร.ด.(ทัศนศิลปและการออกแบบ)
ศศ.บ.(นาฏศิลปและการละคร)
กศ.บ.(การสอนดุริยางคศึกษา)
ศศ.ม.(ดุริยางคไทย)
ศป.บ.(ศิลปศึกษา)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
กศ.บ.(การสอนนาฏยสังคีต)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
กลุมสาระการเรียนรูคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี (CT)
2
อาจารย ดร.วิโรฒน
ชมภู
(Lec.Dr.Wirote
Chompoo)
3
4

5

อาจารยสิริลักษณ
(lec.Siriluk
อาจารย ดร.สิริยุพิน
(Lec.Dr.Siriyupin

แสงจันทรา
Saengchantra)
ศุภธนัชภัคชนา
Suthanatphakchana)

อาจารยพัชรา
Lec.Patchara

มานะศิลป
Manasilp

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ (OC)
1
อาจารยกิตติภัฏ
(Lec.Kitibhud

วงคกระโซ
Wongkraso)

2

อาจารย ดร.อุดม
(Lec.Dr.Udom

รัตนอัมพรโสภณ
Rattanampornsopon)

3

อาจารยพรทิพย
(Lec.Porntip
อาจารยขวัญตา
(Lec.Kwanta
อาจารยศิริลักษณ
(Lec.Sirilak

แสงบุตร
Sangbut)
บุญจันทร
Boonjun)
ชัยบัณฑิตย
Chaibundit)

4
5

6

อาจารยประไพพิมพ
(Lec.Prapaipim
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (FO)
1
อาจารยอภิญญา
(Lec.Apinya

สุทธิมูล
Suttimool)
ชัยกุล
Chaikul)

วุฒิการศึกษา
วท.บ.(คณิตศาสตร)
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
BB.A (Computer Information
Systems)
M.Ed (Divergent Learning)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ
วท.บ.(พืชสวน)
พธ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ค.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ศศ.บ.(คหกรรมศาสตร)
ค.บ.(คหกรรมศาสตร)
วท.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา)
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
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ลําดับ
ชื่อ - สกุล
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (FO)

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13

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

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

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)

อาจารยอัญชลี
(Lec.Anchalee

ธนวณิชยวรชัย
Thanawanichworachai)

วุฒิการศึกษา
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)
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.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาโลก)

30

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (FO)
14
อาจารยตะวัน
ชนะอุดม
(Lec.Tawan
Chanaudom)
15
อาจารยจรีวรรณ
ชัยอารียเลิศ
(Lec.Jareewan
Chaiareeleard)
16

อาจารยกรกฎ
(Lec.Korakod

กิตติภูมิภักดี
Kittibhumibhakdii)

17

อาจารยปริญญา
(Lec.Parinya
อาจารยกัญจหทัย
(Lec.Kanhathai
อาจารยสุริยาพร
(Lec.Suriyaporn
อาจารยวราภรณ
(Lec.Waraporn
อาจารยณัฐกริษฐา
(Lec.Natkristha

ผสมทรัพย
Parsomsup)
เตียวประเสริฐ
Tiewprasert)
โตวรรณสูตร
Towanasoot)
พูลสวัสดิ์
Poonsawat)
อินทรกุลไชย
Intarakulchai)

อาจารยนภนต
(Lec.Napon

จุสมใจ
Jusomjai)

18
19
20
21

22

23

อาจารยณฐมน
(Lec.Natamon
24
อาจารยสุภิญญา
(Lec.Supinya
งานแนะแนว
1
อาจารยคณิตา
(Lec.Kanita

กีรติโชติกูล
Keeratichotigool)
เถาทอง
Thaothong)
จูตะเสน
Chutasen)

วุฒิการศึกษา
กศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.บ.(การแนะแนว)
วท.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา)
กศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
กศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาโลก)
กศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
อาชีพ)
วท.บ.(จิตวิทยา)
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
กศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)

หัวหนางานแนะแนว
กศ.บ.(การแนะแนว)
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ลําดับ
งานแนะแนว
2
อาจารย ดร.วลัยทิพย
(Lec.Dr.Walaitip
3

4

อาจารย ดร.ภัทราวุธ
(Lec.Dr.Pathawut

ชื่อ - สกุล
ธีริศราวิชชากร
Thirishrawichakorn)
รักกลิ่น
Rakklin)

อาจารยเพ็ญพรรณ
อภิรติวานนท
(Lec.Phenphan
Apiratiwanon)
โปรแกรมการศึกษาพิเศษเรียนรวมแบบบูรณาการ
1
อาจารยพัชรา
เลี้ยวอุดมชัย
(Lec.Patchara
Leawudomchai)
2
อาจารยรพีพรรณ
เตชตา
(Lec.Rapeepan
Techata)
ฝายปฐมวัย
1
อาจารยพรพราว
ทองจรูญ
(Lec.Pronpraw
Thaongcharoon)
2
อาจารยกุลภัสสรณ
ตั้งศิริวัฒนากุล
(Lec.Kulpatsorn
Tungsiriwattanakool)
3
อาจารยกรกช
เงินดี
(Lec.Korrakot
Ngerndee)
5
อาจารยสุภาภรณ
สิงหทอง
(Lec.Supaporn
Singthong)
6
อาจารยธันยสิตา
ศิรอมรเสถียร
(Lec.Tansita
Siraamonsathiar)
7
อาจารยณิชนันทน
ฉายแสง
(Lec.Nichanan
Chaisang)
8
อาจารยบุญทิม
ฐิติวร
(Lec.Boontim
Thitiworn)
9
อาจารยชนัณชิฏา
สินทรัพย
(Lec.Chananohita
Sinsup)

วุฒิการศึกษา
กศ.บ.(บรรณารักษ)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
กศ.บ.(ภาษาไทย)
วท.ม.(จิตวิทยาการใหคําปรึกษา)
ปร.ด.(บริหารการศึกษา)
ศศ.บ.(จิตวิทยาการและแนะแนว)

กศ.บ.(การศึกษาพิเศษ)
ค.บ.(การศึกษาพิเศษ)

ค.บ.(การประถมศึกษา)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.บ.(การประถมศึกษา)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
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ลําดับ
ฝายปฐมวัย
10
อาจารยนัตยา
(Lec.Nuttaya

11
12
13
14
15
16
17
18
19

อาจารยสมภพ
(Lec.Sombhop
อาจารยธิมาพร
(Lec.Thimaporn
อาจารยวรวรรณ
(Lec.Vorrawan
อาจารยทัศวรรณ
(Lec.Tatsawan
อาจารยณรงคฤทธิ์
(Lec.Narongrit
อาจารยอรณภัทร
(Lec.Onnapat
อาจารยกุลชาติ
(Lec.Kunlachat
อาจารยพันทิวา
(Lec.Puntiwa
อาจารยวรรธนา
(Lec.Wattana

ชื่อ - สกุล
ทองคง
Thongkhong)

จันทรเงิน
Channgoen)
ปลองทอง
Plongtong)
ศรีสุทธินันท
Srisutthinun)
เอี่ยมวิไล
Iamwilai)
โควัน
Cowan)
มากทรัพย
Marksab)
แสงทอง
Sangthong)
ฐานคร
Thanakorn)
นันตาเขียน
Nantakhien)

ลูกจางชาวตางประเทศ
โปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
1
Lec.Mr.Ryan Alexander Mcbride
2
Lec.Gold Rowland Cherenna Obiesie

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

Bachelor of Commerce
Master of Science (Medical
Biochemistry and Applied
Sciences)
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ลําดับ
ชื่อ - สกุล
โปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
3
Lec.Steven Lance Stoll
4
Lec.Anastasia Shikunova
5
6

Lec.Oleg Cheprakov
Lec.Marites Rante Carreon

7
8
9
10
11

Lec.Seth Tyler Paskon
Lec.Yujia Han
Lec.Enriqueta Navarro Villa
Lec.Jose Antonio Magana
Lec.Muhammad Rizwan Yousaf

12
13
14
15

Lec.Anthony John
Lec.Morven Prongarkard
Lec.Gigie Andres Bacan
Lec.Ting – Fong Tsai

16

Lec.Jonathan David Clark

17
Lec.Shohei Ogawa
โปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา
1
Lec.Kaydee Mc Kenzie Reese
2
Lec.Maria Rekha Jothinathan
3
Lec.Hosam EI Sayed
4
Lec.Forbes George Smart
5

Lec.Christopher Kelbie

วุฒิการศึกษา

Master of Science
Bachelor of Business
Administration
Bachelor of Arts (Art Education)
Bachelor of Secondary
Education
Bachelor of Science
Bachelor of Arts
Bachelor of Science (Biology)
Master of Arts
Master of Business
Administration
Bachelor of Science
Bachelor of Arts
B.Ed. (Elementary Education)
Bachelor of Business
Administration
Bachelor of Arts
(General Studies in Arts &
Science)
Bachelor of Arts
Bachelor of Arts
Bachelor of Science
Bachelor of Arts
Bachelor of Business
Management
Bachelor of Art
(Honours Sports & Coaching)
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ลําดับ
ชื่อ - สกุล
โปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา
6
Lec.Dr.Declan Michael John Barlow

7
8

Lec.James David Peter Howard Orrell
Lec.Daniel Steven Freese

9
Lec.James Gavin Warnock
โปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา
1
Lec.Brett Vevencio John Ward

2
3

Lec.Dandan Xiang
Lec.David James Boardman

4

Lec.Milorad Mladenovic

5
Lec.Meiko Okamura
6
Lec.Collin Mc Glynn Johnson
7
Lec.Armand Kruger
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (FO)
1
Lec.Weimin He
2
Lec.Takuma Ozaki
3
Lec.Hua Yao

หลักสูตรปฐมวัย
1
Lec.Andrina Joy Sheedy
2
Lec.Kelly Leigh Scannell
3
Lec.Alexandra Ashley Gowan
4
Lec.Mary Elizabeth Burfoot

วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Human Resource
Development International
Program)
Bachelor of Engineering
Bachelor of Science in Business
Administration
Bachelor of Arts
Bachelor of Business
Administration
(Marketing)
Bachelor of Art (English)
Bachelor of Science
Construction Management
Graduate diploma in Science
and Teachnology of Physical
and Sports Acitivities
Bachelor of Intercultural Studies
Bachelor of Science
Bachelor of Arts
ศศ.ม.(การสอนภาษาจีน)
Bachelor of Arts
Bachelor of Arts
(Thai for Communication for
Foreigners)
Bachelor of Arts
Bachelor of Arts (Music)
Master of Arts
Bachelor of Arts
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ลําดับ
ชื่อ - สกุล
บุคลากรสนับสนุนวิชาการ
ฝายงบประมาณ นโยบาย และแผน
1
นางสาวพัชรา
สนธิพงษประยูร
(Miss.Patchara
Sontipongprayoon)
2
นางวิลาวัณย
วิริยกิจจา
(Mrs.Wilawan
Viriyakitja)
งานการเงินและบัญชี
1
นางกันตดา
ประสพผล
(Mrs.Kanda
Prasoppol)
2
3
4

นางอุษา
(Mrs.Usa
นางจุฑาทิพย
(Mrs.Juthatip
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

รัตนพิทักษ
Rattanapitak)
เชอพราคอคฟ
Cheprakov)
กิจดี
Kijdee)
โพธิ์นาค
Phonark)
เจริญแพทย
Charoenphaet)
ขุนทายก
Khuntayok)
เชื้อสวัสดิ์
Chuesawad)
ศิริวรรณดี
Siriwandee)

วุฒิการศึกษา

กศ.บ.(ธุรกิจศึกษา)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
(การบริหารทรัพยากรมนุษย)
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
(การบริหารทรัพยากรมนุษย)
บธ.บ.(การบัญชี)
บช.บ.(การบัญชี)
กจ.ม.(การจัดการมหาบัณฑิต)
บธ.บ.(ธุรกิจพาณิชยนาวี)

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

กศ.บ.(สังคมศึกษา)
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
ศศ.บ.(รัฐศาสตร)
วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร
การจัดการประยุกต)
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ลําดับ
ชื่อ - สกุล
งานบุคลากร
3
นางสาวนิณา
สังสมานันท
(Miss.Nina
Sangsamanun)
งานสารบรรณ
1
นางสาวภิธรา
จิรเตชะนนท
(Miss.Phithara
Chiratechanon)
2
นางสาวเกษร
ยั่งยืน
(Miss.Kesorn
Yungyeun)
3
นางกุลิสรา
ทิมเมือง
(Mrs.Kulissara
Timmuang)
4
นางสาวอารยา
วิธีเจริญ
(Miss.Araya
Witheecharoen)
5
นางเพชราภรณ
เพียรประสิทธิ์
(Mrs.Phetcharaporn
Piaprasit)
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)

วุฒิการศึกษา
วท.บ.(การบริหารธุรกิจ)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย)
ปวส.(การบัญชี)
รป.บ.(บริหารทั่วไป)
นศ.บ.(นิเทศศาสตร)
วท.บ.(การบริหารธุรกิจเกษตร)

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

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
บธ.บ.(การตลาด)
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ลําดับ
ชื่อ - สกุล
งานการประชุมและงานเลขานุการ
1
นางสาวอมรรัตน
สุขพานิช
(Miss.Amornrat
Sukpanich)
2
นางสาวอรนิดา
คลายยวงทอง
(Miss.Ooranida
Klayyuangtong)
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)
2
นางสาวจุฑามาส
ดิสริยะกุล
(Miss.Jutahamas
Ditsariyakul)
งานประชาสัมพันธ
1
นางสาวณัฐิณี
ยวนกะเปา
(Miss.Nattinee
Yuankapao)
รานอาหารเพื่อสวัสดิการ
1
นางปญจวรรณ
เยาวฤทธิกร
(Mrs.Panchawan
Yaoritthikorn)
2
นางสาวชุติกานต
ศรีสวัสดิ์
(Miss.Chutikan
Srisawat)
3
นายธนธัส
สัจจกุล
(Mr.Tanatas
Sujjakul)
4
นายสังคม
สีกา
(Mr.Sangkhom
Seeka)
5
นางสุมาลี
จอหนสัน
(Mrs.Sumalee
Jonsson)

วุฒิการศึกษา
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ปวส.(การบัญชี)

ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ปวส.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร)
นศ.บ.(นิเทศศาสตร)

บช.บ.(บัญชี)
ปวส.(การบัญชี)
ปวส.(ชางยนต)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ลําดับ
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
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

ชื่อ - สกุล
ดีดวยชาติ
Deedouychat)
ขาวเปนใย
Khawpenyai)
ขันแกว
Kunkeaw)
มะโรงเหม็ง
Marongmhang)
ลิ้มพลอย
Limploy)
อุทาพรม
Utaprom)
พิณพยูร
Pinpayoon)
รัตนอมร
Rattana-amorn)
ทวีโชติ
Taweechote)
จันทรสรอย
Jansroi)
จันทรสรอย
Jansroi)
กลิ่นสุวรรณ
Klinsuwan)
ธัญโรจนกูล
Thunyarlkul)
โคคุม
Khokhum)
สิมมาลา
Simmala)

วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษาตอนตน
วท.บ.(พืชศาสตร)
ปวส.(การตลาด)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษาตอนตน

39

ลําดับ
ฝายบริการ
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
ผาสุขเจริญ
Phasukcharoen)
ลอยแกว
Loikeaw)
บูรณประทีปรัตน
Buranaprateeprat)
จันทรเนตร
Junnet)
บําเพ็ง
Bampeng)
วิจารณ
Wijan)

วุฒิการศึกษา

39

ประถมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษาตอนตน
ศศ.บ.(รัฐศาสตร)
ส.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ปวส.(ไฟฟากําลัง)
ทล.บ.(ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส)
ปวส.(ชางไฟฟา)
ประถมศึกษาตอนตน
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ขอมูลนักเรียน
ปการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มีจํานวนนักเรียน จําแนกตาม
ระดับชั้นเรียน ดังนี้
จํานวนนักเรียน จําแนกตามระดับชั้นเรียน ปการศึกษา 2562
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

62
59
63
184

67
59
49
175

129
118
112
359

6
6
6
6
6
6
36

98
96
74
68
84
68
488

88
84
89
80
79
76
496

186
180
163
148
163
144
984

8
8
8
24

101
97
102
300

111
104
103
318

212
201
205
618

11
10
11
32
104

137
123
113
373
1,345

223
177
183
583
1,572

360
300
296
956
2,917

จํานวนหองเรียน
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แผนภูมิแสดงจํานวนหองเรียนและนักเรียน ประจําปการศึกษา 2562
จํานวนนักเรียนจําแนกตามชั้น เพศ และหองเรียน ปการศึกษา 2562
หอง

ชาย

หญิง
223

103 137

88
98
59

62
67

4

4

84 74
96

68
89 68 80

84 79

183

177

123

113

101111 104
76

97

102

8

8

59 63 49

4

6

6

6

6

6

6

8

10

10

11
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ขอมูลงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปจากงบประมาณเงินรายไดของโรงเรียน และงบประมาณเงินรายได
จากเงินอุดหนุนรัฐบาล ดังรายการตอไปนี้
ตารางแสดงงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
(แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา)
หมวดรายจาย

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

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได
เงินรายไดจาก
เงินอุดหนุน
รัฐบาล

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

4,287,900

4,039,500

92,353,900
37,637,100
6,787,200

91,787,900
36,000

28,721,300
4,953,100

3,290,300

3,554,500

21,743,600

22,726,400
110,700
15,758,200

6,945,800
368,600
169,126,500

20,192,800

36,000

17,638,200

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

21,713,700

43

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบจัดสรรงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุน
รัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามหมวดรายจาย

6,989,300.00

-

งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล

-

5,077,000.00

-

17,638,200.00

22,726,400.00

งบประมาณเงินรายได

3,554,500.00

4,953,100.00

36,000.00

4,039,500.00

28,721,300.00

91,787,900.00

แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินรายไดจากเงิน
อุดหนุนรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

-
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แผนภูมิที่ 2 แสดงการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แยกตามหมวดรายจาย

5,077,000.00

6,989,300.00

22,726,400.00

3,554,500.00

4,953,100.00

28,7321,300.00

91,787,900.00

งบประมาณเงิ น รายได ประจํา ป งบประมาณ พ.ศ. 2562
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แผนภูมิที่ 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 แยกตามหมวดรายจาย
งบประมาณเงิ น รายได จ ากเงิ น อุ ด หนุ น รั ฐ บาล ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562
17,638,200.00

4,039,500.00
36,000.00
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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. 2562 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  ง พั ฒ นาผูเรีย นให เปน บุ ค คลที ่ม ีส มรรถนะในดา นภาษา 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 เพื่อนําไปสูการสรางองค ความรู  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
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สมรรถนะการประเมิน PISA
1. Reading Literacy

2. Mathematics Literacy

3. Scientific Literacy

ผลคาเฉลี่ยคะแนน PISA ป 2018 ใน 3 ดาน ของกลุมสังกัดโรงเรียนสาธิตฯ สูงกวาคาเฉลี่ยประเทศ
ไทยและคาเฉลี่ยระดับ OECD
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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 รวมทั้งการสงเสริมทางดานภาษาใหกับเด็ก จําแนกเปน 2
โปรแกรม ดังนี้
1.1 โปรแกรมทั่วไป ระดับปฐมวัย โปรแกรมที่มุงเนนพัฒนาการทุกดานของนักเรียนใน
รูปแบบกิจกรรมบูรณาการ
1.2 โปรแกรมเน น ความสามารถทางภาษา ระดั บ ปฐมวั ย (Junior International
Program: JIP) โปรแกรมที่มุงเนนพัฒนาการทุกดานของนักเรียนในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการ และมีการ
จัดการเรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษกับอาจารยชาวตางชาติในหลายกลุมกิจกรรม
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2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 6 มุงเนนทักษะดาน
การอาน เขียน พัฒนาทักษะการคิด การเรียนรูในสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต จําแนกได ดังนี้
2.1 ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6) จัดเวลาเรียนรายป โดยมีเวลาเรียน
วันละไมเกิน 6 ชั่วโมง จําแนกเปน 2 โปรแกรม ไดแก
2.1.1 โปรแกรมทั่วไป กําหนดรายวิชาพื้นฐานตามโครงสรางของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกําหนดรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติมตามความพรอมและ
บริบทของโรงเรียน
2.1.2 โปรแกรมสองภาษา (Junior International Program : JIP) กําหนดรายวิชา
พื้นฐานตามโครงสรางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560 และกําหนดรายวิชาและรายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเนนของโรงเรียนโดยมีการจัดการเรียนรูโดยใช
ภาษาอังกฤษกับอาจารยชาวตางชาติในหลายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนอกเวลาเรียน
2.2 ระดับมัธยมศึกษา เปนการจัดการเรียนการสอนรายภาคเรียนใชเกณฑ 40 ชั่งโมงตอ
ภาคเรียน 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 าและกิ จ กรรมเพิ ่ ม เติ ม ตามจุ ด เน น ของ
สถานศึกษา และมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนอกเวลาเรียน
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 และการใชเทคโนโลยี 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 โปรแกรมวิทย – คณิ ตศาสตร กํ า หนดการเรียนและรายวิ ชาเพิ่ มเติมที ่เนน
ทางดานวิทยาศาสตรละคณิตศาสตร มีเวลาเรียนวันละ 6 ชั่วโมง
2.4 โปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา (Language Intensive Program : LIP)
กําหนดรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติมที่เนนทางดานภาษาระดับกาวหนา โดยมีเวลาเรียนวันละไมเกิน 7 ชั่วโมง
2.5 โปรแกรมเนนความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(Science And Mathematic Program : SAM) กํ า หนดรายวิ ช าและกิ จ กรรมเพิ ่ ม เติ ม ที ่ เ น น ทางด า น
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรระดับกาวหนา โดยมีเวลาเรียนวันละไมเกิน 7 ชั่วโมง
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3. หลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (International Education Program : IEP)
เปนหลักสูตรที่เรียนวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560 โดยมีการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ ยกเวน วิชาภาษาไทย และประวัติศาสตร
ไทย
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) โดยเริ่มดําเนินโครงการตั้งแตปการศึกษา 2556 สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เปนหลักสูตรการเรียนการสอน มุงเนนใหนักเรียนมีความโดดเดนดานทักษะการคิด
วิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดแกปญหาผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชศาสตรทางทะเลเปน
แหลงการเรียนรู ภายใตคติพจน คือ“สรางนักคิด ผลิตนักปราชญ ดวยศาสตรทางทะเล”
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพาไดกําหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 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
มาตรฐาน ค 1.2
เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลําดับและอนุกรม และ
นําไปใช
มาตรฐาน ค 1.3
ใชนิพจน สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหาที่
กําหนดให
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สาระที่ 2
มาตรฐาน ค 2.1

การวัดและเรขาคณิต
เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะแนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด และ
นําไปใช
มาตรฐาน ค 2.2
เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวาง
รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช
สาระที่ 3 สถิติและความนาจะเปน
มาตรฐาน ค 3.1
เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา
มาตรฐาน ค 3.2
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
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 ปรากฎการณที่เกี่ยวของกับเสีย 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
กลของวัตถุงานและกฎการอนุรักษพลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ
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 มิ อากาศโลกและผลต 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
ในระบบของธรรมชาติ ใช แ ผนที ่ แ ละเครื ่ อ งมื อ ทางภู ม ิ ศ าสตร ใ นการค น หา
วิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส 5.2
เขาใจปฏิส ัมพั นธ ร ะหวางมนุ ษยกั บสิ ่งแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิ ด การ
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
สมํ่าเสมอมีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนํ้าใจนักกีฬา มีจติ วิญญาณในการแขงขัน
และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1
เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค
และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1
ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา
สารเสพติด 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

