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ส่วนที ่1 ข้อมลูพื้นฐาน 
 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ตั้ง  
 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  

ตั้งอยู่เลขที่ 73 ถนนบางแสนล่าง ต าบลแสนสุข  
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131 
หมายเลขโทรศัพท์ 038-390-142 โทรสาร 038-393-238 
http://www.st.buu.ac.th 
 

ประวัติโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

 โรงเรียนประชาบาลต าบลแสนสุข 3 (บ้านแสนสุข) พ.ศ. 2482 – 2496 

 โรงเรียนนี้เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล ต าบลหนองมน 3 (บ้านแสนสุขบน) เป็นโรงเรียน
ประถมศึกษา ซึ่งนายอ าเภอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา โดยสร้างเป็นโรงเรียนชั่วคราวขนาด 2 
ห้อง กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตรหลังคามุงจาก มีฝาจาก 4 ด้าน สร้างด้วยเงินอุดหนุนการประถมศึกษาและ
ประชาชนในท้องถิ่นสละเงินร่วมกัน  โดยมีก านันติ๊ว ยู่จิว และผู้ใหญ่อุ๊น จันทร์เกลี้ยง ช่วยกันจัดหาที่ดินและ
จัดสร้างขึ้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ท าพิธีเปิดใช้สถานที่เล่าเรียนเมื่อวันที่  17 กันยายน พ.ศ. 2482 โดยมี 
นายพราว สุทธิศรี ศึกษาธิการอ าเภอศรีราชาเป็นประธานในพิธีเปิดมีนักเรียนทั้งสิ้น 15 คน นายชิ้น ใจดี 
เป็นครูใหญ่นับเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนนี้ ซึ่งท าหน้าที่ทั้งครูใหญ่ และครูประจ าชั้น 
 ต่อมา พ.ศ. 2486 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อต าบลหนองมนเป็นต าบลแสนสุขมาขึ้นกับอ าเภอ
เมืองชลบุรี  โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนประชาบาลต าบลแสนสุข 3 (บ้านแสนสุข) 
 
 โรงเรียน “พิบูลบ าเพ็ญ” พ.ศ. 2496 – 2499 
  พ.ศ. 2496 จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เห็นควรปรับปรุงการศึกษาในท้องถิ่นให้
กว้างขวางออกไป จึงมอบให้ พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการก่อสร้างขึ้นใน
ต าบลแสนสุข บนเนื้อที่ 75 ไร่ 2 งาน 131 ตารางวา เป็นเงินค่าซื้อจ านวนเงินทั้งสิ้น 749,000 บาท ซึ่งอยู่
บริเวณเดียวกับโรงเรียนประชาบาลต าบลแสนสุข 3 ได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2496 มี
อาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษา อาคารเรียนชั้นประถมศึกษา โรงฝึกงานหัตถศึกษา บ้านพักครู คนงาน รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 3,190,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
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 นับเป็นโรงเรียนมัธยมสามัญศึกษา ส าหรับการศึกษาในระยะ 7 ปี เพ่ือสนองแผนการ Primary 
Extension School และโรงเรียนจัดเป็นแบบ Consolidated School หลังจากวางศิลาฤกษ์แล้ว 1 ปี 
นายกรัฐมนตรีได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 ได้ชื่อว่าโรงเรียน 
“พิบูลบ าเพ็ญ” ใช้เป็นสถานที่เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน 
ในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คือ 

1. หม่อมเจ้าพยัคฆพันธุ์ เกษมสันต์ 
2. อาจารย์พจน์ จันทร์ลี 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน พ.ศ. 2499 – 2517 
พ.ศ. 2499 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นเป็นการสมควรจะขยายการศึกษาในด้านฝึกหัด

ครูและด้านสามัญศึกษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น จึงได้ก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน และได้โอนโรงเรียน 
“พิบูลบ าเพ็ญ” มาสังกัดวิทยาลัยวิชาการศึกษา กรมการฝึกหัดครู เพ่ือจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาธิตได้ชื่อว่า
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2499 
 เพ่ือให้การด าเนินงานได้ผลดีอย่างยิ่ง ทางสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่ง ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา, รองอธิการบดี, ครูใหญ่ และอาจารย์ของ
วิทยาลัย ท าการส ารวจเพื่อจัดวางนโยบายและวางหลักปฏิบัติของโรงเรียนขั้นต่อไป 

 นโยบายเดิมของโรงเรียนนี้คือ จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา อันเป็นการศึกษาภาคบังคับ 
ให้แก่นักเรียนในต าบลแสนสุข ต าบลบางพระ  และต าบลอ่ืนๆ ที่รถรับส่งของโรงเรียนจะผ่านถึงได้จนถึงตัว
เมืองของจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังได้จัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาสามัญตอนต้นใช้หลักสูตรมัธยมศึกษา
สามัญของกรมสามัญศึกษา ซึ่งจัดให้มีการฝึกหัดทางด้านหัตถศึกษาครึ่งหนึ่งของเวลาเรียนใน 1 สัปดาห์ 
หลังจากการส ารวจของคณะกรรมการชุดแรกเสร็จสิ้นลงนโยบายและการปฏิบัติงานของโรงเรียนนี้ก็ถูก
ดัดแปลงให้เหมาะสมกับที่เป็นโรงเรียนสาธิตยิ่งขึ้น  
 รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คือ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.พนัส หันนาคินทร์ 
2. อาจารย์บุญเลิศ  ศรีหงส์ 
3. รองศาสตราจารย์อนนต์ อนันตรังสี 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทิน มหาขันธ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ศุกระกาญจน์ 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ. 2517 – 2533 

         พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนสาธิต 
“พิบูลบ าเพ็ญ” สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์มีนโยบายในการด าเนินงานโรงเรียน
สาธิตเป็นห้องปฏิบัติการของคณะศึกษาศาสตร์ ส าหรับนิสิตไปฝึกปฏิบัติงานด้านประสบการณ์ อาชีพ และ
การปฏิบัติงาน 
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 ได้มีการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าขึ้น เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน
และในปีเดียวกัน สมาคมฯ ได้จัดสร้างอาคารเรียนขนาด 54 x 9.20 เมตร เป็นอาคารชั้นเดียว ชื่ออาคาร 
“พิบูลร าลึก” (ซึ่งต่อมาได้ต่อเติมเป็นอาคาร 2 ชั้น)  

  รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คือ 
1. รองศาสตราจารย์สายันห์ มาลยาภรณ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒนา โหระกุล 
3. รองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงษ์ 

      โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน 
 พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสนได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ
ชื่อมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” ไดร้ับการจัดให้เป็น
หน่วยงานที่เทียบเท่าภาควิชา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 
2533 นี้ สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า ได้จัดสร้างต่อเติมอาคารเรียน พิบูลร าลึก ขึ้นอีก 1 ชั้นและได้มีผู้มี
จิตศรัทธาสร้างหอพระประจ าโรงเรียน และอาคารแสนเจริญมอบให้แก่โรงเรียน 
 พ.ศ. 2544   อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ลิลา  ผู้อ านวยการ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งฝ่ายการศึกษานานาชาติ
ขั้นพ้ืนฐานและฝ่ายปฐมวัย  เพ่ือเปิดรับนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาของประเทศ
ไทย และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานนอกระบบแบบพ่ึงพาตนเอง  ในปี พ.ศ. 
2545 ได้ทดลองจัดโครงการจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนล ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และได้
ขยายจนครบ 6 ชั้นในปีการศึกษา 2547 ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น โปรแกรมเน้นความสามารถพิเศษด้าน
ภาษา ระดับประถมศึกษา 

 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าสู่การบริหาร
นอกระบบราชการ เป็นส่วนราชการ ด าเนินงานอยู่ในแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา มีการปรับปรุง และต่อเติมอาคารอีกหลายหลัง และในปีนี้ได้ด าเนินการแยกสมาคมออกเป็น 2 
สมาคม คือ สมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่า 

 พ.ศ. 2551 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ทับศรี ผู้อ านวยการ  ในขณะนั้น ได้พัฒนาหลักสูตรที่
เน้นภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ โดยเริ่มเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552  โดยใช้ชื่อว่า โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับ
มัธยมศึกษา และโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 

 พ.ศ. 2556 ดร.ผลาดร สุวรรณโพธิ์ ผู้อ านวยการ ในขณะนั้น เปิดหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับของมหาวิทยาลัย (โครงการ 
วมว.) มีนักเรียนศึกษาหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
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 พ.ศ. 2560 ดร.วิโรฒน์ ชมภู  ผู้อ านวยการ ในขณะนั้นได้เปิดโปรแกรมเน้นความสามารถทาง
ภาษาระดับปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  

 รายชื่อผู้บริหารงานต าแหน่งผู้อ านวยการ คือ 
1. ว่าที่ร้อยตรี สุเทพ เมืองคล้าย 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพิศ อุดมศิลป์ 
3. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ลิลา 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ทับศรี 
5. อาจารย์ ดร.ผลาดร  สุวรรณโพธิ์  
6. อาจารย์ ดร.วิโรฒน์  ชมภู  
7. อาจารย์ ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต 
8. ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.ตฤณ กิตติการอ าพล (ปัจจุบัน) 

  
วิสัยทัศน์ (Vision)  

 “สถาบันสร้างนักคิด ผลิตผู้น า มีคุณธรรม ก้าวล้ าวิชาการ” 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษา  และมีความ
ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ปรารถนาของสังคม 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม 
 3. สร้างและพัฒนา “มาตรฐานความรู้ของนักเรียน”เพ่ือความสามารถในการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานระดับสากล 
 4. สร้างและพัฒนา “คุณภาพของนักเรียน” ให้เป็นบุคคลที่มคีวามสามารถในทักษะชีวิต 
  4.1 มีความคิดอย่างเป็นระบบ และมีความคิดก้าวหน้า สร้างสรรค์และพัฒนา 
  4.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิผล 
  4.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
  4.4 มีความมั่นใจและมีความพร้อม “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น าในระดับสูง”เมื่อ
เทียบเคียงกับบุคคลในกลุ่มเดียวกัน 
  4.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนา “มาตรฐานความรู้ และคุณภาพของนักเรียน” 
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 โรงเรียนสาธิต“พิบูลบ าเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์อยู่ใน
การก ากับของมหาวิทยาลัย มีการบริหารงานนอกระบบราชการเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นแหล่งวิจัย สาธิต ทดลอง เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล
การศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นิสิตมหาวิทยาลัย และนิสิต
นักศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน 

3. เพ่ือเป็นแหล่งอบรม ศึกษา เผยแพร่และอนุรักษ์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการ
ปลูกฝังวัฒนธรรม 

4. เพ่ือจัดบริการวิชาการแก่ผู้เรียนด้วยมาตรฐานการเป็นโรงเรียนต้นแบบของการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความเป็นสากลและเป็นแหล่งสาธิต อบรมและ
เผยแพร่ผลงานด้านต่าง ๆ จากการทดลองวิจัยทางการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษา โรงเรียน และชุมชนอื่นๆ  

5. เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาของบุตรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามประกาศของโรงเรียน
สาธิต 
 
 
สัญลักษณ์ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ความหมาย 
1. ตราเป็นรูปวงกลม ตรงกลางเป็นรูปเลขเก้าไทย “๙”  
หมายถึง รัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาภบพิตร 
2. มีกนกเปลวเพลิงล้อมรอบรัศมีประกอบ 8 แฉก  
หมายถึง ความรุ่งโรจน์และรุ่งเรืองประกอบ  8 แฉก 

     3. ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง   
     หมายถึง ความเคลื่อนไหวและการพัฒนาไม่มีสิ้นสุด 
     4. ค าว่า “สุโข ปญฺญาปฏลิาโภ”  

       หมายถึง ความได้ปัญญาท าให้เกิดสุข 
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สีประจ าโรงเรียน  เทา-ทอง 

สีเทา   เป็นสีของมันสมองมีความหมายถึงความเจริญทางสติปัญญา 

สีทอง   เป็นสีของโลหะสูงค่ามีความหมายถึง คุณธรรม 

สีเทา - ทอง  หมายถึง นักเรียนที่จบจากโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา   
เป็นผู้ที่กอปรด้วยสติปัญญา และคุณธรรม 

 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน   

ต้นราชพฤกษ์ 
 

ปรัชญา     
ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม 
  
ค าขวัญประจ าโรงเรียน   
เรียนดี  มีคุณธรรม  กิจกรรมเด่น  เป็นระเบียบ 
 
วันสถาปนาโรงเรียน   
วันที่ 27 มกราคม 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
“โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน” 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
“เก่ง IT ดีภาษา ก้าวหน้าความคิด Sprit ผู้น า คุณธรรมน าชีวิต”
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ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมีผู้บริหารในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ และผู้อ านวยการ 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หม่อมเจ้าภัคยพันธ์  เกษมสันต ์
อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2496-2498 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒนา  โหระกุล 

อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2518-2523 

รองศาสตราจารย์สายัณห ์ มาลยาภรณ์ 
อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2517-2518 

อาจารย์พจน์  จันทร์ล ี
อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2498-2499 

 

ศาสตราจารย์ ดร.พนัส  หันนาคินทร ์
อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2499-2501 

อาจารย์บญุเลิศ  ศรีหงส ์
อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2501-2504 

รองศาสตราจารย์อนนต์  อนันตรังสี
อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2504-2510 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทิน  มหาขนัธ์ 
อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2510-2515 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ศุกระกาญจน์ 
อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2515-2517 

รองศาสตราจารย์เชาวน์  มณีวงษ์ 
อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2523-2530 

ว่าที่ ร้อยตรีสุเทพ  เมืองคล้าย 
อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2530-2533 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพิศ  อุดมศิลป์ 
ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2533-2542 
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   ดร.สมศักดิ์  ลิลา  
ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2542-2550 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง  ทบัศรี 
ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2550 - 2553 

ดร.ผลาดร  สุวรรณโพธิ์ 
ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2553 – 2557 

 

ดร.วิโรฒน์  ชมภ ู
ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2557–2561 

 

   ดร.อาพันธ์ชนิต  เจนจิต  
ผู้อ านวยการ 1 พ.ค. 2561 – 29 มี.ค. 2562 

   ผู้ช่วยศาสตราจาร ์ดร.ตฤณ  กิตติการอ าพล 
ผู้อ านวยการ 30 มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน 
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รายนามคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
(ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561) 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร ์    รองประธานกรรมการ 
3. นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข    กรรมการ 
4. นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลยับูรพา   กรรมการ 
5. นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต   กรรมการ  
6. นายกสมาคมศิษย์เกา่โรงเรียนสาธติ   กรรมการ 
7. อาจารย์จรรยา  ชาญสมุทร    กรรมการ 

(ผู้แทนคณาจารย์ในโรงเรียน) 
8. อาจารย์ธนาวุฒิ  สุคนธทรัพย ์    กรรมการ 

(ผู้แทนคณาจารย์ในโรงเรียน) 
9. รองศาสตราจารย์เชาวน์  มณีวงษ ์    กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั) 
10. นายสุรสิทธ์ิ นิธิวุฒิวรรักษ์    กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั) 
11. พลต ารวจตรเีชษฐา  โกมลวรรธนะ    กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั) 
12. นายสุเทพ  ชิตยวงษ์     กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั) 
13. นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ ์    กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั) 
14. นายเสรี  ชิโนดม     กรรมการ      

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั) 
15. พระครูวิมลภาณ รัชตมงคลชล    กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั)        
16. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์    กรรมการ     

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย)         
17. คณบดีคณะแพทยศาสตร ์    กรรมการ       

(ผู้ทรงคณุวุฒิภายในมหาวิทยาลัย) 
18. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร ์   กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย)         
19. ผู้อ านวยการ      กรรมการและเลขานุการ                                 
20. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หมายเหตุ  ล าดับที่ 7 หมดวาระเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ผู้ที่มาท าหน้าท่ีแทนคือ นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ  
              ตั้งแต่วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

         
   

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สรุัตน์เรอืงชัย 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรกุิจโกศล 
นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

นายธีระ  มงคลจติตานนท ์
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

 

นายธีระ  ปิ่นทอง 
นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ 

 

            อาจารย์จรรยา ชาญสมุทร 
             ผู้แทนคณาจารย์โรงเรียนสาธิต 
 

อาจารย์ธนาวุฒ ิสุคนธทรพัย์ 
ผู้แทนคณาจารย์โรงเรียนสาธิต 

 

รองศาสตราจารย์เชาวน์ มณวีงษ ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

นายสุรสิทธิ์  นิธิวุฒวิรรักษ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

พลต ารวจตรีเชษฐา โกมลวรรธนะ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

นายสุเทพ  ชิตยวงษ ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

นายเสรี ชโินดม 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

นายณรงค์ชัย  คุณปล้ืม 
นายกเทศมนตรเีทศบาลเมืองแสนสขุ 

 

รองประธานกรรมการ 
ดร.ผลาดร  สุวรรณโพธิ ์
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร ์
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นายอาณัติ  ดีพัฒนา 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวทิยาลัย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร 
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

            ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 

ดร.วิโรฒน์  ชมภ ู
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติ “พิบูลบ าเพ็ญ 

กรรมการและเลขานกุาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิเดช นอ้ยไม้ 
     รองผูอ้ านวยการฝ่ายบริหาร 
    กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

พระครวูิมลภาณ รัชตมงคลชล 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
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รายนามคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
(ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 – 30 เมษายน พ.ศ. 2562) 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร ์    รองประธานกรรมการ 
3. นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข    กรรมการ 
4. นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลยับูรพา   กรรมการ 
5. นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต   กรรมการ  
6. นายกสมาคมศิษย์เกา่โรงเรียนสาธติ   กรรมการ 
7. อาจารย์จรรยา  ชาญสมุทร    กรรมการ 

(ผู้แทนคณาจารย์ในโรงเรียน) 
8. อาจารย์ธนาวุฒิ  สุคนธทรัพย ์    กรรมการ 

(ผู้แทนคณาจารย์ในโรงเรียน) 
9. รองศาสตราจารย์เชาวน์  มณีวงษ ์    กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั) 
10. นายสุรสิทธ์ิ นิธิวุฒิวรรักษ์    กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั) 
11. พลต ารวจตรเีชษฐา  โกมลวรรธนะ    กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั) 
12. นายสุเทพ  ชิตยวงษ์     กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั) 
13. นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ ์    กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั) 
14. นายเสรี  ชิโนดม     กรรมการ      

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั) 
15. พระครูวิมลภาณ รัชตมงคลชล    กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั)        
16. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์    กรรมการ     

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย)         
17. คณบดีคณะแพทยศาสตร ์    กรรมการ       

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย) 
18. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร ์   กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย)         
19. ผู้อ านวยการ      กรรมการและเลขานุการ                                 
20. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หมายเหตุ  ล าดับที่ 7 หมดวาระเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ผู้ที่มาท าหน้าท่ีแทนคือ นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ  
              ตั้งแต่วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
   

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกลู 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรกุิจโกศล 
นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

นายธีระ  มงคลจติตานนท ์
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

 

นายธีระ  ปิ่นทอง 
นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ 

 

            อาจารย์จรรยา ชาญสมุทร 
             ผู้แทนคณาจารย์โรงเรียนสาธิต 
 

อาจารย์ธนาวุฒ ิสุคนธทรพัย์ 
ผู้แทนคณาจารย์โรงเรียนสาธิต 

 

รองศาสตราจารย์เชาวน์ มณวีงษ ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

นายสุรสิทธิ์  นิธิวุฒวิรรักษ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

พลต ารวจตรีเชษฐา โกมลวรรธนะ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

นายสุเทพ  ชิตยวงษ ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

นายเสรี ชโินดม 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

นายณรงค์ชัย  คุณปล้ืม 
นายกเทศมนตรเีทศบาลเมืองแสนสขุ 

 

รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์   
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร ์
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หมายเหตุ    1. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา ด ารงต าแหน่ง เป็นคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง - 22 กันยายน  2561 
                2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ ครุุกิจโกศล ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  23 กันยายน 2561  ถึง ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอาณัติ  ดีพัฒนา 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวทิยาลัย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร 
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

            ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 

ดร.วิโรฒน์  ชมภ ู
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติ “พิบูลบ าเพ็ญ 

กรรมการและเลขานกุาร 
          (1 ก.ย.2561 – 30 ก.ย.2561) 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิเดช นอ้ยไม้ 
     รองผูอ้ านวยการฝ่ายบริหาร 
    กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

พระครวูิมลภาณ รัชตมงคลชล 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

   ดร.อาพันธ์ชนติ  เจนจิต 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติ “พิบูลบ าเพ็ญ” 

กรรมการและเลขานกุาร  
(1 ต.ค. 2561 – 30 มี.ค. 2562 
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รายนามคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
1. นายธีระ  มงคลจิตตานนท์   นายกสมาคม 
2. นายวิโรฒน ์  ชมภู    อุปนายกสมาคม 
3. นายสุรสิทธิ์  นิธิวุฒิวรรักษ์   อุปนายกสมาคม 
4. นายวรวัฒน ์  ศรประดิษฐ์   อุปนายกสมาคม 
5. นายสันติ  ญาติเสมอ   กรรมการ 
6. นายนิพนธ์  สงวนรัตน์   กรรมการ  
7. นางยุวดี  ชิโนดม    กรรมการ 
8. นางสาวจิราพร สิทธิโชต ิ   กรรมการ 
9. นางอนันต์วัลย์ แสนเจริญ   กรรมการ 
10. นางเพ็ญสินี  พยัคฆเดชาพัน   กรรมการ 
11. นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์   กรรมการ 
12. นางสาวกิรณา เนื่องจ านง   กรรมการ 
13. นายอัมพล  ชูสนุก    กรรมการ 
14. นายวุฒิกร  วิชญกานต์   กรรมการ 
15. นายธนัตถ์  สุขมงคล    กรรมการ 
16. นางสาวกรณิการ์ ภูริจิตศิลป์   กรรมการ 
17. นางสาวนัตยา ทองคง    กรรมการ 
18. นางระพิน  ชูชื่น    กรรมการ 
19. นางสาวอรอุมา เสือนาค    กรรมการ 
20. นางทิพยาภา  มานะสม   กรรมการ 
21. นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย   กรรมการ 
22. นายระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี   กรรมการ 
23. นายเสกสัน  จันทร์สม   กรรมการ 
24. นางสาวสุรตา หวานสนิท   กรรมการและเลขานุการ 
25. นางสาวศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายนามคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

ภาคเรียนที่ 1/2561 
1. ดร.วิโรฒน ์  ชมภู   ผู้อ านวยการ 
2. นายอิทธิเดช  น้อยไม้   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
3. นางจรรยา  ชาญสมุทร  รองผู้อ านวยการฝ่ายมัธยมศึกษา 
4. นางธวัลกร  สกุลใจแก้ว  รองผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา 
5. นายภัทราวุธ  รักกลิ่น   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐาน 
6. นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
7. นางสาวสุรตา หวานสนิท  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
8. นางสาวพรจันทร์ สั่งการ   ผู้ช่วยงานผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

(หลักสูตรและสะเต็มศึกษา) 
9. นายลักษณ์มงคล ถาวรณา   ผู้ช่วยงานผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
10. นายกฤษฎา  สุวรรณพิทักษ์  ผู้ช่วยงานผู้อ านวยการฝ่ายอาคารสถานที่ 
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ผู้บริหารโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ดร.วิโรฒน์  ชมภ ู
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติ “พิบูลบ าเพ็ญ” 

อาจารย์จรรยา  ชาญสมุทร 
รองผู้อ านวยการฝ่ายมัธยมศึกษา 

อาจารย์ธวัลกร  สกุลใจเเก้ว 
รองผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา 

 

อาจารย์สุรตา  หวานสนิท 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 

รอง 

อาจารย์ภัทราวุธ รักกลิ่น 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพื้นฐาน 

อาจารย์พจนีย์  เถิงจ่าง 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิเดช  น้อยไม้ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

อาจารย์พรจันทร์ สั่งการ 
ผู้ช่วยงานผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

 (หลักสูตรและสะเต็มศึกษา) 

อาจารย์ลักษณ์มงคล ถาวรณา 
ผู้ช่วยงานผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

อาจารย์กฤษฎา  สุวรรณพิทักษ์ 
ผู้ช่วยงานผู้อ านวยการฝ่ายอาคารสถานที่ 
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รายนามคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

ภาคเรียนที่ 2/2561 
1. ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต   ผู้อ านวยการ 
2. นายอิทธิเดช  น้อยไม้   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
3. นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
4. นายราชัย  นาเจริญ   รองผู้อ านวยการฝ่ายมัธยมศึกษา 
5. นางธวัลกร  สกุลใจแก้ว  รองผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา 
6. นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐาน 
7. นายกฤษฎา  สุวรรณพิทักษ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
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ผู้บริหารโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
  
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ดร.อาพนัธ์ชนิต  เจนจิต 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติ “พิบูลบ าเพ็ญ” 

อาจารย์ราชัย  นาเจริญ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายมัธยมศึกษา 

อาจารย์ธวัลกร สกุลใจแก้ว 
รองผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา 

 

อาจารย์จิรนุช  ขาวเมืองน้อย 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพื้นฐาน 

อาจารย์พจนีย์  เถิงจ่าง 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิเดช  น้อยไม้ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

อาจารย์กฤษฎา  สุวรรณพิทักษ์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศ 
ข้อมูลบุคลากร 

 บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของโรงเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มีบุคลากรคณาจารย์ 
และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ โดยรวมจ านวน 279  คน 
ข้อมูลจ านวนบุคลากรของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” ปีการศึกษา 2561 

ฝ่าย 

ประเภทบุคลากร 
ข้า

รา
ชก

าร
 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

(เงิ
นแ

ผ่น
ดิน

) 
 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

(เงิ
นร

าย
ได้

) 
 

ลูก
จ้า

งช
าว

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ช่ว
ยร

าช
กา

ร 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งม
หา

วิท
ยา

ลัย
 

ลูก
จ้า

งโ
คร

งก
าร

 
 

รว
ม 

คณาจารย์ 
ปฐมวัย - - 19 3 - - - - 22 
ประถมศึกษา - 16 35 12 - - - - 63 
มัธยมศึกษา 2 38 37 13 - - - - 90 
การศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐาน - - 14 24 - - - - 38 
สนับสนุนวชิาการ 
บริหาร 2 1 9 - 1 - 1 - 14 
ปฐมวัย - - 2 - - - 1 - 3 
ประถมศึกษา - - 1 - - - - - 1 
มัธยมศึกษา - - 3 - - - - - 3 
การศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐาน - - 7 - - - 1 - 8 
วิชาการ - 1 3 - - 1 1 - 6 
วิชาการ (หลักสูตรและสะเตม็ศึกษา) - - 1 - - - - - 1 
กิจการพิเศษ - - 3 - - 1 1 8 13 
เลขานุการ - - 1 - - - 1 - 2 
อาคารสถานท่ี - - 5 -  - 7 3 - 15 

รวม 4 56 140 52 1 9 9 8 279 
แหล่งข้อมลู : งานบุคลากรโรงเรยีนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา  
 



 

 

 

2% 2%

67%

1%

9%

10%

9%

จ านวนบุคลากรสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามประเภทการจ้าง

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ช่วยราชการ

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างโครงการ

1%

25%

55%

19%

จ านวนคณาจารย์จ าแนกตามประเภทการจ้าง

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

25 

ภาพที่ 1     จ านวนคณาจารย์จ าแนกตามประเภทการจ้าง 

ภาพที่ 2     จ านวนบุคลากรสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามประเภทการจ้าง 
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ท าเนียบบุคลากร 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
อาจารย์ ดร.วิโรฒน์ ชมภู  ผู้อ านวยการ (1 พ.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2561) 
(Lec.Dr.Wirote Chompoo)  วท.บ.(คณิตศาสตร์),  

กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

  อาจารย์ ดร.อาพันธ์ชนิต  เจนจิต  ผู้อ านวยการ (1 ต.ค. 2561 – 29 มี.ค. 2562) 
       คบ.(คณิตศาสตร์) 
       ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) 
       กศ.ด.(คณิตศาสตร์ศึกษา) 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (TH)   