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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 ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและให คําปรึกษาแกผูปกครอง
ในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน
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 ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และรักษาดินแดน
2.2 กิจกรรมชุมนุม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผเู รียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่น ตามความ
สนใจในลั กษณะอาสาสมั คร เพื ่ อแสดงถึงความรับ ผิดชอบ ความดีงาม ความเสีย สละต อสั งคม มีจิต
สาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม
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โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง 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

67

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. กิจกรรมพัฒนาผูเ รียนบางสวนปฏิบัตินอกเวลาเรียน
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)
21x1 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 2562
อบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
8 พฤษภาคม 2562 อบรม เรื่อง “การสราง
แบบสอบถามดวย
Google Forms”
10-14 พฤษภาคม อบรม เรื่อง “อบรม
2562
หัวหนาผูบําเพ็ญ
ประโยชนขั้นพื้นฐาน”
วัน เดือน ป

25 พฤษภาคม
2562

25 พฤษภาคม –
7 มิถุนายน 2562

26 พฤษภาคม
2562

อบรมเชิงปฏิบัติการจาก
มืออาชีพสูการเปนครู
ยุคใหม (PIM Train
The Trainer
Program) หัวขอ
Brand Building
กลยุทธการสราง
ภาพลักษณสถานศึกษา
ในยุคดิิจิทัล
ฝกอบรมโครงการจิต
อาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชดําริ
หลักสูตรจิตอาสา 904
“หลักสูตรเรงรัด”
รุนที่ 1/2562
อบรม เรื่อง “การอบรม
เทคโนโลยีเสมือนจริง
(AR)”

หนวยงานที่จัด/สถานที่
สํานักคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยบูรพา
จ.ชลบุรี
สํานักงานใหญสมาคม
ผูบําเพ็ญประโยชน
แหงประเทศไทย
จ.กรุงเทพฯ

สถาบันการจัดการปญญา
ภิวัฒน (พีไอเอ็ม)
โรงเเรมสตารคอนเวนชั่น
จ.ระยอง

กองกิจการในพระองค 904
โรงเรียนจิตอาสา
พื้นที่กองพันฝกสวนหลัง
กองบัญชาการทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองค จ.กรุงเทพฯ
สํานักงานบริหารและ
พัฒนาองคความรู
(องคการมหาชน)

รายชื่อผูเขารวม
อ.กุลชาติ แสงทอง

อ.สญามณ รูปตํ่า
อ.พิมพสุพร สุนทรินทร
อ.กอบกุล ใจกวาง
อ.ขวัญเมือง บุดดาวัน
อ.ประไพพิมพ สุทธิมูล
อ.นวพร วรรณาชัยสิทธิ์
อ.อภิญญา ขัยกุล
อ.นภนต วงษสุวรรณ
อ.ณฐมน กีรติโชติกุล

ดร.สิริยุพิน ศุภธนัชภัคชนา

อ.มันทนา เมฆิยานนท
อ.ชลดา ศรารัชต
อ.ฉัตรสุดา เดชศรี
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วัน เดือน ป

26-31 พฤษภาคม
2562

30 พฤษภาคม –
1 มิถุนายน 2562

1-2 มิถุนายน
2562

9 มิถุนายน 2562

อบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีที่สงเสริม
ทักษะการคิดและ
การเเกปญหา”
อบรมพัฒนาครูดวย
กระบวนการชุมชนเเหง
การเรียนรูเชิงวิชาชีพ
(PLC) ตามแนวคิด
STEM EDUCATION
ประชุมเรียนรูกิจกรรม
ดาราศาสตรระดับ
โรงเรียน ครั้งที่ 1

หนวยงานที่จัด/สถานที่

รายชื่อผูเขารวม

ดร.ศาณิตา ตายเมือง
โรงแรมนานาชาติ
บางแสน จ.ชลบุรี
สถาบันสงเสริมการสอน
อ.รุงอรุณ บุญพยุง
วิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี
(สสวท.) โรงเเรมรอเเยล
เบญจา สุขุมวิท 5
จ.กรุงเทพฯ

คณะศึกษาศาสตร
ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ
มหาวิทยาลัยบูรพา
หองประชุมปนปญญา
โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ” จ.ชลบุรี
สถาบันวิจัยดาราศาสตร
อ.บุญสง เห็นงาม
เเหงชาติ (องคการมหาชน)
บานวิทยาศาสตรสิรินธร
จ.ปทุมธานี
กระทรวงวิทยาศาสตรและ ดร..ศาณิตา ตายเมือง
เทคโนโลยี หองประชุม
ชั้น 4 อาคารพระจอมเกลา
สป.อว. จ.กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการ
สนับสนุนการจัดตั้ง
หองเรียนวิทยาศาสตร
ในโรงเรียนโดยการ
กํากับดูเเลของ
มหาวิทยาลัย
13 มิถุนายน 2562 สัมมนา เรื่อง
บริษัท ไอซีอีเอส
อ.จิรนุช ขาวเมืองนอย
“Volunteer Teacher (ประเทศไทย) จํากัด
Program”
โรงเเรม Holiday Inn สีลม
จ.กรุงเทพฯ
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อบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
14 มิถุนายน 2562 สัมมนา เรื่อง งาน
พัฒนาเครือขายครูแนะ
แนว ประจําป 2562
เสวนาในหัวขอ “กาวไป
ขางหนากับวัยรุนยุค
GEN Z” การบรรยาย
พิเศษ เรื่อง “จิตวิทยา
กับการพัมนาการและ
การแสดงออกของวัยรุน
ยุค 4.0”
15 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตรการสอน
คณิตศาสตรระดับ
ประถมศึกษาตาม
เเนวทาง สสวท.
24-27 มิถุนายน
เขารวมอบรมโครงการ
2562
“1 ตําบล 1 ชางไฟฟา”
ประจําป 2562
วัน เดือน ป

หนวยงานที่จัด/สถานที่

รายชื่อผูเขารวม

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร 1 และอาคาร
อทิตยาทร วิทยาลัย
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
จ.นครปฐม

อ.คณิตา จูตะเสน
อ.เพ็ญพรรณ อภิรติวานนท
ดร.ปรียานุช ใจหาญ

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย
อาคาร ว.วิโรจน
จ.กรุงเทพฯ

อ.รุงอรุณ บุญพยุง
อ.ศุภลักษณ ไมตรี
อ.รัชดาภรณ มูลนะ

การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดชลบุรี หองประชุม
ESSO สถาบันพัฒนาฝมือ
เเรงงาน จ.ชลบุรี
24-27 มิถุนายน
ประชุมพิจารณาตนราง สสวท หองประชุม Astep
2562
2 หนังสือเรียนรายวิชา อาคารอํานวยการ สสวท.
จ.กรุงเทพฯ
เพิ่มเติมวิทยาศาสตร
โลก ดาราศาสตร และ
อวกาศ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 เลม 2
29 มิถุนายน 2562 ประชุมโครงการ
กองบริหารการวิจัย
“พัฒนานักวิจัยรุนใหม และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา”
มหาวิทยาลัยบูรพา
จ.ชลบุรี

คุณสุชาติ บูรณะประทีปรัตน
คุณนิติรัฐ จันทรเนตร

อ.บุญสง เห็นงาม

อ.โสภณ อาภรณศิรโิ รจน
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วัน เดือน ป

อบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน

29 มิถุนายน 2562 อบรม เรื่อง “เทคนิค
การเลานิทาน”
2 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “เพิ่มทักษะ
และประสบการณดาน
ระบบเครือขาย”
11-12 กรกฎาคม
2562

12-15 กรกฎาคม
2562

21-25 กรกฎาคม
2562

สัมมนาโครงการ
ฝกอบรม “พัฒนา
นักวิจัยรุนใหม”
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือขายยกระดับ
คุณภาพวิชาการ ภายใต
โครงการ Cheron
Enjoy Science
“สนุกวิทย พลังคิด
เพื่ออนาคต”
ประชุม
Opportunities,
Challenges, and
Win-Win
Cooperation
Educational

หนวยงานที่จัด/สถานที่
หองประชุมเทาทอง ศูนย
ปฏิบัติการโรงเเรมเทา-ทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
โรงเรียนดรุณบรรณาลัย
หองสมุดเด็กปฐมวัย
จ.กรุงเทพฯ
สํานักงานคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยบูรพา
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
อาคารสํานักคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
ศูนยปฏิบัติการโรงแรม
เทาทอง มหาวิทยาลัย
บูรพา
จ.ชลบุรี
โครงการสนุกวิทย พลังคิด
เพื่ออนาคต มูลนิธิคีนัน
เเหงเอเชีย โรงเเรมวินเซอร
สวีทส จ.กรุงเทพฯ

รายชื่อผูเขารวม

อ.กุลชาติ แสงทอง

คุณกวิน กลิ่นกุหลาบทอง

ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ
ผศ.ดร.นฤทธิ์ วัฒนภู
อ.ศุภชัย สมนวล
อ.โสภณ อาภรณศิรโิ รจน
อ.ภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
ผศ.ดร.ระพิน ชูชื่น

เมืองกุยหยาง มณฑลกุยโจว ดร.สิริยุพิน ศุภธนัชภัคชนา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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อบรม ประชุม สัมมนา
หนวยงานที่จัด/สถานที่
ศึกษาดูงาน
Collaboration under
“The Belt & Road”
and “Thailand 4.0”
22-26 กรกฎาคม อบรมผูฝกสอนกีฬา
สมาคมกีฬาเเหงจังหวัด
2562
วายนํ้า ระดับพื้นฐาน ชลบุรี รวมกับการกีฬาเเหง
ประเทศไทย กองทุน
พัฒนาการกีฬาและสมาคม
กีฬาวายนํ้าเเหงประเทศ
ไทย สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี
31 กรกฎาคม
ประชุมคณะกรรมการ คณะวิทยาศาสตร
2562
บริหารโครงการการ
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
สนับสนุนการจัดตั้ง
หองเรียนวิทยาศาสตร
ในโรงเรียน โดยการ
กํากับดูเเลของ
มหาวิทยาลัย (วมว.)
26 สิงหาคม 2562 ประชุม เรื่อง มหกรรม หองประชุม Mayfair
การศึกษาเเหงชาติ :
Grand Ballroom ชั้น 11
กาวสูคุณภาพการศึกษา โรงเเรมเดอะเบอรเคลีย
ที่ดีกวา
ประตูนํ้า จ.กรุงเทพฯ
26-27 สิงหาคม
ประชุมวิชาการ The 1st หองประชุมใหญ อาคาร
2563
Symposium for the สถาบันบัณฑิตศึกษา
Distinguished
จุฬาภรณ จ.กรุงเทพฯ
Lectureship Awards
on the International
Cutting-Edge Organic
Chemistry in Asia
วัน เดือน ป

รายชื่อผูเขารวม

อ.กิตติวุฒิ อังคะนาวิน

ดร.ศาณิตา ตายเมือง

ดร.ภาสกร ภักดิ์ศรีเเพง
ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
ดร.สิริยุพิน ศุภธนัชภัคชนา
อ.วราพงษ เสนาภักดิ์
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อบรม ประชุม สัมมนา
หนวยงานที่จัด/สถานที่
ศึกษาดูงาน
27 สิงหาคม 2562 อบรมวิจัย เรื่อง “การ สํานักงานการวิจัยเเหงชาติ
เขียนรายงานการวิจัย (วช.) อาคารศูนยจัดการ
เชิงคุณภาพ”
ความรูการวิจัย สํานักงาน
การวิจัยเเหงชาติ (วช.)
วัน เดือน ป

28 สิงหาคม 2562 สัมมนาโครงการให
ความรูเกี่ยวกับงาน
สารบรรณ เรื่อง
“การทําลายหนังสือ”
31 สิงหาคม –
1 กันยายน 2562

5-6 กันยายน
2562

รายชื่อผูเขารวม

ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ
อ.ทิพยาภา มานะสม
อ.ปณิชา บุญรัตน
อ.สาวิตรี เจาะสุนทร
อ.โสภณ อาภรณศิริโรจน
อ.คณิตา จูตะเสน
อ.นิธินันท กลั่นคูวัฒน
อ.มนัส จอมปรุ
หองประชุม PJ 301 ชั้น 3 คุณภิธรา จิรเตชะนนท
อาคารศาสตราจารยประยูร คุณเกษร ยั่งยืน
จินดาประดิษฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา
จ.ชลบุรี
โรงเเรมรอยัลเบญจา
อ.รุงอรุณ บุญพยุง
จ.กรุงเทพฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสรุปการ
อบรมและนําเสนอผล
การใชกิจกรรมการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีที่สงเสริม
ทักษะการคิดและเเก
ปญหา”
อบรมหลักสูตรการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฝกอบรมสําหรับ
ราชมงคลตะวันออก
คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยและนักวิจัย
หลักจริยธรรมพื้นฐาน
การวิจัยดาน
สังคมศาสตร

ผศ.ดร.นฤทธิ์ วัฒนภู
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อบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
20 กันยายน 2562 สัมมนา เรื่อง “การใช
โปรแกรมจัดการ
บรรณานุกรม
(Endnote) และการ
ตรวจสอบการคัดลอก
งานวิจัยและ
วิทยานิพนธ”
21 กันยายน 2562 สัมมนา เรือ่ ง วิชาการ
วันสันติภาพสากลภาย
ใตหัวขอเรื่อง “สติและ
สมาธิ : วิถีสูสันติภาพใน
สถานศึกษา Mindful
ness and Concen
tration: The path to
Peace in School”
4 ตุลาคม 2562
สัมมนา เรื่อง “พอ แม
ยุคใหม สื่อสารดี ลูกมี
EF”
5 ตุลาคม 2562
อบรม เรื่อง 1.
Advancing 21st
Century Skill and
Global Citizenship in
the Primary
Classroom
2. Advancing Exam
Skills with
Secondary Students
3. Words n’Stuf:
Issues, Principles
and Practice
วัน เดือน ป

หนวยงานที่จัด/สถานที่

รายชื่อผูเขารวม

หอง Cyber Zone I ชั้น 6
อาคารสํานักงานหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
จ.ชลบุรี

อ.ศุภชัย สมนวล

หองประชุม มวก 48
พรรษามหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จ.พระนครศรีอยุธยา

อ.ฉลอง แสนโคก
อ.ศุภชัย สมนวล
อ.ทิพยาภา มานะสม
อ.ธราพงษ การกระโทก
อ.ศักดิ์ดา ทองโสภณ
อ.สุทัศน คําเอี่ยมเอก

โรงพยาบาลศิริราช
จ.กรุงเทพฯ

อ.กุลชาติ แสงทอง

โรงแรมอโนมา
จ.กรุงเทพฯ

อ.อรอุมา เสือนาค
อ.อภิญญา ชัยกุล
อ.สุริยาพร โตวรรณสูตร
อ.จรีวรรณ ชัยอารียเลิศ
อ.สุภิญญา เถาทอง
อ.Declan Michael John
Barlow
อ.Jhed Quianio Manuel
อ.David James Boardman
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วัน เดือน ป
15-16 ตุลาคม
2562

17 ตุลาคม 2562

18 ตุลาคม 2562

อบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
อบรม เรื่อง “เกษม
พิทยา ไฮสโคปแบบ
ไทยๆ และหลักสูตร
Plan Do Reviews ใน
หองเรียนเกษมพิทยา”
ประชุม เรื่อง “การ
เตรียมการแขงขันกีฬา
ขาวหลามเกมส”
อบรมโครงการสงเสริม
พัฒนาการทําวิจัยและ
เผยเเพรงานวิจัย เรื่อง
“แนวทางการจัดทํา
ขอเสนอการวิจัยตาม
ยุทธศาสตรชาติ”

หนวยงานที่จัด/สถานที่
โรงเรียนเกษมพิทยา
จ.กรุงเทพฯ

อ.กุลชาติ แสงทอง

อาคารสนามกีฬาเทศบาล
เมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

อ.สมภพ จันทรเงิน
อ.ณรงคฤทธิ์ โควัน

หองประชุม ศ.ดร.สาโรช
บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
จ.กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.นฤทธิ์ วัฒนภู
ผศ.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข
อ.ศุภชัย สมนวล
อ.ธราพงษ การกระโทก
อ.ปยะธิดา วรญาโณปกรณ
อ.นฤนาท ศรีไตรรัตน
อ.โสภณ อาภรณศิรโิ รจน
ผศ.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข
อ.ศุภชัย สมนวล
อ.ธราพงษ การกระโทก

19 ตุลาคม 2562

อบรม เรื่อง “การขอ
จริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย บริบทงานวิจัย
ทางสังคมศาสตร”

20 ตุลาคม 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “นํ้าและอากาศ”
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสอน
คณิตศาสตรโดยใช
หุนยนตประกอบ”
อบรม เรื่อง “ออกกําลัง มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย
กายเฮฮาสําหรับเด็ก
จ.กรุงเทพฯ
ปฐมวัย”

25 ตุลาคม 2562

26 ตุลาคม 2562

รายชื่อผูเขารวม

หองประชุม ศ.ดร.สาโรซ
บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
จ.กรุงเทพฯ
โรงแรมชลอินเตอร
จ.ชลบุรี
สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุน

อ.ธันยสิตา ศิรอมรเสถียร
อ.สมภพ จันทรเงิน
อ.ราชัย นาเจริญ
อ.บุญสง เห็นงาม

อ.วรรธนา นันตาเขียน
อ.สุภาภรณ สิงหทอง
อ.กุลภัสสรณ ตั้งศิริวัฒนากุล
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วัน เดือน ป

อบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน

หนวยงานที่จัด/สถานที่

27 ตุลาคม 2562

อบรม เรื่อง “การอบรม โรงแรมชลอินเตอร
เชิงปฏิบัติการเฉพาะ
จ.ชลบุรี
ทางวิทยาการคํานวณ”

28 ตุลาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการ
สนับสนุนการจัดตั้ง
หองเรียนวิทยาศาสตร
ในโรงเรียน โดยการ
กํากับดูเเลของ
มหาวิทยาลัย
อบรม เรื่อง “Pearson
Day 2019”

หองประชุม 3 อาคารโยธี
สํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม จ.กรุงเทพฯ

15-16 พฤศจิกายน อบรม เรื่อง “การอบรม
2562
เชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา”

ภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน คณะคุรุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หอประชุมตะโกราย
โรงเรียนปากชอง
จ.นครราชสีมา
หองประชุม 601 อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ จ.กรุงเทพฯ
วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และปญญา มหาวิทยาลัย
บูรพา โรงเเรมบางเเสน

7 พฤศจิกายน
2562

22 พฤศจิกายน
2562

อบรม เรื่อง Soft Skill
ในหัวขอ “การสราง
แรงจูงใจเพื่อการ
เรียนรู”
22-23 พฤศจิกายน อบรมเชิงปฏิบัติการ
2562
หลักสูตร Mojobot

โรงเเรมแอมบาสเดอร

รายชื่อผูเขารวม
อ.ธิมาพร ปลองทอง
อ.ธันยสิตา ศิรอมรเสถียร
อ.กรกช เงินดี
อ.ปวลี เสมอวงษ
อ.วรวรรณ ศรีสุทธินันทน
อ.พัชรา เลี้ยวอุดมชัย
ดร.ศาณิตา ตายเมือง

อ.อรอุมา เสือนาค
อ.วราภรณ พูลสวัสดิ์
อ.สุภิญญา เถาทอง
ดร.ปนัดดา จูเภาล
อ.สุวิชญา ทองทรัพย

อ.ศุภชัย สมนวล
อ.ธราพงษ การกระโทก
อ.อธิพร มากพูน
อ.สิริลักษณ เเสงจันทรา
อ.มนพัทธ โชคอนันตรัตนา
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วัน เดือน ป

อบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน

หนวยงานที่จัด/สถานที่

เฮอริเทจ จ.ชลบุรี
22-24 พฤศจิกายน ฝกอบรมผูประสานงาน ศูนยพัฒนาบุคลากร
2562
โครงการลูกเสือ
ทางการลูกเสือ ผิน แจม
Messengers of Pease วิชาสอน เขตบางเเค
ประเทศไทยระดับพื้นที่ จ.กรุงเทพฯ
รุนที่ 3
23 พฤศจิกายน
อบรมเชิงปฏิบัติการ
บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง
2562
เรื่อง “ชวนครูอนุบาล (ประเทศไทย) จํากัด
มาสนุกคิดสนุกทํา
โรงแรม The Palazzo
“Active Learning For Bangkok จ.กรุงเทพฯ
Kindergaten”
24 พฤศจิกายน
อบรมเชิงปฏิบัติการ
บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง
2562
เรื่อง “ทักษะ CODING (ประเทศไทย) จํากัด
เบื้องตนโดยไมใช
โรงแรม The Palazzo
คอมพิวเตอร Coding Bangkok จ.กรุงเทพฯ
Unplugged สําหรับ
เด็กปฐมวัย”
28 พฤศจิกายน
สัมมนา เรื่อง “บทบาท หองแสนสุข แกรนด ฮอลล
โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
2562
ของเครือขายวิจัยตอ
การขับเคลื่อนประเทศ จ.ชลบุรี
ไทย” ในงาน The 7th
Burapha University
International
Conference on
Interdisciplinary
Research

รายชื่อผูเขารวม
อ.เพ็ญพรรณ อภิรติวานนท
อ.โอภาส สุวรรณโพธิ์

อ.ปวลี เสมอวงษ
อ.พันทิวา ฐานคร

อ.วรวรรณ ศรีสุทธินันทน
อ.ณิชนันทน ฉายแสง

ผศ.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข
อ.ศุภชัย สมนวล
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วัน เดือน ป
30 พฤศจิกายน –
1 ธันวาคม 2562

1 ธันวาคม 2562

อบรม ประชุม สัมมนา
หนวยงานที่จัด/สถานที่
ศึกษาดูงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
หลักสูตร Basics IOT วิทยาการปญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงแรมรัตนชล
เรื่อง “นํ้าและอากาศ” จ.ชลบุรี

รายชื่อผูเขารวม
อ.สิริลักษณ เเสงจันทรา
อ.มนพัทธ โชคอนันตรัตนา

อ.ธันยสิตา ศิรอมรเสถียร
อ.พันทิวา ฐานคร
อ.ทัศวรรณ เอี่ยมวิไล
อ.พรพราว ทองจรูญ
ดร.สิริยุพิน ศุภธนัชภัคชนา
ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น

1-6 ธันวาคม 2562 ประชุมงาน The 4th
Kunming
International Sister –
City Seminar
11 ธันวาคม 2562 ประชุม เรื่อง “การ
จัดการเรียนรูของญี่ปุน”

เมืองคุนหมิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงเรียนสมาคมไทย –
ญี่ปุน จ.ชลบุรี

ผศ.ดร.ตฤณ กิตติการอําพล
ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
ดร.สิริยุพิน ศุภธนัชภัคชนา

12 ธันวาคม 2562 ประชุม เรื่อง นโยบาย
การฝกภาคสนาม
นักศึกษาวิชาทหาร
ประจําปการศึกษา
2562
20 ธันวาคม 2562 อบรม เรื่อง “การ
จัดการเรียนรูดวยวิธี
บูรณาการแบบองครวม
(Active Learning)

อาคารแหลงชุมนุม
คายนวมินทราชินี
จ.ชลบุรี

อ.สาวิตรี เจาะสุนทร

โรงแรมนานาชาติบางแสน
จ.ชลบุรี

อ.ปวลี เสมอวงษ
อ.วรวรรณ ศรีสุทธินันทน
อ.พันทิวา ฐานคร
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อบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
17 มกราคม 2563 อบรม เรื่อง “เทคนิค
การประเมินผลตาม
สภาพจริงทาง
พลศึกษา”
17-19 มกราคม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2563
เรื่อง “Strengthening
Science Education
for High School
Talents” ครั้งที่ 1
วัน เดือน ป

หนวยงานที่จัด/สถานที่

อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 1 คณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
จ.ชลบุรี
สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร
สถาบันวิทยาสิริเมธี
ต.ปายุบใน อ.วังจันทร
จ.ระยอง
23 มกราคม 2563 สัมมนา เรื่อง “แนะแนว หองสุรศักดิ์ โรงแรมอิสตัน
การศึกษาตอ
แกรนด สาทร
มหาวิทยาลัย”
จ.กรุงเทพฯ
30-31 มกราคม
อบรม เรื่อง “โครงการ สถาบันยุทธศาสตร
2563
จริยธรรมการวิจยั
ทางปญญาและวิจัย
ในมนุษย”
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ หองประชุมสถาบัน
ยุทธศาสตรทางปญญา
และวิจัย ชั้น 19 อาคาร
นวัตกรรม ศาสตราจารย
ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ จ.กรุงเทพฯ
2-3 กุมภาพันธ
ประชุม เรื่อง “คาย
มหาวิทยาลัยพะเยา
2563
วิทยาศาสตร
จ.พะเยา
สานสัมพันธฉัน วมว.
ครั้งที่ 12”

รายชื่อผูเขารวม
ดร.ปนัดดา จูเภาล
อ.สุกาญดา คงสมรส
อ.สุวิชญา ทองทรัพย
อ.ศศิประภา ทองเงิน
อ.สุกัญญา เคลือบแกว
อ.ชลดา ศรารัชต

อ.ณฐมน กีรติโชติกูล

อ.ศุภชัย สมนวล

ผศ.ดร.ตฤณ กิตติการอําพล
ดร.ภาสกร ภักดิ์ศรีแพง
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วัน เดือน ป
18 กุมภาพันธ
2563

22-23 กุมภาพันธ
2563

24 กุมภาพันธ
2563

6 มีนาคม 2563

อบรม ประชุม สัมมนา
หนวยงานที่จัด/สถานที่
ศึกษาดูงาน
ประชุม TK Forum
สถาบันอุทยานการเรียนรู
2020
สํานักงานบริหารและ
พัฒนาองคความรู
(องคการมหาชน)
โรงเเรมเอส 31
จ.กรุงเทพฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
สมาคมอนุบาลศึกษา
เรื่อง “หลักสูตร
เเหงประเทศไทย
การศึกษาปฐมวัยสู
โรงเรียนจิระศาสตร
การประเมินคุณภาพ
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา
จากเปาหมายของ
สถานศึกษาสูการเขียน
SAR”
ประชุม การบรรยาย
วิทยาลัยนานาชาติ
พิเศษ หัวขอ “The
มหาวิทยาลัยบูรพา
จ.ชลบุรี
Importance of
Internationalization
and Blobal
Engagement
Institutions of Higher
Education”
การประชุมเชิงวิชาการ โรงเเรมกานมณี พาเลส
เรื่อง “คิดใหม สอนใหม จ.กรุงเทพมหานคร
ใหฉลาดรูทางสุขศึกษา”

รายชื่อผูเขารวม
ผศ.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข
อ.พรจันทร สั่งการ
อ.ธราพงษ การกระโทก

อ.ธันยสิตา ศิรอมรเสถียร
อ.ปวลี เสมอวงษ
อ.วรรธนา นันตาเขียน

ผศ.ดร.ตฤณ กิตติการอําพล
อ.ณฐมน กีรติโชติกูล

ดร.ปนัดดา จูเภาล
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วัน เดือน ป
18 มีนาคม 2563

1 เมษายน 2563

4 เมษายน 2563

7 เมษายน 2563

10 เมษายน 2563

21 เมษายน 2563

อบรม ประชุม สัมมนา
หนวยงานที่จัด/สถานที่
ศึกษาดูงาน
อบรม เรื่อง “สืบสาน คณะอักษรศาสตร
สระมหาชาติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(คําหลวง)”
จ.กรุงเทพฯ
(การอบรมออนไลน)
อบรม เรื่อง การศึกษา โครงการ Thailand
เเบบเปด “คอมพิวเตอร Massive Open Online
เพื่อการพูดและการ
Coures
นําเสนอ”
(การอบรมออนไลน)
อบรม เรื่อง การศึกษา โครงการ Thailand
เเบบเปด “การวิจัยทาง Massive Open Online
การศึกษา”
Coures
(การอบรมออนไลน)
อบรม เรื่อง “การ
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย
จัดการเรียนรูเพื่อ
(การอบรมออนไลน)
สงเสริมการคิด
เชิงคํานวณใน
ชีวิตประจําวัน”
อบรม เรื่อง “ทักษะวิชา โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน
ภาษาไทย”
วิทยา สพป. กาญจนบุรี
เขต 8 จ.กาญจนบุรี
(การอบรมออนไลน)
อบรม เรื่อง “ภาษาและ โรงเรียนบานนาสีนวล สพป
วัฒนธรรม”
สกลนคร เขต 2
(การอบรมออนไลน)

รายชื่อผูเขารวม
อ.กอบกุล ใจกวาง

อ.ฉัตรสุดา เดชศรี

อ.ฉัตรสุดา เดชศรี

อ.รุงอรุณ บุญพยุง

อ.พิมพสุพร สุนทรินทร

อ.พิมพสุพร สุนทรินทร
อ.กอบกุล ใจกวาง
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ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาดานวิชาการแกบุคลากร
ปการศึกษา 2562 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
เพื่อสรางสรรคศิลปะการเเสดง
เนื่องในการเเขงขันกีฬาสาธิต
สามัคคี ครั้งที่ 45
3 ดร.ภคมน ทิพยเนตร
การจัดการเรียนการสอน
50,000
วิทยาศาสตรเชิงรุก (Active
Learning) โดยการเรียนรูผาน
กิจกรรม (Activity-based
Learning) เพื่อตระหนักตอ
สิ่งเเวดลอมทางทะเล
4 อาจารยทัศไนย นิธิประทีป
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
40,000
อาจารยณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย
เรียนรูทักษะการอานและคําศัพท
ภาษาอังกฤษโดยใชเเนวคิด VARK
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4
5 ดร.สิิริยุพิน ศุภธนัชภัคชนา
การประเมินโครงการความรวมมือ
50,000
ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
ทางวิชาการเพื่อเเลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรมระหวางโรงเรียน
สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียน
ภาษาตางประเทศคุนหมิงมณฑล
ยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ลําดับที่
ชื่อผูขอทุน
6 ดร.มนัส จอมปรุ

7

อาจารยนฤนาท ศรีไตรรัตน

8

อาจารยประวีณ สุทธิสงา

9
10
11

ผูชวยศาสตราจารยทนงศักดิ์
ประสบกิตติคุณ
อาจารยรุงอรุณ บุญพยุง
อาจารยศุทธสินี ศรีจักร

12

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพิน ชูชื่น

เรื่อง
การศึกษาฮูปเเตมอีสานกลาง
เพื่อการสรางสรรคจิตกรรมรวม
สมัยชุดพระเวสสันดรชาดก
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
เพื่อเสริมสรางทักษะการวายนํ้า
ที่ถูกตองตามหลักสากล สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
การสรางเเบบทดสอบทักษะ
การขวางลูกซอฟทบอลในระดับ
มัธยมศึกษา
กิจกรรม เกม กับการพัฒนา
การเรียนรูทางวิทยาศาสตร
มุมและเสนขนาน
สํานวนสุภาษิตไทย-อังกฤษ
ที่คลายคลึงกัน
ภาษาไทยระดับประถมศึกษา
(Thai Language for
Elementary)

จํานวนเงิน
50,000

35,000

50,000

40,000
40,000
40,000
40,000
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ผลงานนักเรียนที่สรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน
ปการศึกษา 2562 นักเรียนของโรงเรียนไดสรางผลงาน และเขารวมการแขงขันทางดานวิชาการ
และกีฬา สามารถสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน ดังนี้
ระยะเวลา
7-11 พฤษภาคม
2562

7-11 พฤษภาคม
2562

7-11 พฤษภาคม
2562

ชื่อ – สกุล
นายพิสิษฐ แสนจันทร

รายการ
นําเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตรในงาน
ประชุมวิชาการ SCiUS
Forum ครั้งที่ 9
ประเภท Oral
presentation
โครงงาน เรื่อง
Biodiversity of Acorn
Barnacles
(Crustacea:Cirripedia)
in Family
Chthamalidae in
Eastern Thailand
นายวชิรพล ยิ่งอําพล
นําเสนอโครงงาน
นายอัษฎาวุธ อาจฤทธิ์
วิทยาศาสตรในงาน
ประชุมวิชาการ SCiUS
Forum ครั้งที่ 9
ประเภท Oral
presentation
โครงงาน เรื่อง The
invertigation of
storm surge
generated by
Typhoon Linda in
the Gulf of Thailand
by using computer
model teachnology
นายณภัทร ปาละวัธนะกุล
นําเสนอโครงงาน
นายธีร การพาณิชย
วิทยาศาสตรในงาน
น.ส.ณัฐชยานันท งามกิจเจริญลาภ ประชุมวิชาการ SCiUS
Forum ครั้งที่ 9
ประเภท Oral

สถานที่
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จ.พิษณุโลก

รางวัล
1 เหรียญทอง

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จ.พิษณุโลก

1 เหรียญทอง

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จ.พิษณุโลก

1 เหรียญทอง
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ระยะเวลา

ชื่อ – สกุล

7-11 พฤษภาคม
2562

น.ส.ภัทรธิดา ปุญญฤทธิ์
น.ส.กัลยรัตน หุนเครือ
น.ส.ณัฐชนน ขอสกุล

7-11 พฤษภาคม
2562

นายโชติ สุขรมย
น.ส.วริศรา ขันดี
น.ส.อารียา วงษแกว

รายการ
presentation
โครงงาน เรื่อง
Modification of
Caicium Copper
Titanate thin films
by adding Mn
compound and their
gas sensing
properties
นําเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตรในงาน
ประชุมวิชาการ SCiUS
Forum ครั้งที่ 9
ประเภท Oral
presentation
โครงงาน เรื่อง Wind
Turbine Blade
Design for
Generating the
Maximum Electric
Power
นําเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตรในงาน
ประชุมวิชาการ SCiUS
Forum ครั้งที่ 9
ประเภท Oral
presentation
โครงงาน เรื่อง
Antibacterial
activities of sesbania
javanuca Miq.
Extracrs from leaves
and flowers against
some opportunistic
bacteria

สถานที่

รางวัล

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จ.พิษณุโลก

1 เหรียญเงิน

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จ.พิษณุโลก

1 เหรียญทองแดง
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ระยะเวลา
7-11 พฤษภาคม
2562

7-11 พฤษภาคม
2562

7-11 พฤษภาคม
2562

7-11 พฤษภาคม
2562

ชื่อ – สกุล
นายธราเทพ รอดโฉมงาม

รายการ
นําเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตรในงาน
ประชุมวิชาการ SCiUS
Forum ครั้งที่ 9
โครงงาน เรื่อง Study
of Trigonometic
function Using Basic
Calculus
นายจิรโชติ ริดแสดง
นําเสนอโครงงาน
นายปณณวิชญ เรืองไพบูลยวัฒนา วิทยาศาสตรในงาน
ประชุมวิชาการ SCiUS
Forum ครั้งที่ 9
ประเภท Oral
presentation
โครงงาน เรื่อง The
study on the Trend
of the Moon’s
retreating from the
Earth, from the Past
to the Present, using
Geological Evidence
นายนลธวัช ภิชชาติ
นําเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตรในงาน
ประชุมวิชาการ SCiUS
Forum ครั้งที่ 9
ประเภท Oral
presentation
โครงงาน เรื่อง
Production
electricity with
Faraday’s law of
induction
นายศุภกร กาญจนะ
นําเสนอโครงงาน
น.ส.เหมวรรณ เหตานุรักษ
วิทยาศาสตรในงาน

สถานที่
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จ.พิษณุโลก

รางวัล
1 เหรียญทองแดง

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จ.พิษณุโลก

1 เหรียญทองแดง

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จ.พิษณุโลก

1 เหรียญทองแดง

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จ.พิษณุโลก

1 เหรียญทองแดง
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ระยะเวลา

ชื่อ – สกุล

7-11 พฤษภาคม
2562

น.ส.กฤศตยา พีรชัยเดโช

7-11 พฤษภาคม
2562

น.ส.ชีวนิช นิลรัตน
น.ส.ชุติกาญจน สักขาพรม

7-11 พฤษภาคม
2562

น.ส.มณฑิรา มวงรัตน
น.ส.แพรวา ทองยืน

รายการ
ประชุมวิชาการ SCiUS
Forum ครั้งที่ 9
ประเภท Oral
presentation
โครงงาน เรื่อง Change
of microplastic
composition in
coastal from
Bangpakong river to
Laern Thaen
นําเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตรในงาน
ประชุมวิชาการ SCiUS
Forum ครั้งที่ 9
ประเภท Oral
presentation
โครงงาน เรื่อง Smart
bin
นําเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตรในงาน
ประชุมวิชาการ SCiUS
Forum ครั้งที่ 9
ประเภท Poster
perstentation
โครงงาน เรื่อง
การศึกษาการปนเปอน
ของเชื้อแบคทีเรียในนํ้า
ดื่มจากตูกดนํ้าหยอด
เหรียญในพื้นที่โดยรอบ
มหาวิทยาลัยบูรพา
นําเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตรในงาน
ประชุมวิชาการ SCiUS
Forum ครั้งที่ 9
ประเภท Poster

สถานที่

รางวัล

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จ.พิษณุโลก

1 เหรียญทองแดง

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จ.พิษณุโลก

1 เหรียญเงิน

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จ.พิษณุโลก

1 เหรียญทองแดง
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ชื่อ – สกุล

รายการ
perstentation
โครงงาน เรื่อง การใช
ขอมูลภาพถายดาวเทียม
เพื่อประเมินคลอโรฟลล
ที่ผิวทะเลบริเวณ
อาวไทย
นําเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตรในงาน
ประชุมวิชาการ SCiUS
Forum ครั้งที่ 9
ประเภท Poster
perstentation
โครงงาน เรื่อง ฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระของสวน
สกัดเอทานอลจากเมล็ด
ขาวที่มีสีบางสายพันธุ
ที่บริโภคในประเทศไทย
การแขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาติ ครั้งที่ 35
บุรีรัมยเกมส

สถานที่

7-11 พฤษภาคม
2562

น.ส.ธมลวรรณ ทองเต็ม
น.ส.ปุณยวีร ธีรศรัณยานนท

10-20 พฤษภาคม
2562

นายพงศธรรศ ศุภธนัชภัคชนา
นายจิรเดช เชาวรัตน

10-20 พฤษภาคม
2562

นางสาวบุญธิชา มูลออม

การแขงขันกีฬาเยาวชน จ.บุรีรมั ย
แหงชาติ ครั้งที่ 35
บุรีรัมยเกมส

10-20 พฤษภาคม
2562

นางสาวชลธิชา มูลออม

การแขงขันกีฬาเยาวชน จ.บุรีรมั ย
แหงชาติ ครั้งที่ 35
บุรีรัมยเกมส

รางวัล

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จ.พิษณุโลก

1 เหรียญทองแดง

จ.บุรีรมั ย

กีฬากอลฟ
รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง
ประเภททีมชาย
กีฬาหมากลอม
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
ประเภททีมผสม
และประเภทคูห ญิง
พรอมเกียรติบัตร
และเหรียญรางวัล
กีฬาหมากลอม
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
ประเภทคูและ
ประเภททีมหญิง
พรอมเกียรติบัตร
และเหรียญรางวัล
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23-24 พฤษภาคม
2562

ชื่อ – สกุล
นายวชิรพล ยิ่งอําพล
นายอัษฎาวุธ อาจฤทธิ์

รายการ
การนําเสนอผลงานวิจยั
ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยา
ศาสตรวิจัย” ครั้งที่ 11

สถานที่
คณะวิทยา
ศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร
วิโรฒประสาน
มิตร
จ.กรุงเทพฯ

27-31 พฤษภาคม
2562

ด.ช.ภพธรรม ศรีวงษ

ประเทศ
ฟลปปนส

15-30 มิถุนายน
2562

ด.ช.ธมกร เปลงปลั่ง

การแขงขันเทนนิสใน
รายการ South East
Asia Regional
Qualifying Event
2019 ITF Asia 12 &
Under Team
Competition รอบ
คัดเลือกโซนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
การแขงขันกีฬา
ชิงชนะเลิศแหง
จังหวัดชลบุรี

15-30 มิถุนายน
2562

ด.ช.กฤตเมธ ชมดี

จ.ชลบุรี

15-30 มิถุนายน
2562

น.ส.บงกช กันทะเสน

การแขงขันกีฬา
ชิงชนะเลิศแหง
จังหวัดชลบุรี
การแขงขันกีฬา
ชิงชนะเลิศแหง
จังหวัดชลบุรี

จ.ชลบุรี

จ.ชลบุรี

รางวัล
รางวัลการนําเสนอ
ผลงานวิจัยแบบ
บรรยายดีมาก
จากสาขาเคมีและ
สิ่งแวดลอมในหัวขอ
The investigation
of storm surge
generated by
Typhoon Linda
in the Gulf of
Thailand by
using computer
model
technology
รางวัลรองชนะเลิศ

กีฬาวายนํ้า
1 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง
กีฬาวายนํ้า
2 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน
กีฬาแบดมินตัน
รางวัลเหรียญทอง
รุนอายุไมเกิน 17 ป
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15-30 มิถุนายน
2562

ชื่อ – สกุล
น.ส.กันติชา ลูกอินทร

รายการ
การแขงขันกีฬา
ชิงชนะเลิศแหง
จังหวัดชลบุรี
การแขงขันกีฬา
ชิงชนะเลิศแหง
จังหวัดชลบุรี

สถานที่
จ.ชลบุรี

15-30 มิถุนายน
2562

นายจิตรดิลก สายสืบสวัสดิ์

15-30 มิถุนายน
2562

ด.ช.ธาดา กันทะเสน

การแขงขันกีฬา
ชิงชนะเลิศแหง
จังหวัดชลบุรี

จ.ชลบุรี

15-30 มิถุนายน
2562

ด.ญ.อาญาดา ธัญญากุลวงศ

การแขงขันกีฬา
ชิงชนะเลิศแหง
จังหวัดชลบุรี

จ.ชลบุรี

22 มิถุนายน 2562

ด.ช.กฤตภัค ทองเนื้อออน

จ.ชลบุรี

22 มิถุนายน 2562

ด.ช.นฤสรณ ตอทวีทรัพย

การแขงขันหมากลอม
นักเรียน นักศึกษา
ภายในจังหวัดชลบุรี
การแขงขันหมากลอม
นักเรียน นักศึกษา
ภายในจังหวัดชลบุรี

22 มิถุนายน 2562

นายบุชริน ขําวิลัย

27 มิถุนายน 2562

ด.ช.ณัฏฐนันท กังวิวรรธน

27 มิถุนายน 2562

นายศิริพล คําทรัพย

การแขงขันหมากลอม
นักเรียน นักศึกษา
ภายในจังหวัดชลบุรี
พิธีมอบโล “เรียนดี
กิจกรรมเดน เปน
ระเบียบ” ประจําป
พ.ศ. 2562
พิธีมอบโล “เรียนดี
กิจกรรมเดน เปน
ระเบียบ” ประจําป
พ.ศ. 2562

จ.ชลบุรี

จ.ชลบุรี

จ.ชลบุรี

หองประชุม
201 หอประชุม
ธํารง บัวศรี
มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี
หองประชุม
201 หอประชุม
ธํารง บัวศรี

รางวัล
กีฬาแบดมินตัน
รางวัลเหรียญทอง
รุนอายุไมเกิน 17 ป
กีฬาแบดมินตัน
รางวัลเหรียญ
ทองแดงรุ
นอายุไมเกิน 17 ป
กีฬาแบดมินตัน
รางวัลเหรียญ
ทองแดง
รุนอายุไมเกิน 14 ป
กีฬาแบดมินตัน
รางวัลเหรียญ
ทองแดง
รุนอายุไมเกิน 12 ป
รางวัลชนะเลิศ
ประเภท High Kyu
พรอมถวยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภท
High Kyu พรอม
ถวยรางวัลและ
เกียรติบตั ร
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 ประเภท
High Kyu
ระดับประถมศึกษา
โลเรียนดี

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
โลเรียนดี
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ชื่อ – สกุล

รายการ

27 มิถุนายน 2562

น.ส.กรกนก เพชรรัตน

พิธีมอบโล “เรียนดี
กิจกรรมเดน เปน
ระเบียบ” ประจําป
พ.ศ. 2562

27 มิถุนายน 2562

ด.ญ.ธาราทรัพย จองทรัพย

พิธีมอบโล “เรียนดี
กิจกรรมเดน เปน
ระเบียบ” ประจําป
พ.ศ. 2562

27 มิถุนายน 2562

น.ส.มนัสนันท โชติกะพุกกณะ

พิธีมอบโล “เรียนดี
กิจกรรมเดน เปน
ระเบียบ” ประจําป
พ.ศ. 2562

27 มิถุนายน 2562

นายสิรวิชญ สุวรรณธนานนท

พิธีมอบโล “เรียนดี
กิจกรรมเดน เปน
ระเบียบ” ประจําป
พ.ศ. 2562

27 มิถุนายน 2562

ด.ญ.พิมพมาดา คุณปลืม้

พิธีมอบโล “เรียนดี
กิจกรรมเดน เปน
ระเบียบ” ประจําป
พ.ศ. 2562

27 มิถุนายน 2562

น.ส.ปณาลี สุมนวงศ

พิธีมอบโล “เรียนดี
กิจกรรมเดน เปน
ระเบียบ” ประจําป
พ.ศ. 2562

สถานที่
มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี
หองประชุม
201 หอประชุม
ธํารง บัวศรี
มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี
หองประชุม
201 หอประชุม
ธํารง บัวศรี
มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี
หองประชุม
201 หอประชุม
ธํารง บัวศรี
มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี
หองประชุม
201 หอประชุม
ธํารง บัวศรี
มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี
หองประชุม
201 หอง
ประชุม ธํารง
บัวศรี
มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี
หองประชุม
201 หอประชุม
ธํารง บัวศรี
มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัล

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
โลเรียนดี

ระดับประถมศึกษา
โลกิจกรรมเดน

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
โลกิจกรรมเดน

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
โลกิจกรรมเดน

ระดับประถมศึกษา
โลเปนระเบียบ

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
โลเปนระเบียบ
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27 มิถุนายน 2562