1 อาจารย์ธวัลกร 
(Lec.Tawankorn 

สกุลใจแก้ว 
Sakuljaikaew) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัยและ
ประถมศึกษา  
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัยและ
ประถมศึกษา  
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(การประถมศึกษา)  
กศ.ม.(การประถมศึกษา) 

2 อาจารย์สุรตา 
(Lec.Surata 

หวานสนิท 
Wansanit) 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้าฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(ภาษาไทย)   
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

3 อาจารย์ชลธิชา 
(Lec.Chonticha 

ภูริปาณิก 
Phuripanik) 

หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมการศึกษาพิเศษ
เรียนร่วมแบบบูรณาการ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (TH)   

   (ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้างานห้องสมุด 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว – 
ภาษาไทย) 
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

4 อาจารย์พิชชานันท์ 
(Lec.Phitchanan 

สังข์เสือโพธิ์ 
Sangserpo) 

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม 
กศ.บ.(ภาษาไทย) 

5 อาจารย์มงคล 
(Lec.Mongkol 

พลเยี่ยม 
Pholyiam) 

หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา  
ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้างานประถมศึกษา 
ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(ภาษาไทย)  
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

6 อาจารย์ศศิณัฏฐ์ 
(Lec.Sasinut 

ขุมทรัพย์ดี 
Khumsabdee) 

หัวหน้าฝ่ายหลักสูตร 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(ภาคเรียนที่ 1/2561 
กศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย) 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพิน 
(Asst.Prof.Dr.Rapin 

ชูชื่น  
Chuchuen) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)  
ค.ม.(การประถมศึกษา)  
Ph.D.(Human Resource 
Development) 

8 อาจารย์จีรสุดา 
(Lec.Jirasuda 

เปลี่ยนสมัย 
Plainsamai) 

หัวหน้างานนิเทศและพัฒนาวิชาชีพ 
กศ.บ.(ภาษาไทย) ศศ.ม.(ภาษาไทย) 

9 อาจารย์อรวรรณ 
(Lec.Orawan 

รักนาย 
Raknai) 

หัวหน้างานห้องสมุด 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (TH)   

   ศษ.บ.(ภาษาไทย) 
10 อาจารย์ศศิวงศ์  

(Lec.Sasiwong  
พูลพิพัฒน์ 
Poolpipat)  

หัวหน้างานกิจกรรมคณะกรรมการ
นักเรียน (ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(การสอนภาษาไทย) 

11 อาจารย์พิมพ์สุพร 
(Lec.Pimsuporn 

สุนทรินทร์ 
Suntarin) 

กศ.บ.(ภาษาไทย)  
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)  
กศ.ม.(การสอนภาษาไทย) 

12 อาจารย์เสกสัน 
(Lec.Seksan 

จันทร์สม 
Chansom) 

กศ.บ.(ภาษาไทย)  
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

13 อาจารย์ศุภิสรา 
(Lec.Supissara 

รัตนแสงจันทรา 
Rattanasangchanta) 

กศ.บ.(การประถมศึกษา) 
ค.บ.(คหกรรมศาสตร์) 

14 อาจารย์ปริยวัฒน์ 
(Lec.Piyawatt 

ปุระวัฒนานนท์ 
Purawathananondha) 

กศ.บ.(ภาษาไทย) 

15 อาจารย์กอบกุล 
(Lec.Kobkul 

ใจกว้าง 
Jaikwang) 

กศ.บ.(การสอนภาษาไทย) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

16 อาจารย์ภัทราดา 
(Lec.Pattrada 

เอ่ียมบุญฤทธิ์ 
Iamboonyarit) 

กศ.บ.(การสอนภาษาไทย) 
กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และ 
การให้ค าปรึกษา) 

17 อาจารย์สุทัศน์ตา 
(Lec.Suthatta 

สีหาทับ 
Seehatub) 

กศ.บ.(การสอนภาษาไทย) 

18 อาจารย์สุภิญญา 
(Lec.Supinya 

พ่ัวโพธิ์ 
Phuapho) 

กศ.บ.(การสอนภาษาไทย) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (MA)   
1 อาจารย์พจนีย์ 

(Lec.Potchanee 
เถิงจ่าง 
Thoengchang) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
ค.ม.(วิจัยการศึกษา) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (MA)   

2 อาจารย์ราชัย 
(Lec.Rachai 

นาเจริญ 
Nacharoen)  

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
ระดับมัธยมศึกษา 
(ภาคเรียนที่ 1/2561 
รองผู้อ านวยการฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

3 อาจารย์นฤมล 
(Lec.Naruemon 

เสงี่ยม 
Sangiam) 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
ระดับประถมศึกษา  
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(การประถมศึกษา  
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

4 อาจารย์รุ่งอรุณ 
(Lec.Rungarun 

บุญพยุง 
Bunphayung) 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ระดับประถมศึกษา 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา) 

5 อาจารย์พีรพัฒน์ 
(Lec.Peerapat 

สามัญ 
Samun) 

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาบุคลากร 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้าฝ่ายโครงการสนับสนุนการ
จัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการ
ก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)  

6 อาจารย์พัสกร 
(Lec.Patsagon 

แนวปราณีต 
Naewpraneet) 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ภาคเรียนที่ 2/2561) 
ค.บ.(คณิตศาสตร์)  
วท.ม.(วิจัยและสถิติทางวิทยาการ
ปัญญา) 

7 อาจารย์สญามณ 
(Lec.Sayamon 

รูปต่ า 
Ruptam) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1/2561) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (MA)   

   หัวหน้างานกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)  
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

8 อาจารย์ ดร.พาวา 
(Lec.Dr.Pawa 

พงษ์พันธุ์ 
Pongpan) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 
กศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) 
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

9 อาจารย์รัฐพล 
(Lec.Rattaphol 

กัลพล 
Galphol) 

หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  
ระดับมัธยมศึกษา  
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์) 
ศษ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา) 

10 อาจารย์เกษกนก 
(Lec.Kedkanok 

พงษ์นัน 
Phongnun) 

หัวหน้างานวิชาหน้าที่พลเมือง 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้างานปกครอง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
(ภาคเรียนที่ 2/2561)  
กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

11 อาจารย์ชัชวาล 
(Lec.Chatchawan 

พูลสวัสดิ์ 
Poonsawad) 

หัวหน้างานชุมนุม 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์)  
ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) 

12 อาจารย์นิธินันท์ 
(Lec.Nithinan 

กลั่นคูวัฒน์ 
Klankuwat) 

หัวหน้างานปกครอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (MA)   

   กศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) 
13 อาจารย์เพ็ญพรรณ 

(Lec.Penpun 
ศรีสายพร 
Srisayporn) 

กศ.บ.(ภาษาไทย)  
กศ.ม.(การประถมศึกษา) 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัดชา 
(Asst.Prof.Padcha 

กวางทอง 
KwangThong) 

ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)  
ค.ม.(การประถมศึกษา) 

15 อาจารย์ธนาวุฒิ 
(Lec.Thanawut 

สุคนธทรัพย์ 
Sukhontasab) 

วท.บ.(คณิตศาสตร์)  
ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) 

16 อาจารย์วชิราภรณ์ 
(Lec.Wachiraporn 

ราชบุรี 
Rajburi) 

กศ.บ.(การประถมศึกษา)  
วท.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา) 

17 อาจารย์ปิยะธิดา 
(Lec.Piyathida 

วรญาโณปกรณ์ 
Worrayanopakorn) 

กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)  
วท.ม.(เทคโนโลยีวิจัยการศึกษา) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

18 อาจารย์รัชดาภรณ์ 
(Lec.Ratchadaporn 

มูลนะ 
Moonna) 

วท.บ.(คณิตศาสตร์)  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
ศษ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา) 

19 อาจารย์ณัฐกาญจน์ 
(Lec.Nattakarn 

แสนทวี 
Saentawee) 

วท.บ.(สถิติ) 
วท.ม.(วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา) 

20 อาจารย์ศุภลักษณ์ 
(Lec.Supaluk 

ไมตรี 
Maitree) 

กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

21 
 

อาจารย์อริสรา 
(Lec.Aritsara 

ขันติโชติบริบูรณ์ 
Khantichotiboriboon) 

กศ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (SC)   
1 อาจารย์พรจันทร์ 

(Lec.Phonchan 
สั่งการ 
Sangkarn) 

ผู้ช่วยงานผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาบุคลากร 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
วท.บ.(เคมี)  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (SC)   

   วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์
ประยุกต์) 

2 อาจารย์ลักษณ์มงคล 
(Lec.Luckmongkol 

ถาวรณา 
Thawornna) 

ผู้ช่วยงานผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์)  
วท.ม.(ฟิสิกส์ศึกษา) 

3 อาจารย์มันทนา 
(Lec.Mantana 

เมฆิยานนท์ 
Mekiyanon) 

หัวหน้าฝ่ายตารางสอน 
และประกันคุณภาพวิชาการและนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้าฝ่ายนิเทศการสอนและ 
พัฒนาวิชาชีพ 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา)  
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

4 อาจารย์ศาณิตา 
(Lec.Sanita 

ต่ายเมือง 
Taimuang) 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน  
วัดและประเมินผล 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป)  
กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

5 อาจารย์รัตนาภรณ์ 
(Lec.Rattanaporn 

จินดาสวัสดิ์ 
Jindasawat) 

หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมเน้นความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 
ค.บ.(ฟิสิกส์)  
ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์) 

6 อาจารย์วัฒนาพร 
(Lec.Wattanaporn 

ดวงดีวงศ์ 
Duangdeewong) 

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน  
ระดับประถมศึกษา  
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (SC)   

   ณ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
7 อาจารย์ณิชาภัทร 

(Lec.Nichapat 
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
Rattanadilok Na Phuket) 

หัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษา  
ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้างานมัธยมศึกษา  
ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐาน 
กศ.บ.(การสอนเคมี) 
B.S.(Chemistry) 

8 อาจารย์ ดร.สมศิริ 
(Lec.Dr.Somsiri 

สิงห์ลพ 
Singlop) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
กศ.บ.(ชีววิทยา)  
กศ.ม.(ชีววิทยา)  
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

9 อาจารย์ชลดา 
(Lec.Chonlada 

ศรารัชต์ 
Sararat) 

หัวหน้างานกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ (ภาคเรียนที่ 2/2561) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ – เคมี) 
กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์) 

10 อาจารย์ ดร.ภคมน 
(Lec.Dr.Phakhamon 

ทิพย์เนตร 
Thipnet) 

วท.บ.(ศึกษาศาสตร์ชีววิทยา)  
วท.ม.(สัตววิทยา) 
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ 
(Asst.Prof.Tanongsak 

ประสบกิตติคุณ 
Prasopkittikun) 

กศ.บ.(ฟิสิกส์)  
ศศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์) 

12 อาจารย์คงศักดิ์ 
(Lec.Kongsak 

วัฒนะโชติ 
Wattanachod) 

กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ – เคมี)  
ศศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 

13 อาจารย์ภาสกร 
(Lec.Paskorn 

ภักดิ์ศรีแพง 
Paksripang) 

ศษ.บ.(ชีววิทยา)  
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 



 

 

 

34 

ล าดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (SC)   

   (ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

14 อาจารย์ฉัตรสุดา 
(Lec.Chatsuda 

เดชศรี 
Detsri) 

วท.บ.(เคมี)  
วท.ม.(เคมีศึกษา) 

15 อาจารย์อัครวัฒน์ 
(Lec.Akkarawat 

อาชีวะ 
Archewa) 

กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ – เคมี) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

16 อาจารย์สุกัญญา 
(Lec.Sukanya 

เคลือบแก้ว 
Kluabkaew) 

กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

17 อาจารย์คนิษา 
(Lec.Kanisa 

ล าภาศาล 
Lumparsarn) 

กศ.บ.(การสอนเคมี) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

18 อาจารย์จุรีย์ 
(Lec.Juree 

นวเมธาพงศ์ 
Nawametapong) 

กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา) 

19 อาจารย์ส าเนา 
(Lec.Samnao 

ยอดยิ่ง 
Yodying) 

กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา) 

20 อาจารย์บุญส่ง 
(Lec.Boonsong 

เห็นงาม 
Henngam) 

กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์) 
 

21 อาจารย์สุปราณี 
(Lec.Supranee 

สีลาเขต 
Silaket) 

กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ – ฟสิกส์) 

22 อาจารย์ทรงกรด 
(Lec.Songkrod 

แก้วศรีนวล 
Kaewsrinual) 

วท.บ.(ฟิสิกส์) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (SO)   
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิเดช 

(Asst.Prof.Itthidech 
น้อยไม้ 
Noimai) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
กศ.บ.(สังคมศึกษา)  
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

2 อาจารย์กฤษฎา 
(Lec.Kritsada 

สุวรรณพิทักษ์ 
Suwanphithak) 

ผู้ช่วยงานผู้อ านวยการ 
ฝ่ายอาคารสถานที่ 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (SO)   

   กศ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

3 อาจารย์ศุภชัย 
(Lec.Supachai 

สมนวล 
Somnaul) 

หัวหน้าฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และต ารา 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กศ.บ.(สังคมศึกษา)  
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)  
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

4 อาจารย์ศุภรัศมิ์ 
(Lec.Suppharat 

วิภักดีรัตนมณี 
Wipakdeerattanamanee) 

หัวหน้าฝ่ายชุมชนและวิเทศสัมพันธ์ 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้าฝ่ายโครงการสนับสนุนการจัด
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการก ากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
กศ.บ.(สังคมศึกษา) 

5 อาจารย์อธิพร 
(Lec.Atiporn 

มากพูน 
Makpoon) 

หัวหน้างานฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้างานตารางสอน/ตารางสอบ 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
ค.บ.(สังคมศึกษา – คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือการศึกษา)  
ค.ม.(การสอนสังคมศึกษา) 

6 อาจารย์ฉลอง 
(Lec.Chalong 

แสนโคก 
Saencok) 

หัวหน้างานพัฒนาพฤติกรรม  
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้างานกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษา  
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
พธ.บ.(สังคมศึกษา) 

7 อาจารย์ศักดิ์ดา 
(Lec.Sakda 

ทองโสภณ 
Thongsophon) 

หัวหน้างานกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษา 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (SO)   

   (ภาคเรียนที่ 1/2561) 
กศ.บ.(การสอนสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม) 
ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) 

8 อาจารย์ธราพงษ์ 
(Lec.Tarapong 

การกระโทก 
Kankatok) 

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  
ระดับมัธยมศึกษา 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
กศ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) 
ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) 

9 อาจารย์สาวิตรี 
(Lec.Sawitree 

เจาะสุนทร 
Jorsoontorn) 

หัวหน้างานปกครอง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
ค.บ.(สังคมศึกษา) 

10 อาจารย์ปราโมทย์ 
(Lec.Pramate 

อาจวิชัย 
Arjwichai) 

พธ.บ.(ปรัชญา)  
ร.บ.(รัฐศาสตร์ –  
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)  
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 

11 อาจารย์ทิพยาภา 
(Lec.Tipyapa 

มานะสม 
Manasom) 

กศ.บ.(สังคมศึกษา)  
กศ.ม.(การอุดมศึกษา)  

12 อาจารย์วันทนา 
(Lec.Vantana 

บัวแก้ว 
Boukaew) 

กศ.บ.(การประถมศึกษา) 

13 อาจารย์อรัญญา 
(Lec.Arunya 

เซียวประเสริฐ 
Cheiwprasert) 

กศ.บ.(การประถมศึกษา) 

14 อาจารย์ขวัญเมือง 
(Lec.Kwanmuang 

บุดดาวัน 
Buddawan) 

กศ.บ.(สังคมศึกษา) 

15 อาจารย์อภิชาติ 
(Lec.Apichart 

คามีศักดิ์ 
Kameesak) 

กศ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) 
 

16 อาจารย์วรธมน 
(Lec.Worrathamon 

ภาวิณีวณิช 
Phawineewanich) 

กศ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) 

17 อาจารย์สุทัศน์ 
(Lec.Suthat 

ค าเอ่ียมเอก 
Khamaiamek) 

กศ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (HP)   

1 อาจารย์ ดร.ปนัดดา 
(lec.Dr.Panatda 

จูเภาล์ 
Jupao)  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ –  
เนตรนารี (ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้างานอนามัย 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
วท.บ.(สุขศึกษา)  
กศ.ม.(สุขศึกษา) 
กศ.ด.(การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา) 

2 อาจารย์ประวีณ 
(Lec.Praween 

สุทธิสง่า 
Sutthisagha) 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐาน 
หัวหน้างานรักษาดินแดน 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
กศ.ม.(พลศึกษา) 

3 อาจารย์โสภณ 
(Lec.Sopon 

อาภรณ์ศิริโรจน์ 
Arpornsirirod) 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ศศ.บ.(พลศึกษา)  
ศศ.ม.(พลศึกษา) 

4 อาจารย์นฤนาท 
(Lec.Narunart 

ศรีไตรรัตน์ 
Sritrirat) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา) 

5 อาจารย์ศศิประภา 
(Lec.Sasiprapa 

ทองเงิน 
Thongngern) 

หัวหน้างานปกครอง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
กศม.(สุขศึกษาและพลศึกษา  
(การจัดการเรียนรู้พลศึกษา)) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (HP)   

6 อาจารย์มุรธา 
(Lec.Murata 

นามพลกรัง 
Nampongaing) 

หัวหน้างานปกครอง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กศ.บ.(การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

7 อาจารย์อรรถพร 
(Lec.Attaporn 

ประสิทธินาวา 
Prasittinava) 

หัวหน้างานปกครอง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา) 

8 อาจารย์เอกยศ 
(Lec.Aekkayos 

มานะสม 
Manasom) 

กศ.บ.(พลศึกษา)  
กศ.ม.(พลศึกษา) 

9 อาจารย์สุกาญดา 
(Lec.Sugarnda 

คงสมรส 
Kongsomros) 

ศศ.บ.(พลศึกษา)  
ศศ.ม.(พลศึกษา) 

10 อาจารย์กิตติวุฒิ 
(Lec.Kittiwuth 

อังคะนาวิน 
Ankanawin) 

วท.บ.(พลศึกษาและการกีฬา) 

11 อาจารย์สุวิชญา 
(Lec.Suwichaya 

ทองทรัพย์ 
Thongsarp) 

วท.บ.(พลศึกษา) 

12 อาจารย์วิชิต 
(Lec.Wichit 

ม่วงน้อย 
Moungnoi) 

ศศ.บ.(พลศึกษา) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (AR)   
1 อาจารย์ณัฐวรรณ 

(Lec.Nattawan 
เฉลิมสุข 
Chalermsuk) 

หัวหน้าฝ่ายสะเต็มศึกษา 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
ศป.บ.(ศิลปศึกษา)  
ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

2 อาจารย์มนัส 
(Lec.Manus 

จอมปรุ 
Jompru) 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  
ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
ศป.บ.(จิตรกรรม)  
ศศ.ม.(การบริหารศิลปะและ
วัฒนธรรม)     
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (AR)   

   (ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

3 อาจารย์ธีรนันท์ 
(Lec.Teeranun 

ชูเชิด 
Choocherd) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ค.บ.(ศิลปศึกษา)  
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธิ์ 
(Asst.Prof.Narit 

วัฒนภ ู
Vadhanabhu) 

ศษ.บ.(ศิลปกรรม)  
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

5 อาจารย์ไกรสิทธิ์ 
(Lec.Kaisit 

วิไลเลิศ 
Vilailert) 

ศศ.บ.(ศิลปกรรม)  
ศศ.ม.(การบริหารศิลปะและ
วัฒนธรรม) 

6 อาจารย์อรวรา 
(Lec.Ornwara 

บัวผา 
Buapha) 

ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย)  
ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) 

7 อาจารย์ศศิวิมล 
(Lec.Sasiwimon 

เตรียมศิลปานนท์ 
Treamsinlapanon) 

ศศ.บ.(นาฏศิลป์และการละคร) 

8 อาจารย์นิพนธ์ 
(Lec.Nipon 

กล่ ากล่อมจิตร 
Klamklomjit) 
 

กศ.บ.(การสอนดุริยางคศึกษา) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

9 อาจารย์โอภาส 
(Lec.Opat 

สุวรรณโพธิ์ 
Suwannapho) 

กศ.บ.(การสอนนาฏยสังคีต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (CT)   
1 อาจารย์ ดร.วิโรฒน์ 

(Lec.Dr.Wirote 
ชมภู 
Chompoo) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต  
“พิบูลบ าเพ็ญ” (ภาคเรียนที่ 1/2561) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์)  
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)  
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

2 อาจารย์มนพัทธ์ 
(lec.Monnapat 

โชคอนันต์รัตนา 
Chockananruttana) 

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ภาคเรียนที่ 1/2561)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (CT)   

   (ภาคเรียนที่ 2/2561) 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

3 อาจารย์พัชรา 
Lec.Patchara 

มานะศิลป์ 
Manasilp 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐาน 
BB.A (Computer Information 
Systems) 
M.ED (Divergent Learning) 

4 อาจารย์ ดร.สิริยุพิน 
(Lec.Dr.Siriyupin 

ศุภ์ธนัชภัคชนา 
Suthanatphakchana) 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

5 อาจารย์สิริลักษณ์ 
(lec.Siriluk 

แสงจันทรา 
Saengchantra) 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (OC)   
1 อาจารย์ศิริลักษณ์ 

(Lec.Sirilak 
ชัยบัณฑิตย์ 
Chaibundit) 

หัวหน้าฝ่ายร้านค้าสวัสดิการและ
ร้านอาหารเพื่อสวัสดิการ 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
วท.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน์) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

2 อาจารย์กิตติภัฏ 
(Lec.Kitibhud 

วงค์กระโซ่ 
Wongkraso) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 
วท.บ.(พืชสวน)  
พธ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

3 อาจารย์ ดร.อุดม 
(Lec.Dr.Udom 

รัตนอัมพรโสภณ 
Rattanampornsopon) 

ค.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)  
ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)  
ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

4 อาจารย์นฤมล 
(Lec.Nareumol 

ปิ่นวิศุทธิ์ 
Pinwisoot) 

กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)  
กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 

5 อาจารย์พรทิพย์ 
(Lec.Porntip 

แสงบุตร 
Sangbut) 
 

ศศ.บ.(คหกรรมศาสตร์) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (OC)   

6 อาจารย์ขวัญตา 
(Lec.Kwanta 

บุญจันทร์ 
Boonjun) 

ค.บ.(คหกรรมศาสตร์) 

7 อาจารย์ประไพพิมพ์ 
(Lec.Prapaipim 

สุทธิมูล 
Suttimool) 

คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (FO)   
1 อาจารย์จรรยา 

(Lec.Janya 
ชาญสมุทร 
Charnsamut) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประทศ TEEL) 

2 อาจารย์จิรนุช 
(Lec.Jiranuch 

ขาวเมืองน้อย 
Khaomuangnoi) 

หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมเน้นความสามารถ   
ทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา (LIP) 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษา
นานาชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

3 อาจารย์อรอุมา 
(Lec.Aonuma 

เสือนาค 
Suenark) 

หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมเน้นความสามารถ
ทางภาษา ระดับประถมศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
ระดบัประถมศึกษา 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

4 อาจารย์ทรงศรี 
(Lec.Songsri 

สารภูษิต 
Sarapusit) 

หัวหน้าฝ่ายปกครองนักเรียน  
ระดับประถมศึกษา 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้เรียน  
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (FO)   

   ระดับประถมศึกษา  
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
วท.ม.(จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 

5 อาจารย์สายชล 
(Lec.Saichon 

อาษากิจ 
Arsakit) 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  
ระดับประถมศึกษา 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาโลก) 

6 อาจารย์สุริยาพร 
(Lec.Suriyaporn 

โตวรรณสูตร 
Towanasoot) 

หัวหน้าฝ่ายศูนย์พัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

7 อาจารย์ณฐมน 
(Lec.Natamon 

กีรติโชติกูล 
Keeratichotigool) 

หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
วท.บ.(จิตวิทยา)  
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร) 

8 อาจารย์นภนต์ 
(Lec.Napon 

จุสมใจ 
Jusomjai) 

หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมเน้น
ความสามารถทางภาษา  
ระดับมัธยมศึกษา 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 

9 อาจารย์ตะวัน 
(Lec.Tawan 

ชนะอุดม 
Chanaudom) 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  
ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐาน 
กศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 

10 อาจารย์อภิญญา 
(Lec.Apinya 

ชัยกุล 
Chaikul) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (FO)   

11 อาจารย์ศุทธสินี
(Lec.Suttasinee 

ศรีจักร์ 
Srijack) 

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
กศ.ม.(การศึกษานอกระบบ) 

12 อาจารย์ปณิชา 
(Lec.Panicha 

บุญรัตน์ 
Boonrat) 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
M.ED (Teaching English as a 
Second Languge)  

13 อาจารย์ทัศไนย 
(Lec.Tassanai 

นิธิประทีป 
Nitiprateep) 

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

14 อาจารย์จรีวรรณ 
(Lec.Jareewan 

ชัยอารีย์เลิศ 
Chaiareeleard) 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  
ศษ.บ.(การแนะแนว) 
วท.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา) 

15 อาจารย์อัญชลี 
(Lec.Anchalee 

ธนวณิชย์วรชัย 
Thanawanichworachai) 

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาโลก) 

16 อาจารย์ณัฐกริษฐา 
(Lec.Natkristha 

อินทรกุลไชย 
Intarakulchai) 

กศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาโลก) 

17 จ.ส.อ.กรกฎ 
(SMI.Korakod 

กิตติภูมิภักดี 
Chaiwong 

กศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

18 อาจารย์กสินธ์ 
(Lec.Kasin 

ป้อมเกิดแสง 
Pomkirdsang) 

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

19 อาจารย์สุธาสินี 
(Lec.Suthasinee 

จันทรเฉิด 
Jantharacherd) 

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

20 อาจารย์นวพร 
(Lec.Nawaporn 

วรรณาชัยสิทธิ์ 
Wannachaiyasith) 

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

21 อาจารย์เจนีวา 
(Lec.Geneva 

ชัยภักด ี
Chaipakdee) 

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
 

22 อาจารย์ปริญญา 
(Lec.Parinya 

ผสมทรัพย์ 
Parsomsup) 

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

23 อาจารย์กัญจ์หทัย 
(Lec.Kanhathai 

เตียวประเสริฐ 
Tiewprasert) 

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (FO)   

24 อาจารย์วราภรณ์ 
(Lec.Waraporn 

พูลสวัสดิ์ 
Poonsawat) 

กศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)  

25 อาจารย์สุภิญญา 
(Lec.Supinya 

เถาทอง 
Thaothong) 

กศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 

งานแนะแนว   
1 อาจารย์ภัทราวุธ 

(Lec.Pathawut 
รกักลิ่น 
Lakklin) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษา
นานาชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
กศ.บ.(ภาษาไทย) 
วท.ม.(จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

2 อาจารย์คณิตา 
(Lec.Kanita 

จูตะเสน 
Chutasen) 

หัวหน้าฝ่ายศึกษาดูงานและแนะแนว
อาชีพ 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
กศ.บ.(การแนะแนว) 

3 อาจารย์เพ็ญพรรณ 
(Lec.Phenphan 

อภิรติวานนท์ 
Apiratiwanon) 

หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
ศศ.บ.(จิตวิทยาการและแนะแนว) 

4 อาจารย์ ดร.วลัยทิพย์ 
(Lec.Dr.Walaitip 

ธีริศราวิชชากร 
Thirishrawichakorn) 

กศ.บ.(บรรณารักษ์)  
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)  
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) 

โปรแกรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วมแบบบูรณาการ   
1 อาจารย์พัชรา 

(Lec.Patchara 
เลี้ยวอุดมชัย 
Leawudomchai) 

กศ.บ.(การศึกษาพิเศษ) 

2 อาจารย์รพีพรรณ 
(Lec.Rapeepan 

เตชตา 
Techata) 

ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) 

ฝ่ายปฐมวัย    
1 อาจารย์ณิชนันทน์ 

(Lec.Nichanan 
ฉายแสง 
Chaisang) 

หัวหน้างานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย 
กศ.บ.(การประถมศึกษา)  
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ฝ่ายปฐมวัย    

2 อาจารย์สมภพ 
(Lec.Sombhop 

จันทร์เงิน 
Channgoen) 