ชื่อ – สกุล
นายปรเมษฐ ธรรมคําภีร

รายการ
พิธีมอบโล “เรียนดี
กิจกรรมเดน เปน
ระเบียบ” ประจําป
พ.ศ. 2562

29-30 มิถุนายน
2562

น.ส.ชลธิชา มูลออม

6-12 กรกฎาคม
2562

ด.ญ.ชุติมณฑน รุจิรนันท

16 กรกฎาคม 2562

ด.ญ.ณนารถ จรัลทรัพย

16 กรกฎาคม 2562

ด.ญ.ณภัทร กิ่งนรา

การแขงขันกีฬาหมาก
ลอม The 2 Runner
up 1 – 3 Dan Divisio
Kasetsart Go Open
2019
การแขงขันกอลฟ คลาส
หญิง 11 – 12 ป ใน
รายการIMG Academy
Junior World
Championships
การแขงขันเปยโน
รายการ “London
College of Music
Piano Competition
2019 in Thailand
(LMC)" ของ
University of West
London
การแขงขันเปยโน
รายการ “London
College of Music
Piano Competition
2019 in Thailand
(LMC)" ของ
University of West
London

สถานที่
หองประชุม
201 หอประชุม
ธํารง บัวศรี
มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี
ม.เกษตรศาสตร
จ.ชลบุรี

รางวัล
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
โลเปนระเบียบ

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

รางวัลชนะเลิศ

จ.กรุงเทพฯ

รางวัลเหรียญทอง
(1ST place)
รุน CATEGORY D
รุนอายุไมเกิน 18 ป

จ.กรุงเทพฯ

รางวัลเหรียญทอง
และรางวัล “The
Best Performer”
รุน CATEGORY D
รุนอายุไมเกิน 18 ป

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2
พรอมถวยรางวัล
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1-2 สิงหาคม 2562

ชื่อ – สกุล
ด.ญ.ณิชชยา มากคุณ

รายการ
การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562
การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562
การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562
การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562
การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562
การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562
การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562

สถานที่
สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี

1-2 สิงหาคม 2562

ด.ช.พิรชัช เพชรราช

1-2 สิงหาคม 2562

ด.ช.ธนกฤต ขอสกุล

1-2 สิงหาคม 2562

ด.ช.รชต ศิวนาถฤทธิ

1-2 สิงหาคม 2562

ด.ช.ศิวกร หวังพัฒน

1-2 สิงหาคม 2562

ด.ช.ภิญญพันธุ พูลภิญโญ

1-2 สิงหาคม 2562

ด.ญ.เทพกานต กิจการ

1-2 สิงหาคม 2562

ด.ช.จักรพรรดิ์ จิตติเรืองเกียรติ

การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562

สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี

1-2 สิงหาคม 2562

ด.ช.ภัคพล ชมเชย

การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562

สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี

1-2 สิงหาคม 2562

ด.ช.วิชยุตม เหลืองออน

การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562

สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี

รางวัล
2 เหรียญทอง
1 เหรียญทองแดง
รุนอายุ 12 ป
1 เหรียญทอง
รุนอายุ 12 ป
1 เหรียญทอง
รุนอายุ 12 ป
3 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน
รุนอายุ 15 ป
2 เหรียญทอง
1 เหรียญทองแดง
รุนอายุ 15 ป
2 เหรียญทอง
1 เหรียญทองแดง
รุนอายุ 15 ป
1 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
2 เหรียญทองแดง
รุนอายุ 15 ป
1 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง
รุนอายุ 15 ป
1 เหรียญทอง
1 เหรียญทองแดง
รุนอายุ 15 ป
2 เหรียญทองแดง
รุนอายุ 15 ป
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ระยะเวลา
1-2 สิงหาคม 2562

ชื่อ – สกุล
ด.ญ.เบญญาภา ใจดี

1-2 สิงหาคม 2562

ด.ญ.มนัสนันท วรรณพรศิริ

1-2 สิงหาคม 2562

ด.ญ.เบญญาภา ใจดี

1-2 สิงหาคม 2562

ด.ญ.กวิสรา กลิ่นกุหลาบทอง

1-2 สิงหาคม 2562

ด.ญ.แพรวา สืบจากลา

1-2 สิงหาคม 2562

น.ส.พัทธีรา สาครตระกูล

1-2 สิงหาคม 2562

นายคณาธิป ทรัพยมหาศาล

1-2 สิงหาคม 2562

นายนาวิน กัลยา

1-2 สิงหาคม 2562

นายภาคิน ธนะดีวงศ

1-2 สิงหาคม 2562

นายวรากุล ยอดจันทร

1-2 สิงหาคม 2562

นายกิตติทัต สืบสําราญ

รายการ
การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562
การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562
การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562
การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562
การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562
การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562
การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562
การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562
การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562
การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562
การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562

สถานที่
สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี

รางวัล
2 เหรียญทองแดง
รุนอายุ 15 ป
2 เหรียญทองแดง
รุนอายุ 15 ป
2 เหรียญทองแดง
รุนอายุ 15 ป
2 เหรียญทองแดง
รุนอายุ 15 ป
2 เหรียญทองแดง
รุนอายุ 15 ป
1 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
รุนอายุ 15 ป
2 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง
รุนอายุ 15 ป
2 เหรียญเงิน
รุนอายุ 15 ป
1 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง
รุนอายุ 15 ป
1 เหรียญเงิน
รุนอายุ 15 ป
1 เหรียญเงิน
รุนอายุ 15 ป
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ระยะเวลา
1-2 สิงหาคม 2562

ชื่อ – สกุล
น.ส.ภัทรพร เจริญวัฒนวิญู

รายการ
การแขงขันกรีฑา เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ประจําป 2562
การแขงขัน World golf
Championship 2019

1-3 สิงหาคม 2562

ด.ญ.ชุติมณฑน รุจิรนันท

4 สิงหาคม 2562

ด.ญ.ชุติมณฑน รุจิรนันท

การแขงขันรายการ
International Team
& USA Team @P

10-20 สิงหาคม 2562 ด.ญ.พิมพนารา ตุลาธาร

การแขงขันกีฬาเทเบิล
เทนนิสในการแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดชลบุรี

10-20 สิงหาคม 2562 ด.ญ.ณัฐรดา จตุพงษ

การแขงขันกีฬาเทเบิล
เทนนิสในการแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดชลบุรี

10-20 สิงหาคม 2562 ด.ญ.แชอึน คิม

การแขงขันกีฬาเทเบิล
เทนนิสในการแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดชลบุรี

สถานที่
สนามกีฬา
แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี
Pinehurst,
North
Carolina
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
Pinehurst,
North
Carolina
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
โรงยิมอเนก
ประสงคชั้น 1
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
โรงยิมอเนก
ประสงคชั้น 1
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
โรงยิมอเนก
ประสงคชั้น 1
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี

รางวัล
1 เหรียญเงิน
รุนอายุ 15 ป
ติด Top 5 Kids

รองชนะเลิศอันดับ
1 ประเภททีม Golf
Course, World
Van horn cup
2 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน

2 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน

2 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน
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ระยะเวลา
ชื่อ – สกุล
10-20 สิงหาคม 2562 น.ส.ปุณญิศา พิทักษวาป

รายการ
การแขงขันกีฬาเทเบิล
เทนนิสในการแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดชลบุรี

10-20 สิงหาคม 2562 นายสิรวิชญ จิมากร

การแขงขันกีฬาเทเบิล
เทนนิสในการแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดชลบุรี

10-20 สิงหาคม 2562 ด.ช.นพณัฐ เสมอวงษ

การแขงขันกีฬาเทเบิล
เทนนิสในการแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดชลบุรี

10-20 สิงหาคม 2562 ด.ช.ธีเดช กิจจารุวรรณกุล

การแขงขันกีฬาเทเบิล
เทนนิสในการแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดชลบุรี

10-20 สิงหาคม 2562 ด.ญ.ปุณฑชณิ วิยาภรณ

การแขงขันกีฬาเทเบิล
เทนนิสในการแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดชลบุรี

สถานที่
โรงยิมอเนก
ประสงคชั้น 1
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
โรงยิมอเนก
ประสงคชั้น 1
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
โรงยิมอเนก
ประสงคชั้น 1
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
โรงยิมอเนก
ประสงคชั้น 1
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
โรงยิมอเนก
ประสงคชั้น 1
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี

รางวัล
1 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง

1 เหรียญทอง
2 เหรียญทองแดง

1 เหรียญทอง
2 เหรียญทองแดง

1 เหรียญทอง
1 เหรียญทองแดง

1 เหรียญทอง
1 เหรียญทองแดง
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ชื่อ – สกุล
10-20 สิงหาคม 2562 ด.ช.ศุภณัฐ จันทรกานตานนท

รายการ
การแขงขันกีฬาเทเบิล
เทนนิสในการแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดชลบุรี

10-20 สิงหาคม 2562 ด.ญ.ชีฮอน คิม

การแขงขันกีฬาเทเบิล
เทนนิสในการแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดชลบุรี

10-20 สิงหาคม 2562 ด.ญ.สมิตา จิมากร

การแขงขันกีฬาเทเบิล
เทนนิสในการแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดชลบุรี

10-20 สิงหาคม 2562 น.ส.ณัฏฐมุกตาภา มงคลการ
ไพศาล

การแขงขันกีฬาเทเบิล
เทนนิสในการแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดชลบุรี

10-20 สิงหาคม 2562 ด.ช.ธนพล อัศวะศิริจินดา

การแขงขันกีฬาเทเบิล
เทนนิสในการแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดชลบุรี

สถานที่
โรงยิมอเนก
ประสงคชั้น 1
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
โรงยิมอเนก
ประสงคชั้น 1
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
โรงยิมอเนก
ประสงคชั้น 1
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
โรงยิมอเนก
ประสงคชั้น 1
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
โรงยิมอเนก
ประสงคชั้น 1
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี

รางวัล
2 เหรียญเงิน

1 เหรียญเงิน

1 เหรียญเงิน

1 เหรียญเงิน

2 เหรียญทองแดง
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ชื่อ – สกุล
10-20 สิงหาคม 2562 ด.ช.ภูสกาย ยิ่งยง

รายการ
การแขงขันกีฬาเทเบิล
เทนนิสในการแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดชลบุรี

10-20 สิงหาคม 2562 ด.ช.สุรัชนาวี เจริญทรัพย

การแขงขันกีฬาเทเบิล
เทนนิสในการแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดชลบุรี

10-20 สิงหาคม 2562 ด.ช.พชร เวทยสุขุมวิทย
ด.ช.อมเรศ พันธัง
ด.ช.อภิชาติ เลิศลบ
ด.ช.บูรพทิพย บูรสิทธิกลู
ด.ช.ปฏิญญา ธนาอมรเกษม
ด.ช.ทัตธน กระแสรชล
ด.ช.บุณยกฤต ภูมิเพ็ง
ด.ช.ธนกฤต ดีพรอม
ด.ช.จักรพันธ เสียงสังข
นายชินธร สมบัติกําจรกุล
นายนนทพันธ ทับทิม
นายกษิดิศ ประยูรทอง
นายปยะณัฐ บุญชวยชาติ
นายภัทร มณีปกรณ
10-20 สิงหาคม 2562 นายศรัญู ทรัพยสุทธิกลู
นายภีมเดช บุตรสา
นายปุณณวัจ คุมชาติ
นายชวรัชต ลุนชัยภา
นายปติ การโฮว โล
นายธนิสร แผนทองประเสริฐ
นายมุนิจุลชา โพ

การแขงขันกีฬา
วอลเลยบอลในการ
แขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดชลบุรี

การแขงขันกีฬา
วอลเลยบอลในการ
แขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดชลบุรี

สถานที่
โรงยิมอเนก
ประสงคชั้น 1
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
โรงยิมอเนก
ประสงคชั้น 1
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี

รางวัล
1 เหรียญทองแดง

มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ
รุนอายุไมเกิน
18 ปชาย

1 เหรียญทองแดง

รางวัลรองชนะเลิศ
รุนอายุไมเกิน
16 ป ชาย
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ชื่อ – สกุล
11-20 สิงหาคม 2562 ด.ช.พิรชัช เพชรราช

11-20 สิงหาคม 2562 ด.ช.ศิวกร หวังพัฒน

11-20 สิงหาคม 2562 ด.ญ.ณิชชยา มากคุณ

11-20 สิงหาคม 2562 ด.ญ.วราลี ราชสาร

11-20 สิงหาคม 2562 ด.ช.ธนกฤต ชอสกุล

11-20 สิงหาคม 2562 ด.ญ.เทพกานต กิจการ

รายการ
สถานที่
การแขงขันกรีฑาในการ สนามกีฬา
แขงขันกีฬานักเรียน
มหาวิทยาลัย
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
การแขงขันกรีฑาในการ สนามกีฬา
แขงขันกีฬานักเรียน
มหาวิทยาลัย
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
การแขงขันกรีฑาในการ สนามกีฬา
แขงขันกีฬานักเรียน
มหาวิทยาลัย
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
การแขงขันกรีฑาในการ สนามกีฬา
แขงขันกีฬานักเรียน
มหาวิทยาลัย
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
การแขงขันกรีฑาในการ สนามกีฬา
แขงขันกีฬานักเรียน
มหาวิทยาลัย
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
การแขงขันกรีฑาในการ สนามกีฬา
แขงขันกีฬานักเรียน
มหาวิทยาลัย
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี

รางวัล
1 เหรียญเงิน

1 เหรียญเงิน

1 เหรียญเงิน

1 เหรียญทองแดง

2 เหรียญเงิน

1 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
3 เหรียญทองแดง
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ชื่อ – สกุล

รายการ

11-20 สิงหาคม 2562 ด.ญ.เบญญาภา ใจดี

การแขงขันกรีฑาในการ
แขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี

11-20 สิงหาคม 2562 ด.ญ.ปพิชญา เชี่ยวชาญ

การแขงขันกรีฑาในการ
แขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี

11-20 สิงหาคม 2562 ด.ช.ภิญูพันธุ พูลภิญโญ

การแขงขันกรีฑาในการ
แขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี

11-20 สิงหาคม 2562 ด.ญ.มนัสนันท วรรณพรศิริ

การแขงขันกรีฑาในการ
แขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี

11-20 สิงหาคม 2562 ด.ช.ธนวิน พงษศรี

การแขงขันกรีฑาในการ
แขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี

11-20 สิงหาคม 2562 ด.ญ.กวิสรา กลิ่นกุหลาบทอง

การแขงขันกรีฑาในการ
แขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี

สถานที่
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ วิทยา
เขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ

รางวัล
1 เหรียญทองแดง

1 เหรียญทองแดง

1 เหรียญทองแดง

2 เหรียญทองแดง

2 เหรียญทองแดง

2 เหรียญทองแดง
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ชื่อ – สกุล

รายการ

11-20 สิงหาคม 2562 ด.ช.จักรพรรค จิตติเรืองเกียรติ

การแขงขันกรีฑาในการ
แขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี

11-20 สิงหาคม 2562 ด.ญ.แพรวา สืบจากลา

การแขงขันกรีฑาในการ
แขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี

11-20 สิงหาคม 2562 ด.ช.ภัคพล ชมเชย

การแขงขันกรีฑาในการ
แขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี

11-20 สิงหาคม 2562 ด.ช.รชต ศิวนาถฤทธิ

การแขงขันกรีฑาในการ
แขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี

11-20 สิงหาคม 2562 ด.ช.กฤษฏิ์พสิษฐ ขาวเหลือง

การแขงขันกรีฑาในการ
แขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี

11-20 สิงหาคม 2562 ด.ช.พิสิษฐิ์พล พฤกษสรนันท

การแขงขันกรีฑาในการ
แขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี

สถานที่
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย

รางวัล

1 เหรียญเงิน

2 เหรียญทองแดง

1 เหรียญเงิน

3 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน

1 เหรียญเงิน

1 เหรียญเงิน
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ชื่อ – สกุล

รายการ

11-20 สิงหาคม 2562 นายอิงครัต คําแกว

การแขงขันกรีฑาในการ
แขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี

11-20 สิงหาคม 2562 นายคณาธิป ทรัพยมหาศาล

การแขงขันกรีฑาในการ
แขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี

11-20 สิงหาคม 2562 น.ส.ณัชยา เชียสวัสดิ์

การแขงขันกรีฑาในการ
แขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี

11-20 สิงหาคม 2562 นายนาวิน กัลยา

การแขงขันกรีฑาในการ
แขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี

11-20 สิงหาคม 2562 น.ส.พัทธธีรา สาครตระกูล

การแขงขันกรีฑาในการ
แขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี

สถานที่
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี

รางวัล

1 เหรียญทอง

1 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
2 เหรียญทองแดง

1 เหรียญทอง

2 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน

1 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
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ชื่อ – สกุล
11-20 สิงหาคม 2562 นายวรากุล ยอดจันทร

11-20 สิงหาคม 2562 นายกิตติทัต สืบสําราญ

11-20 สิงหาคม 2562 น.ส.ภัทรพร เจริญวัฒนวิญู

11-20 สิงหาคม 2562 นายภาคิน ธนะดีวงศ

13-20 สิงหาคม 2562 ด.ช.ณภัทร พินิจผล

13-20 สิงหาคม 2562 ด.ช.พนมกร หยกสิทธิชัยกุล

13-20 สิงหาคม 2562 ด.ช.เจษฎา คลองกําไร

รายการ
สถานที่
การแขงขันกรีฑาในการ สนามกีฬา
แขงขันกีฬานักเรียน
มหาวิทยาลัย
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
การแขงขันกรีฑาในการ สนามกีฬา
แขงขันกีฬานักเรียน
มหาวิทยาลัย
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
การแขงขันกรีฑาในการ สนามกีฬา
แขงขันกีฬานักเรียน
มหาวิทยาลัย
นักศึกษา จังหวัดขลบุรี การกีฬา
แหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
การแขงขันกรีฑา
สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย
ในการแขงขันกีฬา
การกีฬา
นักเรียน นักศึกษา
จังหวัดขลบุรี
แหงชาติ วิทยา
เขตชลบุรี
จ.ชลบุรี
การประกวดโครงการ
โรงเรียนสาธิต
งามอยางไทย ไหวอยาง “พิบูลบําเพ็ญ”
สาธิต ประจําป
มหาวิทยาลัย
การศึกษา 2562
บูรพา
การประกวดโครงการ
โรงเรียนสาธิต
งามอยางไทย ไหวอยาง “พิบูลบําเพ็ญ”
สาธิต ประจําป
มหาวิทยาลัย
การศึกษา 2562
บูรพา
การประกวดโครงการ
โรงเรียนสาธิต
งามอยางไทย ไหวอยาง “พิบูลบําเพ็ญ”

รางวัล
2 เหรียญทองแดง

2 เหรียญเงิน

1 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง

3 เหรียญเงิน

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
รางวัลชนะเลิศ
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
รางวัลรองชนะเลิศ
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ชื่อ – สกุล

13-20 สิงหาคม 2562 นายภคพล มีเจริญ
น.ส.พิมพระวี ลาจอย

13-20 สิงหาคม 2562 นายพิสิษฐ แสนจันทร
น.ส.กัลยรัตน หุนเครือ

13-20 สิงหาคม 2562 นายกิตตนโรจน สวางไพร
น.ส.พรชนก เข็มมลฑา

13-20 สิงหาคม 2562 น.ส.ณัฏฐณิชา กรวยสวัสดิ์
น.ส.จิดาภา กรมวังกอน
น.ส.ธัญภัส สุรกิตติเดช
นายธนิสร แผนทองประเสริฐ
นายภูวิศ พลาบดีวัฒน
น.ส.ติโลตมา ถนอมรอด
นายกฤษตเมธ ใจเยือกเย็น
นายศวัส แสนเยีย
27 สิงหาคม 2562
นายพันธวิศ พันธุเปา
นายพงศธรรศ ศุภธนัชภัคชนา
นายพรหมพฤกษา อุทาพรม

30 สิงหาคม 2562

นายพิสิษฐ แสนจันทร

รายการ
สาธิต ประจําป
การศึกษา 2562
การประกวดโครงการ
งามอยางไทย ไหวอยาง
สาธิต ประจําป
การศึกษา 2562
การประกวดโครงการ
งามอยางไทย ไหวอยาง
สาธิต ประจําป
การศึกษา 2562
การประกวดโครงการ
งามอยางไทย ไหวอยาง
สาธิต ประจําป
การศึกษา 2562
การประกวดโครงการ
งามอยางไทย ไหวอยาง
สาธิต ประจําป
การศึกษา 2562

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

รางวัล
อันดับ 2

การแขงขันโครงการ IT
Day 2019 รายการ Be
Fast E-Searching

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
วิทยาลัย
เทคโนโลยี
ภาคตะวันออก
จ.ชลบุรี
โรงเรียนรอยเอ็ด
วิทยาลัย
จ.รอยเอ็ด

รองชนะเลิศอันดับ
2 พรอมเกียรติบตั ร
และถวยรางวัล

การแขงขันการทดสอบ
ความเปนเลิศ วิชา
ภาษาไทย ครั้งที่ 12
ประจําปการศึกษา
2562

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2
นักเรียนตนแบบ
ในการประกวด
โครงการ
งามอยางไทย
ไหวสาธิต

รางวัลชนะเลิศ
พรอมโลรางวัล
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30 สิงหาคม –
1 กันยายน 2562

ชื่อ – สกุล
ด.ช.ปยากร อินสุข

รายการ
การแขงขันกีฬาเอ็กซ
สตรีม กีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลาง
ประจําปการศึกษา
2562 ครั้งที่ 1

31 สิงหาคม 2562

นายพิสิษฐ แสนจันทร
น.ส.นภสร วงศทางประเสริฐ
น.ส.ปณิดา จิตติสังวร

โครงการทดสอบความรู
วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 24
ซึ่งจัดโดยบริษัท เสริม
ปญญา จํากัด

31 สิงหาคม 2562

น.ส.นภสร วงศทางประเสริฐ
น.ส.ปณิดา จิตติสังวร

31 สิงหาคม 2562

น.ส.ปณิดา จิตติสังวร

โครงการทดสอบความรู
วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 24
ซึ่งจัดโดยบริษัท เสริม
ปญญา จํากัด
โครงการทดสอบความรู
วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 24
ซึ่งจัดโดยบริษัท
เสริมปญญา จํากัด

31 สิงหาคม 2562

ด.ช.กฤษฏตวัน เจริญราษฎร
น.ส.เขมจิรา ไทยขํา

7-8 กันยายน 2562

นายพิสิษฐ แสนจันทร

7-8 กันยายน 2562

น.ส.นภสร วงศทางประเสริฐ

โครงการทดสอบความรู
สังคมศึกษา ครั้งที่ 23
ปการศึกษา 2562
การแขงขันภาษาไทย
เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 16