หัวหน้างานกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
กศ.บ.(การประถมศึกษา) 
ศศ.ม.(พัฒนศึกษา) 

3 อาจารย์นัตยา 
(Lec.Nuttaya 

ทองคง 
Thongkhong) 

หัวหน้างานงบประมาณ นโยบาย และ
แผน ฝ่ายปฐมวัย 
กศ.บ.(การสอนดุริยางคศึกษา) 
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  

4 อาจารย์กุลชาติ 
(Lec.Kunlachat 

แสงทอง 
Sangthong) 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฐมวัย 
กศ.บ.(ปฐมวัย) 

5 อาจารย์กุลภัสสรณ์ 
(Lec.Kulpatsorn 

ตั้งศิริวัฒนากุล 
Tungsiriwattanakool) 

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  
ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา) 

6 อาจารย์วรรธนา 
(Lec.Wattana 

นันตาเขียน 
Nantakhien) 

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 
(ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

7 อาจารย์ทัศวรรณ 
(Lec.Tatsawan 

เอ่ียมวิไล 
Iamwilai) 

กศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

8 อาจารย์พรพราว 
(Lec.Pronpraw 

ทองจรูญ 
Thaongcharoon) 

ค.บ.(การประถมศึกษา) 

9 อาจารย์กรกช 
(Lec.Korrakot 

เงินดี 
Ngerndee) 

กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
 

10 อาจารย์ปวลี 
(Lec.Pawalee 

เสมอวงษ์ 
Samerwong) 

กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
 

11 อาจารย์สุภาภรณ์ 
(Lec.Supaporn 

สิงห์ทอง 
Singthong) 

กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

12 อาจารย์ธันย์สิตา 
(Lec.Tansita 

ศิรอมรเสถียร 
Siraamonsathiar) 

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ฝ่ายปฐมวัย    

13 อาจารย์บุญทิม 
(Lec.Boontim 

ฐิติวร 
Thitiworn) 

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  

14 อาจารย์ชนัณชิฏา 
(Lec.Chananohita 

สินทรัพย์ 
Sinsup) 

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

15 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ 
(Lec.Narongrit 

โควัน 
Cowan) 

กศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

16 อาจารย์ธิมาพร 
(Lec.Thimaporn 

ปล่องทอง 
Plongtong) 

ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

17 อาจารย์วรวรรณ 
(Lec.Vorrawan 

ศรีสุทธินันท์ 
Srisutthinun) 

กศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

18 อาจารย์อรณภัทร 
(Lec.Onnapat 

มากทรัพย์ 
Marksab)  

กศ.บ.(ปฐมวัย) 

19 อาจารย์พันทิวา 
(Lec.Puntiwa 

ฐานคร 
Thanakorn) 

กศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ    
โปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

 

1  Lec.Dr.Declan Michael John Barlow Ph.D. (Human Resource 
Development International 
Program) 

2  Lec.Gold Rowland Cherenna Obiesie Master of  Science (Medical 
Biochemistry and Applied 
Science)                                   

3 Lec.Steven Lance Stoll Master of Science 
4 Lec.Alexandra Ashley Gowan Master of Arts 
5 Lec.Oleg  Cheprakov  Bachelor of Arts (Art Education) 
6 Lec.Marites  Rante  Carreon Bachelor of Secondary 

Education   
7 Lec.Ler  Teck  Wee  Bachelor of Arts  
8 Lec.Yujia Han  Bachelor of Arts                 
9 Lec.Enriqueta  Navarro  Villa Bachelor of Science (Biology) 
10 Lec.Bradley Scott Teeters Bachelor of Arts (Anthropology) 



 

 

 

47 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
โปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

 

11 Lec.Kelly Leigh Scannell Bachelor of Arts (Music) 
12 Lec.Anthony John Bachelor of Science 
13 Lec.Morven Prongarkard Bachelor of Arts 
14 Lec.Gigie Andres Bacan  B.Ed. (Elementary Education) 
15 Lec.Gabor  Szanyi – Nagy Bachelor of Art (Sport Science)  
16 Lec.Lea  Elisabeth Cremerius Bachelor of Business 

Administration (International) 
17 Lec.Jonathan David Clark Bachelor of Arts (General Studies 

in Arts & Science) 
18 Lec.Shohei Ogawa Bachelor of Arts 
19 Lec.Tjing – Fong Tsai Bachelor of Business 

Administration 
20 Lec.Seth Tyler Paskon Bachelor of Science 
21 Lec.Anastasia Shikunova  Bachelor of Business 

Administration 
22 Lec.Jose Antonio Magana Master of Arts 
23 Lec.Muhammad Rizwan Yousaf Master of Business 

Administration 
24 Lec.Mr.Ryan Alexander Mcbride Bachelor of Commerce 

โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา  
1 Lec.Fred   Bilay  Master Craftsman’s Diploma 
2 Lec.Maria Rekha Jothinathan Bachelor of Science 
3 Lec.Sandor Tar Master of Arts in International 

Relations 
4 Lec.Forbes George Smart Bachelor of Business 

Management 
5 Lec.Christopher Kelbie Bachelor of Art (Honours  Sports 

& Coaching) 
6 Lec.Christopher Kelbie Bachelor of Arts in Sociology 
7 Lec.James David Peter Howard Orrell Bachelor of Engineering 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา  

8 Lec.James Gavin Warnock Bachelor of Arts 
9 Lec.Mikial Mitchell Choboian Bachelor of Arts 
10 Lec.Kaydee Mc Kenzie Reese Bachelor of Arts 
11 Lec.Colleen Marie Mooney Scientiae Baccalaureum 
12 Lec.Matthew Bona Bachelor of Science 

โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา  
1 Lec.Brett Vevencio John Ward Bachelor of Business 

Administration (Marketing) 
2 Lec.Dandan Xiang Bachelor of Art (English) 
3 Lec.Aron John Winson Bachelor of Science 

(Mathematics) 
4 Lec.Joseph Bisitti Bachelor of Arts 
5 Lec.Meiko Okamura Bachelor of Intercultural  

Studies 
6 Lec.Collin Mc Glynn Johnson Bachelor of Science 
7 Lec.Denis Chapuis Du Baccalaureat general en serie 

Economicque ET Sociale 
8 Lec.Armand Kruger Bachelor of Arts 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (FO)  
1 Lec.BinBin Feng  Master  of  Education 

Administration 
2 Lec.Paul Robert James Morris Bachelor of Fine Arts 
3 Lec.Takuma Ozaki  Bachelor of Arts 
4 Lec.Hua Yao Bachelor of Arts (Thai for 

Communication for Foreigners) 
5 Lec.Hosam El Sayed Bachelor of Arts 

ฝ่ายปฐมวัย  
1 Lec.Robert John Penman Bachelor  of  Arts Second Class 

Honours  
(Upper Division photography) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ฝ่ายปฐมวัย  

2 Lec.Pascalis Varsamis Disgo Indvstriale Tecnico  
in Progetto in Prodotti  
Darredo 
 

3 Lec.Andrina Joy Sheedy Bachelor of Arts 
บุคลากรสนับสนุนวิชาการ    
ฝ่ายงบประมาณ นโยบาย และแผน    

1 นางสาวพัชรา 
(Miss.Patchara  

สนธิพงษ์ประยูร 
Sontipongprayoon) 

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ นโยบาย  
และแผน 
กศ.บ.(ธุรกิจศึกษา)  
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

2 นางวิลาวัณย์ 
(Mrs.Wilawan 

วิริยกิจจา 
Viriyakitja) 

ศศ.บ.การจัดการทั่วไป  
(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

งานการเงินและบัญชี    
1 นางอุษา 

(Mrs.Usa 
รัตนพิทักษ์ 
Rattanapitak) 

หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
บธ.บ.(การบัญชี) 

2 นางจุฑาทิพย์ 
(Mrs.Juthatip 

เชอพราคอค์ฟ 
Cheprakov) 

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

3 นางสาวจันทิมา 
(Miss.Jantima 

กิจดี 
Kijdee) 

บธ.บ.(ธุรกิจพาณิชย์นาวี) 

4 นางกาญจนา 
(Mrs.Kanjana 

ประสพผล 
Prasoppol) 

ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 
(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

งานพัสดุ   
1 นางสุกัญญา 

(Mrs.Sukanya 
โพธิ์นาค 
Phonark) 

หัวหน้างานพัสดุ 
ศศ.บ.(การตลาด) 

2 นางอรอ าไพ 
(Mrs.Ornampai 

ศรีสุวรรณ 
Srisuwan) 

กศ.บ.(ธุรกิจศึกษาการตลาด)  
รป.ม.(การบริหารทั่วไป) 

3 นางสาวพรรณราย 
(Miss.Phannarai 

เจริญแพทย์ 
Charoenphaet) 

ศศ.บ.(คอมพิวเตอร์)  
บธ.ม.(การบัญชีบริหาร) 

4 นายจิระเดช 
(Mr.Jiradech 

ขุนทายก 
Khuntayok) 
 

ปวส.(การจัดการทั่วไป) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
งานบุคลากร    

1 นางสาวเกศินี 
(Miss.Kesinee 

เชื้อสวัสดิ์ 
Chuesawad) 

หัวหน้างานบุคลากร 
กศ.บ.(สังคมศึกษา) 

2 นางสาวกาญจนา 
(Miss.Kanchana 

ศิริวรรณดี 
Siriwandee) 

ศศ.บ.(ภาษาไทย)  
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)                           
วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร 
การจัดการประยุกต์) 

3 นางสาวนิณา 
(Miss.Nina 

สังสมานันท์ 
Sangsamanun) 

วท.บ.(การบริหารธุรกิจ)  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

งานสารบรรณ    
1 นายกฤตภาส 

(Mr.Krittaphat 
โมไนยยากูล 
Monaiyakool) 

บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 

2 นางสาวภิธรา 
(Miss.Phithara 

จิรเตชะนนท์ 
Chiratechanon) 

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

3 นางสาวเกษร 
(Miss.Kesorn 

ยั่งยืน 
Yungyeun) 

ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

4 นางกุลิสรา 
(Mrs.Kulissara 

ทิมเมือง 
Timmuang) 

ปวส.(การบัญชี) 
รป.บ.(บริหารทั่วไป) 

5 นางสาวอารยา 
(Miss.Araya 

วิธีเจริญ 
Witheecharoen) 

นศ.บ.(ประชาสัมพันธ์) 

ฝ่ายวิชาการ (งานทะเบียน วัดประเมินผล และผลิตเอกสาร)   
1 นางอารีวรรณ 

(Mrs.Areewan 
คูหเพ็ญแสง 
Kuhapensang)  

นายทะเบียน 
วท.บ.(สถิติ) 
วท.ม.(วิจัย วัดผลและสถิติ) 

2 นายสิทธิพันธ์ 
(Mr.Sittipun 

ชูชื่น 
Choochuen) 

น.บ.(นิติศาสตร์) 
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

3 นางสาวณัฐิดา 
(Miss.Nattida 

ทองดี 
Thongdee) 

ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

4 นายสนธิศักดิ์ 
(Mr.Sontisak 

สิงห์สัตย์ 
Singsat) 
 
 
 

ปวส.(เทคนิคยานยนต์) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ฝ่ายวิชาการ (หลักสูตรและสะเต็มศึกษา)   

1 นางเบญจมาศ 
(Mrs.Benjamad 

โต่นวุธ 
Tonwut) 

บธ.บ.(การจัดการ) 

งานการประชุมและงานเลขานุการ 
1 นางสาวอมรรัตน์ 

(Miss.Amornrat 
สุขพานิช 
Sukpanich) 

หัวหน้างานการประชุม 
บธ.บ.(การตลาด)  
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

2 นางสาวอรนิดา 
(Miss.Ooranida 

คล้ายยวงทอง 
Klayyuangtong) 

ปวส.การบัญชี 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
1 นายประเสริฐศักดิ์ 

(Mr.Prasertsak 
พลายนันท์ 
Phlaynan 

ค.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

2 นายกวิน 
(Mr.Kawin 

กลิ่นกุหลาบทอง 
Klinkulapthong) 

ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

3 นายธนากร 
(Mr.Thanagon 

ภักดีค า 
Pukdeekum) 

ปวส.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

งานห้องสมุด   
1 นายธีรศักดิ์ 

(Mr.Therasak 
โชตะนา 
Chotana) 

ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 

2 นางสาวจุฑามาส 
(Miss.Jutahamas 

ดิสริยะกุล 
Ditsariyakul 

ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์) 

งานกิจการนักเรียน   
1 นางสาวเจติยา 

(Miss.Jaytiya 
อุ่นกมล 
Unkamol) 

กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

ฝ่ายมัธยมศึกษา   
1 นางสาวิตรี 

(Mrs.Savitree 
ริบรวมทรัพย์ 
Ribroumsub) 

รป.บ.(การบริหารทั่วไป) 

งานประชาสัมพันธ์   
1 นางสาวณัฐิณี 

(Miss.Nattinee 
ยวนกะเปา 
Yuankapao) 
 
 
 

นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ร้านอาหารเพื่อสวัสดิการ   

1 นางปัญจวรรณ 
(Mrs.Panchawan 

เยาว์ฤทธิกร 
Yaoritthikorn) 

ผู้จัดการร้านอาหารเพ่ือสวัสดิการ 
บช.บ.(บัญชี) 

2 นางสาวธัญวลัย 
(Miss.Tanwalai 

ทัศน์ละมัย 
Taslamai) 

รป.บ.การจัดการ  
(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

3 นางสาวชุติกานต์ 
(Miss.Chutikan 

ศรีสวัสดิ์ 
Srisawat) 

ปวส.(การบัญชี) 

4 นายธนธัส 
(Mr.Tanatas 

สัจจกุล 
Sujjakul) 

ปวส.(ช่างยนต์) 

5 นายสังคม 
(Mr.Sangkhom 

สีกา 
Seeka) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

6 นางสุมาลี 
(Mrs.Sumalee 

จอห์นสัน 
Jonsson) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

7 นางประทุม 
(Mrs.Pratoom 

ไพรอนันต์ 
Praianan) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

8 นางชุมศรี 
(Mrs.Chumsri 

เทศศิริ 
Tessiri) 

ประถมศึกษาตอนปลาย 

9 นางทองยุ้น 
(Mrs.Tongyut 

ภูเงิน 
Phoongern) 

ประถมศึกษาตอนปลาย 

ฝ่ายอาคารสถานที่   
1 นายประโคม 

(Mr.Prakom 
ดีด้วยชาติ 
Deeduaxchar) 

หัวหน้างานอาคารสถานที่และรักษา
ความปลอดภัย 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้างานอาคารสถานที่  
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
ประถมศึกษาตอนต้น 

2 นายแสง 
(Mr.Saeng 

ลิ้มพลอย 
Limploy) 

หัวหน้างานจราจรและรักษา 
ความปลอดภัย 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
ประถมศึกษาตอนต้น 

3 นางสมปอง 
(Mrs.Sompong 

วิทยากุล 
Vittayakul) 
 

บธ.บ.(การตลาด) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ฝ่ายอาคารสถานที่   

4 นางสาววิรัตน์ 
(Miss.Wirat 

อุทาพรม 
Utaprom) 

วท.บ.(พืชศาสตร์)  

5 นายเทวินทร์ 
(Mr.Thayin 

พิณพยูร 
Pinpahyoon) 

ปวส.(การตลาด) 

6 นายนิพนธ์ 
(Mr.Nipon 

รัตนอมร 
Rattanaamon) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

7 นายวิชาญ 
(Mr.Wichan 

ทวีโชต ิ
Taweechote) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

8 นายสาธิต 
(Mr.Satit 

จันทร์สร้อย 
Chansoi) 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

9 นางศรีสุรางค์ 
(Mrs.Srisurang 

จันทร์สร้อย 
Jansoi) 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

10 นายนพพร 
(Mr.Nopporn 

กลิ่นสุวรรณ 
Ginsuwan) 

ประถมศึกษาตอนปลาย 

11 นายสมเจตน์ 
(Mr.Somjat 

ธัญโรจน์กูล 
Thunyarlkul) 

ประถมศึกษาตอนปลาย 

12 นายวัน 
(Mr.Wan 

โคคุ้ม 
Khokhum) 

ประถมศึกษาตอนปลาย 

13 นายอ านาจ 
(Mr.Umnad 

สิมมาลา 
Simmala) 

ประถมศึกษาตอนต้น 

14 นายเริงชัย 
(Mr.Rangchai 

ผาสุขเจริญ 
Phasukjarukn) 

ประถมศึกษาตอนต้น 

15 นางสาวล ายอง 
(Miss.Lapxong 

หอมหวล 
Homhuan) 

ประถมศึกษาตอนต้น 

16 นายธงยุทธ 
(Mr.Tongyoot 

ลอยแก้ว 
Loykeo) 

ประถมศึกษาตอนต้น 

งานอนามัย   
1 นางสาวพรพิมล 

(Miss.Pornpimol 
คงวิวัฒนกุล 
Kungwiwattanaku) 

หัวหน้างานอนามัย 
วท.บ.(สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ) 
วท.ม.(จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
(ก าลังศึกษาต่อปริญญาเอก  
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
งานระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ และเครื่องเสียง   

1 นายสุชาติ 
(Mr.Suchart 

บูรณประทีปรัตน์ 
Buranaprateeprat) 

หัวหน้างานระบบไฟฟ้า โทรศัพท์  
และเครื่องเสียง 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 
ส.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2 นายนิติรัฐ 
(Mr.Nitirat 

จันทร์เนตร 
Junnet) 

ปวส.(ไฟฟ้าก าลัง) 
ทล.บ.(ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 

3 นายอนุชิต 
(Mr.Anuchit 

บ าเพ็ง 
Bampeng) 

ปวส.(ช่างไฟฟ้า) 

4 นายขวัญเมือง 
(Mr.Kwanmueang 

วิจารณ์ 
Wijan 

ประถมศึกษาตอนต้น 

งานยานพาหนะ   
1 นายอนันต์ 

(Mr.Anan 
ขาวเป็นใย 
Khawpenyai) 

หัวหน้างานยานพาหนะ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 นายชัชวาลย ์
(Mr.Chatchawan 

ขันแก้ว 
Kunkeaw) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

3 นายบุญยิ่ง 
(Mr.Boonyeing 

มะโรงเหม็ง 
Marongmhang) 

ประถมศึกษาตอนปลาย 
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ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มีจ านวนนักเรียน จ าแนกตาม
ระดับชั้นเรียน ดังนี้ 

 

จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 

ระดับการศึกษา จ านวนห้องเรียน 
จ านวนผู้เรียน 

ชาย หญิง รวม 
ระดับปฐมวัย     

- ปฐมวัยปีท่ี 1 4 57 57 114 

- ปฐมวัยปีท่ี 2 3 58 50 108 

- ปฐมวัยปีท่ี 3 3 55 48 103 

รวม 10 170 155 325 
ระดับประถมศึกษา     

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 6 98 82 180 

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 6 77 97 174 

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 6 68 82 150 

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 6 87 77 164 

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 6 69 77 146 

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 6 80 87 167 

รวม 36 479 502 981 
ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้     

- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 8 99 101 200 

- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 8 106 110 216 

- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 8 83 112 195 
รวม 24 288 323 611 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     

- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 13 126 181 307 

- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 13 120 182 302 

- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 13 129 184 313 

รวม 39 375 547 922 
รวมทุกระดับชั้น 109 1,312 1,527 2,839 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากงบประมาณเงินรายได้ของโรงเรียน และงบประมาณเงินรายได้
จากเงินอุดหนุนรัฐบาล ดังรายการต่อไปนี้ 
 

ตารางแสดงงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 

(แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา)  

หมวดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
งบประมาณ 
เงินรายได้ 

งบประมาณ 
เงินรายได้จาก 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

งบประมาณ 
เงินรายได้จาก 
เงินอุดหนุน

รัฐบาล 
งบบุคลากร 
- เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
- เงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว 

 
 

84,404,300 

 
4,048,800 

 
 

92,353,900 

 
4,287,900 

งบด าเนินงาน 
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ
- ค่าสาธารณูปโภค 

 
40,084,600 
6,637,300 

 
36,000 

 
37,637,100 
6,787,200 

 
36,000 

งบลงทุน 
- ค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
6,195,300 

 
31,700 

 
3,290,300 

 
 

งบเงินอุดหนุน 
1. เงินอุดหนุนทั่วไป 

 
17,332,400 

 
 

 
21,743,600 

 
 

2. เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ  86,700  110,700 
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 16,952,100  15,758,200 

งบกลาง 6,486,800  6,945,800  
งบรายจ่ายอื่น 350,000  368,600  

รวม 161,490,700 21,155,300 169,126,500 20,192,800 
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แผนภูมทิี่ 1 แสดงการเปรียบเทียบจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุน
รัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามหมวดรายจ่าย 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

- - - -

แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเงินรายได้จากเงิน
อุดหนุนรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
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แผนภูมิที่ 2 แสดงการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

แยกตามหมวดรายจ่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
92
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4,287,900 
36,000 

110,700 

15,758,200 

งบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แผนภูมิที่ 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 แยกตามหมวดรายจ่าย 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 76 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ตั้ง 
อาคารต่าง ๆ 65 % และพ้ืนที่สีเขียวอีก 35 % โดยมีอาคารเรียนทั้งหมด 11 หลัง อาคารปฏิบัติการ 4 หลัง                                                      
อาคารที่พักบุคลากร 2 หลัง และสนามกีฬา 7 สนาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.  กลุ่มอาคารเรียน 

-  อาคารฉลองราชย์ 50 ปี 
-  อาคารพิบูลบ าเพ็ญ  
-  อาคารพิบูลบ าเพ็ญ 2 
-  อาคารพิบูลบ าเพ็ญ 3 
-  อาคารพิบูลบ าเพ็ญ 4 
-  อาคารพิบูลพัฒนา  
-  อาคารพิบูลพัฒนา 2 
   (อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี) 
-  อาคารพิบูลร าลึก 
-  อาคารพิบูลสุข  
-  อาคารพิบูลสุข 2 
-  อาคารการศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐาน  

2.  อาคารปฏิบัติการและอาคารกิจกรรม   
-  อาคารเรือนรักษ์ศิลป์ 
-  อาคารศิลปะ 
-  อาคารศูนย์การเรียนรู้ รองศาสตราจารย์ เชาวน์ มณีวงษ์ 
-  อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม) 

3.  สนามกีฬา 
-  สนามฟุตบอล       -  สนามบาสเกตบอล 
-  สนามวอลเล่ย์บอล  -  สนามเทนนิส 
-  สนามกีฬาอเนกประสงค์ 
-  สนามเซปักตะกร้อ 
-  สระว่ายน้ า 

4.  อื่น ๆ 
-  อาคารแสนเจริญ 
-  อาคารเก็บของพัสดุ ครุภัณฑ ์
-  ลานรมณีย์ 
-  อาคารที่พักบุคลากร 
-  บ้านพักบุคลากร 5 คูหา 
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ส่วนที่ 3  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
การจัดการศึกษา 
 
 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มีเป้าหมายส าคัญในการจัดการศึกษา คือ                       
มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเน้นส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ตามความถนัด มีคุณธรรม และค่านิยมที่
ถูกต้องสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความถนัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระเบียบวินัยในการด าเนิน
ชีวิต 
 
พันธกิจส าคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 1. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง              
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
 3. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง 
 4. สนับสนุนให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความถนัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เสริมสร้างนักเรียนให้มีระเบียบวินัยในการด าเนินชีวิต 
จุดหมาย 
 โรงเรียนได้ก าหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับนักเรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตน         
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
 3. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการ
ปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม            
มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน” 
 
 
 



 

 

 

63 

อัตลักษณ์ของนักเรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งให้นักเรียนเกิด 
อัตลักษณ์ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. เก่ง IT เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการ            
ทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเอง และสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม และเป็นผู้ที่สามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูก
ต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ดีภาษา เป็นการมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นบุคคลที่มีสมรรถนะในด้านภาษา ทั้งภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน  
 3. ก้าวหน้าความคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 4. Spirit ผู้น า เป็นการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีลักษณะเป็นผู้น า มีความสามารถในการ
น าทั้งด้านกิจกรรม วิชาการ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะผู้น าตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ประกอบด้วย  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และยังเป็นบุคคลที่มีความเสียสละต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มี
ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 5. คุณธรรมน าชีวิต เป็นการมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังการมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามในทุกด้านสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนิน
ชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม คุณธรรมน าชีวิตสู่ความสุขตลอดจนการเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ 
 

“เก่ง IT ดีภาษา ก้าวหน้าความคิด  Spirit ผู้น า คุณธรรมน าชีวิต” 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  4. ใฝ่เรียนรู้   7. รักความเป็นไทย 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต   5. อยู่อย่างพอเพียง  8. มีจิตสาธารณะ 
 3. มีวินัย   6. มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร   4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 2. ความสามารถในการคิด   5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
สมรรถนะการประเมิน PISA 
 1. Reading Literacy    3. Scientific Literacy 
 2. Mathematics Literacy   4. Collaborative Problem Solving 
ระดับการศึกษา 
 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการศึกษาเป็น 4 ระดับ คือ 
 1. ระดับปฐมวัย (ปฐมวัย 1 – 3 ) เป็นการจัดการศึกษาช่วงอายุ 3 – 5 ปี มุ่งเน้นพัฒนาการด้าน             
การเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาภาคบังคับส่งเสริมให้นักเรียน มีความสนใจในการเรียนรู้ อยากเรียนรู้ 
และมีความสุขในการเรียนรู้ 
 2. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ) เป็นการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ่งเน้นทักษะ          
การเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ และทักษะทางภาษา ส่งเสริมให้นักเรียน
มีนิสัยรักการเรียนรู้ และสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ) เป็นการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักวิธีการสืบเสาะแสวงหาความรู้ กระบวนการเรียนรู้ สามารถน ากระบวนการเรียนรู้
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพ่ือเป็นพื้นฐาน ในการตัดสินใจศึกษาต่อในสาขา หรือแผนการเรียนที่
นักเรียนถนัด หรือสนใจ ทั้งในสายสามัญ และสายอาชีพ 
 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ) เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการจัดการเรียนที่เพ่ิมพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน ตอบสนองความ
ถนัดและความสนใจของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการใช้วิทยาการ และเทคโนโลยีทักษะ
กระบวนการคิดข้ันสูง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
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หลักสูตรและโปรแกรม 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดระบบการศึกษาเป็น 3 หลักสูตรและ 1 

โครงการ ดังนี้ 
1. หลักสูตรปฐมวัย (ปฐมวัย 1 – 3) เป็นการจัดการศึกษาช่วงอายุ 3 – 5 ปี มุ่งเน้นพัฒนาการด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การพัฒนาความรู้แบบบูรณาการผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างมีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนรู้ โดยมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง จ าแนกเป็น 2 โปรแกรม 
ดังนี้  
  1.1  โปรแกรมทั่วไป ระดับปฐมวัย โปรแกรมที่มุ่งเน้นพัฒนาการทุกด้านของนักเรียนใน
รูปแบบกิจกรรมบูรณาการ  
  1.2  โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับปฐมวัย ( Junior International 
Program: JIP) โปรแกรมที่มุ่งเน้นพัฒนาการทุกด้านของนักเรียนในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการ และมีการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติในหลายวิชา 
 