การแขงขันภาษาไทย
เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 16

สถานที่
สนามกีฬา
เอ็กซตรีม
การกีฬาแหง
ประเทศไทย
จ.กรุงเทพฯ

รางวัล
กีฬา Skateboard
ประเภท High
Ollie ระดับความสูง
59 CM
รางวัลเหรียญทอง
ประเภท Game of
Skate
รางวัลเหรียญ
ทองแดง
บริษัท เสริม
รางวัลคะแนน
ปญญา จํากัด
อันดับ 1
ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6
ระดับประเทศ
บริษัท เสริม
รางวัลคะแนนอันดับ
ปญญา จํากัด
3 ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6
ระดับประเทศ
บริษัท เสริม
รางวัลคะแนน
ปญญา จํากัด
อันดับ 1
ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6
ระดับจังหวัดชลบุรี
บริษัท เสริม
รางวัลคะแนน
ปญญา จํากัด
ยอดเยี่ยมอันดับ 1
ของจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนสันติ
รางวัลชมเชย
ราษฎรวิทยาลัย ภาษาไทยเพชร
จ.กรุงเทพฯ
ยอดมงกุฎ
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
โรงเรียนสันติ
รางวัลคะแนน
ราษฎรวิทยาลัย ผานเกณฑ
จ.กรุงเทพฯ
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
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28 กันยายน 2562

ชื่อ – สกุล
ด.ช.ภคภาส สิงหพันธ

รายการ
สถานที่
การแขงขันหัตถกรรม
โรงเรียน
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ บานหวยกะป
การศึกษา ครั้งที่ 69
ประจําปการศึกษา
2562 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1

28 กันยายน 2562

ด.ญ.นภัสสรณ เหลืองกมลจินดา

28 กันยายน 2562

ด.ช.จารุวิทย จินตรัตนวงศ

8 ตุลาคม 2562

นายศศิน ชัยวรศิลป
น.ส.ณัฐณิชา ศรีวิชิต
น.ส.พิรลั รัตน ภูมิพิชญปณ
ุ ญชา
น.ส.พจนันท ธรรมเสน
น.ส.ปพิชญา สุจันทรา
น.ส.มิยูกิ มัตสุโอะ
น.ส.มัณฑกานต อภัย
น.ส.ชนาภา ศีลเตโช
น.ส.วริยาพร ดรุณพันธ
น.ส.อรนิชา ตรีสารศรี

การแขงขันหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 69
ประจําปการศึกษา
2562 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1
การแขงขันหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 69
ประจําปการศึกษา
2562 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1
การประกวดเพนทสี
ควายรูปปน ในงาน
ประเพณีวิ่งควาย
จังหวัดชลบุรี
ประจําป 2562

โรงเรียน
บานหวยกะป

โรงเรียน
บานหวยกะป

สนามหนาที่
วาการอําเภอ
เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี

รางวัล
การแขงขัน
อัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1-3
รางวัลเขารวม
การแขงขัน
อันดับที่ 5
การแขงขัน
อัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4-6
รางวัลเหรียญทอง
อันดับที่ 7
การแขงขัน
คิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4-6
รางวัลเขารวมการ
แขงขัน อันดับที่ 13
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 4 พรอมเงิน
รางวัล 3,000 บาท
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9-15 ตุลาคม 2562

19-20 ตุลาคม 2562

ชื่อ – สกุล
นายฐาปนัท โกสุมวัชราภรณ
นายไชยพิรณ
ุ ไกรรัตนสม
นายกฤตภาส ปริมา
นายนลธวัช ภิชชาติ
ด.ช.ชลวิชญ ปญญาธัญญะ

19-20 ตุลาคม 2562

ด.ญ.กรกมล ยงศิริ

19-20 ตุลาคม 2562

ด.ช.ภัทรพล ทรัพยสิน

19-20 ตุลาคม 2562

ด.ญ.วรดา ศรารัชต

19-20 ตุลาคม 2562

ด.ช.วุฒิภัทร ซอนบุญ

19-20 ตุลาคม 2562

ด.ช.คุณานนต ประทุม

รายการ
เขารวมเผยเเพร
ศิลปวัฒนธรรมไทย

สถานที่
นครเกียวโต
ประเทศญี่ปุน

การแขงขันวายนํ้าอบจ. สระวายนํ้า
V3 Championship
สนามกีฬากลาง
ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 องคการบริหาร
สวนจังหวัด
ระยอง
การแขงขันวายนํ้าอบจ. สระวายนํ้า
V3 Championship
สนามกีฬากลาง
ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 องคการบริหาร
สวนจังหวัด
ระยอง
การแขงขันวายนํ้าอบจ. สระวายนํ้า
V3 Championship
สนามกีฬากลาง
ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 องคการบริหาร
สวนจังหวัด
ระยอง
การแขงขันวายนํ้าอบจ. สระวายนํ้า
V3 Championship
สนามกีฬากลาง
ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 องคการบริหาร
สวนจังหวัด
ระยอง
การแขงขันวายนํ้าอบจ. สระวายนํ้า
V3 Championship
สนามกีฬากลาง
ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 องคการบริหาร
สวนจังหวัด
ระยอง
การแขงขันวายนํ้าอบจ. สระวายนํ้า
V3 Championship
สนามกีฬากลาง
ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 องคการบริหาร
สวนจังหวัด
ระยอง

รางวัล
เผยเเพร
ศิลปวัฒนธรรมไทย

3 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน
2 เหรียญทองแดง

2 เหรียญทอง
3 เหรียญเงิน

2 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน
2 เหรียญทองแดง

1 เหรียญทอง
1 เหรียญทองแดง

1 เหรียญเงิน

1 เหรียญเงิน
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19-20 ตุลาคม 2562

ชื่อ – สกุล
ด.ช.ปณชัย ปวีณวงษวรรณ

19-20 ตุลาคม 2562

ด.ช.ธมกร เปลงปลั่ง

19-20 ตุลาคม 2562

นายนทีดล ไขมุกข

23 ตุลาคม 2562

ด.ญ.พัชรพร พันธุโม

26 ตุลาคม 2562

ด.ช.สิรภัทร รักความสุข
ด.ช.ณัฐชัย ศักดิ์ศรีเจริญ
ด.ช.ธนกร ภุมรากูล
ด.ช.ศรีสุวรรณ ประสงคศลิ ป
ด.ช.สิรภัส ตันศิิริชัย
ด.ช.พัสกร สุขสังขดิศ
ด.ช.พิสิฐพงศ ทองเเพง
ด.ช.อธิษฐ ธรรมธัญ
นายจักรยุทธ ใจจันทร
นายศุภกิต ปริมา
นายธนิน ดวงจันทร
นายนภูมภิ ัทร คชวัฒน

รายการ
สถานที่
การแขงขันวายนํ้าอบจ. สระวายนํ้า
V3 Championship
สนามกีฬากลาง
ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 องคการบริหาร
สวนจังหวัด
ระยอง
การแขงขันวายนํ้าอบจ. สระวายนํ้า
V3 Championship
สนามกีฬากลาง
ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 องคการบริหาร
สวนจังหวัด
ระยอง
การแขงขันวายนํ้าอบจ. สระวายนํ้า
V3 Championship
สนามกีฬากลาง
ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 องคการบริหาร
สวนจังหวัด
ระยอง

รางวัล
3 เหรียญเงิน
2 เหรียญทองแดง

6 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน
พรอมถวยรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1
รุนอายุ 12 ป ชาย
1 เหรียญทอง
3 เหรียญเงิน
2 เหรียญทองแดง
พรอมถวยรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1
รุนทั่วไป ชาย
การแขงขัน R2M
สนามไทยแลนด รองชนะเลิศ
Minimito
เซอรกิต
อันดับ 2
นครชัยศรี
รุน Little Power
จ.นครปฐม
Girls รุนอายุ
5-12 ป
การเเขงขันฟุตบอล
บอวิน อารีนา รางวัลเหรียญทอง
เยาวชน 7 คน “Bowin สปอรตคลับ
เเดง
7 Shoot Youth Cup” จ.ชลบุรี
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ระยะเวลา
26-27 ตุลาคม 2562

26-27 ตุลาคม 2562

4-14 พฤศจิกายน
2562

4-14 พฤศจิกายน
2562

ชื่อ – สกุล
ด.ญ.ณัฐนรี เดชวัฒนธรรม
ด.ญ.ณิชลัลน วิวัฒนนิมติ ดี
ด.ญ.ธาราทรัพย จองทรัพย
ด.ญ.ปุญญิศา เฉลิมโชค
ด.ญ.มนพัทธ มาสุข
ด.ญ.ชาลิสา จินตนาเลิส
น.ส.ญาณธิชา ศรีสําราญ
น.ส.พิมญาดา เทงเจียว
น.ส.พรรัตนชนก งามกิจเจริญลาภ
น.ส.นภัสสร สุวรรณใจ
น.ส.ภูษณิศา จิตติเรืองเกียรติ
น.ส.ณิชกานต เปรมจิต
น.ส.นิชาภัทร ปานเพชร
น.ส.ไอริณ แกวซิ้ม
น.ส.พิมพระวี ลาจอย
น.ส.สริตา สรอยสน
น.ส.นิพาพันธ โชติ
น.ส.เปมิกา หอมรอด
น.ส.พิมพภินันท ชาญเชิงภพ
นายสุวภัทร จินดาไทย
นายนรภัทร วิริโยฬาร

นายสิรวิชญ จิมากร

รายการ
การแขงขันกีฬา
แฮนดบอลในการ
แขงขันสาธิตพิบูล
บําเพ็ญอินวิเตชั่น
ครั้งที่ 3

สถานที่
โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รุนมัธยมศึกษา
ตอนตน ทีมหญิง

การแขงขันกีฬา
แฮนดบอลในการ
แขงขันสาธิตพิบูล
บําเพ็ญอินวิเตชั่น
ครั้งที่ 3

โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2
รุนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ทีมหญิง

การแขงขันกีฬาเทนนิส
กีฬาเยาวชนแหงชาติ
ครั้งที่ 36 คัดเลือก
ตัวแทนภาค 1
“ตราดเกมส”

จ.ตราด

การแขงขันกีฬาเทนนิส
กีฬาเยาวชนแหงชาติ
ครั้งที่ 36 คัดเลือก
ตัวแทนภาค 1
“ตราดเกมส”

จ.ตราด

รางวัลชนะเลิศ
ประเภททีมชาย
จ.ชลบุรี
และไดเปนตัวแทน
ภาค 1 เขารวม
การแขงขันกีฬา
เยาวชนแหงชาติ
ครั้งที่ 36
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 กีฬาเทเบิล
เทนนิส
ประเภททีมชาย
จ.ชลบุรี
และไดเปนตัวแทน
ภาค 1 เขารวม

114

ระยะเวลา

ชื่อ – สกุล

6 พฤศจิกายน 2562

ด.ญ.ชนันธร ตรีพรเจริญ

6 พฤศจิกายน 2562

ด.ญ.กีรติกา ชวยคํ้าชู

6 พฤศจิกายน 2562

ด.ญ.ชาลิสา จินตนาเลิศ

6 พฤศจิกายน 2562

ด.ช.สุกฤษฎิ์ คําภา

6 พฤศจิกายน 2562

ด.ญ.ธมลวรรณ ฉันทมิตร

รายการ

การแขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูศลิ ปะ
ในงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การแขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูศลิ ปะ
ในงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การแขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูศลิ ปะ
ในงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การแขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูศลิ ปะ
ในงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การแขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูศลิ ปะ
ในงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69

สถานที่

โรงเรียน
ชลกันยานุกูล
จ.ชลบุรี

รางวัล
การแขงขันกีฬา
เยาวชนแหงชาติ
ครั้งที่ 36
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
การแขงขันศิลป
สรางสรรค
รางวัลเหรียญทอง
อันดับ 8

โรงเรียน
ชลกันยานุกูล
จ.ชลบุรี

การแขงขัน
วาดภาพระบายสี
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
รางวัลเหรียญทอง
อันดับ 8

โรงเรียน
ชลกันยานุกูล
จ.ชลบุรี

การแขงขันเขียน
ภาพไทยประเพณี
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
รางวัลเหรียญเงิน
อันดับ 9

โรงเรียน
ชลกันยานุกูล
จ.ชลบุรี

การแขงขันเขียน
ภาพกิจกรรมไทย
สีเอกรงค
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
รางวัลเหรียญทอง
อันดับ 7
การแขงขัน
สรางสรรคดวย
ภาพปะติด

โรงเรียน
ชลกันยานุกูล
จ.ชลบุรี
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ชื่อ – สกุล

6 พฤศจิกายน 2562

ด.ญ.ภรภัทร กิจชัยยง

6 พฤศจิกายน 2562

ด.ญ.นัทธมน จินตรัตนวงศ

6 พฤศจิกายน 2562

ด.ช.มิตรภาพ บูรณประทีปรัตน

รายการ
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การแขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูศลิ ปะ
ในงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การแขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูศลิ ปะ
ในงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การแขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูศลิ ปะ
ในงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

สถานที่

โรงเรียน
ชลกันยานุกูล
จ.ชลบุรี

รางวัล
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
รางวัลเหรียญทอง
อันดับ 6
การแขงขัน
ดวยภาพปะติด
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
รางวัลเหรียญทอง
อันดับ 6

โรงเรียน
ชลกันยานุกูล
จ.ชลบุรี

การแขงขันวาดภาพ
ลายเสน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
รางวัลเหรียญเงิน
อันดับ 15

โรงเรียน
ชลกันยานุกูล
จ.ชลบุรี

การแขงขันขับรอง
เพลงไทยลูกกรุง
ประเภทชาย
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
การแขงขันขับรอง
เพลงสากล
ประเภทชาย
รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
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ชื่อ – สกุล
ด.ญ.สปนนา ยุทธอานันท

รายการ
การแขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูศลิ ปะ
ในงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

สถานที่
โรงเรียน
ชลกันยานุกูล
จ.ชลบุรี

6 พฤศจิกายน 2562

ด.ญ.กรชนก บุญทราหาญ

การแขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูศลิ ปะ
ในงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

โรงเรียน
ชลกันยานุกูล
จ.ชลบุรี

6 พฤศจิกายน 2562

ด.ช.ปุณณานนท ตรีวรรณกุล

โรงเรียน
ชลกันยานุกูล
จ.ชลบุรี

6 พฤศจิกายน 2562

น.ส.พจนันท ตรีพรเจริญ

การแขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูศลิ ปะ
ในงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การแขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูศลิ ปะ
ในงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69

โรงเรียน
ชลกันยานุกูล
จ.ชลบุรี

รางวัล
การแขงขันขับรอง
เพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2
ระดับเหรียญทอง
การแขงขันขับรอง
เพลงพระราชนิพนธ
ประเภทหญิง
รางวัลเหรีญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
การแขงขันขับรอง
เพลงสากล
ประเภทหญิง
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
การแขงขันขับรอง
เพลงพระราชนิพนธ
ประเภทชาย
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
รางวัลเหรียญเงิน
อันดับ 4
การแขงขันศิลป
สรางสรรค
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

117

ระยะเวลา

ชื่อ – สกุล

6 พฤศจิกายน 2562

น.ส.ดลนพร พันธัง

6 พฤศจิกายน 2562

น.ส.มัณฑกานต อภัย

6 พฤศจิกายน 2562

น.ส.เปรมวรา ลี้มงคล

6 พฤศจิกายน 2562

น.ส.ดลนพร พันธัง

7 พฤศจิกายน 2562

ด.ช.ณภัทร พินิจผล

รายการ
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การแขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูศลิ ปะ
ในงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การแขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูศลิ ปะ
ในงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การแขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูศลิ ปะ
ในงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การแขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูศลิ ปะ
ในงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69

สถานที่

รางวัล
รางวัลเหรียญทอง
อันดับ 4

โรงเรียน
ชลกันยานุกูล
จ.ชลบุรี

การแขงขันวาดภาพ
ระบายสี
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รางวัลเหรียญเงิน
อันดับ 7

โรงเรียน
ชลกันยานุกูล
จ.ชลบุรี

การแขงขันเขียน
ภาพไทยประเพณี
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รางวัลเหรียญทอง
อันดับ 9

โรงเรียน
ชลกันยานุกูล
จ.ชลบุรี

การแขงขันเขียน
ภาพจิตรกรรมไทย
สีเอกรงค
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รางวัลเหรียญทอง
อันดับ 5
การแขงขันวาดภาพ
ระบายสี
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รางวัลเหรียญเงิน
อันดับ 7

โรงเรียน
ชลกันยานุกูล
จ.ชลบุรี

โรงเรียน
บานสวน
(จั่นอนุสรณ)
จ.ชลบุรี

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
รางวัลเหรียญ
ทองเเดง
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ชื่อ – สกุล

7 พฤศจิกายน 2562

ด.ช.พัฒนรพี ชอบดี

7 พฤศจิกายน 2562

ด.ญ.กัญญณัฏฏ วุฒสิ มบูรณ

7 พฤศจิกายน 2562

ด.ช.กฤษฎิ์ตวัน เจริญราษฎร

7 พฤศจิกายน 2562

ด.ญ.ไหมทอง บุญอินทร

7 พฤศจิกายน 2562

ด.ญ.ญารินดา รัตนวันทา

รายการ
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69

สถานที่

รางวัล
กิจกรรมคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย

โรงเรียน
บานสวน
(จั่นอนุสรณ)
จ.ชลบุรี

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
รางวัลเหรียญ
ทองเเดง
กิจกรรมวรรณกรรม
พิจารณ

โรงเรียน
บานสวน
(จั่นอนุสรณ)
จ.ชลบุรี

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
รางวัลเหรียญ
ทองเเดง
กิจกรรมพินิจ
วรรณคดี

โรงเรียน
บานสวน
(จั่นอนุสรณ)
จ.ชลบุรี

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
รางวัลเหรียญ
ทองเเดง
กิจกรรมกวีเยาวชน
คนรุนใหม
(กาพยยานี 11)
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
รางวัลเหรียญ
ทองเเดง
กิจกรรมกวีเยาวชน
คนรุนใหม
(กาพยยานี 11)
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
รางวัลเหรียญ
ทองเเดง

โรงเรียน
บานสวน
(จั่นอนุสรณ)
จ.ชลบุรี

โรงเรียน
บานสวน
(จั่นอนุสรณ)
จ.ชลบุรี
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7 พฤศจิกายน 2562

7 พฤศจิกายน 2562

7 พฤศจิกายน 2562

7 พฤศจิกายน 2562

7 พฤศจิกายน 2562

ชื่อ – สกุล

รายการ
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
ด.ญ.พรรัตนชนก งามกิจเจริญลาภ การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
น.ส.กัลยรัตน หุนเครือ
การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
นายจิรโชติ ริดเเสดง
การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
นายพิสิษฐ เเสงจันทร
การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
น.ส.ปพิชญา สุจันทรา
การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69

สถานที่

รางวัล
กิจกรรมตอคําศัพท
ภาษาไทย

โรงเรียน
บานสวน
(จั่นอนุสรณ)
จ.ชลบุรี

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
รางวัลเหรียญ
ทองเเดง
กิจกรรมตอคําศัพท
ภาษาไทย

โรงเรียน
บานสวน
(จั่นอนุสรณ)
จ.ชลบุรี

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รางวัลเหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย

โรงเรียน
บานสวน
(จั่นอนุสรณ)
จ.ชลบุรี

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รางวัลเหรียญเงิน
กิจกรรมเรียงรอย
ถอยความ

โรงเรียน
บานสวน
(จั่นอนุสรณ)
จ.ชลบุรี

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รางวัลเหรียญเงิน
กิจกรรมวรรณกรรม
พิจารณ

โรงเรียน
บานสวน
(จั่นอนุสรณ)
จ.ชลบุรี

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รางวัลเหรียญ
ทองแดง
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ชื่อ – สกุล

7 พฤศจิกายน 2562

น.ส.กะรัต เกิดกลา

7 พฤศจิกายน 2562

น.ส.นภสร วงศทางประเสริฐ

7 พฤศจิกายน 2562

น.ส.ปนัสยา สมิตะสิริ

7 พฤศจิกายน 2562

ด.ช.ณชพล ศุกิตจิตกุลชัย

รายการ
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูค ณิตศาสตร
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

สถานที่

โรงเรียน
บานสวน
(จั่นอนุสรณ)
จ.ชลบุรี

รางวัล
กิจกรรมวรรณกรรม
พิจารณ
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รางวัลเหรียญ
ทองแดง
กิจกรรมคําศัพท
ภาษาไทย

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รางวัลเขารวม
การเเขงขัน
กิจกรรมกวีเยาวชน
รุนใหม
(โคลงสีส่ ุภาพ)
โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
บานสวน
ตอนปลาย
(จั่นอนุสรณ)
รางวัลเขารวม
จ.ชลบุรี
การเเขงขัน
กิจกรรมกวีเยาวชน
รุนใหม
(โคลงสีส่ ุภาพ)
โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ชลบุรี “สุขบท” ตอนตน
รางวัลอันดับ 4
จ.ชลบุรี
ระดับเหรียญ
ทองเเดง
การเเขงขัน
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร
โรงเรียน
บานสวน
(จั่นอนุสรณ)
จ.ชลบุรี
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7 พฤศจิกายน 2562

ชื่อ – สกุล
นายวุฒิภัทร เเผวพลสง

7 พฤศจิกายน 2562

ด.ช.เทะสึเตะ โอกาวา

7 พฤศจิกายน 2562

ด.ช.ณภัทร มณีดํารงกิจ

7 พฤศจิกายน 2562

นายธราเทพ รอดโฉมงาม

7 พฤศจิกายน 2562

นายนัทธพงศ เสิรมวิฑรู ย
น.ส.พิชญา ศาสตรานรากุล

รายการ
การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69

สถานที่
รางวัล
ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียน
ชลบุรี “สุขบท” ตอนตน
รางวัลอันดับ 15
จ.ชลบุรี
การเเขงขัน
คณิตศาสตรคิดเร็ว

โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ชลบุรี “สุขบท” ตอนตน
จ.ชลบุรี
รางวัลอันดับ 9
ระดับเหรียญเงิน
การเเขงขันตอ
สมการคณิตศาสตร
โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ชลบุรี “สุขบท” ตอนตน
จ.ชลบุรี
รางวัลอันดับ 9
ระดับเหรียญเงิน
การเเขงขันตอ
สมการคณิตศาสตร
โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ชลบุรี “สุขบท” ตอนปลาย
จ.ชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1
ระดับเหรียญ
ทองเเดง
คณิตศาสตร
การเเขงขัน
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร
โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ชลบุรี “สุขบท” ตอนปลาย
รางวัลอันดับ 6
จ.ชลบุรี
ระดับเหรียญเงิน
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ชื่อ – สกุล

รายการ
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

7 พฤศจิกายน 2562

น.ส.นาตาชา ลือสุวรรณกิจ
นายทนุพัฒน สรรพานิช

การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

7 พฤศจิกายน 2562

น.ส.กรกมล เอี่ยมทอง

7 พฤศจิกายน 2562

นายภัทระ เจี่ยดํารง

9-10 พฤศจิกายน
2563

ด.ญ.ภัทรกร จันทรเฉิด
ด.ญ.วริศรา กุลดี

การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การเเขงขันกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
การเเขงขันเตนใน
รายการ UDO Asia
Pacific Street Dance
Championships 2019

สถานที่

รางวัล
การประกวด
โครงงาน
คณิตศาสตร
ประเภททฤษฎีหรือ
คําอธิบาย
คณิตศาสตร
ม.4 - 6
โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ชลบุรี “สุขบท” ตอนปลาย
จ.ชลบุรี
รางวัลอันดับ 4
ระดับเหรียญทอง
การเเขงขัน
สรางสรรคผลงาน
คณิตศาสตรโดย
ใชโปรเเกรม GSP
ม.4 – 6
ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียน
ชลบุรี “สุขบท” ตอนปลาย
รางวัลอันดับ 9
จ.ชลบุรี
การเเขงขันคณิตคิด
เลขเร็ว ม.4 - 6

โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ชลบุรี “สุขบท” ตอนปลาย
รางวัลอันดับ 6
จ.ชลบุรี
ระดับเหรียญเงิน
การเเขงขันสมการ
คณิตศาสตร
(เอเเม็ท) ม.4 - 6
กรุงมะนิลา
รางวัลชนะเลิศ
ประเทศ
ประเภมทีม
ฟลิปปนส
รุน Under 14
Open
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ชื่อ – สกุล

16 พฤศจิกายน 2562 นายบุชริน ขําวิลัย

16 พฤศจิกายน 2562 นางสาวบุญธิชา มูลออม

16 พฤศจิกายน 2562 ด.ช.นฤสรณ ตอทวีทรัพย

16 พฤศจิกายน 2562 ด.ช.กฤตภัค ทองเนื้อออน

16-17 พฤศจิกายน
2563

ด.ญ.ณภัทร กิ่งนรา

รายการ
ในชื่อทีม Baby
Monster
การเเขงขันกีฬาหมาก
ลอมในการเเขงขัน
Chonburi Go
Student
Championship 2019
การเเขงขันกีฬาหมาก
ลอมในการเเขงขัน
Chonburi Go
Student
Championship 2019
การเเขงขันกีฬาหมาก
ลอมในการเเขงขัน
Chonburi Go
Student
Championship 2019
การเเขงขันกีฬาหมาก
ลอมในการเเขงขัน
Chonburi Go
Student
Championship 2019
การเเขงขันเปยโน
ในรายการ
SINGAPORE IN
INTERNATIONAL
PLANO
COMEPETITION 2020
รอบคัดเลือกตัวเเทน
ประเทศไทย

สถานที่

รางวัล

ศูนยการคาฮาร
เบอร พัทยา
จ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภท
DAN

ศูนยการคาฮาร
เบอร พัทยา
จ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 4 ประเภท
DAN

ศูนยการคาฮาร
เบอร พัทยา
จ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 ประเภท
DAN

ศูนยการคาฮาร
เบอร พัทยา
จ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 ประเภท
High Kyu

SOTA
SCHOOL OF
THE ART
SINGAPORE

รางวัล 2 เหรียญ
ทอง ในรายการ
Category Class B
– Junior รุนอายุ
ไมเกิน 13 ป และ
รายการ Category
Class C –
(ABRSM) Piano
Grade 7 พรอมทั้ง
ไดรับคัดเลือกเปน
ตัวเเทนจากประเทศ
ไทย
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20-21 พฤศจิกายน
2562

ชื่อ – สกุล
น.ส.สปนนา ยุทธอานันท

20-21 พฤศจิกายน
2562

น.ส.เเสงรวี บุญรอด

20-21 พฤศจิกายน
2562

น.ส.วิมลสิริ เรืองคํา

20-21 พฤศจิกายน
2562

น.ส.วิรดี เพิ่มสุข

20-21 พฤศจิกายน
2562

น.ส.วริยาพร ดรุณพันธ

20-21 พฤศจิกายน
2562

น.ส.สูขวัญ ผันผอน

20-21 พฤศจิกายน
2562

น.ส.พาณิภัค ลอมชวการ

20-21 พฤศจิกายน
2562

น.ส.พิชชญา มีมาก

20-21 พฤศจิกายน
2562

น.ส.ณัชชา จูฑะมงคล

รายการ
การเเขงขันโครงการ
ศิลปนเเหงชาติ
สืบศาสตร สานศิลป
เปดประตูสูเมืองศิลปะ
การเเขงขันโครงการ
ศิลปนเเหงชาติ
สืบศาสตร สานศิลป
เปดประตูสูเมืองศิลปะ
การเเขงขันโครงการ
ศิลปนเเหงชาติ
สืบศาสตร สานศิลป
เปดประตูสูเมืองศิลปะ
การเเขงขันโครงการ
ศิลปนเเหงชาติ
สืบศาสตร สานศิลป
เปดประตูสูเมืองศิลปะ
การเเขงขันโครงการ
ศิลปนเเหงชาติ
สืบศาสตร สานศิลป
เปดประตูสูเมืองศิลปะ
การเเขงขันโครงการ
ศิลปนเเหงชาติ
สืบศาสตร สานศิลป
เปดประตูสูเมืองศิลปะ
การเเขงขันโครงการ
ศิลปนเเหงชาติ
สืบศาสตร สานศิลป
เปดประตูสูเมืองศิลปะ
การเเขงขันโครงการ
ศิลปนเเหงชาติ
สืบศาสตร สานศิลป
เปดประตูสูเมืองศิลปะ
การเเขงขันโครงการ
ศิลปนเเหงชาติ

สถานที่
มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัล
รางวัลชมเชย
ฐานจิตรกรรม

มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัลเหรียญเงิน
ฐานจิตรกรรม

มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัลชมเชย
ฐานศิลปะผานเลนส

มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัลชมเชย
ฐานศิลปะผานเลนส

มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัลเหรียญ
ทองเเดง
ฐานสถาปตยกรรม

มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัลชมเชย
ฐานจิตรกรรม

มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัลชมเชย
ฐานจิตรกรรม

มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัลชมเชย
ฐานขับรองลูกทุง

มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัลชมเชย
ฐานประติมากรรม
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ชื่อ – สกุล

20-21 พฤศจิกายน
2562

นายไชโย ศรีสะอาด

20-21 พฤศจิกายน
2562

น.ส.เกตนศิริ มณีฉาย

20-21 พฤศจิกายน
2562

น.ส.ชณัฐนันท ลลิตลาวัณย

20-21 พฤศจิกายน
2562

น.ส.พรทิพา คูณศรี

20-21 พฤศจิกายน
2562

นายกุลวิชญ ธนาวนิชกุล

20-21 พฤศจิกายน
2562

นายภูมริ พี พัฒนกาญจน

20-21 พฤศจิกายน
2562

นายอนุรักษ ยุทธนาวา

20-21 พฤศจิกายน
2562

ด.ญ.กรชนก บุญทราหาญ

รายการ
สืบศาสตร สานศิลป
เปดประตูสูเมืองศิลปะ
การเเขงขันโครงการ
ศิลปนเเหงชาติ
สืบศาสตร สานศิลป
เปดประตูสูเมืองศิลปะ
การเเขงขันโครงการ
ศิลปนเเหงชาติ สืบ
ศาสตร สานศิลป
เปดประตูสูเมืองศิลปะ
การเเขงขันโครงการ
ศิลปนเเหงชาติ
สืบศาสตร สานศิลป
เปดประตูสูเมืองศิลปะ
การเเขงขันโครงการ
ศิลปนเเหงชาติ
สืบศาสตร สานศิลป
เปดประตูสูเมืองศิลปะ
การเเขงขันโครงการ
ศิลปนเเหงชาติ
สืบศาสตร สานศิลป
เปดประตูสูเมืองศิลปะ
การเเขงขันโครงการ
ศิลปนเเหงชาติ
สืบศาสตร สานศิลป
เปดประตูสูเมืองศิลปะ
การเเขงขันโครงการ
ศิลปนเเหงชาติ
สืบศาสตร สานศิลป
เปดประตูสูเมืองศิลปะ
การเเขงขันโครงการ
ศิลปนเเหงชาติ
สืบศาสตร สานศิลป
เปดประตูสูเมืองศิลปะ

สถานที่

รางวัล

มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัลชมเชย
ฐานกวีนิพนธ

มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัลชมเชย
ฐานขับรองเพลง
ลูกทุง

มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัลเหรียญ
ทองเเดง
ฐานกวีนิพนธ

มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัลชมเชย
ฐานขับรองเพลง
ลูกทุง

มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัลเหรียญเงิน
ฐานภาพพิมพ

มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัลเหรียญเงิน
ฐานสถาปตยกรรม

มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัลเหรียญ
ทองเเดง
ฐานสถาปตยกรรม

มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัลเหรียญเงิน
ฐานขับรองเพลง
ลูกทุง
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ระยะเวลา
20-21 พฤศจิกายน
2562

ชื่อ – สกุล
น.ส.วรินทร ทองระอา

23-24 พฤศจิกายน
2562

นายพงศธรรศ ศุภธนัชภัคชนา

23-24 พฤศจิกายน
2563

ด.ช.กฤตฎิ์ตวัน เจริญราษฎร

23-24 พฤศจิกายน
2563

นายพันธุนวิน สัมพันธนาการ

17-18 มกราคม 2563 ด.ญ.ณภัทร กิ่งนรา

รายการ
การเเขงขันโครงการ
ศิลปนเเหงชาติ
สืบศาสตร สานศิลป
เปดประตูสูเมืองศิลปะ
การเเขงขัน TGASINGHA Junior Golf
Ranking 2019-2020
6th Kabin Buri Sport
Club, Prachinburi
การเเขงขันเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งที่ 12
ถวยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาสมเด็จ
พระมหารัชมงคลมุนี
ประธานมูลนิธิรมฉัตร
ปการศึกษา 2562
การเเขงขันเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งที่ 12
ถวยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาสมเด็จ
พระมหารัชมงคลมุนี
ประธานมูลนิธิรมฉัตร
ปการศึกษา 2562
การเเขงขันเปยโนระดับ
นานาชาติในรายการ
SINGAPORE IN
INTERNATIONAL

สถานที่
มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัล
รางวัลเหรียญ
ทองเเดง
ฐานกวีนิพนธ

จ.ปราจีนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภท
A-Boy พรอมโล
รางวัล

โรงเรียนสตรี
วิทยา
จ.กรุงเทพ
มหานคร

รางวัลชมเชย
และไดเหรียญเชิดชู
และใประกาศนีย
บัตรพรอมทุน
การศึกษา
2,000 บาท

โรงเรียนสตรี
วิทยา
จ.กรุงเทพ
มหานคร

รางวัลผานเกณฑ
การเเขงขันเพชร
ยอดมงกุฎ

SOTA
SCHOOL OF
THE ART
SINGAPORE

รางวัลรองชนะเลิศ
รุน CHILDREN
CLASS F และ
รางวัลรองชนะเลิส
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ระยะเวลา

ชื่อ – สกุล

17-18 มกราคม 2563 ด.ช.ทนุธรรม เเซเอ็ง

21-24 มกราคม 2563 ด.ช.จิรายุ เจริญยศ
ด.ช.ปภาวิชญ โสวจัสสตากุล

รายการ
PLANO
COMEPETITION 2020
การเเขงขันเปยโนระดับ
นานาชาติในรายการ
SINGAPORE IN
INTERNATIONAL
PLANO
COMEPETITION 2020
การเเขงขันโครงการ
“Social Award”
สูความเปนเลิศทาง
สังคม ประจําป 2563

21-24 มกราคม 2563 น.ส.ญาธิป พุมจันทร
นายพงศนริศย เปลงเเสงสี

การเเขงขันโครงการ
“Social Award”
สูความเปนเลิศทาง
สังคม ประจําป 2563

22-30 มกราคม 2563 นายสิรวิชญ จิมากร

การเเขงขันเทเบิล
เทนนิส กีฬานักเรียน
นักศึกษาเเหงชาติ
ครั้งที่ 41 “อุดรธานี
เกมส”

สถานที่

SOTA
SCHOOL OF
THE ART
SINGAPORE

หองเปลงปญญา
อาคารศูนยการ
เรียนรู รศ.
เชาวน มณีวงศ
โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา
หองเปลงปญญา
อาคารศูนย
การเรียนรู
รศ.เชาวน
มณีวงศ
โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัย
บูรพา
จ.อุดรธานี

รางวัล
รุน ABRSM CLASS
GRADE 7
รางวัลรองชนะเลิศ
รุน CHILDREN
CLASS B (First
Prize)

รางวัลชนะเลิศ
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3
ประเภททีมชาย
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา 2562 ที่ผานมานักเรียนของโรงเรียนไดเขารวมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O – NET) โดยมีนักเรียนที่สามารถทําคะแนนไดเ ต็ ม
100 และมีผลคะแนนเฉลีย่ ในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ ดังนี้
นักเรียนไดคะแนนเต็ม 100
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
วิชาคณิตศาสตร
เด็กชายณกร
ชูเกษมรัตน
วิชาภาษาอังกฤษ
เด็กชายสาริน
ขาวหนู
เด็กชายกวิน
นาเเกว
เด็กชายณัฏฐกิตติ์
ติวากุลพิสิทธิ์
เด็กชายณัฐภัทร
บุตรสอน
เด็กหญิงนันธนันท
วงษวินิจสร
เด็กชายสิรภพ
สุภาสัย
เด็กชายชยพล
มหชัยกุล
เด็กหญิงกันตา
สงศรีมณีกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
วิชาคณิตศาสตร
เด็กชายณชพล
ศุภจิตกุลชัย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
วิชาคณิตศาสตร
นางสาวภัทรธิดา
นายอัษฎาวุธ
นายอัษฎาวิช

ปุญญฤทธิ์
อาจฤทธิ์
สิทธิชัยเกษม
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คะแนนเฉลี่ย (Mean) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น พื้น ฐาน (O – NET) ปการศึกษา
2562 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
รอยละของนักเรียนที่ได
จํานวน
จํานวนนักเรียนที่คะแนนสูง
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย
รายวิชา
นักเรียนที่
กวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ระดับประเทศ
เขาสอบ
ระดับประเทศ
ภาษาไทย

49.07

143

119

83.22

ภาษาอังกฤษ

34.42

143

132

92.31

คณิตศาสตร

32.90

143

130

90.91

วิทยาศาสตร

35.55

143

109

76.22

คาเฉลี่ยรวมรอยละของนักเรียนที่ไดคะแนน
สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ

85.66

คะแนนเฉลี่ย (Mean) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น พื้น ฐาน (O – NET) ปการศึกษา
2562 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รอยละของนักเรียนที่ได
จํานวน
จํานวนนักเรียนที่คะแนนสูง
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย
รายวิชา
นักเรียนที่
กวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ระดับประเทศ
เขาสอบ
ระดับประเทศ
ภาษาไทย

55.14

201

149

74.13

คณิตศาสตร

26.76

201

152

75.62

วิทยาศาสตร

30.07

201

122

60.70

ภาษาอังกฤษ

33.25

201

178

88.56

คาเฉลี่ยรวมรอยละของนักเรียนที่ไดคะแนน
สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ

74.75
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คะแนนเฉลี่ย (Mean) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น พื้น ฐาน (O – NET) ปการศึกษา
2562 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
รอยละของนักเรียนที่ได
จํานวน
จํานวนนักเรียนที่คะแนนสูง
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย
รายวิชา
นักเรียนที่
กวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ระดับประเทศ
เขาสอบ
ระดับประเทศ
ภาษาไทย

42.21

288

244

84.72

คณิตศาสตร

25.41

288

222

77.80

วิทยาศาสตร

29.20

288

208

72.22

สังคมฯ

35.70

287

225

78.41

ภาษาอังกฤษ

29.20

288

253

87.85

คาเฉลี่ยรวมรอยละของนักเรียนที่ไดคะแนน
สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ

80.05
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ขอมูลการศึกษาตอของนักเรียนทั้งในและตางประเทศ
การเขาศึกษาตอในระดับเตรียมอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2562
1. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
168
2. โรงเรียนชลราษฎรอํารุง
4
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําเเพงเเสน
1
4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
1
5. โรงเรียนดรุณสิขาลัย
3
6. โรงเรียนบานสวนจั่นอนุสรณ
1
7. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
2
8. โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร พระนครเหนือ
1
9. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
1
10. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
1
11. วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล
1
12. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
1
13. ศึกษาตอตางประเทศ
2
รวมทั้งสิ้น
187

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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การเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2562
1. มหาวิทยาลัยบูรพา
66
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
28
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
17
4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
22
5. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
11
6. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
7
7. มหาวิทยาลัยมหิดล
15
8. มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
9. มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ
8
10.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ
7
12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี
6
13.มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4
14.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
14
15.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
16.มหาวิทยาลัยรังสิต
5
17.มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3
18.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2
19.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
20.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
1
21.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
1
22.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2
23.มหาวิทยาลัยพะเยา
2
24.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
3
25.มหาวิทยาลัยสยาม
1
26.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2
27.วิทยาลัยดุสิตธานี
4
28.วิทยาลัยพยาบาลเซนหลุยส
2
29.วิทยาลัยวิทยาศาสตรการเเพทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
1
30.สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
2

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.ศึกษาตอตางประเทศ
รวมทั้งสิ้น

7
264

คน
คน
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สวนที่ 5 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
การดําเนินงานดานพัฒนาคุณภาพนักเรียน ตามแผนยุทธศาสตรและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของนักเรียน ปการศึกษา 2562
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
1 ปรับพื้นฐานนักเรียน
ร.ร.สาธิตฯ
1-15 พฤษภาคม 2562 ดร.ศาณิตา ตายเมือง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
2 อบรมสัมมนาบุคลากร
ร.ร.สาธิตฯ
2-3 พฤษภาคม 2562 อ.อัครวัฒน อาชีวะ
ฝายบริการ
3 Foreign Staff Seminar ร.ร.สาธิตฯ
7-8 พฤษภาคม 2562 อ.ณฐมน กีรติโชติกูล
2019 : Content and
Language Interated
Learning Essential
4 คายผูนํานักเรียน
- ร.ร.สาธิตฯ 7-9 พฤษภาคม 2562 อ.ธราพงษ การกระโทก
- สวนนํ้ารา
มายณะ
อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี
5 นําเสนอโครงงาน
ม.นเรศวร
7-11 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต
วิทยาศาสตร SCiUS
จ.พิษณุโลก
Forum ครั้งที่ 9
6 Orientation Program
ร.ร.สาธิตฯ
13-17 พฤษภาคม
อ.พัชรา มานะศิลป
2562
7 รับรายงานตัวนักเรียนเกา ร.ร.สาธิตฯ
16 พฤษภาคม 2562 คุณจันทิมา กิจดี
ประจําปการศึกษา 2562
และจายเงินเรียนฟรี
8 ปฐมนิเทศนิสติ ฝก
ร.ร.สาธิตฯ
16 พฤษภาคม 2562 อ.มันทนา เมฆิยานนท
ประสบการณวิชาชีพ
9 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม
ร.ร.สาธิตฯ
17-18 พฤษภาคม
อ.ฉลอง เเสนโคก
2562
10 ปฐมนิเทศผูปกครอง
ร.ร.สาธิตฯ
19 พฤษภาคม 2562 อ.กรกช เงินดี
นักเรียนชั้นปฐมวัยปที่ 1
อ.บุญทิม ฐิติวร
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ลําดับ
11
12

13
14

15
16
17
18
19

20

21

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่
ปการศึกษา 2562
เพิ่มทักษะดานดนตรีสากล ร.ร.สาธิตฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การวางแผนการปฏิบัติงาน
สําหรับทีมบริหาร
วันสุนทรภู

โรงเเรมทวา
ราวดี รีสอรท
จ.ปราจีนบุรี
ร.ร.สาธิตฯ

เตรียมความพรอมเปน
เจาภาพการเเขงขันกีฬา
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45
สงเสริมการเเขงขันกีฬา
ภายนอก
STLC Conversation
Course 1/2019
ปฐมนิเทศการใชหองสมุด
พัฒนาทักษะภาษาและ
ภาวะผูนําสําหรับการสอน
บริการวิชาการเเกสังคม
“คายทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร”

ร.ร.สาธิตฯ

ร.ร.สาธิตฯ

ระยะเวลา
23 พฤษภาคม –
30 กันยายน 2562
1-2 มิถุนายน 2562

1-30 มิถุนายน 2562
1 มิถุนายน 2562 –
31 มกราคม 2563

1 มิถุนายน 2562 –
31 มีีนาคม 2563
ร.ร.สาธิตฯ
4 มิถุนายน –
24 กันยายน 2562
ร.ร.สาธิตฯ
10-21 มิถุนายน 2562
ประเทศ
13 มิถุนายน –
สหรัฐอเมริกา 16 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนบาน 15-16 มิถุนายน 2562
ปากคลอง
โรงนาค
จ.ชลบุรี
การเเขงขันทักษะทาง
ศูนยการคา
15-16 มิถุนายน 2562
วิชาการระดับภาค
เเปซิฟค ปารค
“เเมกซพลอยสครอสเวิสด ศรีราชา
เกมเอเเม็ท คําคมเเละ
จ.ชลบุรี
ซูโดกุ ครั้งที่ 19”
Satit Street Basketball สนาม
24 มิถุนายน –
บาสเกตบอล 12 กรกฎาคม 2562
ร.ร.สาธิตฯ

ผูรับผิดชอบ
อ.โอภาส สุวรรณโพธิ์
คุณพัชรา สนธิพงษประยูร
อ.พีรพัฒน สามัญ
คุณวิลาวัณย วิริยกิจจา
อ.พิมพสุพร สุนทรินทร
ผศ.ดร.ระพิน ชูชื่น
อ.ธราพงษ การกระโทก

อ.ฉลอง เเสนโคก
อ.สุริยาพร โตวรรณสูตร
คุณธีรศักดิ์ โชตะนา
อ.ณฐมน กีรติโชติกูล
ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ

อ.สุภิญญา เถาทอง
จ.ส.อ.กรกฎ กิตติภูมิภักดี

อ.ศักดิ์ดา ทองโสภณ
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
22 ฟุตซอลประถม
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32

สถานที่
สนามฟุตบอล
ร.ร.สาธิตฯ
Soonthornphu
อาคาร IEP
Memorial Day
ร.ร.สาธิตฯ
Anti Drag Day
อาคาร IEP
ร.ร.สาธิตฯ
ไหวครู ประจําปการศึกษา หอประชุม
2562
ธํารง บัวศรี
ม.บูรพา
จ.ชลบุรี และ
ชั้น 3
อาคาร
บูรณาการ
(สติล คุณปลื้ม)
ร.ร.สาธิตฯ
IEP Sport Competition อาคาร IEP
ร.ร.สาธิตฯ
งามอยางไทยไหวอยาง
ร.ร.สาธิตฯ
สาธิต ระดับประถมศึกษา
งามอยางไทยไหวอยาง
ร.ร.สาธิตฯ
สาธิต ระดับประถมศึกษา
หลอเทียนจํานําพรรษา
ร.ร.สาธิตฯ
ทัศนศึกษาดานวิชาการ
วัดญาณ
“คายพุทธศาสน ม.1
สังวราราม
รุนที่ 22”
วรมหาวิหาร
จ.ชลบุรี
ทัศนศึกษาวิชาการ
จ.ราชบุรี
คุณธรรมและจริยธรรม
คายทักษะกระบวนการ
ร.ร.สาธิตฯ
ทางวิทยาศาสตร