2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.1 – ม.6 มุ่งเน้นทักษะด้านการอ่าน เขียน คิดค านวณ 
พ้ืนฐาน การเรียนรู้ในสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ าแนกได้ ดังนี้ 
  2.1 ระดับประถมศึกษา จัดเวลาเรียนรายปี โดยมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง ได้แก่ 
         2.1.1 โปรแกรมทั่วไป  ก าหนดรายวิชาพ้ืนฐานตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และก าหนดรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติมตามความพร้อมและ 
บริบทของโรงเรียน 
       2.1.2 โปรแกรมสองภาษา (Junior International Program : JIP) ก าหนดรายวิชา 
พ้ืนฐานตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และก าหนดรายวิชา  
และกิจกรรมเพ่ิมเติมตามจุดเน้นของโรงเรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้บางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 
 2.2 ระดับมัธยมศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนรายภาคเรียนใช้เกณฑ์ 40 ชั่งโมงต่อ
ภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต จ าแนกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
    1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ าแนกเป็น 3 โปรแกรม ดังนี้ 
   1.1 โปรแกรมทั่วไป ก าหนดรายวิชาและกิจกรรมเพ่ิมเติม โดยมีเวลาเรียนวันละ
ไม่เกิน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   1.2 โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา  ระดับมัธยมศึกษา (Language 
Intensive Program : LIP) ก าหนดรายวิชาและกิจกรรมเพ่ิมเติมโดยมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง 
   1.3 โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (Science 
And Mathematic Program : SAM) ก าหนดรายวิชาและกิจกรรมเพ่ิมเติม โดยมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 7 
ชั่วโมง 
   2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกเป็น 5 โปรแกรม ดังนี ้
   2.1 โปรแกรมอังกฤษ – สังคม ก าหนดการเรียนและรายวิชาเพิ่มเติมท่ีเน้นทางด้าน
ภาษาตามความสนใจของนักเรียน มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง 
   2.2 โปรแกรมอังกฤษ – คณิต ก าหนดการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ท่ีเน้นทางด้าน
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง 
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   2.3 โปรแกรมวิทย์ – คณิต ก าหนดการเรียนและรายวิชาเพิ่มเติมท่ีเน้นทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง 
   2.4 โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา  ระดับมัธยมศึกษา  (Language 
Intensive Program : LIP) ก าหนดรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติมท่ีเน้นทางด้านภาษาระดับก้าวหน้า โดยมีเวลา
เรียนวันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง 
   2.5 โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษา (Science And Mathematic Program : SAM) ก าหนดรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติมท่ีเน้น
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับก้าวหน้า โดยมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง 
 
 3. หลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (International Education Program : IEP) 
เป็นหลักสูตรที่เรียนวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 โดยมีการจัดการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาภาษาไทย และประวัติศาสตร์ไทย 
 
 4.  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งเน้นให้
นักเรียนมีความโดดเด่นด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาผ่านกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ศาสตร์ทางทะเลเป็นแหล่งการเรียนรู้ ภายใต้คติพจน์ คือ“สร้างนักคิด ผลิต
นักปราชญ์ ด้วยศาสตร์ทางทะเล” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

67 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพาได้ก าหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 
2560) โดยก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีดังนี ้
ภาษาไทย  
สาระท่ี 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน

การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระท่ี 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว

ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ  

สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด 

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็น

คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
คณิตศาสตร์  
สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต  
มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ

จ านวน ผลทึ่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.2   เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และ 

น าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.3   ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่ 

ก าหนดให้ 
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สาระท่ี 2   การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะแนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และ 

น าไปใช้ 
มาตรฐาน ค2.2   เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง 

รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 3.2  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้  
 
วิทยาศาสตร์  
สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การ
ถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ในระบบนเวศ  ความหมายของ
ประชากร  ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์
ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของ
พืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ

สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร  การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของ
คลื่น ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสีย แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี 3  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผล
ต่อสิ่งมีชีวิต  และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์
อ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบ
ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน 
และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

 

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 

สาระชีววิทยา 1. เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
สารที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้อง
จุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์ 

 2. เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม 
สมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
หลักฐานข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์
ดี – ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ก าหนดของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธานรวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
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 3. เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ าของพืช การ
ล าเลียงของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการ
เจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 4. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ รวมทั้งการหายใจและการ
แลกเปลี่ยนแก๊สการล าเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนองการเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และการ
เจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพและพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 5. เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการ
หมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศประชากรและรูปแบบการเพ่ิมของประชากร 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้
ประโยชน์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

สาระเคมี 1. เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะ
เคมีและสมบัติของสาร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของ
สารประกอบอินทรีย์ และพอลิมอร์รวมทั้งการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 2. เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด – เบส 
ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 3. เข้าใจหลักการท าปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยน
หน่วยการค านวณปริมาณของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย รวมทั้งการบูรณา
การความรู้และทักษะในการอธิบายปรากฎการณ์ในชีวิตประจ าวันและการ
แก้ปัญหาทางเคมี 

สาระฟิสิกส์ 1. เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง
แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุล
กลของวัตถุงานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้งรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 2. เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการ
ได้ยินปรากฎการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับแสงรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 3. เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้าและกฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตง พลังงานไฟฟ้าและ
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ก าลังไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรง
แม่เหล็กที่กระท ากับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า 
และกฎของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 4. เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร
สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ และมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และ
หลักของอาร์คิมีดีส ความตึงผิวและแรงหนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และ
สมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติและพลังงานในระบบ
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริกทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค 
กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์
อนุภาค รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระโลก ดาราศาสตร์  1. เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัยและผลต่อสิ่งมีชีวิต 

และอวกาศ และสิ่งแวดล้อม การศึกษาล าดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการน าไปใช้
ประโยชน์ 

 2. เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียน
ของน้ าในมหาสมุทร การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพยากรณ์อากาศ 

 3. เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์จาก
การศึกษาต าแหน่งดาวบนทรงกลมฟ้าและปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

  
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
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สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารง

รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคม
โลกอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2  เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
ความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้าน ความสัมพันธ์และ

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจ
และธ ารงความเป็นไทย 

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน 

ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา 
วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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สุขศึกษาและพลศึกษา  
สาระท่ี 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
สาระท่ี 3 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่าง

สม่ าเสมอมีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน 
และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค

และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
สาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1  ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา

สารเสพติด และความรุนแรง 
 
ศิลปะ  
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ
อย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 

สาระท่ี 2 ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า

ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
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สาระท่ี 3 นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า

นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 

 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
สาระท่ี 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ

จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

สาระท่ี 2 การอาชีพ 
มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 
ภาษาตางประเทศ  
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
มาตรฐาน ต 1.1   เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็น 

อยางมีเหตุผล  
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก 

และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการ

พูดและการเขียน  
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ต 2.1   เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และน าไปใช  

ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ  
มาตรฐาน ต 2.2   เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม  
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สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลมุสาระการเรียนรูอ่ืน  
มาตรฐาน ต 3.1   ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และ 

เปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน  
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต 4.1   ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต 4.2   ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอการประกอบอาชีพ 

และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก  
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความ 
เปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม  
มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตส านึกของการท าประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยู 
รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา แบงเปน 3 กิจกรรม 
ดังนี้  
1. กิจกรรมแนะแนว  
 เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิด ตัดสินใจ คิด
แกปญหา ก าหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได  อยางเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและให ค าปรึกษาแกผูปกครอง
ในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน  
 
2. กิจกรรมนักเรียน  
 เปนกิจกรรมที่มงุพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูน าผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การท างาน 
รวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน เอ้ืออาทร และ
สมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู เรียน ใหไดปฏิบัติดวย
ตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ ปรับปรุงการท างาน 
เนนการท างานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของ ผูเรียน บริบทของ
สถานศึกษาและทองถิ่น       
 กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย  
  2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ าเพ็ญประโยชน และรักษาดินแดน  
  2.2 กิจกรรมชุมนุม  
 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  
 เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบ าเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่น ตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต อสังคม มีจิต
สาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม 
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โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 

สาระการเรยีนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
 

ระดับประถมศึกษา 
ระดับมธัยมศึกษา 

ตอนต้น 
ระดับมธัยม 
ศึกษาตอน

ปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
O ประวัติศาสตร์ 
 
O ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
O หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรม และ      
   การด าเนินชีวิตในสังคม 
O เศรษฐศาสตร์ 
O ภูมิศาสตร์ 

120 
 

40 
 
 
 

80 

120 
 

40 
 
 
 

80 

120 
 

40 
 
 
 

80 

120 
 

40 
 
 
 

80 

120 
 

40 
 
 
 

80 

120 
 

40 
 
 
 

80 

160 
(4 นก.) 

40 
(1 นก.) 

 
120 

(3 นก.) 

160 
(4 นก.) 

40 
(1 นก.) 

 
120 

(3 นก.) 

160 
(4 นก.) 

40 
(1 นก.) 

 
120 

(3 นก.) 

320 
(8 นก.) 

80 
(2 นก.) 

 
240 

(6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 

ภาษาตา่งประเทศ 40 40 40 80 80 80 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
1,640 

(41 นก.) 
O กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 
O รายวิชา / กิจกรรมที ่
   สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
   ตามความพร้อมและจดุเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า 40 ชัว่โมง 
ปีละไม่น้อยกว่า 

200 ชั่วโมง 

ไม่น้อยกวา่ 
1,600 
ชั่วโมง 

O หน้าทีพ่ลเมือง (เพิ่มเติม) 40 40 40 40 40 40 40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

80 
(2 นก.) 

 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 

 
ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง/ป ี ไม่น้อยกว่า 

1,200 ชัว่โมง/ป ี

รวม 3 ป ี
ไม่น้อยกว่า 

3,200 
ชั่วโมง 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรประถมศึกษา 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

โปรแกรมทั่วไป / โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา* (JIP) 
 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (จ านวนชั่วโมงต่อปี) 

ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
O ประวัติศาสตร์ 
O ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
O หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม  
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
O เศรษฐศาสตร์ 
O ภูมิศาสตร์ 

120 
(40) 

 
 

(80) 

120 
(40) 

 
 

(80) 

120 
(40) 

 
 

(80) 

120 
(40) 

 
 

(80) 

120 
(40) 

 
 

(80) 

120 
(40) 

 
 

(80) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
O รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด 

เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 
ไม่น้อยกว่า 

40 
ไม่น้อยกว่า 

40 
ไม่น้อยกว่า 

40 
ไม่น้อยกว่า 

40 
ไม่น้อยกว่า 

40 
ไม่น้อยกว่า 

40 
O กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
O กิจกรรมแนะแนว 
- ลูกเสือ – เนตรนารี / ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
- ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

O กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

นอกเวลาเรียน 

O หน้าท่ีพลเมือง (เพิ่มเติม) 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง/ปี 

หมายเหตุ  *โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา (JIP) มีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ภาษาอังกฤษกับ 
อาจารย์ชาวต่างชาติในหลายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบางส่วนปฏบิัตินอกเวลาเรียน วิชาหน้าท่ีพลเมือง
บูรณาการกับกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี / ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

โปรแกรมทั่วไป 
 

สาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(จ านวนคาบต่อสัปดาห์และจ านวนหน่วยกิตต่อภาคเรียน) 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้    
ภาษาไทย 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
O ประวัติศาสตร ์
O ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
O หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
   การด าเนินชีวิตในสังคม 
O เศรษฐศาสตร ์
O ภูมิศาสตร ์

4 (2 นก.) 
1 (0.5 นก.) 

 
 

3 (1.5 นก.) 

4 (2 นก.) 
1 (0.5 นก.) 

 
 

3 (1.5 นก.) 

4 (2 นก.) 
1 (0.5 นก.) 

 
 

3 (1.5 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 
ศิลปะ 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 22 (11.0 นก.) 22 (11.0 นก.) 22 (11.0 นก.) 
O รายวิชา / กิจกรรมเพ่ิมเติม 5 (3.0 นก.) 5 (3.0 นก.) 5 (3.0 นก.) 
O กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 3 3 
กิจกรรมแนะแนว 1 1 1 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนารี / ผู้บ าเพญ็ประโยชน ์
- ชุมนุม 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นอกเวลาเรยีน นอกเวลาเรยีน นอกเวลาเรยีน 
O หน้าท่ีพลเมือง (เพิ่มเติม) 1 1 1 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 30 30 30 
หมายเหตุ  1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนบางส่วนปฏิบตัินอกเวลาเรียน 
   2. วิชาหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา (LIP) 
 

สาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(จ านวนคาบต่อสัปดาห์และจ านวนหน่วยกิตต่อภาคเรียน) 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้    
ภาษาไทย 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
O ประวัติศาสตร ์
O ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
O หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
   การด าเนินชีวิตในสังคม 
O เศรษฐศาสตร ์
O ภูมิศาสตร ์

4 (2 นก.) 
1 (0.5 นก.) 

 
 

3 (1.5 นก.) 

4 (2 นก.) 
1 (0.5 นก.) 

 
 

3 (1.5 นก.) 

4 (2 นก.) 
1 (0.5 นก.) 

 
 

3 (1.5 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 
ศิลปะ 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 22 (11.0 นก.) 22 (11.0 นก.) 22 (11.0 นก.) 
O รายวิชา / กิจกรรมเพ่ิมเติม 8 (4.5 นก.) 8 (4.5 นก.) 8 (4.5 นก.) 
O กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 3 3 
กิจกรรมแนะแนว 1 1 1 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนารี / ผู้บ าเพญ็ประโยชน ์
- ชุมนุม 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นอกเวลาเรยีน นอกเวลาเรยีน นอกเวลาเรยีน 
O หน้าท่ีพลเมือง (เพิ่มเติม) 1 1 1 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 33 33 33 
หมายเหตุ  1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนบางส่วนปฏิบตัินอกเวลาเรียน 
   2. วิชาหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SAM) 
 

สาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

 (จ านวนคาบต่อสัปดาห์และจ านวนหน่วยกิตต่อภาคเรียน) 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้    
ภาษาไทย 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
O ประวัติศาสตร ์
O ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
O หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม  
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
O เศรษฐศาสตร ์
O ภูมิศาสตร ์

4 (2 นก.) 
1 (0.5 นก.) 

 
 

3 (1.5 นก.) 

4 (2 นก.) 
1 (0.5 นก.) 

 
 

3 (1.5 นก.) 

4 (2 นก.) 
1 (0.5 นก.) 

 
 

3 (1.5 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 
ศิลปะ 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 3 (1.5 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 22 (11.0 นก.) 22 (11.0 นก.) 22 (11.0 นก.) 
O รายวิชา / กิจกรรมเพ่ิมเติม 8 (4.5 นก.) 8 (4.5 นก.) 8 (4.5 นก.) 
O กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 3 3 
กิจกรรมแนะแนว 1 1 1 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ – เนตรนารี / ผู้บ าเพญ็ประโยชน ์
- ชุมนุม 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นอกเวลาเรยีน นอกเวลาเรยีน นอกเวลาเรยีน 
O หน้าท่ีพลเมือง (เพิ่มเติม) 1 1 1 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 33 33 33 
หมายเหตุ   1.กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนบางส่วนปฏิบตัินอกเวลาเรียน 
    2.วิชาหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

โปรแกรมท่ัวไป 
 

สาระการเรยีนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(จ านวนคาบต่อสัปดาห์และจ านวนหน่วยกิตต่อภาคเรียน) 
อังกฤษ – สังคม อังกฤษ – คณิต วิทย์ - คณิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้    
ภาษาไทย 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 
คณิตศาสตร์ 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
O ประวัติศาสตร์ 
O ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
O หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรม  
และการด าเนินชวีิตในสังคม 
O เศรษฐศาสตร์ 
O ภูมิศาสตร์ 

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

 
 

3 (1.5 นก.) 

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

 
 

3 (1.5 นก.) 

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

 
 

3 (1.5 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 (0.5 นก.) 1 (0.5 นก.) 1 (0.5 นก.) 
ศิลปะ 1 (0.5 นก.) 1 (0.5 นก.) 1 (0.5 นก.) 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 1 (0.5 นก.) 1 (0.5 นก.) 1 (0.5 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 2 (1.0 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 

14x4 ภาคเรียน+ 
15x2 ภาคเรียน 

14x4 ภาคเรียน + 
15x2 ภาคเรียน 

21x1 ภาคเรียน+ 
12x3 ภาคเรียน+ 

11x2 ภาคเรียน 
14x1 ภาคเรียน 

O รายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติม 14x4 ภาคเรียน+ 
15x2 ภาคเรียน 

14x4 ภาคเรียน + 
15x2 ภาคเรียน 

7x1 ภาคเรียน + 
16x3 ภาคเรียน+ 
14x1 ภาคเรียน 
17x1 ภาคเรียน 

O กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 2 2 

O กิจกรรมแนะแนว 1 1 1 

O กิจกรรมนักเรียน 
- รักษาดินแดน 
- ชุมนุม 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

O กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นอกเวลาเรียน นอกเวลาเรียน นอกเวลาเรียน 
O หน้าทีพ่ลเมือง (เพิ่มเติม) 1 1 1 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 30 30 30 
หมายเหต ุ  1. ม. 4 – 6 เรียนสังคมศึกษาฯ 6 ภาคเรียน และเรียนประวัติศาสตร์ 4 ภาคเรียน 
  2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบางส่วนปฏิบตันิอกเวลาเรียน 
  3. วิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา (LIP) 
 

สาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(จ านวนคาบต่อสัปดาห์ และจ านวนหน่วยกิต 
ต่อภาคเรียน) 

ม.4 - 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
ภาษาไทย 2 (1.0 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 2 (1.0 นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 2 (1.0 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
O ประวัติศาสตร ์
O ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
O หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม  
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
O เศรษฐศาสตร ์
O ภูมิศาสตร ์

3 (1.5 นก.) 4/6 ภาคเรียน 

1 (0.5 นก.) 4 ภาคเรียน 

 

2 (1.0 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 (0.5 นก.) 
ศิลปะ 1 (0.5 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 1 (0.5 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 2 (1.0 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 14x4 ภาคเรียน + 13x2 ภาคเรียน 
O รายวิชา / กิจกรรมเพ่ิมเติม 17x4 ภาคเรียน + 18x2 ภาคเรียน 
O กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 

กิจกรรมแนะแนว 1 

กิจกรรมนักเรียน 
- รักษาดินแดน 
- ชุมนุม 

 

1 

O กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นอกเวลาเรยีน 
O หน้าท่ีพลเมือง (เพิ่มเติม) 1 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 33 
หมายเหตุ  1. ม. 4 – 6 เรียนสังคมศึกษาฯ 6 ภาคเรียน และเรยีนประวัติศาสตร์ 4 ภาคเรียน 
   2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบางส่วนปฏิบัตินอกเวลาเรยีน 
   3. วิชาหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SAM) 
 

สาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(จ านวนคาบต่อสัปดาห์ และจ านวนหน่วยกิตต่อภาคเรียน) 
ม.4 - 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
ภาษาไทย 2 (1.0 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 2 (1.0 นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 12 (6.0 นก.) 1 ภาคเรียน 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
O ประวัติศาสตร ์
O ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
O หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
การด าเนินชีวิตในสังคม 
O เศรษฐศาสตร ์
O ภูมิศาสตร ์

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

 
2 (1.0 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 (0.5 นก.) 
ศิลปะ 1 (0.5 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 1 (0.5 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 2 (1.0 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 21x1 ภาคเรียน + 12x3 ภาคเรียน + 14x1 ภาคเรียน + 11x1 ภาคเรียน 
O รายวิชา / กิจกรรมเพ่ิมเติม 10x1 ภาคเรียน + 19x3 ภาคเรียน 17x1 ภาคเรียน + 20x1 ภาคเรียน 
O กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 

O กิจกรรมแนะแนว 1 

O กิจกรรมนักเรียน 
- รักษาดินแดน 
- ชุมนุม 

 
1 

O กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นอกเวลาเรยีน 
O หน้าท่ีพลเมือง (เพิ่มเติม) 1 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 33 
หมายเหตุ  1. ม. 4 – 6 เรียนสังคมศึกษาฯ 6 ภาคเรียน และเรยีนประวัติศาสตร์ 4 ภาคเรียน 
   2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบางส่วนปฏิบัตินอกเวลาเรยีน 
   3. วิชาหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลบุคลากร ผลงานนักเรียน และข้อมูลการศึกษาต่อ 
ข้อมูลการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2561 

วัน เดือน ปี 
อบรม ประชุม สัมมนา  

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ รายช่ือผู้เข้าร่วม 

1-5 พฤษภาคม 
2561 

อบรมหัวหน้าหมวด 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
ขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.วัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 
อ.ประไพพิมพ์ สุทธิมูล 

2-4 พฤษภาคม 
2561 

อบรมสัมมนาบุคลากร
ชาวต่างประเทศ 

โนโวเทล ระยอง ริมแพ 
รีสอร์ท จ.ระยอง 

ดร.วิโรฒน์ ชมภู 
อ.ภัทราวุธ รักกลิ่น 
อ.ณฐมน กีรติโชติกูล 
อ.นภนต์ จุสมใจ 
อ.ณิชาภัทร รัตนดิลก  
ณ ภูเก็ต 
อ.อริสรา ขันติโชติบริบูรณ์ 
อ.สุริยาพร โตวรรณสูตร 
อ.กุลชาติ แสงทอง 
คุณสิทธิพันธ์ ชูชื่น 
คุณนิณา สังสมานันท์ 

7-8 พฤษภาคม 
2561 

ประชุมสัมมนา เรื่อง 
การสรุปผลการ
ปฏิบัติงานและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 

บ้านเรือ รีสอร์ท โฮมสเตย์ 
จ.จันทบุรี 

อ.สุรตา หวานสนิท 
อ.กฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 
พนักงานและลูกจ้างฝ่าย
บริการ/ ฝ่ายโครงการอาหาร
เพ่ือสวัสดิการ 

9-13 พฤษภาคม 
2561 

อบรมหัวหน้าหมวด 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
พ้ืนฐานประจ าปี 2561 

สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.ศาณิตา ต่ายเมือง 
อ.พิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์ 
อ.นิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์ 

23 พฤษภาคม 
2561 

ประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ “ลมพัดต้อง
ส่องแสงเดือน” 
 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.ศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี 
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วัน เดือน ปี 
อบรม ประชุม สัมมนา  

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ รายช่ือผู้เข้าร่วม 

30 พฤษภาคม 
2561 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การจัดท าข้อมูล
รายบุคคลตามมาตรฐาน
ข้อมูลกลางกระทรวง 
ศึกษาธิการของโรงเรียน
ในสังกัด สกอ.” 

โรงแรมอีสติน มักกะสัน 
จ.กรุงเทพมหานคร 

ผศ.อิทธิเดช น้อยไม้ 
คุณเกศินี เชื้อสวัสดิ์ 
คุณกวิน กลิ่นกุหลาบทอง 
 

2-3 มิถุนายน 
2561 

โครงการประชุม 
เชิงปฎิบัติการ  
“การวางแผนการ
ปฏิบัติงานส าหรับ 
ทีมบริหาร ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑” 

อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
หัวหน้างาน 

7-8 มิถุนายน 
2561 

ประชุมโครงการ 
โรงประลองต้นแบบ 
ทางวิศวกรรม 
(Fabrication Lab) 

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  
และศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์รังสิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จ.ปทุมธานี 

อ.พรจันทร์ สั่งการ 

7-8 มิถุนายน 
2561 

ประชุมเชิงปฏิบัติการครู
เพ่ือจัดท าหลักสูตรการ
เรียนรู้ในสวนสัตว์ 

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
จ.ชลบุร ี

อ.สุกัญญา เคลือบแก้ว 

8 มิถุนายน 2561 ประชุมรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ 
(ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 

โรงแรมบางแสนวิลล่า 
จ.ชลบุร ี

ผศ.อิทธิเดช น้อยไม้ 
อ.กฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 

10-16 มิถุนายน 
2561 

อบรมพัฒนาผู้ฝึกสอน
กีฬาแฮนด์บอล
ระดับชาติ 

สถาบันการพลศึกษา  
วิทยาเขตกรุงเทพ 
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.กิตติวุฒิ อังคะนาวิน 

14 มิถุนายน 2561 ประชุมเตรียมความ
พร้อมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา 

โรงเรียนสมาคมไทย – 
ญี่ปุ่น ศรีราชา จ.ชลบุร ี

ดร.วิโรฒน์ ชมภ ู
อ.ธวัลกร สกุลใจแก้ว 
อ.สายชล อาษากิจ 
อ.จรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ 
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วัน เดือน ปี 
อบรม ประชุม สัมมนา  

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ รายช่ือผู้เข้าร่วม 

 และวัฒนธรรมไทย – 
ญี่ปุ่น 

 อ.วชิราภรณ์ ราชบุรี 
อ.ศศิวิมล เตรียมศิลปานนท์ 
อ.นฤมล เสงี่ยม 
อ.ประไพพิมพ์ สุทธิมูล 
อ.โอภาส สุวรรณโพธิ์ 
อ.วิชิต ม่วงน้อย 
อ.อรวรรณ รักนาย 

20-21 มิถุนายน 
2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “Network 
Monitoring and 
Management” 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ.ชลบุร ี

คุณกวิน กลิ่นกุหลาบทอง 

22-25 มิถุนายน 
2561 

อบรมสัมมนา เรื่อง 
“การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้และ
กิจกรรมเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ” 

จ.ชุมพร ดร.วิโรฒน์ ชมภู 
ดร.ปนัดดา จูเภาล์ 
อ.สุรตา หวานสนิท 
อ.ศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี 
อ.ธีรนันท์ ชูเชิด 
อ.คณิตา จูตะเสน 
อ.ศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี 
อ.สุวิชญา ทองทรัพย์ 
อ.ศิริลักษณ์ ชัยบัณฑิตย์ 
อ.ศศิประภา ทองเงิน 

30 มิถุนายน 2561 
 

อบรมโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพทักษะ
การสอน หลักสูตร 
“การสร้างพ้ืนที่
สร้างสรรค์เพ่ือการ
เรียนรู้ในห้องเรียน 
(Creative space for 
learning) 
 

อาคารส านักงานมูลนิธิ 
ศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิ 
อุดมพร – สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่) 
ศักดิ์พรชัย  
จ.กรงุเทพมหานคร 

อ.สุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก  



 

 

 

88 

วัน เดือน ปี 
อบรม ประชุม สัมมนา  

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ รายช่ือผู้เข้าร่วม 

12 กรกฎาคม 
2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การจัดการเรียน
การสอนด้วย BUU 
LMS เวอร์ชั่นใหม่ 
(Moodle 3.4)”  

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
212 ชั้น 2 อาคารส านัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี 

อ.ศุภชัย สมนวล 

17-19 กรกฎาคม 
2561 

อบรมหลักสูตร ก้าวสู่
องค์การ 4.0  
อย่างยั่งยืน ด้วยการ
บริหารจัดการ Big Data 
และนวัตกรรม 

สถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ส านักงาน ก.พ.ร.  
จ.กรุงเทพมหานคร 

ดร.วิโรฒน์ ชมภู 
ผศ.อิทธิเดช น้อยไม้ 

18 กรกฏาคม 
2561 

ประชุมชี้แจงผู้
ประสานงานโรงเรียน
และผู้คุมสอบโครงการ 
PISA 2018 

โรงแรมแอมบาสเดอร์  
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.พจนีย์ เถิงจ่าง 
อ.ศาณิตา ต่ายเมือง 
 

18 กรกฏาคม 
2561 

ศึกษาดูงานโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

มหาวิทยาเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรีราชา  
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ดร.อุดม รัตนอัมพรโสภณ 

18-19 กรกฎาคม 
2561 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การวางแผน
ปฏิบัติงานการจัด
การศึกษารูปแบบการ
เรียนการสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 
ระดับปฐมวัย” 

อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก ดร.วิโรฒน์ ชมภู 
อ.ธวัลกร สกุลใจแก้ว 
อ.พรจันทร์ สั่งการ 
อ.ศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี 
คณาจารย์ฝ่ายปฐมวัย 

20 กรกฎาคม 
2561 

เสวนาด้านพัสดุ  
ครั้งที่ 2 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ.ชลบุร ี

คุณพัชรา สนธิพงษ์ประยูร 

21 กรกฎาคม 
2561 

อบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะการ
สอนหลักสูตร 
“กระบวนการคิด 

อาคารส านักงานมูลนิธิ 
ศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิ 
อุดมพร – สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่) 
ศักดิ์พรชัย  

อ.สุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก 
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วัน เดือน ปี 
อบรม ประชุม สัมมนา  

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ รายช่ือผู้เข้าร่วม 

 เชิงออกแบบนวัตกรรม 
(Child-Centered 
Design Thinking)” 

จ.กรุงเทพมหานคร  

25 กรกฎาคม 
2561 

อบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะการ
สอนหลักสูตร 
“Phenomenon  
Based Learning 
นวัตกรรมการศึกษา
ฟินแลนด์” 

อาคารส านักงานมูลนิธิ 
ศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิ 
อุดมพร – สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่)
ศักดิ์พรชัย 
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.สุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก 

26 กรกฎาคม 
2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสร้างเว็บด้วย 
Google site” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
212 ชั้น 2 อาคารส านัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี 

อ.ศุภชัย สมนวล 

2 สิงหาคม 2561 เสวนากองกฎหมาย 
เรื่อง “การบริหาร
สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ.ชลบุร ี

คุณพัชรา สนธิพงษ์ประยูร 

15 สิงหาคม 2561 ประชุมเตรียมงานการ
แข่งขันกีฬาอนุบาล 
ภาคตะวันออก  
ครั้งที่ 18 

ศูนย์การค้าแปซิฟิคปาร์ค 
ศรีราชา จ.ชลบุรี 

อ.สมภพ จันทร์เงิน 
อ.ธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร 

16 สิงหาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การประยุกต์ใช้
แอปพลิเคชั่นในการ
จัดการเรียนการสอน” 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
212 ชั้น 2 อาคารส านัก
คอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

อ.ศุภชัย สมนวล 

17 สิงหาคม 2561 อบรมโครงการ PIM Biz 
Boot Camp 2019 
Build your Ideas up 
ก้าวทันอินเทรนธุรกิจ 
in Digital Age   

สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ จ.นนทบุร ี

อ.ณฐมน กีรติโชติกูล 
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วัน เดือน ปี 
อบรม ประชุม สัมมนา  

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ รายช่ือผู้เข้าร่วม 

18 สิงหาคม 2561 ศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  
ณ อิมแพคเมืองทองธานี 
และโรงละครเคแบงค์  
จ.กรุงเทพมหานคร 

ผศ.อิทธิเดช น้อยไม้ 
อ.จรรยา ชาญสมุทร 

24 สิงหาคม 2561 ประชุมเพ่ือเตรียมการ
แข่งขันกีฬาอนุบาล 
Tukcom Chonburi 
Junior Games  
ครั้งที่ 5 

ศูนย์การค้าตึกคอม ศรีราชา 
จ.ชลบุร ี

อ.สมภพ จันทร์เงิน 
อ.ธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร 

30 สิงหาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสร้างคลังข้อสอบ
ด้วย BUU LMS” 

หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
212 ชั้น 2 อาคารส านัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี 

อ.ศุภชัย สมนวล 

1 กันยายน 2561 สัมมนาโครงการพัฒนา
ครูแนะแนวสู่บริบท
ประเทศไทย 4.0 และ
น านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม BU 
CREATIVE OPEN 
HOUSE 2018 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
วิทยาเขตรังสิต 
จ.ปทุมธานี 

อ.คณิตา จูตะเสน 
อ.เพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ 

2 กันยายน 2561 ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง 
“การจัดท าแผนพัฒนา
การเรียนรู้โรงเรียน
คุณภาพวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตาม
มาตรฐาน สสวท.” 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษาธิการ  
โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 
จ.ระยอง 

ดร.วิโรฒน์ ชมภู 
อ.พรจันทร์ สั่งการ 
อ.ชลดา ศรารัชต์ 
อ.มนพัทธ์ โชคอนันต์รัตนา 

5 กันยายน 2561 ประชุมเตรียมงาน 
การแข่งขันกีฬาอนุบาล 

ศูนย์การค้าแปซิฟิคปาร์ค  
ศรีราชา จ.ชลบุรี 

อ.สมภพ จันทร์เงิน 
อ.ธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร 
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วัน เดือน ปี 
อบรม ประชุม สัมมนา  

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ รายช่ือผู้เข้าร่วม 

 ภาคตะวันออก  
ครั้งที่ 18 

  

6 กันยายน 2561 เสวนาการพัฒนา   
ระบบสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส์และ
จัดเก็บเอกสาร  
(e – Document) 

กองกลาง  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ.ชลบุร ี

คุณภิธรา จิรเตชะนนท์ 
คุณเกษร ยั่งยืน 
คุณกุลิสรา ทิมเมือง 
คุณอารยา วิธีเจริญ 

6-8 กันยายน 
2561 

อบรมการท าโครงงาน
และสื่อทางดาราศาสตร์ 

หอดูดาว จ.นครราชสีมา อ.บุญส่ง เห็นงาม 

9 กันยายน 2561 อบรมเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษ เรื่อง  
“Active Teaching for 
Accelerated 
Learning”  
ระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา” 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ 
จอมเทียน จ.ชลบุรี 

อ.อภิญญา ชัยกุล 
อ.จิรนุช ขาวเมืองน้อย 
อ.ณฐมน กีรติโชติกูล 
อ.นภนต์ จุสมใจ 
อ.อรอุมา เสือนาค 
อ.ณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย 
อ.ปริญญา ผสมทรัพย์ 
อ.จรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ 
อ.สุริยาพร โตวรรณสูตร 
อ.วราภรณ์ พูลสวัสดิ์ 
อ.สุภิญญา เถาทอง 

9 กันยายน 2561 อบรมสัมมนา เรื่อง 
“Active Learning”  

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.)  
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.ณิชาภัทร รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ต 

28 กันยายน 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าข้อสอบกลาง
วิชาคณิตศาสตร์ใน
โครงการ วมว. 

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค  
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.ชนากานต์ จินากูล 

29 กันยายน 2561 สัมมนา Workshop 
ทางศิลปะ สัตหีบทะเล 
 

ห้องประชุมสโมสร 
สัญญาบัตรศูนย์ฝึก 
ทหารใหม่ สัตหีบ จ.ชลบุร ี

อ.ธีรนันท์ ชูเชิด 
อ.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 
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วัน เดือน ปี 
อบรม ประชุม สัมมนา  

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ รายช่ือผู้เข้าร่วม 

 สีฟ้า ท้องฟ้าสีคราม 
ครั้งที่ 1 

  

29 กันยายน 2561 อบรมโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

อาคารส านักงานมูลนิธิ 
ศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิ 
อุดมพร – สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่)
ศักดิ์พรชัย 
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.สุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก 

6 ตุลาคม 2561 สัมมนา Oxford Day 
หัวข้อเรื่อง “Preparing 
Learners for Success 
in the  Wider 
World”  

โรงแรมแอมบาสเดอร์  
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.อภิญญา ชัยกุล 
อ.จิรนุช ขาวเมืองน้อย 
อ.ณฐมน กีรติโชติกูล 
อ.ณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย 
อ.อรอุมา เสือนาค 
อ.จรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ 
อ.ปริญญา ผสมทรัพย์ 
อ.สุริยาพร โตวรรณสูตร 
อ.วราภรณ์ พูลสวัสดิ์ 
อ.สุภิญญา เถาทอง 
Mr.Forbes Smart 

6 ตุลาคม 2561 อบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะ 
การสอน หลักสูตร  
เรื่อง “วิธีการจัด
กิจกรรมกระตุ้นสมอง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การเรียนรู้ ในระดับ
อนุบาล และ
ประถมศึกษา” 

อาคารส านักงานมูลนิธิ 
ศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิ 
อุดมพร – สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่)
ศักดิ์พรชัย 
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.สุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก 

7 ตุลาคม 2561 อบรมโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ทักษะการสอน  

อาคารส านักงานมูลนิธิ 
ศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิ 

อ.สุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก 
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วัน เดือน ปี 
อบรม ประชุม สัมมนา  

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ รายช่ือผู้เข้าร่วม 

 เรื่อง “หลักสูตรสนุก 
กับกิจกรรมน าเข้าสู่
บทเรียนและกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์” 

อุดมพร – สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่)
ศักดิ์พรชัย 
จ.กรุงเทพมหานคร 

 

10 ตุลาคม 2561 ประชุมโครงการ วมว. ส านักปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์ 
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.พีรพัฒน์ สามัญ 

10-12 ตุลาคม 
2561 

สัมมนาเวิร์ดไดแด็ค 
เอเซีย 2018 

ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์  
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 
อ.ศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี 
อ.ณิชนันทน์ ฉายแสง 
อ.ปวลี เสมอวงษ์ 

18 ตุลาคม 2561 อบรมสัมมนาวิชาการ
และแสดงนิทรรศการ
เรื่อง “ศูนย์ความเป็น
เลิศกับการพัฒนาพ้ืนที่
ภาคตะวันออก” 

โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท 
บางแสน จ.ชลบุร ี

อ.พจนีย์ เถิงจ่าง 
อ.กฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 
อ.ศุภชัย สมนวล 
 

18 ตุลาคม 2561 อบรมการจัดการเรียน
การสอน STEM ส าหรับ
ครูมัธยมศึกษา 

โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท
บางแสน จ.ชลบุร ี

ดร.ปรียานุช ใจหาญ 
อ.อุกฤษ นาฏแก้ว 
อ.วราพงษ์ เสนาภักดิ์ 
อ.ชนากานต์ จินากูล 

18-20 ตุลาคม 
2561 

ประชุมวิชาการ
นานาชาติ (The 
International 
Science, 
Mathematics and 
Teachnology 
Education 
Conference 2018) 
 
 

โรงแรมแอมบาสเดอร์โฮเทล 
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.พรจันทร์ สั่งการ 
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วัน เดือน ปี 
อบรม ประชุม สัมมนา  

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ รายช่ือผู้เข้าร่วม 

21 ตุลาคม 2561 อบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะการ
สอน เรื่อง “หลักสูตร 
การสร้างสิ่งพิมพ์มัล
ติมิเดียเพ่ือการเรียนรู้
เนื้อหาสาระและ
เสริมสร้างสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน” 

อาคารส านักงานมูลนิธิ 
ศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิ 
อุดมพร – สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่)
ศักดิ์พรชัย 
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.สุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก 

28 ตลุาคม 2561 อบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะ 
การสอน เรื่อง  
“หลักสูตรการดัดแปลง
เนื้อหาทีม่ีอยู่ทั่วไปให้ใช้
กับห้องเรียนได้” 

อาคารส านักงานมูลนิธิ 
ศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิ 
อุดมพร – สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่)
ศักดิ์พรชัย 
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.สุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก 

31 ตุลาคม –  
2 พฤศจิกายน 
2561 

สัมมนาครูแนะแนว  
เรื่อง “โควตาพิเศษ
ต่อเนื่อง 2 ปี” 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย 

อ.คณิตา จูตะเสน 
อ.เพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ 

3-4,10-11,25, 
พฤศจิกายน 2561 

อบรมโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

อาคารส านักงานมูลนิธิ 
ศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิ 
อุดมพร – สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่)
ศักดิ์พรชัย 
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.สุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก 

4 พฤศจิกายน 
2561 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร 
“ประสบการณ์การ 
เรียนรู้แบบใหม่ด้วย 
office 365” 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ.ชลบุร ี

คุณอมรรัตน์ สุขพานิช 

14 พฤศจิกายน 
2561 

อบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
ผ่าน MULTI MENTI  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ฉลองสิริราชสมบัติครบ  
60 ปี (KB)  

อ.ศุภชัย สมนวล 
อ.อธิพร มากพูน 
อ.ธราพงษ์ การกระโทก 
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วัน เดือน ปี 
อบรม ประชุม สัมมนา  

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ รายช่ือผู้เข้าร่วม 

 MENTORINGSYSTEM 
ในหัวข้อเรื่อง “ก้าวแรก 
กับการท าวิจัย (FIRST 
STEP WITH 
RESEARCH)” 

มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี  

25 พฤศจิกายน 
2561 

อบรม เรื่อง FINA 
Swimming clinic for 
Coaches  

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.สุวิชญา ทองทรัพย์ 

1 ธันวาคม 2561 อบรมโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ทักษะการสอน เรื่อง 
“หลักสูตรศาสตร์ 
การสอน” 

อาคารส านักงานมูลนิธิ 
ศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิ 
อุดมพร – สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่)
ศักดิ์พรชัย 
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.สุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก 

14 ธันวาคม 2561 อบรม เรื่อง “เทคนิค 
การเขียนผลงานเชิง
วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  
ระดับช านาญการ” 

ห้องประชุม 903 ชั้น 9 
อาคาร ภปร. ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี 

คุณอมรรัตน์ สุขพานิช 

15 ธันวาคม 2561 อบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะการ
สอน เรื่อง “หลักสูตร
เทคนิคการท าสื่อ 
อย่างง่าย” 

อาคารส านักงานมูลนิธิ 
ศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิ 
อุดมพร – สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่)
ศักดิ์พรชัย 
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.สุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก 

15-16 ธันวาคม 
2561 

อบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ 
เรื่อง “เทคนิคการ
ทบทวนวรรณกรรม 
วิจัยมืออาชีพและ 
เทคนิคการเขียน 

ห้องประชุม 100 ปีชาติกาล 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  
บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.ศุภชัย สมนวล 
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วัน เดือน ปี 
อบรม ประชุม สัมมนา  

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ รายช่ือผู้เข้าร่วม 

 บทความวิจัยและ
บทความวิชาการ” 

  

16 ธันวาคม 2561 อบรม Teacher in 
Service Program  
(TISP) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา / 
โรงแรมดุสิตธานีพัทยา  
จ.ชลบุร ี

อ.พิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์ 

18 ธันวาคม 2561 ประชุมชี้แจงการจัดส่ง
ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย 
(GPA) ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือ ปวช. 
หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 

ห้องประชุมศาสตราจารย์
ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 
อาคารอุดมศึกษา 1 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  
จ.กรุงเทพมหานคร 

คุณอารีวรรณ คูหเพ็ญแสง 

22 ธันวาคม 2561 อบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะการ 
สอน เรื่อง “หลักสูตร 
การวิจัยในชั้นเรียน” 

อาคารส านักงานมูลนิธิ 
ศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิ 
อุดมพร – สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่)
ศักดิ์พรชัย 
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.สุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก 

26 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การดูแล
บ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น” 
ส าหรับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
204 อาคารส านัก
คอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
จ.ชลบุร ี

อ.ศุภชัย สมนวล 

17 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ด้วย 
Microsoft Teams 365 
เบื้องต้น  
 
 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
204 อาคารส านัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี 

อ.ศุภชัย สมนวล 
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วัน เดือน ปี 
อบรม ประชุม สัมมนา  

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ รายช่ือผู้เข้าร่วม 

30-31 มกราคม 
2562 

อบรมโครงการจริยธรรม
การวิจัย เรื่อง “หลัก
จริยธรรมพื้นฐานและ 
การทบทวนพิจารณา 
โครงการวิจัยด้าน 
สังคมศาสตร์ 

หอ้งประชุมสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและ
วิจัย ชั้น 19 อาคาร
นวัตกรรม ศาสตราจารย์
สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ 
อ.ศุภชัย สมนวล 
อ.ทิพยาภา มานะสม 
อ.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 

31 มกราคม 2562 อบรม เรื่อง “การจัด 
ข้อมูลด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel” 

โรงเรียนสาธิต  
“พิบูลบ าเพ็ญ”  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

คุณวิลาวัณย์ วิริยกิจจา 
คุณพรรณราย เจริญแพทย์ 

4 กุมภาพันธ์ 2562 สัมมนาวิชาการ เรื่อง 
มาตรฐานการศึกษาสู่ 
การยกระดับคุณภาพ 
คนไทย 4.0 

โรงแรมเฮลท์ แลนด์ รีสอร์ท 
แอนด์ สปา พัทยา  
จ.ชลบุร ี

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ทุกคน 
 

7-8 กุมภาพันธ์ 
2562 

ประชุมวิชาการเคมี 
ระดับนานาชาติ 

ศูนย์การค้าไบเทค บางนา  
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.วราพงษ์ เสนาภักดิ์ 

15-17 กุมภาพันธ์ 
2562 

อบรม เรื่อง “โครงการ 
ใช้งานกล้องโทรทรรศน์” 

หอดูดาว  
จ.นครราชสีมา 

อ.บุญส่ง เห็นงาม 

4-8 มีนาคม 2562 อบรมผู้ฝึกสอนนักกรีฑา 
IAAF 

สมาคมกรีฑา 
แห่งประเทศไทย  
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.มุรธา นามพลกรัง 

8 มีนาคม 2562 อบรมดนตรีในหัวข้อ 
“เกมดนตรี” 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี 
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.โอภาส สุวรรณโพธิ์ 

16 มีนาคม 2562 อบรม เรื่อง “พัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา” 

อาคารส านักงานมูลนิธิ 
ศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิ 
อุดมพร – สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่)
ศักดิ์พรชัย 
จ.กรุงเทพมหานคร 
 

อ.สุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก 
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วัน เดือน ปี 
อบรม ประชุม สัมมนา  

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ รายช่ือผู้เข้าร่วม 

19-21 มีนาคม 
2562 

อบรมสัมมนาทาง 
วิชาการของบุคลากร
ประจ าปี 2562 

ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร
บูรณาการ (สติล คุณปลื้ม) 
ห้องเปล่งปัญญา อาคารศูนย์
การเรียนรู้รองศาสตราจารย์
เชาวน์ มณีวงษ์ 
โรงเรียนสาธิต  
“พิบูลบ าเพ็ญ”  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ.ชลบุร ี

บุคลากรการสอน 
บุคลากรสนับสนุนวิชาการ 

25 มีนาคม 2562 อบรม เรื่อง “แนวทาง 
การเสริมสร้างจิตบริการ 
(Service mind)  
เพ่ือสร้างความประทับใจ
ให้มหาวิทยาลัย” 

ห้องประชุมเทา – ทอง 5  
ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติการ 
โรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา  
จ.ชลบุร ี

คุณภิธรา จิรเตชะนนท์ 
คุณนิณา สังสมานันท์ 
คุณกุลิสรา ทิมเมือง 

25-30 มีนาคม 
2562 

ศึกษาดูงาน เรื่อง STEM 
Education 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร  
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.ณิชาภัทร รัตนดิลก  
ณ ภูเก็ต 

27 มีนาคม 2562 อบรมการใช้โปรแกรม 
SPSS เพ่ือการวิจัย 

ห้อง Cyber Zone L ชั้น 6 
อาคารส านักหอสุมด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ.ชลบุร ี

อ.ศุภชัย สมนวล 

30 มีนาคม 2562 อบรมหัวข้อ STOP 
STRES หยุดความเครียด
ภัยเงียบในเด็กปฐมวัย 

คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.กุลชาติ แสงทอง 

30-31 มีนาคม 
2562 

อบรมพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

อาคารส านักงานมูลนิธิ 
ศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิ 
อุดมพร – สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่)
ศักดิ์พรชัย 
จ.กรุงเทพมหานคร 
 

อ.สุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก 
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วัน เดือน ปี 
อบรม ประชุม สัมมนา  

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ รายช่ือผู้เข้าร่วม 

9 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “การวิจัยทาง
การศึกษา” 

โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ 
อ.ธีรนันท์ ชูเชิด 
อ.ศุภชัย สมนวล 
อ.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 
อ.ธราพงษ์ การกระโทก 
อ.ศักดิ์ดา ทองโสภณ 

20-21 เมษายน 
2562 

อบรมพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 

อาคารส านักงานมูลนิธิ 
ศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิ 
อุดมพร – สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่)
ศักดิ์พรชัย 
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.สุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก 

22-26 เมษายน 
2562 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์และอวกาศ 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
สุขุมวิท  
จ.กรงุเทพมหานคร 

อ.บุญส่ง เห็นงาม 

25 เมษายน 2562 เสวนา เรื่อง  
“การวางแผนการเงิน” 

อาคาร 50 ปี  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ.ชลบุร ี

คุณจันทิมา กิจดี 
คุณภิธรา จิรเตชะนนท์ 

27 เมษายน 2562 อบรม เรื่อง “การสอน
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
จากการปฏิบัติ” 

อาคารส านักงานมูลนิธิ 
ศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิ 
อุดมพร – สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่)
ศักดิ์พรชัย 
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.รุ่งอรุณ บุญพยุง 

28 เมษายน 2562 อบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะการ
สอน “หลักสูตรรวมมิตร
กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ตาม
แนวทาง STEM”  

อาคารส านักงานมูลนิธิ 
ศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิ 
อุดมพร – สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่)
ศักดิ์พรชัย 
จ.กรุงเทพมหานคร 

อ.สุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก 
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ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาด้านวิชาการแก่บุคลากร  
 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้จัดสรรทุนอุดหนุน

การท าวิจัย เพ่ือพัฒนาด้านวิชาการแก่บุคลากรสายการสอน ดังนี้ 
ล าดับท่ี ชื่อผู้ขอทุน เรื่อง จ านวนเงิน 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพิน ชูชื่น การพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาไทย โดยใช้ไดอารี่ออนไลน์
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิต  
“พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

50,000 

2 อาจารย์ภัทราดา เอ่ียมบุญฤทธิ์ การพัฒนาชุดการสอนแบบ Active 
Learning โดยใช้เทคนิค SQ3R 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่าน 
จับใจความส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

50,000 
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ผลงานนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน 
ปีการศึกษา 2561 นักเรียนของโรงเรียนได้สร้างผลงาน และเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการ 

และกีฬา สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ดังนี้ 
ระยะเวลา ชื่อ – สกุล รายการ สถานที ่ รางวัล 

18-20 พฤษภาคม 
2561 

เด็กหญิงมนสันันท์ โชติกะพุกกณะ การแข่งขันรายการ 
Singha Junior Golf 
Ranking 2018-2019 

สนามนารายณ์
ฮิลล์ รีสอร์ท 
แอนด์ คันทรี 
คลับ จ.ลพบรุ ี

2nd Runner up 
Class A girl 

26-27 พฤษภาคม 
2561 

เด็กหญิงภสัธนมนต์ สุทธิรักษ์พงษ์  การแข่งขันกีฬากอล์ฟ
ในการแข่งขัน TGA 
Singha Junior Golf 
Ranking 2018-2019 

สนามกอล์ฟ 
Silky Oak 
Country Club 

รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1  

26-27 พฤษภาคม 
2561 

เด็กชายปุณวิชญ์ เขื่อนเพชร  การแข่งขันกีฬากอล์ฟ
ในการแข่งขัน TGA 
Singha Junior Golf 
Ranking 2018-2019 

สนามกอล์ฟ 
Silky Oak 
Country Club 

รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1  

27 พฤษภาคม 2561 เด็กหญิงชลธิชา มลูอ้อม การแข่งขันหมากล้อม 
Harbor Go Junior 
Championship 2018 

ศูนย์การค้าฮาร์
เบอร์ มอลล์ 
พัทยา จ.ชลบุร ี

รองชนะเลิศอันดับ 
3 เหรียญทองแดง 

8-18 กรกฎาคม 2561 เด็กหญิงมนสันันท์ โชติกะพุกกณะ การแข่งขันรายการ 
IMG Junior Golf 
Championship 2018 

รัฐแคลิฟอรเ์นีย 
สหรัฐอเมริกา 

ตัวแทนเยาวชน 
ทีมชาติ 

21 มิถุนายน 2561 เด็กชายธีรัตน์ แบ่งลาภ 
เด็กหญิงชมพูนุช พิบูลอนันต ์
เด็กหญิงอชิรญา รักษาสริ ิ
เด็กชายสาริน ขาวหน ู
เด็กชายตถตา เศรษฐสถิตย ์
เด็กหญิงพิมพ์นารา ตุลาธาร 

ทุนพัฒนานักเรียน
อัจฉริยภาพ ประเภท
นักเรียนท่ีมผีลการเรยีน
เป็นอันดับ 1 ระดับ
ประถมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 

ร.ร.สาธิต  
“พิบูลบ าเพ็ญ” 
ม.บูรพา  

ได้รับทุนการศึกษา
และเงินรางวัล 

21 มิถุนายน 2561 เด็กหญิงกัญญ์ณฏัฏ์ วุฒสิมบูรณ ์
เด็กหญิงปฑติตา คงแนวด ี
นางสาวภคภัษ วัชระวรรธกูร 
นางสาวนาฎ เนื่องจ านงค ์
นางสวชญาณี แก่นหริัญ 
นางสาวปภาอร ค าทับทิม 
 
 

ทุนพัฒนานักเรียน
อัจฉริยภาพ ประเภท
นักเรียนท่ีมผีลการเรยีน
เป็นอันดับ 1 ระดับ
มัธยมศึกษา ภาคเรียน
ที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 
2560 

ร.ร.สาธิต  
“พิบูลบ าเพ็ญ” 
ม.บูรพา  

ได้รับทุนการศึกษา
และเงินรางวัล 
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ระยะเวลา ชื่อ – สกุล รายการ สถานที ่ รางวัล 
21 มิถุนายน 2561 เด็กชายณชพล ศภุจิตกลุชัย 

เด็กหญิงปฑติตา คงแนวด ี
นางสาวภคภัษ วัชระวรรธกูร 
นางสาวธัญลักษณ์ ภูมเิพ็ง 
นางสาวชญาณี แก่นหริัญ 

ทุนพัฒนานักเรียน
อัจฉริยภาพ ประเภท
นักเรียนท่ีมผีลการเรยีน
เป็นอันดับ 1 ระดับ
มัธยมศึกษา ภาคเรียน
ที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 
2560 

ร.ร.สาธิต  
“พิบูลบ าเพ็ญ” 
ม.บูรพา  

ได้รับทุนการศึกษา
และเงินรางวัล 

21 มิถุนายน 2561 เด็กหญิงณัชชา วงศ์สวัสดิ ์
เด็กชายวชิราธิปรัชญ์ วิชาเดช 
เด็กหญิงอภิชญา เจรญิรัตน ์
เด้กชายณฏัฐนันท์ กังวิวรรธน ์
 

พิธีมอบโล่ “เรยีนดี 
กิจกรรมเด่น เป็น
ระเบียบ” ประจ าปี 
พ.ศ. 2561  
ในพิธีไหว้ครู  

ห้องประชุม 
201 หอประชุม 
ธ ารง บัวศรี  
ม.บูรพา 

รับโลเ่รียนดี  
ระดับประถมศึกษา 

21 มิถุนายน 2561 นางสาวเขมจริา ไทยข า 
นายศวัส แสนเยีย 
นายพันธุ์นวิน สัมพันธนาการ 
นายศิริพล ค าทรัพย ์
 

พิธีมอบโล่ “เรยีนดี 
กิจกรรมเด่น เป็น
ระเบียบ” ประจ าปี 
พ.ศ. 2561  
ในพิธีไหว้ครู  

ห้องประชุม 
201 หอประชุม 
ธ ารง บัวศรี  
ม.บูรพา 

รับโลเ่รียนดี  
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

21 มิถุนายน 2561 นางสาวทิชาณัช เรืองศิร ิ
นางสาวนภัทร เลิศศลิป์เจริญ 
นายศตวรรษ ฤกษ์อวนศรี 
นางสาวกรกนก เพชรรตัน ์

พิธีมอบโล่ “เรยีนดี 
กิจกรรมเด่น เป็น
ระเบียบ” ประจ าปี 
พ.ศ. 2561  
ในพิธีไหว้ครู  

ห้องประชุม 
201 หอประชุม 
ธ ารง บัวศรี  
ม.บูรพา 

รับโลเ่รียนดี  
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

21 มิถุนายน 2561 เด็กหญิงธาราทรัพย์ จองทรัพย ์ พิธีมอบโล่ “เรยีนดี 
กิจกรรมเด่น เป็น
ระเบียบ” ประจ าปี 
พ.ศ. 2561  
ในพิธีไหว้ครู  

ห้องประชุม 
201 หอประชุม 
ธ ารง บัวศรี  
ม.บูรพา 

รับโล่กจิกรรมเด่น 
ระดับประถมศึกษา 

21 มิถุนายน 2561 นางสาวมนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ พิธีมอบโล่ “เรยีนดี 
กิจกรรมเด่น เป็น
ระเบียบ” ประจ าปี 
พ.ศ. 2561  
ในพิธีไหว้ครู  

ห้องประชุม 
201 หอประชุม 
ธ ารง บัวศรี  
ม.บูรพา 

รับโล่กจิกรรมเด่น 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

21 มิถุนายน 2561 นายสิรวิชญ์ สุวรรณธนานนท์ พิธีมอบโล่ “เรยีนดี 
กิจกรรมเด่น เป็น
ระเบียบ” ประจ าปี 
พ.ศ. 2561  