ระยะเวลา
25 มิถุนายน 256212 กรกฏาคม 2562
26 มิถุนายน 2562

ผูรับผิดชอบ
อ.ศักดิ์ดา ทองโสภณ
อ.สุทัศนตา สีหาทับ

26 มิถุนายน 2562

อ.ประวีณ สุทธิสงา

27 มิถุนายน 2562

อ.ศักดิ์ดา ทองโสภณ
อ.ธิมาพร ปลองทอง
อ.ทัศวรรณ เอี่ยมวิไล

1 กรกฎาคม –
2 สิงหาคม 2562
1 กรกฎาคม –
30 สิงหาคม 2562
1 กรกฎาคม –
30 สิงหาคม 2562
3 กรกฎาคม 2562
5-7 กรกฎาคม 2562

อ.ประวีณ สุทธิสงา

6 กรกฎาคม 2562

อ.ธีรนันท ชูเชิด

6-7 กรกฎาคม 2562

อ.จุรีย นวเมธาพงศ

อ.อรัญญา เซียวประเสริฐ
อ.อธิพร มากพูน
อ.ศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี
อ.กฤษฎา สุวรรณพิทักษ
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
33 English Day Camp at
Kidzania Bangkok G.1
34 เเลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรม (ไทย-ญี่ปุน)
35 แหเทียนจํานําพรรษา

สถานที่
Kidzania
Bangkok
ร.ร.สาธิตฯ

ระยะเวลา
9 กรกฎาคม 2562

ผูรับผิดชอบ
อ.สุริยาพร โตวรรณสูตร

10 กรกฎาคม 2562

อ.วัฒนาพร ดวงดีวงศ

11-12 กรกฎาคม
2562
18 กรกฎาคม 2562

อ.ธราพงษ การกระโทก
อ.จิรนุช ขาวเมืองนอย

25 กรกฎาคม 2562

อ.ณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย

26 กรกฎาคม 2562

ผศ.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข

เมืองโบราณ
จ.สมุทร
ปราการ
ร.ร.สาธิตฯ

26 กรกฎาคม –
30 กันยายน 2562
2 สิงหาคม 2562

อ.จีรสุดา เปลี่ยนสมัย
อ.อรวรรณ รักนาย
อ.กัญหหทัย
เตียวประเสริฐ

3-4 สิงหาคม 2562

ดร.พาวา พงษพันธุ

ร.ร.สาธิตฯ
ร.ร.สาธิตฯ
ร.ร.สาธิต

5-12 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562

39

วัดเกาโบราณ
จ.ชลบุรี
ทัศนศึกษา ศาสนา และ สวนไทย
วัฒนธรรม
พัทยา
จ.ชลบุรี
English Day Camp at Funarium
Funarium Bangkok G.2 Bangkok
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.ร.สาธิตฯ
สมเด็จพระเจาอยูหัว
วันภาษาไทยเเหงชาติ
ร.ร.สาธิตฯ

40

IEP Class Project P.5

41

บริการวิชาการเเกสังคม
คายคณิตศาสตร เรื่อง
“บูรณาการ STEM กับ
เเหลงการเรียนรูในทองถิ่น”
Mother’s Day Week
วันเเมเเหงชาติ
วันเเม – สื่อสัมพันธบาน
และโรงเรียน
การเรียนรูวิทยาศาสตร
การเเพทยเบื้องตน

36

37
38

42
43
44
45

- พิพิธภัณฑ
ศิริราช
- โรงพยาบาล
ศิริราช

อ.อรอุมา เสือนาค
อ.ศศิวงศ พูลพิพัฒน
อ.ทัศวรรณ เอี่ยมวิไล
อ.กรกช เงินดี
10-11 สิงหาคม 2562 อ.รัฐพล กัลพล
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ลําดับ
46
47
48

49
50
51
52

53

54

55

56

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
จ.กรุงเทพฯ
Science & Mathematics อาคาร IEP
ร.ร.สาธิตฯ
week
English Trip for LIP
จ.กรุงเทพฯ
Primary Excursion or Underwater
Field Trip P.2
World
Pattaya
จ.ชลบุรี
สงเสริมคุณธรรม
ร.ร.สาธิตฯ
จริยธรรม
English Day Camp at จ.กรุงเทพฯ
Safari World Bangkok
Biodiversity Camp
ร.ร.สาธิตฯ
นํานักเรียนเขารวมการเเขง ร.ร.สตรี
ขันทางวิชาการ
วิทยา 2
เศรษฐศาสตรเพชรยอด
จ.กรุงเทพฯ
มงกุฎ ครั้งที่ 11
การเเสดงตนเปน
วัดราษฎร
พุทธมามกะ
ศรัทธา
จ.ชลบุรี
IEP Class Projet for P.6 - ไทยทีวีสี
ชอง 3
- นิทรรศ
รัตนโกสินทร
จ.ชลบุรี
Primary Excursion or สวนไทย
Field P.4
พัทยา
จ.ชลบุรี
มุฑิตาคารวะ
หอประชุม
ธํารง บัวศรี

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

13-16 สิงหาคม 2562 อ.ณิชาภัทร รัตนดิลก
ณ ภูเก็ต
15 สิงหาคม 2562
อ.นภนต วงษสุวรรณ
16 สิงหาคม 2562
อ.เจนีวา ชัยภักดี

20 สิงหาคม 2562 –
30 มีนาคม 2563
22 สิงหาคม 2562

อ.เพ็ญพรรณ ศรีสายพร

24 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562

อ.ปริญญา ผสมทรัพย
อ.สําเนา ยอดยิ่ง
อ.สําเนา ยอดยิ่ง
อ.อภิชาติ คามีศักดิ์

30 สิงหาคม 2562

อ.วรธมน ภาวิณีวณิช

30 สิงหาคม 2562

อ.มงคล พลเยี่ยม

30 สิงหาคม 2562

อ.กัญจหทัย
เตียวประเสริฐ

3 กันยายน 2562

อ.ธราพงษ การกระโทก

139

ลําดับ

57

58
59
60
61
62

63

64
65
66

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ระยะเวลา
ม.บูรพา
จ.ชลบุรี
เเขงขันกีฬาและกรีฑาสี
- ร.ร.สาธิตฯ 5-6 กันยายน 2562
- สนามเชาวน
มณีวงษ
ม.บูรพา
จ.ชลบุรี
กิจกรรม 5 ส
ร.ร.สาธิตฯ
1 ตุลาคม 2562 –
31 กรกฎาคม 2563
Morning Brief
ร.ร.สาธิตฯ
1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563
สงเสริมการเเขงขันทักษะ นอกสถานที่ 1 ตุลาคม 2562 –
ทางวิชาการ
30 กันยายน 2563
พัฒนาระบบการฝก
ร.ร.สาธิตฯ
1 ตุลาคม 2562 –
ประสบการณวิชาชีพครู
30 กันยายน 2563
สงเสริมการเเขงขันทาง
ร.ร.สาธิตฯ
1 ตุลาคม 2562 –
วิชาการและความสามารถ
30 กันยายน 2563
พิเศษ
คัดเลือกและเตรียมความ ร.ร.สาธิตฯ
1 ตุลาคม 2562 –
พรอมทางดานคณิตศาสตร
30 กันยายน 2563
สูการเเขงขันภายนอก
ระดับประถมศึกษา
ปนศิลปน
ร.ร.สาธิตฯ
1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563
สงเสริมคุณธรรม
ร.ร.สาธิตฯ
1 ตุลาคม 2562 –
จริยธรรม
30 กันยายน 2563
อบรมการจัดทําหลักสูตร ร.ร.สาธิตฯ
23 ตุลาคม 2562
สถานศึกษาเพื่อให
สอดคลองกับหลักสูตร

ผูรับผิดชอบ

อ.ฉลอง แสนโคก

คุณเกษร ยั่งยืน
อ.ศุภชัย สมนวล
อ.สุกัญญา เคลือบเเกว
อ.มันทนา เมฆิยานนท
อ.ธันยสิตา ศิรอมรเสถียร

อ.รุงอรุณ บุญพยุง

อ.ศศิวงศ พูลพิพัฒน
อ.วัฒนาพร ดวงดีวงศ
อ.ณิชนันทน ฉายเเสง
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
67 Gat Success for LIP
68

69

70
71
72
73

74

75
76

จัดการเเขงขันแฮนดบอล
สาธิตพิบูลบําเพ็ญ อินวิ
เตชั่น ครั้งที่ 3
คายคณิตศาสตรสําหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

วรรณคดีสัญจร
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ฮาโลวีน
หองสมุดเคลื่อนที่
Appalachian
International Student
Teaching Program
(MOU)
จัดทําหนังสือรุนสําหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สําเร็จ
การศึกษา ปการศึกษา
2562
คายวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร SAM CAMP
บริการวิชาการ Satit
Creative Learning for
Fun 2/2019

สถานที่
ร.ร.สาธิตฯ
ร.ร.สาธิตฯ

ระยะเวลา
25 ตุลาคม 2562 –
24 มกราคม 2563
26-27 ตุลาคม 2562

ศูนยฝกอบรม 26-27 ตุลาคม 2562
สวนสัตวเปด
เขาเขียว
จ.ชลบุรี
จ.กรุงเทพฯ 30-31 ตุลาคม 2562
ร.ร.สาธิตฯ
31 ตุลาคม 2562
ร.ร.สาธิตฯ
ร.ร.สาธิตฯ

ร.ร.สาธิตฯ

จ.ราชบุรี

1-29 พฤศจิกายน
2562
1 พฤศจิกายน –
8 ธันวาคม 2562

ผูรับผิดชอบ
อ.นภนต วงษสุวรรณ
อ.กิตติวุฒิ อังคะนาวิน

อ.เกษกนก พงษนัน

อ.ศศิวงศ พูลพิพัฒน

อ.วรรธนา นันตาเขียน
อ.อรวรรณ รักนาย
อ.ศศิณัฏฐ ขุมทรัพยดี
อ.ณฐมน กีรติโชติกูล

1 พฤศจิกายน 2562 – อ.ฉลอง แสนโคก
31 มีนาคม 2563

29-30 พฤศจิกายน
อ.รัฐพล กัลพล
2562
อาคารพิบูลสุข 4 พฤศจิกายน 2562 – อ.กุลภัสสรณ
ฝายปฐมวัย
25 กุมภาพันธ 2563 ตั้งศิรวิ ัฒนากุล
ร.ร.สาธิตฯ
อ.สุภาภรณ สิงหทอง
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
77 บริการวิชาการ
STLC Conversation
Course 2/2019
78 คายวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
(IEP Science and Math
Skills Improvement)
79 สังคมวัฒนธรรมสัญจร
80

81
82

83
84

85

สถานที่
ศูนยภาษา
ร.ร.สาธิตฯ

จ.นครราชสีมา 8-9 พฤศจิกายน 2562 อ.ณิชาภัทร รัตนดิลก
ณ ภูเก็ต

จ.ประจวบ
คีรีขันธ
คายวิทยาศาสตรทางทะเล สถานีวิจัย
และการอนุรักษ
ประมงศรีราชา
จ.ชลบุรี
ตลาดนัดสาธิตพอเพียง
ร.ร.สาธิตฯ
ลอยกระทง
ร.ร.สาธิตฯ

Intergrated Secondary
Field
Hands on Learning
Experience for Grade 2
“Close Encounter with
Nature”
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพความเปนผูนํา
และจิตสาธารณะ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
5 พฤศจิกายน 2562 – อ.สุริยาพร โตวรรณสูตร
20 กุมภาพันธ 2563

8-10 พฤศจิกายน
2562
9 พฤศจิกายน 2562

11 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562

จ.อุบลราชธานี 14-17 พฤศจิกายน
จ.บุรีรัมย
2562
จ.ฉะเชิงเทรา 15 พฤศจิกายน 2562

ลาน
15,22 พฤศจิกายน
เอนกประสงค 2562
ร.ร.สาธิตฯ

อ.ธราพงษ การกระโทก
ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ

อ.ศักดิ์ดา ทองโสภณ
อ.ธราพงษ การกระโทก
ดร.มนัส จอมปรุ
อ.สุภาภรณ สิงหทอง
อ.วรรธนา นันตาเขียน
อ.พัชรา มานะศิลป
อ.เจนีวา ชัยภักดี

อ.เพ็ญพรรณ ศรีสายพร
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
86 ทัศนศึกษาวิชาการ

87

จิตรกรจิ๋ว

88

English Day Camp at
Thai Thani Art and
Culture Village G.2
ทัศนศึกษา SAM
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3

89

90

ทัศนศึกษา SAM
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6

91

IEP Reading
Enhancement
ทัศนศึกษาดานวิชาการ
คุณธรรม และจริยธรรม
ม.5
คายสิ่งแวดลอม Go
Green Camp

92

93

สถานที่
- อุทยาน
รังสรรค
นวัตกรรม
- Monsters
Aquarium
Pattaya
- ศูนย
กสิกรรม
มาบเอื้อง
จ.ชลบุรี
อาคารพิบูล
บําเพ็ญ 4
ร.ร.สาธิตฯ
พัทยา จ.ชลบุรี

ซีไลฟ แบงคอก
โอเชี่ยนเวิลด
จ.กรุงเทพฯ
ซีไลฟ แบงคอก
โอเชี่ยนเวิลด
จ.กรุงเทพฯ
อาคาร IEP
ร.ร.สาธิตฯ
จ.พระนคร
ศรีอยุธยา
จ.เพชรบุรี

ระยะเวลา
19-21 พฤศจิกายน
2562

ผูรับผิดชอบ
อ.ปวลี เสมอวงษ
อ.อรณภัทร มากทรัพย

19-30 พฤศจิกายน
2562

อ.ศักดิ์ดา ทองโสภณ

20 พฤศจิกายน 2562

อ.ณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย
อ.นฤมล เสงี่ยม

20 พฤศจิกายน 2562

อ.จีรสุดา เปลี่ยนสมัย

20 พฤศจิกายน 2562

อ.คณิตา จูตะเสน

21 พฤศจิกายน 2562

คุณจุฑามาศ ดิสริยะกุล

21 พฤศจิกายน 2562

อ.อัครวัฒน อาชีวะ

22-23 พฤศจิกายน
2562

อ.ณิชาภัทร รัตนดิลก
ณ ภูเก็ต
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
94 อบรมเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรมในยุคใหมเพื่อ
นําไปใชในการจัดการเรียน
การสอนสําหรับอาจารย
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร
95 คายพฤกษาดาราศาสตร

96

97

98
99

The Adventure at
Khao Kheow Open
Zoo G.1
Father’s Day Week

English Day Camp at
Suan Thai G.5
กีฬาสีสัมพันธวันพอ

100 ทําบุญตักบาตรเนื่องใน
วันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพล

สถานที่
หอง
คอมพิวเตอร
ร.ร.สาธิตฯ

ระยะเวลา
23 พฤศจิกายน 2562

ผูรับผิดชอบ
อ.ราชัย นาเจริญ

เขาหินซอน
จ.ฉะเชิงเทรา
วังนํ้าเขียว
จ.ปราจีนบุรี
สวนสัตว
เปดเขาเขียว
จ.ชลบุรี
โถงอาคาร
ฉลองรายช
50 ป
ร.ร.สาธิตฯ
พัทยา
จ.ชลบุรี
โรงยิมอาคาร
บูรณาการ
(สติล
คุณปลื้ม)
ร.ร.สาธิตฯ
โถงอาคาร
ฉลองราชย
50 ป
อาคาร
บูรณาการ
(สติล คุณปลื้ม)

23-24 พฤศจิกายน
2562

อ.บุญสง เห็นงาม

28 พฤศจิกายน 2562

อ.สุริยาพร โตวรรณสูตร
อ.สุปราณี สีลาเขต

2-6 ธันวาคม 2562

อ.จรีวรรณ ชัยอารียเลิศ

3 ธันวาคม 2562

อ.วราภรณ พูลสวัสดิ์
อ.ศุภชัย สมนวล
อ.นัตยา ทองคง
อ.ชนัณชิฏา สินทรัพย

4 ธันวาคม 2562

4 ธันวาคม 2562

อ.ธราพงษ การกระโทก

144

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม
อดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
และวันพอแหงชาติ
101 อบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการงานวิจัย
สูหองเรียน
102 Satit Music Festival
103

104

105

106

107
108

สถานที่
ร.ร.สาธิตฯ

อาคารพิบูลสุข
ฝายปฐมวัย
ร.ร.สาธิตฯ
ลานรมณีย
ร.ร.สาธิตฯ
ยอดนักอาน
อาคารศูนย
การเรียนรู
รศ.เชาวน
มณีวงษ
ร.ร.สาธิตฯ
พัฒนาความคิดเชื่อมโยง หองปนปญญา
ภาษาไทย
อาคารศูนย
การเรียนรู
รศ.เชาวน
มณีวงษ
ร.ร.สาธิตฯ
วันเด็กแหงชาติ
- ลานรมณีย
- ลานอเนก
ประสงค
ประถมศึกษา
ร.ร.สาธิตฯ
สานสัมพันธบุคลากร
ลานรมณีย
โรงเรียนสาธิตฯ “โรงเรียน ร.ร.สาธิตฯ
สีเขียว”
English Camp for LIP จ.เพชรบุรี
ฟุตบอล 7 คน ประเพณี ร.ร.สาธิตฯ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

17 ธันวาคม 2562

อ.ปวลี เสมอวงษ
อ.วรรธนา นันตาเขียน

6-10 มกราคม 2563

อ.มุรธา นามพลกรัง

6-17 มกราคม 2563

อ.ศศิณัฏฐ ขุมทรัพยดี
อ.พรจันทร สั่งการ

8,15,22,29 มกราคม
2563

อ.สุภิญญา พั่วโพธิ์

10 มกราคม 2563

อ.ธราพงษ การกระโทก
อ.วัฒนาพร ดวงดีวงศ

10 มกราคม 2563

ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น

12-13 มกราคม 2563 อ.นภนต วงษสุวรรณ
13-27 มกราคม 2563 อ.มุรธา นามพลกรัง
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
109 English Day Camp at
Bangkok Planetarium
110 English Day Camp at
Children’s Discovery
Museum and Queen
Sirikit Park Bangkok
111 คายผูบําเพ็ญประโยชน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ประจําปการศึกษา 2562
112 Learning Resourese
Koomwimarndin
113 Kidzania Bangkok for
G.4
114 คายพักแรมลูกเสือเนตร
นารีสามัญรุนใหญ
115 คายผูบําเพ็ญประโยชน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 – 3
ประจําปการศึกษา 2562
116 Classroom Research
Training for Foreign
Staff
117 Social Award

118 ตรวจสุขภาพ

สถานที่
จ.กรุงเทพฯ

ระยะเวลา
14 มกราคม 2563

จ.กรุงเทพฯ

16 มกราคม 2563

ผูรับผิดชอบ
อ.สุภิญญา เถาทอง
อ.กสินธ ปอมเกิดแสง
อ.ปริญญา ผสมทรัพย

ลานรมณีย
รอบบริเวณ
ร.ร.สาธิตฯ
จ.ฉะเชิงเทรา

17 มกราคม 2563

อ.สญามณ รูปตํ่า

17 มกราคม 2563

อ.มงคล พลเยี่ยม

จ.กรุงเทพฯ

17 มกราคม 2563

คายวชิราวุธ
จ.ชลบุรี
คายลูกเสือ
บานริมนํ้า
จ.ฉะเชิงเทรา
อาคาร IEP
หองประชุม
201
ร.ร.สาธิตฯ
หองปนปญญา
อาคารศูนย
การเรียนรู
รศ.เชาวน
มณีวงษ
ร.ร.สาธิตฯ
อาคารพิบูลสุข
ฝายปฐมวัย

อ.กัญจหทัย
เตียวประเสริฐ
17-18 มกราคม 2563 อ.เพ็ญพรรณ
อภิรติวานนท
17-18 มกราคม 2563 อ.สุธาสินี จันทรเฉิด

20 มกราคม 2563

อ.อรอุมา เสือนาค

20-24 มกราคม 2563 อ.สุทัศน คําเอี่ยมเอก

21,29-30 มกราคม
2563

อ.ธิมาพร ปลองทอง
อ.ณรงคฤทธิ์ โควัน
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ลําดับ
119
120

121

122
123

124
125
126
127

128
129

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ร.ร.สาธิตฯ
New Foreign Staff
หองประชุม 2
Orientation
ร.ร.สาสธิตฯ
Placement Test for LIP หอง
คอมพิวเตอร
1 – 3 อาคาร
ฉลองราชย 50
ป ร.ร.สาธิตฯ
วันคลายวันสถาปนา
โถงอาคาร
โรงเรียน
ฉลองราชย
50 ป และ
ลาน
เอนกประสงค
ประถมศึกษา
ร.ร.สาธิตฯ
สัปดาหหองสมุด
ร.ร.สาธิตฯ
เรียนรูภาษาและ
ร.ร.สาธิตฯ
วัฒนธรรมเกาหลีและ
เทคโนโลยี
เลือกตั้งประธานนักเรียน ร.ร.สาธิตฯ
สาธิตจิตอาสา
ร.ร.สาธิตฯ
วันรําลึกผูบําเพ็ญ
ลานรมณีย
ประโยชน
ร.ร.สาธิตฯ
มอบประกาศนียบัตร
ร.ร.สาธิตฯ
สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สุขสันตวันยินดี สงพี่ ม.6 ร.ร.สาธิตฯ
คายลูกสือสามัญและ
ร.ร.สาธิตฯ
ผูบําเพ็ญประโยชน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 5

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

22 มกราคม 2563

อ.อรอุมา เสือนาค

22 มกราคม –
18 กุมภาพันธ 2563

อ.นภนต วงษสุวรรณ
และกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ

27 มกราคม 2563

อ.ฉลอง แสนโคก
อ.วัฒนาพร ดวงดีวงศ

27-31 มกราคม 2563 ผศ.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข
29 มกราคม –
อ.ณฐมน กีรติโชติกูล
15 กุมภาพันธ 2563
31 มกราคม 2563
30 มกราคม 2563
7 กุมภาพันธ 2563

อ.ศักดิ์ดา ทองโสภณ
อ.ธราพงษ การกระโทก
อ.ขวัญเมือง บุดดาวัน

7 กุมภาพันธ 2563

อ.ธราพงษ การกระโทก

7 กุมภาพันธ 2563
7 กุมภาพันธ 2563

อ.ธราพงษ การกระโทก
อ.ขวัญตา บุญจันทร
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
130 คายลูกสือสามัญและ
ผูบําเพ็ญประโยชน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
131 คาย Day Camp ผูบําเพ็ญ
ประโยชนลูกเสือสํารอง
132 พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห O-NET
ภาษาไทย
133 English Camp G.6
134 วันแหงความสําเร็จ

135 กลุมสัมพันธ ม.3
136 ปฐมวัยรวมใจสามัคคี

สถานที่
ร.ร.สาธิตฯ

ระยะเวลา
7 กุมภาพันธ 2563

ผูรับผิดชอบ
อ.อภิชาติ คามีศักดิ์

ร.ร.สาธิตฯ

7 กุมภาพันธ 2563

ชั้น 3 อาคาร
บูรณาการ
(สติล คุณปลื้ม)
ร.ร.สาธิตฯ
สวนนงนุช
จ.ชลบุรี
อาคาร
พิบูลสุข 2
ชั้น 3
อาคาร
บูรณาการ
(สติล คุณปลื้ม)
ร.ร.สาธิตฯ
จ.เพชรบุรี