ห้องประชุม 
201 หอประชุม 
ธ ารง บัวศรี  
ม.บูรพา 

รับโล่กจิกรรมเด่น 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
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ระยะเวลา ชื่อ – สกุล รายการ สถานที ่ รางวัล 
  ในพิธีไหว้คร ู   
21 มิถุนายน 2561 เด็กหญิงพิมพ์มาดา คณุปลืม้ พิธีมอบโล่ “เรยีนดี 

กิจกรรมเด่น เป็น
ระเบียบ” ประจ าปี 
พ.ศ. 2561  
ในพิธีไหว้ครู  

ห้องประชุม 
201 หอประชุม 
ธ ารง บัวศรี  
ม.บูรพา 

รับโลเ่ป็นระเบียบ 
ระดับประถมศึกษา 

21 มิถุนายน 2561 นางสาวปณาลี สุมนวงศ ์ พิธีมอบโล่ “เรยีนดี 
กิจกรรมเด่น เป็น
ระเบียบ” ประจ าปี 
พ.ศ. 2561  
ในพิธีไหว้ครู  

ห้องประชุม 
201 หอประชุม 
ธ ารง บัวศรี  
ม.บูรพา 

รับโลเ่ป็นระเบียบ 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

21 มิถุนายน 2561 นายปรเมษฐ์ ธรรมค าภีร ์ พิธีมอบโล่ “เรยีนดี 
กิจกรรมเด่น เป็น
ระเบียบ” ประจ าปี 
พ.ศ. 2561  
ในพิธีไหว้ครู  

ห้องประชุม 
201 หอประชุม 
ธ ารง บัวศรี  
ม.บูรพา 

รับโลเ่ป็นระเบียบ 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

2 กรกฎาคม - 
31 สิงหาคม 2561 

เด็กชายณภัทร พินิจผล 
เด็กหญิงญารินดา รัตนวันทา 

การประกวดโครงการ 
งามอย่างไทย  
ไหว้อย่างสาธติ  
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ร.ร.สาธิต  
“พิบูลบ าเพ็ญ” 
ม.บูรพา 

รางวัลชนะเลิศ 

2 กรกฎาคม - 
31 สิงหาคม 2561 

เด็กชายศรณัย์วริทย์ เลิศบัวสิน 
เด็กหญิงณัฐวดี เรืองศริิกุลชัย 

การประกวดโครงการ 
งามอย่างไทย  
ไหว้อย่างสาธติ  
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ร.ร.สาธิต  
“พิบูลบ าเพ็ญ” 
ม.บูรพา 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

2 กรกฎาคม - 
31 สิงหาคม 2561 

เด็กชายณัฐพนธ์ บุญช่วยเหลือ 
เด็กหญิงปนัสนา ยอดยิ่ง 

การประกวดโครงการ 
งามอย่างไทย  
ไหว้อย่างสาธติ 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ร.ร.สาธิต  
“พิบูลบ าเพ็ญ” 
ม.บูรพา 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

2 กรกฎาคม - 
31 สิงหาคม 2561 

นายไชยพิรณุ ไกรรัตนสม 
นางสาวกชกร ค าหอม 
 

การประกวดโครงการ 
งามอย่างไทย  
ไหว้อย่างสาธติ 
ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ร.ร.สาธิต  
“พิบูลบ าเพ็ญ” 
ม.บูรพา 

รางวัลชนะเลิศ 
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ระยะเวลา ชื่อ – สกุล รายการ สถานที ่ รางวัล 
2 กรกฎาคม - 
31 สิงหาคม 2561 

นายกฤตภาส ปริมา 
นางสาวบัณฑติา กลิ่นหอมหวล 
 
 

การประกวดโครงการ 
งามอย่างไทย  
ไหว้อย่างสาธติ  
ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ร.ร.สาธิต  
“พิบูลบ าเพ็ญ” 
ม.บูรพา 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

2 กรกฎาคม - 
31 สิงหาคม 2561 

นายฤทธิศักดิ์ ดุจ 
นางสาวพีรพร รตันะ 

การประกวดโครงการ 
งามอย่างไทย  
ไหว้อย่างสาธติ 
ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ร.ร.สาธิต  
“พิบูลบ าเพ็ญ” 
ม.บูรพา 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

8-18 กรกฎาคม 2561 ด.ญ.มนสันันท์ โชติกะพุกกณะ การแข่งขันกอล์ฟ 
ระดับนานาชาติ ในการ
แข่งขันรายการ FCG 
CALLAWAY WORLD 
CHAMPIONSHIP 
2018 

Rancho 
Mirage, 
California 
USA. 

รางวัลรองชนะเลิศ
กอล์ฟเยาวชน 
ชิงแชมป์โลก 

3 สิงหาคม 2561 นายศวัส แสนเยีย การแข่งขันว่ายน้ า
ยุวชนโลก 2018  
 

เยลูซาเลม 
ประเทศ
อิสราเอล 

1 เหรียญทอง  
จากรายการผลัด
ผสม 4x100 เมตร 
2 เหรียญเงิน  
จากรายการผลัด  
ฟรีสไตล์ 4x100 
เมตร และรายการ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร 
1 เหรียญทองแดง 
จากรายการผีเสื้อ 
50 เมตร 
2 เหรียญทองแดง 

12 สิงหาคม 2561 ด.ญ.ณภัทร กิ่งนรา การแข่งขันเปียโน 
ในรายการ Singapore 
Asia Youth Piano 
Campetition 2018 

ประเทศสิงคโปร ์ รางวัล “The Silver 
Award” The 
Junior C Category 

15-16 กันยายน 
2561 

ด.ช.นทีดล ไขมุ่กข์ การแข่งขันว่ายน้ า  
ACS Swimming 
Championship  
ครั้งท่ี 2” 

สระว่ายน้ า
โรงเรียน
อัสสัมชัญ 
ศรีราชา  

7 เหรียญทอง 
1 เหรียญเงิน 
1 เหรียญทองแดง 
พร้อมถ้วยรางวัล 
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ระยะเวลา ชื่อ – สกุล รายการ สถานที ่ รางวัล 
   จ.ชลบุร ี ชนะเลิศรุ่น 14 ปี

ชาย 
15-16 กันยายน 
2561 

นายศวัส แสนเยีย การแข่งขันว่ายน้ า  
ACS Swimming 
Championship  
ครั้งท่ี 2” 

สระว่ายน้ า
โรงเรียน
อัสสัมชัญ 
ศรีราชา  
จ.ชลบุร ี

5 เหรียญทอง 
1 เหรียญเงิน 
2 เหรียญทองแดง 
พร้อมถ้วยรางวัล 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

15-16 กันยายน 
2561 

ด.ช.สรวิช นักการ การแข่งขันว่ายน้ า  
ACS Swimming 
Championship  
ครั้งท่ี 2” 

สระว่ายน้ า
โรงเรียน
อัสสัมชัญ 
ศรีราชา  
จ.ชลบุร ี

4 เหรียญทอง 
3 เหรียญเงิน 
พร้อมถ้วยรางวัล 
ชนะเลิศอันดับ 1 

15-16 กันยายน 
2561 

น.ส.พิญา ถนอมทรัพย ์ การแข่งขันว่ายน้ า  
ACS Swimming 
Championship  
ครั้งท่ี 2” 

สระว่ายน้ า
โรงเรียน
อัสสัมชัญ 
ศรีราชา  
จ.ชลบุร ี

1 เหรียญเงิน 
4 เหรียญทองแดง 
พร้อมถ้วยรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 2 

15-16 กันยายน 
2561 

ด.ช.พุฒิพงศ์ เพชรวิเชียร การแข่งขันว่ายน้ า  
ACS Swimming 
Championship  
ครั้งท่ี 2” 

สระว่ายน้ า
โรงเรียน
อัสสัมชัญ 
ศรีราชา  
จ.ชลบุร ี

2 เหรียญทองแดง  

15-16 กันยายน 
2561 

นายธีรวัฒน์ เพชรวิเชียร การแข่งขันว่ายน้ า  
ACS Swimming 
Championship  
ครั้งท่ี 2” 

สระว่ายน้ า
โรงเรียน
อัสสัมชัญ 
ศรีราชา  
จ.ชลบุร ี

2 เหรียญทองแดง  

21 กันยายน 2561 ด.ญ.กัญญาวีร์ พรหมสุวรรณ 
ด.ญ.ปณัณ์ฐติา สีใส 

โครงการประกวดภาพ
ระบายสี “ชลบุรีน่า
เที่ยว” ปีท่ี 1 

จ.ชลบุร ี ถ้วยรางวัลศิลปิน
ดีเด่น รุ่นอายุ  
10-12 ปี พร้อม
เกียรติบตัรและเงิน
รางวัล 1,000 บาท 

21 กันยายน 2561 ด.ญ.ชัญญมนต์ วัธนวิไล โครงการประกวดภาพ
ระบายสี “ชลบุรีน่า
เที่ยว” ปีท่ี 1  

จ.ชลบุร ี ถ้วยรางวัลศิลปิน
ดีเด่น รุ่นอายุไมเ่กิน 
9 ปี พร้อมเกียรต ิ
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    บัตรและเงินรางวัล 

1,000 บาท 
21 กันยายน 2561 ด.ช.ธนพสิษฐ์ เพชรทอง 

 
โครงการประกวดภาพ
ระบายสี “ชลบุรีน่า
เที่ยว” ปีท่ี 1  

จ.ชลบุร ี รางวัลเหรียญเงิน
เกียรตยิศขวัญใจ
แหล่งท่องเที่ยว   
พร้อมเกียรติบัตร
และเงินรางวัล 
1,000 บาท 

21 กันยายน 2561 ด.ช.ธัญกร มั่งคั่ง โครงการประกวดภาพ
ระบายสี “ชลบุรีน่า
เที่ยว” ปีท่ี 1  

จ.ชลบุร ี ถ้วยรางวัลศิลปิน
ดีเด่น รุ่นอายุ  
10-12 ปี พร้อม
เกียรติบตัรและเงิน
รางวัล 1,000 บาท 

21 กันยายน 2561 ด.ญ.ปวรศิา ถาวรยิ่ง โครงการประกวดภาพ
ระบายสี “ชลบุรีน่า
เที่ยว” ปีท่ี 1  

จ.ชลบุร ี ถ้วยรางวัลเหรียญ
เงินเกียรตยิศขวัญใจ
แหล่งท่องเที่ยว  
รุ่นอายุ 10-12 ปี 
พร้อมเกียรติบัตร 

21 กันยายน 2561 ด.ญ.ภรภัทร กิจชัยยง 
ด.ญ.มนสันันท์ วรรณพรศริ ิ

โครงการประกวดภาพ
ระบายสี “ชลบุรีน่า
เที่ยว” ปีท่ี 1  

จ.ชลบุร ี ถ้วยรางวัลเหรียญ
ทองเกียรติยศขวัญ
ใจแหล่งท่องเที่ยว 
พร้อมเกียรติบัตร 

22-23 กันยายน 
2561 

ด.ช.พุฒิพงศ์ เพชรวิเชียร การแข่งขัน NAMSAI 
Sport Festival 2018  

หาดน้ าใส  
อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุร ี

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 
รุ่นอายุต่ ากว่า 16 ปี 
ระยะทาง 2 
กิโลเมตร 

22-23 กันยายน 
2561 

นายธีรวัฒน์ เพชรวิเชียร การแข่งขัน NAMSAI 
Sport Festival 2018  

หาดน้ าใส  
อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุร ี

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 
รุ่นอายุต่ ากว่า 17 – 
29 ปี ระยะทาง 6 
กิโลเมตร 

20 ตุลาคม 2561 ด.ญ.ชลธิชา มลูอ้อม การแข่งขันหมากล้อม
รายการ Habor Go 
Eastern 
Championship 2018 
 
 

ศูนย์การค้า 
ฮาเบอรม์อล
พัทยา จ.ชลบุร ี

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 4 ประเภท 
One DAN A 
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ระยะเวลา ชื่อ – สกุล รายการ สถานที ่ รางวัล 
20 ตุลาคม 2561 นายบุ๊ชริน ข าวิลัย การแข่งขันหมากล้อม

รายการ Habor Go 
Eastern 
Championship 2018 

ศูนย์การค้า 
ฮาเบอรม์อล
พัทยา จ.ชลบุร ี

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 4 ประเภท 
Pre Low Kyu 
มัธยม A 

20-21 ตุลาคม 2561 ด.ญ.มนพัทธ์ มาสุข 
ด.ญ.ชาลสิา จินตนาเลศิ 
ด.ญ.พิชญา พุ่มพวง 
ด.ญ.กัญทิชา ใหม่จ ู
ด.ญ.พิมญาดา เท่งเจยีว 
ด.ญ.พรรัตน์ชนก งามกิจเจริญลาภ 
ด.ญ.ญาณธิชา ศรสี าราญ 
ด.ญ.โยษิดา พูลทรัพย ์
ด.ญ.นภสัสร สุวรรณใจ 
ด.ญ.ขวัญชนก โตทมิ 
ด.ญ.ธัญพิชชา ประสพผล 
ด.ญ.ภูษณิศา จติติเรืองเกียรต ิ

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลสาธิต 
พิบูลบ าเพ็ญอินวิเตชั่น  
ครั้งท่ี 2  

โรงเรียนสาธิต 
“พิบูลบ าเพ็ญ” 
มหาวิทยาลยั
บูรพา 

รางวัลชนะเลิศ 

27-28 ตุลาคม 2561 นายพงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนา การแข่งขันกีฬากอล์ฟ
ในรายการ TGA-
Singha Junior =Golf 
Ranking 
Tournament 2018-
2019 สนามที่ 5 

สนามกอล์ฟ
กบินทร์บุรี 
สปอร์ตคลับ  
จ.ปราจีนบรุ ี

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1  
พร้อมโลร่างวัลและ
เกียรติบตัร 

1-4 พฤศจิกายน 
2561 

ด.ญ.ชุติมณฑน์ รจุิรนันท์ การแข่งขันกอล์ฟ
รายการ Singha 
Thailand Junior 
World 2018 

สนามกอล์ฟ
หลวงหัวหิน  
จ.ประจวบ  
คีรีขันธ์ 

รางวัลอันดับ 
ที่ 2 ประเภทบุคคล 
รุ่นเยาวชนหญิง 
อายุไม่เกิน 12 ป ี

1-4 พฤศจิกายน 
2561 

ด.ญ.มนสันันท์ โชติกะพุกกะณะ การแข่งขันกอล์ฟ
รายการ Singha 
Thailand Junior 
World 2018 

สนามกอล์ฟ
หลวงหัวหิน 
จ.ประจวบ     
คีรีขันธ์  

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภท
บุคคลและรางวลั
รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

3-4 พฤศจิกายน 
2561 

ด.ช.รชต ศิวนาถฤทธิ การแข่งขันกรีฑา 
บางแสนจ้าวลมกรด
ประจ าปี 2561 

สนามกีฬากลาง
เชาวน์ มณีวงษ์ 
มหาวิทยาลยั
บูรพา 
 

1 เหรียญทองแดง 
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ระยะเวลา ชื่อ – สกุล รายการ สถานที ่ รางวัล 
3-4 พฤศจิกายน 
2561 

นายธีรพงษ์ อุทัยแสน การแข่งขันกรีฑา 
บางแสนจ้าวลมกรด
ประจ าปี 2561 

สนามกีฬากลาง
เชาวน์ มณีวงษ์ 
มหาวิทยาลยั
บูรพา 

1 เหรียญทองแดง 

3-4 พฤศจิกายน 
2561 

ด.ช.นิติพัฒน์ เจรญิแสนสวย การแข่งขันกรีฑา 
บางแสนจ้าวลมกรด
ประจ าปี 2561 

สนามกีฬากลาง
เชาวน์ มณีวงษ์ 
มหาวิทยาลยั
บูรพา 

1 เหรียญทองแดง 

3-4 พฤศจิกายน 
2561 

ด.ช.อิงครัตน์ ค าแก้ว การแข่งขันกรีฑา 
บางแสนจ้าวลมกรด
ประจ าปี 2561 

สนามกีฬากลาง
เชาวน์ มณีวงษ์ 
มหาวิทยาลยั
บูรพา 

1 เหรียญเงิน 
1 เหรียญทองแดง 

3-4 พฤศจิกายน 
2561 

นายคณาธิป ทรัพยม์หาศาล การแข่งขันกรีฑา 
บางแสนจ้าวลมกรด
ประจ าปี 2561 

สนามกีฬากลาง
เชาวน์ มณีวงษ์ 
มหาวิทยาลยั
บูรพา 

2 เหรียญทองแดง 

3-4 พฤศจิกายน 
2561 

น.ส.บัวชมพู สิงห์โต การแข่งขันกรีฑา 
บางแสนจ้าวลมกรด
ประจ าปี 2561 

สนามกีฬากลาง
เชาวน์ มณีวงษ์ 
มหาวิทยาลยั
บูรพา 

1 เหรียญเงิน 
 

3-4 พฤศจิกายน 
2561 

นายภาณรินทร์ ดวงประสาท การแข่งขันกรีฑา 
บางแสนจ้าวลมกรด
ประจ าปี 2561 

สนามกีฬากลาง
เชาวน์ มณีวงษ์ 
มหาวิทยาลยั
บูรพา 

1 เหรียญเงิน 
1 เหรียญทองแดง 
 

3-4 พฤศจิกายน 
2561 

นายนาวิน กัลยา การแข่งขันกรีฑา 
บางแสนจ้าวลมกรด
ประจ าปี 2561 

สนามกีฬากลาง
เชาวน์ มณีวงษ์ 
มหาวิทยาลยั
บูรพา 

1 เหรียญเงิน 
 

3-4 พฤศจิกายน 
2561 

น.ส.พัทธ์ธีรา สาครตระกลู การแข่งขันกรีฑา 
บางแสนจ้าวลมกรด
ประจ าปี 2561 

สนามกีฬากลาง
เชาวน์ มณีวงษ์ 
มหาวิทยาลยั
บูรพา 

1 เหรียญทอง 
1 เหรียญเงิน 

3-4 พฤศจิกายน 
2561 

น.ส.พัชพร ศรีสุวรรณ การแข่งขันกรีฑา 
บางแสนจ้าวลมกรด
ประจ าปี 2561 

สนามกีฬากลาง
เชาวน์ มณีวงษ์ 
มหาวิทยาลยั
บูรพา 

1 เหรียญทองแดง 
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19 พฤศจิกายน 2561 ด.ญ.อลีนา หมัดชา การแข่งขันพูด

ภาษาอังกฤษ 
(Impromtu Speech) 
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 – 6  

งานมหกรรม
ความสามารถ
ทางศิลป 
หัตกรรม 
วิชาการและ
เทคโนโลย ี
ของนักเรียน  
ปีการศึกษา 
2561 

ชนะเลิศเหรียญทอง
และได้รับคดัเลือก
เป็นตัวแทนเขตไป
แข่งระดับประเทศ 

19 พฤศจิกายน 2561 ด.ญ.เซรา เอื้อนสภุา  การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromtu Speech) 
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 – 3  

งานมหกรรม
ความสามารถ
ทางศิลป 
หัตกรรม
วิชาการและ
เทคโนโลย ี
ของนักเรียน  
ปีการศึกษา 
2561 

เหรียญทองอันดับ 5 

19 พฤศจิกายน 2561 ด.ญ.ภูษณิศา บาลมงคล  การแข่งขัน Multi 
Skills Competiton 
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 – 6  

งานมหกรรม
ความสามารถ
ทางศิลป 
หัตกรรม
วิชาการและ
เทคโนโลย ี
ของนักเรียน  
ปีการศึกษา 
2561 

เหรียญทองอันดับ 4 

19 พฤศจิกายน 2561 ด.ญ.ศตภทร ฤาชา 
ด.ญ.ปภาดา เจยีรสุวรรณ 

การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิรค์) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  

งานมหกรรม
ความสามารถ
ทางศิลป 
หัตกรรม 
วิชาการและ
เทคโนโลย ี
ของนักเรียน  
ปีการศึกษา 
2561 

เหรียญเงินอันดับ 
11 
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3-9 ธันวาคม 2561 ด.ช.สรวิศ นักการ การแข่งขันกีฬาสาธิต

สามัคคี ครั้งท่ี 43 
“เสลาเกมส์”  

มหาวิทยาลยั
นเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

รางวัลนักกีฬาดเีด่น 
กีฬาว่ายน้ า  
รุ่น 13 ปีชาย 

3-9 ธันวาคม 2561 นายชินภัทร ตั้งหะรัฐ การแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี ครั้งท่ี 43 
“เสลาเกมส์”  

มหาวิทยาลยั
นเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

รางวัลนักกีฬาดเีด่น 
คลาส A จากการ
แข่งชันกีฬากอล์ฟ 

3-9 ธันวาคม 2561 นายธฤษณุ กุลกลัติมาส การแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี ครั้งท่ี 43 
“เสลาเกมส์”  

มหาวิทยาลยั
นเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

รางวัลนักกีฬา 
ยอดเยี่ยม 
วอลเล่ย์บอลชาย 
ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

9 ธันวาคม 2561 นายธีรวัฒน์ เพชรวิเชียร โครงการประกวดนัก
ออกแบบรุ่นเยาว ์
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายทั่วประเทศ 

บริษัทแกรนด์
สปอร์ตกรุ๊ป 
จ.กรุงเทพฯ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

9 มกราคม 2562 ด.ช.สิรวิชญ์ ลิมป์แสงศร ี เด็กและเยาวชนดเีด่น 
ที่น าช่ือเสียงมาสู่
ประเทศชาติจาก
นายกรัฐมนตร ี

ตึกสันตไิมตรี 
ท าเนียบรัฐบาล 
จ.กรุงเทพฯ  

รางวัลเด็กและ
เยาวชนดีเด่น  
ระดับประถมศึกษา 
ตอนปลาย 

9 มกราคม 2562 น.ส.ฐิตริัตน์ งามจรรยาภรณ ์ เด็กและเยาวชนดเีด่น 
ที่น าช่ือเสียงมาสู่
ประเทศชาติจาก
นายกรัฐมนตร ี

ตึกสันตไิมตรี 
ท าเนียบรัฐบาล
จ.กรุงเทพฯ 

รางวัลเด็กและ
เยาวชนดีเด่น 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

9 มกราคม 2562 ด.ญ.ณภัทร กิ่งนรา เด็กและเยาวชนดเีด่น 
ที่น าช่ือเสียงมาสู่
ประเทศชาติจาก
นายกรัฐมนตร ี

ตึกสันตไิมตรี 
ท าเนียบรัฐบาล  
จ.กรุงเทพฯ 

รางวัลเด็กและ
เยาวชนดีเด่น   
ด้านศิลปะดนตรี
ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย 

9 มกราคม 2562 ด.ญ.ชุติมณฑน์ รจุิรนันท์ เด็กและเยาวชนดเีด่น 
ที่น าช่ือเสียงมาสู่
ประเทศชาติจาก
นายกรัฐมนตร ี

ตึกสันตไิมตรี 
ท าเนียบรัฐบาล  
จ.กรุงเทพฯ 

รางวัลเด็กและ
เยาวชนดีเด่น   
ด้านกีฬาและ
นันทนาการ 
ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย 
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ระยะเวลา ชื่อ – สกุล รายการ สถานที ่ รางวลั 
25 มกราคม – 
11 กุมภาพันธ์ 2562 

น.ส.ณัฐพร สัจจะโชคธรรม โครงการประกวด
ออกแบบปกสมุด  
ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนสาธิต 
“พิบูลบ าเพ็ญ” 
ม.บูรพา 

รางวัลชนะเลิศ 
ปกสมุดเส้นเดี่ยว 

25 มกราคม – 
11 กุมภาพันธ์ 2562 

ด.ญ.แพรวรดา ศรีกิจสุวรรณ โครงการประกวด
ออกแบบปกสมุด  
ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนสาธิต 
“พิบูลบ าเพ็ญ” 
ม.บูรพา 

รางวัลชนะเลิศ 
ปกสมุดรายงาน 

25 มกราคม – 
11 กุมภาพันธ์ 2562 

ด.ญ.ณัฐกาญจน์ ธนุศาสนนันท ์ โครงการประกวด
ออกแบบปกสมุด  
ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนสาธิต 
“พิบูลบ าเพ็ญ” 
ม.บูรพา 

รางวัลชนะเลิศ 
ปกสมุดจดการบา้น 

25 มกราคม – 
11 กุมภาพันธ์ 2562 

ด.ญ.ชัญญมนต์ วัธนวิสติ โครงการประกวด
ออกแบบปกสมุด  
ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนสาธิต 
“พิบูลบ าเพ็ญ” 
ม.บูรพา 

รางวัลชนะเลิศ 
ปกสมุดเส้นกราฟ 

26 มกราคม 2562 ด.ญ.ณภัทร กิ่งนรา การแข่งขันรายการ 
the 6th Hongkong 
International Youth 
Performance Art 
Festival (HKYPAF) 

เขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง 

รางวัลเหรียญทอง
กลุ่ม Piano 
Grading Class – 
Grade 4 

26 มกราคม 2562 ด.ญ.ณนารถ จรัลทรัพย ์ การแข่งขันรายการ 
the 6th Hongkong 
International Youth 
Performance Art 
Festival (HKYPAF) 

เขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง 

รางวัลเหรียญเงิน
กลุ่ม Piano Title 
Class – Mozart 
sonata class  
(ไม่จ ากัดอายุ)  

26 มกราคม 2562 ด.ญ.สุพิชญา ไชยวรรณ การแข่งขันรายการ 
the 6th Hongkong 
International Youth 
Performance Art 
Festival (HKYPAF) 

เขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง 

รางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 3 ประเภท
ขับร้อง Vocal 
Class – Senior 
Class 

27-29 มกราคม 2562 ด.ญ.ชุติมณฑน์ รจุิรนันท์ การแข่งชันกอล์ฟ 
รายการ Enagic junior 
championship  
รุ่น Asian final 
tournament Girl  
10-12 

โลตสั วัลเล่ย์  
รีสอร์ท  
จ.ฉะเชิงเทรา 

ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนนักกีฬาเข้า
แข่งขันต่อไป  
ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

1 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีรวัฒน์ เพชรวิเชียร โครงการประกวดนัก
ออกแบบรุ่นเยาว์ ระดับ 

โรงเรียนสาธิต 
“พิบูลบ าเพ็ญ” 
ม.บูรพา 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับสอง 
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ระยะเวลา ชื่อ – สกุล รายการ สถานที ่ รางวัล 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ทั่วประเทศ 
  

ภาคเรยีนที่ 1/2561 ด.ช.นทีดล ไขมุ่กข์ การแข่งขันว่ายน้ า
พัทยาโอเพ่น ครั้งท่ี 15 
ประจ าปี 2561 

จ.ชลบุร ี 6 เหรียญทอง 
2 เหรียญเงิน  
1 เหรียญทองแดง  
พร้อมถ้วยรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1  
รุ่นอายุไม่เกิน  
14 ปีชาย 

ภาคเรยีนที่ 1/2561 นายธีรพัฒน์ เพชรวิเชียร การแข่งขัน Thailand 
Tri - League 

จ.ชลบุร ี รางวลัชนะเลิศ
อันดับ 1 รายการ
แข่งขันระยะทาง 
4.5 กิโลเมตร  
รุ่นอายุ 16 – 17 ปี
ชาย 

ภาคเรยีนที่ 1/2561 นายพิศิษฐ์ แสนจันทร ์ การสอบแข่งขันทาง
วิชาการ  

บริษัทเสริม
ปัญญา จ ากดั 

รางวัลคะแนนอันดบั
ที่ 1 ของประเทศ 
วิชาภาษาไทย และ
รางวัลคะแนนอันดบั
ที่ 3 ของประเทศ 
วิชาสังคมศึกษา 

ภาคเรยีนที่ 1/2561 เด็กหญิงปฑติตา คงแนวด ี การสอบแข่งขันทาง
วิชาการ  

บริษัทเสริม
ปัญญา จ ากดั 

รางวัลคะแนนอันดบั
ที่ 2 ของประเทศ 
วิชาคณิตศาสตร ์

ภาคเรยีนที่ 1/2561 น.ส.อักษร หนังสือ โครงการประกวด
ออกแบบปกสมุด  
ปีการศึกษา 2561  