11 กุมภาพันธ 2563

อ.สายชล อาษากิจ
อ.จรีวรรณ ชัยอารียเลิศ
อ.ศศิณัฏฐ ขุมทรัพยดี

14-15 กุมภาพันธ
2563
21 กุมภาพันธ 2563

อ.อรอุมา เสือนาค

22-23 กุมภาพันธ
2563
28 กุมภาพันธ 2563

อ.ธราพงษ การกระโทก

อาคาร
พิบูลสุข 2
ฝายปฐมวัย
สนามฟุตบอล
ร.ร.สาธิตฯ
137 ทัศนศึกษาวิชาการ
บานลูกเสือ
29 กุมภาพันธ –
สานสัมพันธ
ริมนํ้า
1 มีนาคม 2563
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จ.ฉะเชิงเทรา
138 English Summer Camp จ.กรุงเทพฯ 2-5 มีนาคม 2563
for LIP

อ.พันทิวา ฐานคร

อ.สมภพ จันทรเงิน

อ.วัฒนาพร ดวงดีวงศ
อ.รุงอรุณ บุญพยุง
อ.นภนต วงษสุวรรณ
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่
139 อบรมสัมมนา เรื่อง “การ ร.ร.สาธิตฯ
พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน โดยใชโปรแกรม
กูเกิ้ลคลาสรูม”
140 อบรมสัมมนา เรื่อง “การ ร.ร.สาธิตฯ
พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน โดยไมโครซอฟต
ทีม”

ระยะเวลา
27 เมษายน –
13 พฤษภาคม 2563

ผูรับผิดชอบ
คุณประเสริฐศักดิ์
พลายนันท

27 เมษายน –
13 พฤษภาคม 2563

คุณกวิน กลิ่นกุหลาบทอง
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นักเรียนดีเดน ปการศึกษา 2562
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ไดพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ผลการเรียนดี มี
ความโดดเดนในการรวมกิจกรรม มีความประพฤติเหมาะสม และมีความสามารถทางกีฬาจนสมควรไดรับ
การยกยองและเปนแบบอยางที่ดีงาม ดังคําขวัญของโรงเรียน “เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเดน เปน
ระเบียบ” ดังนี้
โลเรียนดี
ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โลกิจกรรมเดน
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โลเปนระเบียบ
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงเซรา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายวชิราธิปรัชญ
เด็กหญิงอภิชญา
นางสาวณิชากร
นายพิสิษฐ

เอื้อนสุภา
วงศสวัสดิ์
วิชาเดช
เจริญรัตน
กงยี่
แสนจันทร

เด็กหญิงธาราทรัพย
นางสาวนภา
นายณัฏฐคณิน

จองทรัพย
มงคลวิทยากุล
พลพินิจ

เด็กหญิงพิมพมาดา
นางสาวทัศนมน
นางสาวธัญลักษณ

คุณปลื้ม
บุญรุง
ภูมิเพ็ง
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เสื้อสามารถ
กอลฟ

หมากลอม
เทนนิส
วายนํ้า

ดานวิชาการ

นายพงศธรรศ
เด็กหญิงมนัสนันท
เด็กหญิงชุติมณฑน
นายชลนาน
เด็กชายเสฏวุฒิ
นางสาวบุญธิชา
นางสาวชลธิชา
เด็กชายภพธรรม
นายศวัส
นายสรวิศ
นายนทีดล
เด็กชายนราธิป

ศุภธนัชภัคชนา
โชติกะพุกกณะ
รุจิรนันท
นันยะ
วีระชุมพล
มูลออม
มูลออม
ศรีวงษ
แสนเยีย
นักการ
ไขมุกข
ไมตรีจิต
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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 2562 โรงเรียนไดใหบริการทางวิชาการแกชุมชน และ
หนวยงานในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
ที่
1

การบริการทางวิชาการ
ใหบริการดานการเยี่ ยมชมและศึกษาดูงานแกส ถานศึ กษาและหนว ยงาน

ปการศึกษา
2562
10 ครั้ง

ภายนอก
2

ใหบริการดานสถานที่ปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพแกนิสิต

20 คน

และนักศึกษา
3

ใหบริการดานการจัดโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน

4. ใหบริการดานการเปนวิทยากร

7 โครงการ
13 ครั้ง
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การบริการทางวิชาการ ดานการเยี่ยมชม/ ศึกษาดูงานโรงเรียน
ที่
1
2

3

4
5

6

7

8

9

หนวยงานที่เขาเยี่ยมชม/ ศึกษาดูงาน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ศึกษาดูงาน
ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาดูงานดานการจัดหลักสูตรการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ

วัน/เดือน/ป
6 มิถุนายน
2562
28 มิถุนายน
2562

ผูรับผิดชอบ
คณะผูบริหาร

คณะผูบริหาร
อาจารยกลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) ศึกษาดูงาน 5 กรกฎาคม
คณะผูบริหาร
ดานการบริหารจัดการของฝายกิจการนักเรียน
2562
อาจารยฝายกิจการ
นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน ศึกษาดูงานดานการจัด 19 กันยายน
คณะผูบริหาร
การศึกษาของนักเรียนระดับปฐมวัย
2562
ฝายปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
9 ตุลาคม 2562 คณะผูบริหาร
ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการ การดําเนินงาน
การจัดการเรียนการสอน งานวิชาการ งานประกัน
คุณภาพ และงานกิจการนักเรียน
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําเเพงเเสน
30 ตุลาคม
คณะผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศึกษาดูงานการเรียน 2562
การสอนในขอบขายดานงาน ICT
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําเเพงเเสน
18 พฤศจิกายน คณะผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศึกษาดูงานการเรียน 2562
การสอนในขอบขายดานงาน ICT
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ศึกษา 21 พฤศจิกายน คณะผูบริหาร
ดูงานดานการจัดการเรียนการสอนทางดาน
2562
เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) การประกัน
คุณภาพการศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย Panpacific
2 ธันวาคม
คณะผูบริหาร
สาธารณรัฐฟลิปปนส
2562
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ที่
10

หนวยงานที่เขาเยี่ยมชม/ ศึกษาดูงาน
ภาควิชาจัดการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานและฟงบรรยาย
เกี่ยวกับระบบการบริหารของโรงเรียน การจัด
สภาพเเวดลอมในโรงเรียนและชั้นเรียน การสราง
เครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน
เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน บทบาทและ
หนาที่ของครู และพฤติกรรมของครูและนักเรียน

วัน/เดือน/ป
23 มกราคม
2563

ผูรับผิดชอบ
คณะผูบริหาร

154

การบริการดานสถานที่ปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพแกนิสิตและนักศึกษา
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ – สกุล
นางสาวลลิตา
นางสาวนลัทพร
นางสาวรุงทิวา
นางสาววิมลสิริ
นางสาวกวิสรา
นางสาวอินทุอร
นายกพล
นายกฤษฏา
นางสาวจีระนันท
นางสาวพิมพพิชญา
นางสาวปรีชญา
นางสาวศดานันท
นางสาวเนตนรินทร
นางสาวศศิวิมล
นางสาวสุรัตนา
นางสาววรวรรณ
นายสุภัทร
นายทวี
นายกษิตินาถ
นางสาวปทมพร

เเกวมณี
ตรองอุดมสกุล
จันทรปุน
พรหมดาว
สมุลไพร
กสิกรรม
ธูปบูชา
วงศจันทร
อินทรทอง
เเซหลี
มูลมิน
สังวรณ
จันทรา
เกษร
ชวยเเกว
ลือชา
กาญจนเจริญ
อิ่มเทศ
จันทุมา
สุขพงษไทย

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การสอนคณิตศาสตร
การสอนคณิตศาสตร
การสอนคณิตศาสตร
การสอนคณิตศาสตร
การสอนคณิตศาสตร UNC
การสอนเคมี UNC
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
การสอนคณิตศาสตร
สควค.ฟสิกข

นิสิตระดับ
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 Summer Camps for Kids 2562
ฝายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูร พา ตองการส งเสริ ม สนับสนุ น
โครงการบริการวิชาการ เพื่อเปนการเตรียมความพรอม สรางความคุนเคยกับครูและเพื่อนใหม โดยมีการจัดการ
เรียนการสอนใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคฝกพัฒนาการทั้ง 4 ดาน เชน พัฒนาการทางรางกาย พัฒนาการ
ทางดานสังคม พัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ พัฒนาการดานสติปญญา เพื่อชวยดูแลอบรมสั่งสอน และ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาการเรียนรู ทั้งยังเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ฝายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดโครงการบริการวิชาการ
Summer Camps for Kids 2562 สําหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปที่ 2 – 3 ที่สนใจ จํานวน 109 คน ระหวางวันที่
1 เมษายน – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารพิบูลสุข 1 – 2 ฝายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา
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2. โครงการบริการวิชาการ Satit’s Homework & Activities 1/2019
ฝายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ตองการสงเสริม สนับสนุน
โครงการบริการวิชาการเพิ่มศักยภาพการเรียนรูนอกเวลาเรียน เพื่อเปนทางเลือกทั้งของผูปกครองและนักเรียน
ในการเสริมวิชาความรู 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ฝายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบริการวิชาการ
Satit’s Homework & Activities 1/2019 จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ที่สนใจ จํานวน 180 คน
ระหวางวันที่ 10 มิถุนายน – 27 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารเรียนฝายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูล
บําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

158

3. โครงการบริการวิชาการ Satit’s Homework & Activities 2/2019
ฝายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ตองการสงเสริม สนับสนุน
โครงการบริการวิชาการเพิ่มศักยภาพการเรียนรูนอกเวลาเรียน เพื่อเปนทางเลือกทั้งของผูปกครองและนักเรียน
ในการเสริมวิชาความรู 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ฝายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบริการวิชาการ
Satit’s Homework & Activities 2/2019 จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ที่สนใจ จํานวน 174 คน
ระหวางวันที่ 21 ตุลาคม – 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ อาคารเรียนฝายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูล
บําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
4. โครงการบริการวิชาการ Satit “Creative Learning for Fun” 1/2562
ฝายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ตองการสงเสริม สนับสนุน
โครงการบริการวิชาการ เพื่อเปนการเตรียมความพรอม สรางความคุนเคยกับครูและเพื่อนใหม โดยมีการจัดการ
เรียนการสอนใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคฝกพัฒนาการทั้ง 4 ดาน เชน พัฒนาการทางรางกาย พัฒนาการ
ทางดานสังคม พัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ พัฒนาการดานสติปญญา เพื่อชวยดูแลอบรมสั่งสอน และ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาการเรียนรู ทั้งยังเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ฝายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดโครงการบริการวิชาการ
Satit “Creative Learning for Fun” 1/2562 จากนักเรียนชั้นปฐมวัยปที่ 1 – 3 ที่สนใจ จํานวน 170 คน
ระหวางวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารพิบูลสุข 1 – 2 ฝายปฐมวัย
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
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5. โครงการบริการวิชาการ Satit “Creative Learning for Fun” 2/2562
ฝายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ตองการสงเสริม สนับสนุน
โครงการบริการวิชาการ เพื่อเปนการเตรียมความพรอม สรางความคุนเคยกับครูและเพื่อนใหม โดยมีการจัดการ
เรียนการสอนใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคฝกพัฒนาการทั้ง 4 ดาน เชน พัฒนาการทางรางกาย พัฒนาการ
ทางดานสังคม พัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ พัฒนาการดานสติปญญา เพื่อชวยดูแลอบรมสั่งสอน และ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาการเรียนรู ทั้งยังเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ฝายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดโครงการบริการวิชาการ
Satit “Creative Learning for Fun” 2/2562 จากนักเรียนชั้นปฐมวัยปที่ 1 – 3 ที่สนใจ จํานวน 186 คน
ระหวางวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ อาคารพิบูลสุข 1 – 2 ฝายปฐมวัย
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
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6. โครงการบริการวิชาการ STLC Conversation Course 1/2019
ฝายศูนยพัฒนาภาษาตางประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ตองการ
สนับสนุน พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูผานกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เพื่อชวยสงเสริมศักยภาพ
ทางดานภาษา และเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองยิ่งขึ้นในการสื่อสารสนทนากับชาวตางชาติ และสามารถนําสิ่งที่ได
เรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันใหเกิดประโยชนและตอยอดในการทํากิจกรรมตางๆ ได
ฝายศูนยพัฒนาภาษาตางประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัด
โครงการบริการวิชาการ STLC Conversation Course 1/2019 จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6
ที ่ ส นใจ จํ า นวน 50 คน ระหว า งวั น ที ่ 4 มิ ถ ุ น ายน – 24 กั น ยายน พ.ศ. 2562 ณ ฝ า ยศู น ย พ ั ฒ นา
ภาษาตางประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
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7. โครงการบริการวิชาการ STLC Conversation Course 2/2019
ฝายศูนยพัฒนาภาษาตางประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ตองการ
สนับสนุน พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูผานกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เพื่อชวยสงเสริมศักยภาพ
ทางดานภาษา และเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองยิ่งขึ้นในการสื่อสารสนทนากับชาวตางชาติ และสามารถนําสิ่งที่ได
เรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันใหเกิดประโยชนและตอยอดในการทํากิจกรรมตางๆ ได
ฝายศูนยพัฒนาภาษาตางประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการ
บริการวิชาการ STLC Conversation Course 2/2019 จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ที่สนใจ จํานวน
50 คน ระหว า งวั น ที ่ 5 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2562 – 20 กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. 2563 ณ ฝ า ยศู น ย พ ั ฒ นา
ภาษาตางประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
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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

3 20 ตุลาคม
2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ นํ้าและ โรงเเรมชลอินเตอร

อ.ธันยสิตา ศิรอมรเสถียร

อากาศ

จังหวัดชลบุรี

อ.สมภพ จันทรเงิน

โรงเเรมชลอินเตอร

อ.ธันยสิตา ศิรอมรเสถียร

จังหวััดชลบุรี

อ.วรวรรณ ศรีสุทธินันท

4 26-27 ตุลาคม อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง
2562

หัวขอ วิทยาการคํานวณ

อ.ปวลี เสมองวงษ
อ.พัชรา เลี้ยวอุดมชัย
อ.กรกช เงินดี
5 28-29

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โมบาย

โรงเเรมแอมบาส

พฤศจิกายน

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริม

ซาเดอร

2562

การเรียนรูเเหงศตวรรษที่ 21

(สุขุมวิท 11)

ผศ.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข
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ที่

วัน เดือน ป

เรื่อง

สถานที่

แบบบูรณาการ (idm TEL:

จังหวัด

Integrated Disruptive Mobile

กรุงเทพมหานคร

วิทยากร

Technology Enhanced
Learning Tools of the 21st
Century) และสงเสริมเเนวคิด
ทักษะ การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนดวยโมบายเทคโนโลยีโดย
อาจารยสามารถปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
สื่อการสอน การประเมินผลการ
เรียนรูโดยการใชโมบายเทคโนโลยี
และสามารถนําไปประยุกตใชใน
การเรียนการสอนได
6 1 ธันวาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะ

โรงเเรมรัตนชล

อ.ธันยสิตา ศริอมรเสถียร

2562

ทางหัวขอ นํ้าและอากาศ

จังหวัดชลบุรี

อ.พรพราว ทองจรูญ
อ.พันทิวา ฐานคร
อ.ทัศวรรณ เอี่ยมวิไล

7 6-9 มกราคม
2563

บรรยาย เรื่อง “นิเวศวิทยาปา

อุทยานเเหงชาติ

เขตรอนและพฤติกรรมชะนี”

เขาใหญ

ดร.ชมชื่น ศิริผันเเกว

จังหวัดนครราชสีมา
8 17-19 มกราคม อบรมในโครงการ KU Train
2563

The Train

อาคารหอสมุดนุสรณ

Lec.Jonathan David

10 ป หองประชุมชั้น 4 Clark
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร วิทยาเขต
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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ที่

วัน เดือน ป

9 25-26

เรื่อง
อบรมโครงการระดับ Advance

สถานที่
อาคารหอสมุดนุสรณ

วิทยากร
Lec.Jonathan David

มกราคม 2563 Program หัวขอ เทคนิคการจัดคาย 10 ป หองประชุมชั้น 4 Clark
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร วิทยาเขต
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

10 16-17 มีนาคม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนอนุบาล
2563

เพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

นานาชาติตากสิน

(กิจกรรมการพัฒนาการจัด

บานคาย (วัดหวาย

การเรียนรูดานวิทยาศาสตร)

กรอง) อําเภอบานคาย

ผศ.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข

จังหวัดระยอง
11 16-20 มีนาคม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนอนุบาล
2562

เพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

นานาชาติตากสิน

(กิจกรรมการพัฒนาการจัด

บานคาย (วัดหวาย

การเรียนรูดานวิทยาศาสตร)

กรอง) อําเภอบานคาย

อ.พรจันทร สั่งการ

จังหวัดระยอง
12 18 มีนาคม
2563

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนอนุบาล
เพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

นานาชาติตากสิน

(กิจกรรมการพัฒนาการจัด

บานคาย (วัดหวาย

การเรียนรูดานวิทยาศาสตร)

กรอง) อําเภอบานคาย

อ.บุญสง เห็นงาม

จังหวัดระยอง
13 18-20 มีนาคม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนอนุบาล
2563

เพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

นานาชาติตากสิน

(กิจกรรมการพัฒนาการจัด

บานคาย (วัดหวาย

การเรียนรูดานวิทยาศาสตร)

กรอง) อําเภอบานคาย
จังหวัดระยอง

ดร.วิโรจน ชมภู
อ.อรอุมา เสือนาค
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การดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ
นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นได เ ข า ร ว มโครงการแลกเปลี่ ย นเยาวชน เพื่ อ ฝ ก ฝนทั ก ษะการใช
ภาษาตางประเทศและเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ อันจะนํามาซึ่งความเขาใจอันดีและการอยูรวมกัน
อยางมีความสุขระหวางมวลมนุษยชาติ ดังนี้
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ชั้น

ประเทศ

1

นายวีรภัทร

เกียรติขจรพันธุ

ม.6

แคนาดา

2

นางสาวธนภรณ

มงคลจิตตานนท

ม.4

สหรัฐอเมริกา

3

นางสาวศุภิสรา

พุมพวง

ม.5

สหรัฐอเมริกา

4

นางสาวนภัสสร

อิ่มฤทัย

ม.6

สหรัฐอเมริกา

5

นายออมสิน

เพงจิตต

ม.6

แคนาดา

6

นางสาวพรชนก

ประสงคศลิ ป

ม.5

สหรัฐอเมริกา

7

นางสาวนฤพร

วรรธนรียชาติ

ม.6

สหรัฐอเมริกา
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การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1. โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม
เมื่อวันที่ 1 เมษายน – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ฝายปฐมวัยไดจัดโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ใหกับนักเรียนชั้นปฐมวัยปที่ 1 – 3 เปนประจําทุกป เพื่อใหเด็กนักเรียนที่เขารวมโครงการได
เรียนรูและสามารถนําหลักธรรมมาปรับใชในชีวิตประจําวันไดถูกตองเหมาะสม
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2. โครงการหลอทียนจํานําพรรษา
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ได จ ั ด โครงการหล อเทีย นจํ า นํ า พรรษา ณ โถงอาคารฉลองราชย 50 ป โรงเรีย นสาธิต “พิบ ูล บําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหกับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามตอไป
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3. โครงการ “คายพุทธศาสน ม.1 รุนที่ 22”
เมื่อวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุมสาระการเรียนรูสั งคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ไดจัดโครงการ “คายพุทธศาสน ม.1 รุนที่ 22” ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรม
ราชูปถัมภ จ.ชลบุรี ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนประจําทุกป เพื่อใหเด็กนักเรียนที่เขารวม
โครงการไดเรียนรูและสามารถนําหลักธรรมมาปรับใชในชีวิตประจําวันไดถูกตองเหมาะสม
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4. โครงการแหเทียนจํานําพรรษา
เมื่อวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ฝายกิจการนักเรียน ไดจัดโครงการแหเทียนจํานํา
พรรษา ณ บริเวณตลาดหนองมน และถวายเทียนพรรษา ณ บริเวณรอบตลาดหนองมน และวัดเกาโบราณ
ตําบลเหมือง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
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5. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรม
นาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว ณ โถงอาคารฉลองราชย 50 ป และแทนประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ อาคารบูรณาการ
สติล คุณปลื้ม โดยในชวงเชามีพิธีสงฆและกิจกรรมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง พระสงฆ 9 โดยมีคณะ
ผูบริหาร บุคลากร เจาหนา นักเรียน และผูปกครอง เขารวมกิจกรรมครั้งนี้เปนจํานวนมาก
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6. โครงการแสดงตนเปนพุทธมามกะ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดจัด
โครงการแสดงตนเปนพุทธมามกะ ใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ณ วัดราษฎรศรัทธา (วัดทายดอน)
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู ความเขาใจและประสบการณตรงสามารถนํามาปรับใช
ในการดํารงชีวิตไดอยางถูกตอง
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7. โครงการสังคมวัฒนธรรมสัญจร ภาคตะวันตกตอนลาง
เมื่อวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ไดจัดโครงการสังคมวัฒนธรรมสัญจรภาคตะวันตกตอนลาง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหแก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อศึกษาเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่
จังหวัดของภาคตะวันตกตอนลาง
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8. โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพอแหงชาติ ประจําปการศึกษา
2562
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ไดจัดทําบุญตักบาตรเนื่องในโอการวันคลายวันพระบรม
ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพอ
แหงชาติ ประจําปการศึกษา 2562 โดยมีคณะผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และนักเรียน เขารวมกิจกรรม เพื่อ
ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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9. โครงการวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน ประจําปพุทธศักราช 2563
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จัด
กิจกรรมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เนื่องในวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน ณ โถงอาคารฉลองราชย
50 ป โดยมีคณะผูบริหาร อาจารย ผูปกครอง และนักเรียน รวมทําบุญกันอยางเนืองแนน
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การดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร
ปการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ไดจัดโครงการเพื่ อการ
พัฒนาดานวิชาการแกคณาจารยและบุคลากรสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผนการปฏิบัติงานสําหรับทีมบริหาร”
เมื่อวันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การวางแผนการปฏิบัติงานสําหรับทีมบริหาร” ใหกับทีมบริหารโรงเรียนสาธิต จํานวน 53 คน ณ โรงเเรม
ทวาราวดี รีสอรท จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใหทีมบริหารไดวางแผน กํากับ ติดตามงาน การปฏิบัติงานของ
โครงการใหสอดคล องกับแผนยุ ทธศาสตร และสรางความสัมพันธและความรว มมื อในการปฏิบั ติงานของ
ผูบริหาร หัวหนาฝาย และหัวหนางาน
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2. โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย 2560
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนไดจัดโครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให
สอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย 2560 ใหกับอาจารยฝายปฐมวัย จํานวน 20 คน ณ อาคารพิบูลสุข 2 ฝาย
ปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสรางปรับปรุงและพัฒนาแกไขหลักสูตรเดิมให
สอดคลองกับความเปลี่ยนเเปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหทันสมัยและเหมาะสม
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3. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานวิจัยสูชั้นเรียน
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนไดจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
งานวิจัยสูชั้นเรียน ใหกับอาจารยฝายปฐมวัย จํานวน 20 คน ณ อาคารพิบูลสุข 2 ฝายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสามารถนํามาใชในชั้นเรียนของตนเอง พัฒนา สงเสริมใหนักเรียน
มีคุณภาพ เเละพัฒนาการเรียนการสอนของครูในการจัดการเรียนรูของครูผูสอนตอไป