โรงเรียนสาธิต 
“พิบูลบ าเพ็ญ” 
ม.บูรพา 

ชนะเลิศประเภท 
ปกสมุดเส้นเดี่ยว 

ภาคเรยีนที่ 1/2561 นายธฤษณุ กุลกัตติมาศ 
นายศรัญญู ทรัพย์สุทธิกลุ 
นายชวรัตน์ ลุนชัยภา 
นายธนิสร แผ่นทองประเสริฐ 
นายธรัตน์ชา แสงอรณุ 
นายปุณณวัจ คุ้มชาต ิ
นายปิติ โล 
นายมุนีจุลชา โพ 

การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา  
จ.ชลบุรี ประจ าปี 
2561 ในรายการ
วอลเล่ย์บอลชาย  
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ี

จ.ชลบุร ี รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมานักเรียนของโรงเรียนได้เข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test : O – NET) โดยมีนักเรียนที่สามารถท าคะแนนได้เต็ม 100 
และมีผลคะแนนเฉลี่ยในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ ดังนี้ 
นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
วิชาคณิตศาสตร์ 
 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กังวิวรรธน์ 
 เด็กหญิงปวริศา  รัตนะ 
 เด็กหญิงสุวรรณภา  พจน์พริ้ง 
 เด็กชายอลีนา  หมัดชา 
 เด็กชายนวปฎล  ศิริพรม 
 เด็กหญิงฐิติมา  ทรัพย์ถาวร 
 เด็กชายณัฐพัชร์  ไตรศุภโชค 
 เด็กชายณัฐนันท์  จึงธนศิริกูล 
 เด็กชายอิทธิดุล   ณ ป้อมเพชร 
 เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมป์แสงศรี 
 เดก็หญิงเขมิกา  เตชะมา 
 เด็กหญิงพิชชาอร  เกียรติณัฐกร 
 เด็กชายตถตา  เศรษฐสถิตย์ 
 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรวีัง 
 เด็กหญิงภวิตา  ฉิมประดิษฐ์ 
 เด็กหญิงกณัฐชญา  เส้งสุ้น 
 เด็กชายอัครพนธ์  โภทชงรัก 
 เด็กชายสุวิจักชณ์  ศิลธรรม 
 เด็กหญิงธนพร  พรหมบัณฑิต 
 เด็กชายนันทภพ  โกศลสัมพันธ์ 
 เด็กชายพงศ์ภีระ  สุวรรณพันธ์ 
 เด็กชายธนาดล  หลอดทอง 
 เด็กหญิงพีรยา  กันสิงห์ 
 เด็กชายโซตะ  โอกาวา 
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วิชาภาษาอังกฤษ 
 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กังวิวรรธน์ 
 เด็กหญิงภิรมย์รัศมิ์  โตสุขุมวงศ์ 
 เด็กหญิงอลีนา  หมัดชา 
 เด็กชายคุณานนท์  วงศ์สายเชื้อ 
 เด็กหญิงภูษณิศา  บาลมงคล 
 เด็กหญิงกีฎา  ชัยประสาธน์ 
 เด็กชายภูวกร  จันทร์พวง 
  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
วิชาคณิตศาสตร์ 
 นางสาวปฑิตตา  คงแนวดี 
 นางสาวนลัลลักษณ์  วงศ์กัลยา 
  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
วิชาคณิตศาสตร์ 
 นายณภัทร   ดรุนัยธร 
 นายปรเมษฐ์  ธรรมค าภีร์ 
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คะแนนเฉลี่ย (Mean) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET) ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่คะแนนสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้
คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 55.90 172 153.00 88.95 

ภาษาอังกฤษ 37.50 172 165.00 95.93 

คณิตศาสตร์ 39.93 172 146.00 84.88 

วิทยาศาสตร์ 39.24 172 140.00 81.40 

  
ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนน 

สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
87.79 

 
คะแนนเฉลี่ย (Mean) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET) ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่คะแนนสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้
คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 54.42 194 163 84.02 

คณิตศาสตร์ 30.04 194 150 77.32 

วิทยาศาสตร์ 36.10 194 144 74.33 

ภาษาอังกฤษ 29.45 194 161 82.99 

  
ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนน 

สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
79.64 
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คะแนนเฉลี่ย (Mean) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET) ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่คะแนนสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้
คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 47.31 301 230 76.41 

คณิตศาสตร์ 30.72 301 223 74.09 

วิทยาศาสตร์ 30.51 301 198 65.78 

สังคมฯ 35.16 301 216 71.76 

ภาษาอังกฤษ 31.41 301 254 84.39 

  
ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนน 

สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
74.00 
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ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนทั้งในและต่างประเทศ 

 การเข้าศึกษาต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 โรงเรียนสาธิต  “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา 2561 

 1.  โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา    147  คน 
 2.  โรงเรียนชลราษฎร์อ ารุง       9  คน 
 3.  โรงเรียนชลกันยานุกูล       2  คน 
 4.  โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรี     1  คน 

 5.  โรงเรียนสิงห์สมุทร       1  คน 
 6.  โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ พระนครเหนือ    1  คน 
 7.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา      6  คน 
 8.  โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาเขตรังสิต     1  คน 
 9.  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา      1  คน 
 10.โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์      1  คน 
 11.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ       1  คน 
 12.วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี      1  คน 
 13.New Sathon International School     1  คน 
 14.ศึกษาต่อต่างประเทศ        2  คน 

        รวมทั้งสิ้น  175  คน 
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การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา 2561 

 1.  มหาวิทยาลัยบูรพา       83 คน 
 2.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      21 คน 
 3.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      12 คน 
 4.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   9 คน 
 5.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      12 คน 
 6.  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      2 คน 
 7.  มหาวิทยาลัยมหิดล       8 คน 
 8.  มหาวิทยาลัยศิลปากร       2 คน 
 9.  มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ       4 คน 
 10.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      10 คน 
 11.มหาวิทยาลัยขอนแก่น       1 คน 
 12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ   3 คน 
 13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี    2 คน 
 14.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       2 คน 
 15.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ       2 คน 
 16.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      2 คน 
 17.มหาวิทยาลัยรังสิต       4 คน 
 18.มหาวิทยาลัยศรีปทุม       1 คน 
 19.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    1 คน 
 20.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      1 คน 
 21.มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย      1 คน 
 22.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      1 คน 
 23.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      1 คน 
 24.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์       1 คน 
 25.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      1 คน 
 26.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร      1 คน 
 27.มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด     1 คน 
 28.วิทยาลัยดุสิตธานี       2 คน 
 29.วิทยาลัยพยาบาลเซนหลุยส์      1 คน 
 30.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น      3 คน 
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 31.ศึกษาต่อต่างประเทศ       2 คน 
 รวมทั้งสิ้น         197 คน 
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ส่วนที่ 5 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  
การด าเนินงานด้านพัฒนาคณุภาพนักเรียน ตามแผนยุทธศาสตร์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ของนักเรียน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการ Foreign Staff 
Seminar 2018: Inspiring 
Student with Active 
Learning 

โรงแรมโนโว
เทล ริมเพ  
รีสอร์ท  
จ.ระยอง 

2-4 พฤษภาคม 2561 อ.ณฐมน กีรติโชติกูล 

2 โครงการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงาน 

บ้านเรือ  
รีสอร์ท & 
โฮมสเตย์  
จ.จันทบุรี 

4-8 พฤษภาคม 2561 อ.กฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 

3 โครงการ Summer Fun 
2018 ชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 

ร.ร.สาธิตฯ 9-18 พฤษภาคม 2561 อ.ธวัลกร สกุลใจแก้ว 

4 โครงการ Orientation 
Program  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
IEP 

ร.ร.สาธิตฯ/ 
แหล่งเรียนรู้ 
SPACE 
INSPIRIUM 
ศรีราชา  
จ.ชลบุร ี

14-18 พฤษภาคม 
2561 

อ.ณิชาภัทร รัตนดิลก  
ณ ภูเก็ต 

5 โครงการค่ายผู้น านักเรียน วังรี รีสอร์ท/  
ค่ายลูกเสือ
สาริกา  
จ.นครนายก 

14-16 พฤษภาคม 
2561 

อ.ลักษณ์มงคล ถาวรณา 

6 โครงการรับรายงานตัว
นักเรียนเก่า ปีการศึกษา 
2561  

ร.ร.สาธิตฯ 17 พฤษภาคม 2561 คุณจันทิมา กิจดี 

7 โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ส าหรับ
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ร.ร.สาธิตฯ 17 พฤษภาคม 2561 อ.นภนต์ จุสมใจ 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 
2561 ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 

ร.ร.สาธิตฯ 18 พฤษภาคม 2561 อ.ธวัลกร สกุลใจแก้ว 

9 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน
ใหม่ ระดับมัธยมศึกษา  
ปีการศึกษา 2561  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ร.ร.สาธิตฯ 18-20 พฤษภาคม 
2561 

อ.ลักษณ์มงคล ถาวรณา 

10 โครงการพัฒนาอาจารย์ 
พ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 
สู่มืออาชีพและปฐมนิเทศ
นิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ร.ร.สาธิตฯ 21 พฤษภาคม 2561 อ.มันทนา เมฆิยานนท์ 

11 โครงการน าเสนองาน 
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

ร.ร.สาธิตฯ 23 พฤษภาคม 2561 อ.อภิญญา ชัยกุล 

12 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 1-6 

ร.ร.สาธิตฯ 24 พฤษภาคม - 
31 กรกฎาคม 2561 

อ.ทรงศรี สารภูษิต 

13 โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
วิจัย” ครั้งที่ 10 ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 6/10 วมว. 

ม.มหาสารคาม 
จ.มหาสารคาม 

29-31 พฤษภาคม 
2561 

ดร.ปรียานุช ใจหาญ 
ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต 

14 โครงการวันสุนทรภู่  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ร.ร.สาธิตฯ 1-30 มิถุนายน 2561 อ.พิมพ์สุพร สุนทรินทร์ 
ผศ.ดร.ระพิน ชูชื่น 

15 โครงการปฐมนิเทศการ 
ใช้ห้องสมุด  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ร.ร.สาธิตฯ 1-30 มิถุนายน 2561 คุณธีรศักดิ์ โชตะนา 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    

16 โครงการวางแผนการ
ปฏิบัติงานส าหรับ 
ทีมบริหาร 

อิงธาร รีสอร์ท 
จ.นครนายก 

2-3 มิถุนายน 2561 คุณพัชรา สนธิพงษ์ประยูร 
อ.พีรพัฒน์ สามัญ 
คุณวิลาวัณย์ วิริยกิจจา 

17 โครงการ Satit’s 
Homework & Activities 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561  

ร.ร.สาธิตฯ 4 มิถุนายน - 
21 กันยายน 2561 

อ.ธวัลกร สกุลใจแก้ว 

18 โครงการ STLC 
Conversation Course 
1/2018 

ร.ร.สาธิตฯ 5 มิถุนายน - 
30 กันยายน 2561 

อ.สุริยาพร โตวรรณสูตร 

19 โครงการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับประถมศึกษา 

ร.ร.สาธิตฯ 5 มิถุนายน - 
31 กรกฎาคม 2561 

อ.รุ่งอรุณ บุญพยุง 

20 โครงการอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับบุคลากร ประจ า 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 

ร.ร.สาธิตฯ 7 มิถุนายน - 
30 สิงหาคม 2561 

อ.พีรพัฒน์ สามัญ 

21 โครงการไหว้ครู  
ระดับประถมศึกษา 

ร.ร.สาธิตฯ 21 มิถุนายน 2561 อ.สายชล อาษากิจ 

22 โครงการไหว้ครู  
ระดับมัธยมศึกษา 

ร.ร.สาธิตฯ 21 มิถุนายน 2561 อ.ศักดิ์ดา ทองโสภณ 

23 โครงการฟุตซอลประถม ร.ร.สาธิตฯ 25 มิถุนายน - 
12 กรกฎาคม 2561 

อ.ศักดิ์ดา ทองโสภณ 

24 โครงการ Soontornpoo ร.ร.สาธิตฯ 26 มิถุนายน 2561 อ.มงคล พลเยี่ยม 

25 โครงการ Anti Drug Day ร.ร.สาธิตฯ 26 มิถุนายน 2561 อ.ประวีณ สุทธิสง่า 

26 โครงการ Waikhru 
Ceremony / วันไหว้ครู
ประจ าปี 2561 

ร.ร.สาธิตฯ 28 มิถุนายน 2561 อ.ตะวัน ชนะอุดม 

27 โครงการวันไหว้ครู ร.ร.สาธิตฯ 28 มิถุนายน 2561 อ.ธิมาพร ปล่องทอง 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

28 โครงการงามอย่างไทย 
ไหว้อย่างสาธิต  
ระดับประถมศึกษา 

ร.ร.สาธิตฯ 2 กรกฎาคม -  
31 สิงหาคม 2561 

อ.อรัญญา เซียวประเสริฐ 

29 โครงการงามอย่างไทย 
ไหว้อย่างสาธิต  
ระดับมัธยมศึกษา 

ร.ร.สาธิตฯ 2 กรกฎาคม - 
31 สิงหาคม 2561 

อ.อธิพร มากพูน 

30 โครงการ Satit Street 
Basketball 

ร.ร.สาธิตฯ 2-13 กรกฎาคม 2561 อ.ศักดิ์ดา ทองโสภณ 

31 โครงการ IEP Sport 
Competition 

ร.ร.สาธิตฯ 2 กรกฎาคม - 
3 สิงหาคม 2561 

อ.ประวีณ สุทธิสง่า 

32 โครงการ English Day 
Camp at Kidzania 
Bangkok G.1 

Kidzania  
จ.กรุงเทพฯ 

4 กรกฎาคม 2561 อ.สุริยาพร โตวรรณสูตร 

33 โครงการทัศนศึกษาด้าน
วิชาการ “ค่ายพุทธศาสน์ 
ม.1 รุ่นที่ 21” 

วัดญาณ 
สังวราราม 
วรมหาวิหาร 
จ.ชลบุร ี

6-8 กรกฎาคม 2561 อ.กฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 

34 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ทางวิชาการระดับประเทศ 
“แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม 
ชิงแชมป์ประเทศไทยและ
นานาชาติ ครั้งที่ 33 และ
แบรนด์ซูโดกุชิงแชมป์ 
นานาชาติประจ าปี 2561” 

จ.ชลบุร ี 7-8 กรกฎาคม 2561 อ.สุภิญญา เถาทอง 
จ.ส.อ.กรกฎ กิตติภูมิภักดี 

35 โครงการค่ายทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

ร.ร.สาธิตฯ 7-8 กรกฎาคม 2561 อ.วัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 

36 โครงการทัศนศึกษาด้าน
วิชาการ คุณธรรมและ
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 

จ.ราชบุร ี 7 กรกฎาคม 2561 อ.พจนีย์ เถิงจ่าง 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

37 โครงการเมื่อพ่อแม่มา 
เป็นครู 

ร.ร.สาธิตฯ 9 กรกฎาคม -  
17 สิงหาคม 2561 

อ.วรวรรณ ศรีสุทธินันทน์ 
อ.กุลชาติ แสงทอง 

38 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรม  
(ไทย – ญี่ปุ่น) 

ร.ร.สาธิตฯ 11 กรกฎาคม 2561 อ.สายชล อาษากิจ 

39 โครงการทัศนศึกษาด้าน
วิชาการ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 

จ.ชลบุร ี 12 กรกฎาคม 2561 อ.นวพร วรรณาชัยสิทธิ์ 

40 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ร.ร.สาธิตฯ 14 กรกฎาคม 2561 อ.ศุภลักษณ์ ไมตรี 

41 โครงการแห่เทียนจ าน า
พรรษา 

ร.ร.สาธิตฯ 
เทศบาลเมือง
ชลบุรี จ.ชลบุร ี

24-25 กรกฎาคม 
2561 

อ.ธราพงษ์ การกระโทก 

42 โครงการวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

ร.ร.สาธิตฯ 24 กรกฎาคม - 
29 กันยายน 2561 

อ.จีรสุดา เปลี่ยนสมัย 

43 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทร
เทพยวรางกูร 

ร.ร.สาธิตฯ 25 กรกฎาคม 2561 อ.ธราพงษ์ การกระโทก 

44 โครงการ English Day 
Camp at at Mini Siam 
and Teddy Bear 
Musuem G.2 

Mini Siam 
and Teddy 
Bear 
Musuem  
จ.ชลบุร ี

26 กรกฎาคม 2561 อ.ณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย 

45 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 
“บูรณาการ STEM กับ 
แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น” 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ร.ร.สาธิตฯ 4-5 สิงหาคม 2561 อ.สญามณ รูปต่ า 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

46 โครงการ Mother’s Week ร.ร.สาธิตฯ 6-10 สิงหาคม 2561 อ.สุภิญญา เถาทอง 

47 โครงการอบรมด าน้ า
หลักสูตร ONE STAR 
DIVER:CMAS 

สัตหีบ  
จ.ชลบุร ี

9-13 สิงหาคม 2561 ดร.ปนัดดา จูเภาล์ 

48 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
ระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา 

ร.ร.สาธิตฯ 10 สิงหาคม 2561 อ.สายชล อาษากิจ 
อ.ศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 

49 โครงการ Mother’s 
Project  

ร.ร.สาธิตฯ 10 สิงหาคม 2561 อ.ตะวัน ชนะอุดม 

50 โครงการ Science and 
Mathematic week 

ร.ร.สาธิตฯ 14-17 สิงหาคม 2561 อ.ณิชาภัทร รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ต 

51 โครงการ English Day 
Camp at Safari World 
Bangkok G.3 

ร.ร.สาธิตฯ 16 สิงหาคม 2561 อ.ปริญญา ผสมทรัพย์ 
อ.ส าเนา ยอดยิ่ง 

52 โครงการ English Trip 
for LIP 

จ.กรุงเทพฯ 16 สิงหาคม 2561 อ.จิรนุช ขาวเมืองน้อย 

53 โครงการ Primary 
Excursion or Field Trips 
P.1 

ฮาร์เบอร์
แลนด์  
จ.ชลบุร ี

17 สิงหาคม 2561 อ.ตะวัน ชนะอุดม 

54 โครงการ Primary 
Excursion or Field Trips 
P.4 

สวนไทย 
พัทยา  
จ.ชลบุร ี

17 สิงหาคม 2561 อ.กัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ 

55 โครงการประชุมปฏิบัติการ 
“การวางแผนงานการจัด
การศึกษารูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษา ระดับ
ปฐมวัย” 

อิงธาร รีสอร์ท 
จ.นครนายก 

18-19 สิงหาคม 2561 อ.ธวัลกร สกุลใจแก้ว 

56 โครงการ Biodiversity 
Camp 
 

ร.ร.สาธิตฯ 18 สิงหาคม 2561 อ.ส าเนา ยอดยิ่ง 
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57 โครงการ Primary 
Excursion or Field 
Trips P.2 

พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ  
จ.ปทุมธานี 

20 สิงหาคม 2561 อ.เจนีวา ชัยภักดี 

58 โครงการ IEP Home and 
School Meeting 

ร.ร.สาธิตฯ 23-24 สิงหาคม 2561 อ.ณิชาภัทร รัตนดิลก  
ณ ภูเก็ต 

59 โครงการวันสื่อสัมพันธ์
บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ร.ร.สาธิตฯ 23-24 สิงหาคม 2561 อ.ลักษณ์มงคล ถาวรณา 
อ.พรจันทร์ สั่งการ 

60 โครงการการแสดงตน 
เป็นพทุธมามกะ 

วัดราษฎร์
ศรัทธา  
จ.ชลบุร ี

24 สิงหาคม 2561 อ.วรธมน ภาวิณีวิณิช 

61 โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
เบื้องต้น 

มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี 

25 สิงหาคม - 
16 กันยายน 2561 

อ.พรจันทร์ สั่งการ 

62 กิจกรรมน านักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันทางวิชาการ
เศรษฐศาตร์เพชรยอด
มงกุฎ ครั้งที่ 10 

จ.ชลบุร ี 25 สิงหาคม 2561 อ.อภิชาติ คามีศักดิ์ 
อ.วรธมน ภาวิณีวณิช 

63 โครงการ IEP Class 
Project P.6 

1. สถานีวิทยุ 
โทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 
2. นิทรรศ์
รัตนโกสินทร์ 

30 สิงหาคม 2561 อ.มงคล พลเยี่ยม 

64 โครงการ Primary 
Excursion or Field 
Trips P.5 

เมืองโบราณ 
จ.สมุทร 
ปราการ 

31 สิงหาคม 2561 อ.กัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ 

65 โครงการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 

ร.ร.สาธิตฯ 6-7 กันยายน 2561 อ.ลักษณ์มงคล ถาวรณา 

66 โครงการมุทิตาคารวะ  
ปีการศึกษา 2561 

หอประชุม 
ธ ารง บัวศรี 

12 กันยายน 2561 อ.ธราพงษ์ การกระโทก 
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67 โครงการประชุมชี้แจง
แนวทางการศึกษาต่อ
ส าหรับนักเรียนประเภท
โควตาผลการเรียน 
ผ่านเกณฑ์ 

ร.ร.สาธิตฯ 24-25 กันยายน 2561 อ.ศาณิตา ต่ายเมือง 

68 โครงการวันมุทิตาจิต โรงแรม 
บางแสน 
เฮอริเทจ  
จ.ชลบุร ี

27 กันยายน 2561 ผศ.อิทธิเดช น้อยไม้ 

69 โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับ
บุคลากรการสอนและ
บุคลากรสนับสนุนการสอน 
ประจ าภาคเรียนที่ 
2/2561 และภาคเรียน 
ที่ 1/2562 

ร.ร.สาธิตฯ 1 ตุลาคม 2561 - 
31 มีนาคม 2562 

อ.พรจันทร์ สั่งการ 

70 กิจกรรม 5 ส ร.ร.สาธิตฯ 1 ตุลาคม 2561 - 
31 กรกฎาคม 2562 

คุณเกษร ยั่งยืน 

71 โครงการทุนอุดหนุน
ส่งเสริมและพัฒนา
ผลงานวิจัยทางการศึกษา 

ร.ร.สาธิตฯ 1 ตุลาคม 2561 -  
30 กันยายน 2562 

อ.ศุภชัย สมนวล 

72 โครงการอุดหนุนทุน 
การน าเสนองานวิจัย 

ในประเทศ 
และ
ต่างประเทศ 

1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

อ.ศุภชัย สมนวล 

73 โครงการทุนส่งเสริมและ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ 

ร.ร.สาธิตฯ 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

อ.ศุภชัย สมนวล 

74 โครงการพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย 

ร.ร.สาธิตฯ 1 ตุลาคม 2561 -  
30 กันยายน 2562 

อ.ศุภชัย สมนวล 

75 โครงการพฒันาผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

ร.ร.สาธิตฯ 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 
 

อ.ศุภชัย สมนวล 
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76 โครงการ Morning Brief ร.ร.สาธิตฯ 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

อ.สุภิญญา เถาทอง 
อ.ปริญญา ผสมทรัพย์ 

77 โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

นอกสถานที่ 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

อ.สุกัญญา เคลือบแก้ว 

78 โครงการพัฒนาระบบการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ร.ร.สาธิตฯ 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

อ.มันทนา เมฆิยานนท์ 

79 โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันทางวิชาการและ
ความสามารถพิเศษ 

นอกสถานที่ 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

อ.ธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร 

80 โครงการคัดเลือกและ
เตรียมความพร้อมทาง 
ด้านคณิตศาสตร์ สู่การ
แข่งขันภายนอก  
ระดับประถมศึกษา 

ร.ร.สาธิตฯ 1 ตุลาคม 2561 -  
30 กันยายน 2562 

อ.รุ่งอรุณ บุญพยุง 

81 โครงการคัดเลือกและ
เตรียมความพร้อม 
ทางด้านคณิตศาสตร์  
สู่การแข่งขันภายนอก  
ระดับมัธยมศึกษา 

ร.ร.สาธิตฯ 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

อ.ปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์ 

82 โครงการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
แข่งขัน 

ร.ร.สาธิตฯ 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยาน 2562 

อ.จรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ 
อ.สุภิญญา เถาทอง 

83 โครงการปั้นศิลปิน ร.ร.สาธิตฯ 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

อ.ศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 

84 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ร.ร.สาธิตฯ 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

อ.วัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 
ผศ.พัดชา กวางทอง 
อ.เพ็ญพรรณ ศรีสายพร 
อ.ประไพพิมพ์ สุทธิมูล 
อ.ขวัญตา บุญจันทร์ 

85 โครงการซ้อมอพยพ 
หลบหนีอัคคีภัย 

ร.ร.สาธิตฯ 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

อ.จีรสุดา เปลี่ยนสมัย 
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86 โครงการบ าเพ็ญกุศล 
เนื่องในโอกาสวันคล้าย 
วันสวรรคพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

ร.ร.สาธิตฯ 12 ตุลาคม 2561 อ.ศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 
อ.ศุภชัย สมนวล 

87 โครงการ Big Cleaning 
Day ครั้งที่ 4 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร.ร.สาธิตฯ 14 ตุลาคม 2561 อ.พีรพัฒน์ สามัญ 

88 โครงการบริการวิชาการ 
STLC  Conversation 
Course 2/2018 

ร.ร.สาธิตฯ 16 ตุลาคม 2561 - 
21 กุมภาพันธ์ 2562 

อ.สุริยาพร โตวรรณสูตร 

89 โครงการ New Foreign 
Staff Orientation 
Semester 2/2018 

ร.ร.สาธิตฯ ช่วงที่ 1 
16 ตุลาคม 2561  
ช่วงที่ 2 
24 พฤษภาคม 2562 

อ.ณฐมน กีรติโชติกูล 

90 โครงการ Classroom 
Research Training for 
Foreign Satff 2/2018 

ร.ร.สาธิตฯ 17 ตุลาคม 2561 - 
28 กุมภาพันธ์ 2562 

อ.ณฐมณ กีรติโชติกูล 

91 โครงการจัดการแข่งขัน
แฮนด์บอลสาธิต  
“พิบูลบ าเพ็ญ” อินวิเตชั่น  
ครั้งที่ 2 

ร.ร.สาธิตฯ 20-21 ตุลาคม 2561 อ.กิตติวุฒิ อังคะนาวิน 

92 โครงการบริการวิชาการ 
Extra Study 2/2018 

ร.ร.สาธิตฯ 22 ตุลาคม 2561 - 
21 กุมภาพันธ์ 2562 

อ.ราชัย นาเจริญ 
 

93 โครงการประชุมผู้ปกครอง
ชี้แจงแนวทางการศึกษา
ต่อส าหรับนักเรียน
ประเภทโควตาผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์ ส าหรับ
ผู้ปกครองนักเรียน 
ชั้นปฐมวัยปีที่ 3  

ร.ร.สาธิตฯ 26 ตุลาคม 2561 อ.ศาณิตา ต่ายเมือง 
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 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 

   

94 โครงการเพิ่มพูนเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์และ
พัฒนาทักษะกระบวนการ
เพ่ือความเป็นนานาชาติ 
ครั้งที่ 3 

คณะ 
วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

30 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต 

95 โครงการเตรียมการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 
43 “เสลาเกมส์” 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ตุลาคม 2561 - 
มกราคม 2562 

อ.ราชัย นาเจริญ 

96 โครงการ Appalachian 
International Student 
Teaching Program 

ร.ร.สาธิตฯ 
นอกสถานที่ 

1 พฤศจิกายน - 
8 ธันวาคม 2561 

อ.ณฐมน กีรติโชติกูล 

97 โครงการค่ายคณิตศาสตร์
ส าหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ร.ร.สาธิตฯ 3-4 พฤศจิกายน 2561 อ.รัฐพล กัลพล 

98 โครงการบริการวิชาการ 
STLC Conversation 
Course 2/2018 

ศูนย์ภาษา 
ร.ร.สาธิตฯ 

6 พฤศจิกายน 2561 - 
21 กุมภาพันธ์ 2562 

อ.สุริยาพร โตวรรณสูตร 

99 โครงการเสริมทักษะ 
การคิดภาษาไทย 

ร.ร.สาธิตฯ 7 พฤศจิกายน 2561 - 
30 มกราคม 2562 

อ.ศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 

100 โครงการ GAT Success 
for LIP 

ร.ร.สาธิตฯ 9 พฤศจิกายน 2561 - 
22 กุมภาพันธ์ 2562 

อ.นภนต์ จุสมใจ 

101 โครงการ วมว. 
Volunteer 

ร.ร.สาธิตฯ 10 พฤศจิกายน 2561 
- 17 กุมภาพันธ์ 2562 

อ.อุกฤษ นาฏแก้ว 

102 โครงการสัปดาห์ห้องสุมด ร.ร.สาธิตฯ 12 -16 พฤศจิกายน 
2561 

อ.ชลธิชา ภูริปาณิก 

103 โครงการทัศนศึกษา
วิชาการ 

1. อุทยาน
รังสรรค์ 
 

13-15 พฤศจิกายน 
2561 

อ.ปวลี เสมอวงษ์ 
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  นวัตกรรม
อวกาศ  
จ.ชลบุร ี
2. Monsters 
aquarium 
พัทยา จ.ชลบุรี 
3. ศูนย์ 
กสิกรรม
ธรรมชาติ  
มาบเอ้ือง  
จ.ชลบุร ี

  

104 โครงการ IEP Class 
Project Kidzania P.4 

แหล่งเรียนรู้
คิดส์ซาเนีย  
จ.กรุงเทพฯ 

15 พฤศจิกายน 2561 อ.กัญจ์หทัย เตยีวประเสริฐ 

105 โครงการ Primary 
Excursion or Field Trip 
P.5 

Frost Magical 
ice of Siam 
และพิพิธภัณฑ์
ยางพารา  
พัทยา จ.ชลบุรี 

15 พฤศจิกายน 2561 อ.มงคล พลเยี่ยม 

106 โครงการ IEP Class 
Project P.2 

Mini Murrah 
Farm  
จ.ฉะเชิงเทรา 

16 พฤศจิกายน 2561 อ.ตะวัน ชนะอุดม 

107 โครงการ IEP Class 
Project P.3 

พิพิธภัณฑ์การ 
เกษตรเฉลิม 
พระเกียรติ  
จ.ปทุมธานี 

16 พฤศจิกายน 2561 อ.สุทัศน์ตา สีหาทับ 

108 โครงการทัศนศึกษาด้าน
วิชาการ “วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์” 

พิพิธภัณฑ์ 
สถานแห่งชาติ
ธรณีวิทยาเฉลิม
พระเกียรติ 
องค์การ 

16 พฤศจิกายน 2561 อ.ศาณิตา ต่ายเมือง 



 

 

 

132 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

  พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ  
จ.ปทุมธานี 

  

109 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพความเป็น
ผู้น าและจิตสาธารณะ 

ร.ร.สาธิตฯ 13-30 พฤศจิกายน 
2561 

อ.ทรงศรี สารภูษิต 

110 โครงการศิลปะเพ่ือการ
เรียนรู้ 

ร.ร.สาธิตฯ 19 พฤศจิกายน 2561 
- 23 มกราคม 2562 

อ.วราพงษ์ เสนาภักดิ์ 

111 โครงการ The 
Adventure at Khao 
Khew Open Zoo G.1 

สวนสัตว์เปิด
เขาเขียว  
จ.ชลบุร ี

20 พฤศจิกายน 2561 อ.สุริยาพร โตวรรณสูตร 
อ.สุปราณี สีลาเขต 

112 โครงการวันลอยกระทง ร.ร.สาธิตฯ 22 พศจิกายน 2561 อ.สุภาภรณ์ สิงห์ทอง 
อ.รัฐพล กัลพล 

113 โครงการตลาดนัดสาธิต
พอเพียง 

ลานรมณีย์ 
ร.ร.สาธิตฯ 

22 พฤศจิกายน 2561 อ.คณิตา จูตะเสน 

114 กิจกรรมถวายราชสดุดี ร.ร.สาธิตฯ 23 พฤศจิกายน 2561 อ.มุรธา พลกรัง 

115 โครงการสังคมวัฒนธรรม
สัญจร “ภาคอีสานเหนือ” 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ
ตอนบน 

23-24 พฤศจิกายน 
2561 

อ.ธราพงษ์ การกระโทก 

116 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 
ทางทะเลและการอนุรักษ์ 

สถานีวิจัย
ประมง  
ม.เกษตร  
ศรีราชา  
จ.ชลบุร ี

24 พฤศจิกายน 2561 อ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ 

117 การแข่งขันกีฬาทาง
วิชาการระดับประเทศ
รายการ “อีซีซีครอสเวิสด์
เกมเยาวชนนานาชาติ  
ครั้งที่ 20” 

ศูนย์การค้า 
เซนทรัลพลาซ่า 
จ.ชลบุร ี

24-25 พฤศจิกายน 
2561 

อ.สุภิญญา เถาทอง 
จ.ส.อ.กรกฎ กิตติภูมิภักดี 
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118 โครงการ Father’s Day 
Week  

ร.ร.สาธิตฯ 26-30 พฤศจิกายน 
2561 

อ.จรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ 

119 โครงการทัศนศึกษา 
ทางวิชาการ  

ศูนย์การ
เรียนรู้ 
ตันแลนด์
ดินแดนแห่ง
ความสมดุล
และวัดใหญ่ชัย
มงคลและ
พระราชา 
นุสาวรีย์ 
พระนเรศวร
มหาราช  
จ.อยุธยา 

29 พฤศจิกายน 2561 อ.ศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 

120 โครงการ English day 
Camp at Thai Thani 
Art & culture village 

ไทธานี พัทยา 
จ.ชลบุร ี

29 พฤศจิกายน 2561 อ.ณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย 
อ.นฤมล เสงี่ยม 

121 โครงการ Sports Day อาคาร 
บูรณาการ 
(สติล  
คุณปลื้ม) 
ร.ร.สาธิตฯ 

30 พฤศจิกายน 2561 อ.อรณภัทร์ มากทรัพย์ 

122 โครงการ IEP Reading 
Enhancement 

อาคาร IEP  
ร.ร.สาธิตฯ 

30 พฤศจิกายน 2561 คุณจุฑามาส ดิสริยะกุล 

123 โครงการอบรมการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 
ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบ าเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 

อาคารศูนย์
การเรียนรู้  
รศ.เชาวน ์
มณีวงษ์ 
ร.ร.สาธิตฯ 

1-2 ธันวาคม 2561 อ.ณิชนันทน์ ฉายแสง 
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124 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ อาคารพิบูล
บ าเพ็ญ 4  
ร.ร.สาธิตฯ 

3 ธันวาคม 2561 - 
31 มกราคม 2562 

อ.ชลธิชา ภูริปาณิก 
คุณธีรศักดิ์ โชตะนา 
 

125 โครงการ English Day 
Camp at Suanthai 

พัทยา จ.ชลบุรี 13 ธันวาคม 2561 อ.วราภรณ์ พูลสวัสดิ์ 
อ.ศุภชัย สมนวล 

126 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
เพ่ือการศึกษาในรายการ 
“แม็กซ์พลอยทริปเปิ้ลเกม
ชิงแชมป์ภาคตะวันออก
และภาคกลาง ครั้งที่ 5  
ปี 2561 

ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล
พลาซ่า  
จ.ระยอง 

15-16 ธันวาคม 2561 อ.สุภิญญา เถาทอง 
อ.วราภรณ์ พูลสวัสดิ์ 

127 โครงการ วมว. กับ
ห้องเรียนธรรมชาติ  
ระยะที่ 2 

สถาบัน
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล  
ม.บูรพา  
จ.ชลบุร ี

24-25 ธันวาคม 2561 ดร.ปรียานุช ใจหาญ 

128 โครงการอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับบุคลากร 

ร.ร.สาธิตฯ 3 มกราคม - 
22 กุมภาพันธ์ 2562 

อ.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 

129 โครงการค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ  
จ.ชลบุร ี

4-5 มกราคม 2562 อ.เพ็ญพรรณ ศรีสายพร 

130 โครงการค่ายพักแรม 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ค่ายลูกเสือ
บ้านริมน้ า  
จ.ฉะเชิงเทรา 

4-5 มกราคม 2562 อ.สุธาสินี จันทรเฉิด 

131 โครงการค่ายผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-2  

ร.ร.สาธิตฯ 4 มกราคม 2562 อ.สญามณ รูปต่ า 
อ.ขวัญเมือง บุดดาวัน 
อ.นิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์ 

132 โครงการ Boy Scount 
and Gril Guide Camp  

สวนสัตว ์
เปิดเขาเขียว 
จ.ชลบุร ี

4-6 มกราคม 2562 อ.ประวีณ สุทธิสง่า 
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133 โครงการค่ายพฤกษา 
ดาราศาสตร์ 

เขาหินซ้อน,
พิพิธภัณฑ์ไม้
กลายเป็นหิน, 
บ้านไทย
เฮลร์ทรีต 
จ.ฉะเชิงเทรา 

5-6 มกราคม 2562 อ.มันทนา เมฆิยานนท์ 

134 โครงการ Satit Music 
Festival 

ร.ร.สาธิตฯ 7-11 มกราคม 2562 อ.คณิตา จูตะเสน 

135 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา 

ร.ร.สาธิตฯ 11 มกราคม 2562 อ.วัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 
อ.รัฐพล กัลพล 
 

136 โครงการสุขสันต์ปีใหม่  
สุขใจวันเด็ก 

อาคารพิบูลสุข 
ร.ร.สาธิตฯ 

16 มกราคม 2562 อ.สมภพ จันทร์เงิน 

137 โครงการกลุ่มสัมพันธ์ ม.3 จ.นครนายก 12-13 มกราคม 2562 อ.ณิชาภัทร รัตนดิลก  
ณ ภูเก็ต 

138 โครงการอบรมพัฒนา 
บุคลากร “Global 
Literacy : Teacher 
Devilopment” 

ร.ร.สาธิตฯ 16 มกราคม 2562 อ.พรจันทร์ สั่งการ 

139 โครงการ Oversea Field 
Trip P.3 

เขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง 

17-20 มกราคม 2562 อ.กัญจ์หทัย  
เตียวประเสริฐ 

140 โครงการ Social Award  ร.ร.สาธิตฯ 21-24 มกราคม 2562 อ.สุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก 

141 โครงการฟุตบอล 7 คน 
ประเพณี 

สนามฟุตบอล 
ร.ร.สาธิตฯ 

21-25 มกราคม 2562 อ.จีรสุดา เปลี่ยนสมัย 

142 โครงการวัดระดับ
ความสามารถทางภาษา 
อังกฤษ (Placement  
Test for LIP) 

ร.ร.สาธิตฯ 21 มกราคม - 
1 กุมภาพันธ์ 2562 

อ.นภนต์ จุสมใจ 

143 โครงการวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียน  
ระดับมัธยมศึกษา 

ร.ร.สาธิตฯ 25 มกราคม 2562 อ.รัฐพล กัลพล 
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144 โครงการจิตรกรจิ๋ว ร.ร.สาธิตฯ 25 มกราคม 2562 อ.จีรสุดา เปลี่ยนสมัย 
คณะกรรมการนักเรียน 

145 โครงการวิจิตรแพรพรรณ
สร้างสรรค์งานศิลป์ 

ร.ร.สาธิตฯ 26-27 มกราคม 2562 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
กลุ่มสาระฯ การงานฯ 

146 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ SAM 
CAMP 

The 
Greenery 
Resort  
จ.นครราชสีมา 

27-28 มกราคม 2562 อ.ชลดา ศรารัชต์ 

147 โครงการการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

1. คณะ
วิทยาศาสตร์ 
ม.บูรพา 
2. พิพิธภัณฑ์  
จ.ตราด 
ชุมชนบ้าน 
น้ าเชี่ยว 

29-31 มกราคม - 
5 กุมภาพันธ์ 2562 

ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต 

148 โครงการ วมว. กับ
ห้องเรียนธรรมชาติ  
ระยะที่ 3 

จ.เชียงใหม่ 
จ.ล าปาง 

30 มกราคม - 
3 กุมภาพันธ์ 2562 

อ.บุญส่ง เห็นงาม 

149 โครงการ Democratic 
Value Enhancement 
Project 

อาคาร IEP 
ร.ร.สาธิตฯ 

1 กุมภาพันธ์ 2562 อ.ประวีณ สุทธิสง่า 

150 โครงการเลือกตั้งประธาน
นักเรียน 

ร.ร.สาธิตฯ 1 กุมภาพันธ์ 2562 อ.ศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 

151 โครงการ Valentine’s 
Day week 

ร.ร.สาธิตฯ 4-14 กุมภาพันธ์ 2562 อ.วราภรณ์ พูลสวัสดิ์ 
อ.สุภิญญา เถาทอง 

152 โครงการ English Day 
Camp at Bangkok 
Butterfly Garden and 
Insectarium@Wachirab 
enchathat Park & 
Queen Sirikit Park 

จ.สมุทร 
ปราการ 

6 กุมภาพันธ์ 2562 อ.สุภิญญา เถาทอง 
อ.กสินธ์ ป้อมเกิดแสง 
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153 โครงการค่าย Day Camp 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ร.ร.สาธิตฯ 8 กุมภาพันธ์ 2562 อ.เพ็ญพรรณ ศรีสายพร 

154 โครงการสุขสันต์วันยินดี 
ส่งพี่ ม.6 

ร.ร.สาธิตฯ 8 กุมภาพันธ์ 2562 อ.ศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 

155 โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 

ร.ร.สาธิตฯ 8 กุมภาพันธ์ 2562 อ.คณิตา จูตะเสน 

156 โครงการ Day Camp 
ลูกเสือส ารอง 

ร.ร.สาธิตฯ  8 กุมภาพันธ์ 2562 อ.สุปราณี สีลาเขต 

157 โครงการค่ายลูกเสือสามัญ
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 

ร.ร.สาธิตฯ 8 กุมภาพันธ์ 2562 อ.ขวัญตา บุญจันทร์ 

158 โครงการค่ายลูกเสือสามัญ
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ร.ร.สาธิตฯ 8 กุมภาพันธ์ 2562 อ.อภิชาติ คามีศักดิ์ 

159 โครงการ Survival Skills 
Camping 

อาคาร IEP 
ร.ร.สาธิตฯ 

8-9 กุมภาพันธ์ 2562 อ.มงคล พลเยี่ยม 

160 โครงการ Valentine’s 
Day Activity  

อาคาร IEP 
ร.ร.สาธิตฯ 

14 กุมภาพันธ์ 2562 อ.สุทัศน์ตา สีหาทับ 
 

161 โครงการ English Camp สวนนงนุช 
พัทยา  
จ.ชลบุร ี

15-16 กุมภาพันธ์ 
2562 

อ.อรอุมา เสือนาค 

162 โครงการกลุ่มสัมพันธ์ ม.3 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สวนเพชร 
ริเวอร์วิว  
รีสอร์ท  
จ.เพชรบุรี 

16-17 กุมภาพันธ์ 
2562 

อ.รัฐพล กัลพล 

163 โครงการ Overseas Field 
Trip M.3 

สาธารณรัฐ
เกาหลี 

16-20 กุมภาพันธ์ 
2562 

อ.ณิชาภัทร รัตนดิลก  
ณ ภูเก็ต 

164 โครงการ Overseas Field 
Trip P.6 

เซี่ยงไฮ้ 
 

20-23 กุมภาพันธ์ 
2562 

อ.มงคล พลเยี่ยม 
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  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

  

165 โครงการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ SAM Go 
Abroad 

ประเทศ
สิงคโปร์ 

26 กุมภาพันธ์ - 
1 มีนาคม 2562 

อ.ชลดา โชตะนา 

166 โครงการวันแห่ง
ความส าเร็จ 

ห้องปันปัญญา 
อาคารศูนย์การ
เรียนรู้ รศ.
เชาวน์ มณีวงษ์  
ร.ร.สาธิตฯ 

1 มีนาคม 2562 อ.พันทิวา ฐานคร 

167 โครงการน าเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ SCIUS 
Forum 

คณะ
วิทยาศาสตร์ 
ม.บูรพา 

2 มีนาคม  2562 ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต 

168 โครงการจิตอาสาพัฒนา
ผู้น า 

โรงเรียนเกาะ
สีชัง จ.ชลบุร ี

3-4 มีนาคม 2562 อ.จีรสุดา เปลี่ยนสมัย 

169 โครงการทัศนศึกษา
วิชาการสานสัมพันธ์ ป.6 

ร.ร.สาธิตฯ 
ภูตะวัน  
รีสอร์ท 

3-4 มีนาคม 2562 อ.วัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 
อ.รุ่งอรุณ บุญพยุง 

170 โครงการ Class Project 
and Secondary 
Excursion or Field Trip 
M.4 

จ.จันทบุรี 
 

4-6 มีนาคม 2562 อ.ประวีณ สุทธิสง่า 

171 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 
IEP English Camp 

โรงแรม SD 
Aveue Hotel 
จ.กรุงเทพฯ 

4-7 มีนาคม 2562 อ.จิรนุช ขาวเมืองน้อย 

172 โครงการฝึกอบรมด าน้ า
เพ่ือการอนุรักษ์ 

จ.ระยอง 7-8 มีนาคม 2562 อ.พีรพัฒน์ สามัญ 

173 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท า
หลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนเพ่ือมุ่งสู่ผลลัพท์ 

ร.ร.สาธิตฯ 11 มีนาคม 2562 ดร.พอจิตร์ นันทนาวัฒน์ 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 ของโครงการ วมว. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

   

174 โครงการสัมมนาบุคลากร
โครงการ วมว.  

โรงแรมรินรดา 
รีสอร์ท 

14-16 มีนาคม 2562 อ.พีรพัฒน์ สามัญ 

175 โครงการ Piboobumpen 
Prom Night 

โรงแรมบาง
แสนเฮอริเทจ 

18 มีนาคม 2562 อ.รัฐพล กัลพล 

176 โครงการอบรมสัมมนาทาง
วิชาการของบุคลากร 
ประจ าปี 2562 

ร.ร.สาธิตฯ 19-21 มีนาคม 2562 อ.พีรพัฒน์ สามัญ 

177 โครงการปัจฉิมนิเทศ ม.6 จ.ราชบุร ี 22-23 มีนาคม 2562 อ.รัฐพล กัลพล 

178 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. 

ม.ทักษิณ  
จ.สงขลา 

28 มีนาคม - 
1 เมษายน 2562 

อ.ชนากานต์ จินากูล 

179 โครงการ STCL Summer 
Kid 2019 

ศูนย์ภาษา 
ร.ร.สาธิตฯ 

1-30 เมษายน 2562 อ.สุริยาพร โตวรรณสูตร 

180 โครงการ Study Kids 
Summer 2019 

ร.ร.สาธิตฯ 1 เมษายน - 
31 พฤษภาคม 2562 

อ.ธวัลกร สกุลใจแก้ว 

181 โครงการประชุม
แลกเปลี่ยนเพ่ือการพัฒนา
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โครงการ วมว. 

ปักก่ิง 
สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน 

6-12 เมษายน 2562 อ.พีรพัฒน์ สามัญ 

182 โครงการก่อพระทราย 
วันไหล 

ร.ร.สาธิตฯ 
ชายหาด 
บางแสน 
จ.ชลบุร ี

15-17 เมษายน 2562 อ.ธราพงษ์ การกระโทก 

183 โครงการ Cubic Creative 
Camp  

บ้าน
วิทยาศาสตร์ 
สิรินธร  
จ.ปทุมธานี 

25-30 เมษายน 2562 อ.พิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ ์

อ.ชลดา ศรารัชต์ 
อ.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 
คุณสาวิตรี ริมรวมทรัพย์ 

184 โครงการประชุมผู้ปกครอง
และนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วมว. 

หอ้งปันปัญญา 
ร.ร.สาธิตฯ 

30 เมษายน 2562 อ.ศาณิตา ต่ายเมือง 
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นักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 
 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ผลการเรียนดี มี
ความโดดเด่นในการร่วมกิจกรรม มีความประพฤติเหมาะสม และมีความสามารถทางกีฬาจนสมควรได้รับ
การยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ดังค าขวัญของโรงเรียน “เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เป็น
ระเบียบ” ดังนี้ 
 

 โล่เรียนดี 
  ระดับประถมศึกษา   เด็กชายณัฏฐนันท์ กังวิวรรธน์ 
       เด็กหญิงณัชชา  วงศ์สวัสดิ์ 
       เด็กชายวชิราธิปรัชญ ์ วิชาเดช 

       เด็กหญิงอภิชญา  เจริญรัตน์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   นายศิริพล  ค าทรัพย์ 
     นางสาวเขมจิรา  ไทยข า 

     นายศวัส   แสนเยีย 

     นายพันธุ์นวิน  สัมพันธนาการ 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นางสาวกรกนก  เพชรรัตน์ 
       นางสาวทิชาณัช  เรืองศิริ 
       นางสาวนภัทร  เลิศศิลป์เจริญ 

       นายศตวรรษ  ฤกษ์อวนศรี  
 โล่กิจกรรมเด่น 

  ระดับประถมศึกษา   เด็กหญิงธาราทรัพย์ จองทรัพย์ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   นางสาวมนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นายสิรวิชญ ์  สุวรรณธนานนท์ 
โล่เป็นระเบียบ 

  ระดับประถมศึกษา   เด็กหญิงพิมพ์มาดา คุณปลื้ม 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   นางสาวปณาลี  สุมนวงศ ์

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นายปรเมษฐ์  ธรรมค าภีร์ 
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เสื้อสามารถ 

  กอล์ฟ     นายพงศ์ธรรศ  ศุภ์ธนัชภัคชนา 

       เด็กหญิงมนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ 

       เด็กหญิงชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ 
  หมากล้อม    นางสาวบุญธิชา  มูลอ้อม 

       นางสาวชลธิชา  มูลอ้อม 

  กรีฑา     นางสาวพัชรพร  ศรีสุวรรณ 

       นางสาวพัทธ์ธีรา  สาครตระกูล 
       เด็กชายชุติทัศน์  พฤกษ์สรนันทน์ 
       เด็กชายณัทกฤช  ชูผลสิริกุล 

       เด็กธนกฤต  ข้อสกุล  
  เทนนิส     นางสาวฐิติรัตน์  งามจรรยาภรณ์ 
  ว่ายน้ า     นายศวัส   แสนเยีย 

       นายธีรวัฒน ์  เพชรวิเชียร 

  ด้านวิชาการ    เด็กหญิงนันท์นภัส กังวิวรรธน์ 
       เด็กหญิงอลีนา  หมัดชา 
       เด็กชายสรวิชญ์  ลิมป์แสงศรี 
       เด็กหญิงนภัทร  กิ่งมาลา 
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การด าเนินงานด้านการบริการทางวิชาการ 
 การบริการทางวิชาการเป็นภารกิจส าคัญ ประการหนึ่งที่โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการ โดยในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และ

หน่วยงานในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

ล าดับ 

  ที่ 

 

การบริการทางวิชาการ ปี 2561 

   1 ให้บริการด้านการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานแก่สถานศึกษาและหน่วยงาน

ภายนอก 

10 ครั้ง 

   2 ให้บริการด้านสถานที่ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตและ

นักศึกษา 

25 คน 

   3 ให้บริการด้านการจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน 12 โครงการ 
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การบริการวิชาการ ด้านการเยี่ยมชม/ ศึกษาดูงานโรงเรียน 
ที ่ หน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชม/ ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีเข้าเยี่ยม

ชมโรงเรียน 
10 กรกฎาคม 
2561 

คณะผู้บริหาร 

2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(ฝ่ายประถม) จ.มหาสารคาม 

11 กรกฏาคม 
2561 

คณะผู้บริหาร 

3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร 
4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 
11 มิถุนายน 
2561 

คณะผู้บริหาร 

5 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย  
(วัดหวายกรอง) จ.ระยอง 

2-3 สิงหาคม 
2561  

คณะผู้บริหาร 
ฝ่ายปฐมวัย 

6 โรงเรียนเลิศหล้า 13 ธันวาคม 
2561 

คณะผู้บริหาร 
ฝ่ายบริการ 

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 13 ธันวาคม 
2561 

คณะผู้บริหาร 

8 โรงเรียนมัธยมอิยามาจากประเทศญี่ปุ่น  18 ธันวาคม 
2561 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

9 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี 6 กุมภาพันธ์ 
2562 

ฝ่ายปฐมวัย 

10 มหาวิทยาลัยฟาฏานี จ.ยะลา 12 กุมภาพันธ์ 
2562 

คณะผู้บริหาร 



 

 

 

144 

การบริการด้านสถานที่ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตและนักศึกษา 

 
 
 
 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล สำขำวิชำ นิสิตระดับ 

1 นางสาวสุขิตา  จุลเจือ การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 
2 นางสาวสุทธิดา  สุทธิประภา การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 
3 นางสาวพิมพ์รวิภา  ไชยชนินทร์ การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 
4 นางสาวมนชญ  มณีเนตร การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 
5 นางสาวบุญญารัตน์  อินธิสาน การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 
6 นางสาวชญาศิลป์  กือสันเทียะ การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 
7 นางสาวกรองกาญจน์  นิช านาญ การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 
8 นางสาวณัฐสุภา  ทั่งนาค การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 
9 นางสาวพัชรินทร์  พานค า การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 
10 นางสาวปัณชญา  เอ่ียมทรัพย์ การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 
11 นางสาวสิริรัตน์  กิจพายัพ การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 
12 นางสาวกัณฐาภรณ์  มีจั่น การสอนนาฏยสังคีต                            ปริญญาตรี 
13 นางสาวกมลทิพย์  รักวีรธรรม การสอนศิลปะ ปริญญาตรี 
14 นางสาวศิริโสภา  พ่วงทอง การสอนศิลปะ ปริญญาตรี 
15 นางสาวปริญญาภรณ์  วรรักษ ์ การสอนคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 
16 นางสาวชลธิชา  จุลพันธ์ การสอนคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 
17 นายภูริวัฒก์  โทสุรินทร์ การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ปริญญาตรี 
18 นายอรรถกร  หาญสงคราม การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ปริญญาตรี 
19 นางสาวนิศารัตน์  ธีระวัฒนประสิทธิ์ การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ปริญญาตรี 
20 นายวรพงษ์  ลิขิตกิจวรกุล การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ปริญญาตรี 
21 นายธนบดินทร์  เหล่าเสถียรกิจ ฟิสิกส์ UNC ปริญญาตรี 
22 นางสาวเตชินี  บัวสามัคคี ชีววิทยา UNC ปริญญาตรี 
23 นางสาวศิริลักษณ์  อิสณพงษ์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท 
24 นางสาวมาริสา  หอมดวง สควค. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา ปริญญาโท 
25 นายรัฐภูมิ  เครือวัง สาขาการสอนคณิตศาสตร์  ปริญญาโท 
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การบริการวิชาการด้านการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 

1.  โครงการบริการวิชาการ STLC Summer Kids 2018  

 ฝ่ายศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องการ

สนับสนุน พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เพ่ือช่วยส่งเสริมศักยภาพ

ทางด้านภาษา และเพ่ิมความเชื่อมั่นในตนเองยิ่งขึ้นในการสื่อสารสนทนากับชาวต่างชาติ และสามารถน าสิ่งที่ได้

เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์และต่อยอดในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้  

 ฝ่ายศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัด

โครงการบริการวิชาการ STLC Summer Kids 2018 จากนักเรียนที่สนใจ จ านวน 13 คน ระหว่างวันที่ 2 

เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ฝ่ายศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา  

 

2.  โครงการบริการวิชาการ Summer for Kids 1/2561  

 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องการส่งเสริม สนับสนุน

โครงการบริการวิชาการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความคุ้นเคยกับครูและเพ่ือนใหม่ โดยมีการจัดการ

เรียนการสอนให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ฝึกพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เช่น พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการ

ทางด้านสังคม พัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ พัฒนาการด้านสติปัญญา เพ่ือช่วยดูแลอบรมสั่งสอน และ

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดโครงการบริการวิชาการ 

Summer Camps for Kids 1/2561 จากนักเรียนที่สนใจ จ านวน 100 คน ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 3 

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารพิบูลสุข 1 – 2 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  
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3.  โครงการบริการวิชาการ Study Kids Summer 2018  

 ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องการส่งเสริม สนับสนุน

โครงการบริการวิชาการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ภาคฤดูร้อน เพ่ือเป็นทางเลือกทั้งของผู้ปกครองและนักเรียนใน

การเตรียมความพร้อมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เสริมวิชาความรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเสริมกิจกรรมต่างๆ 

ให้กับนักเรียน 

 ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดโครงการบริการ

วิชาการ Study Kids Summer 2018  จากนักเรียนที่สนใจ จ านวน 171 คน ระหว่างวันที่ 2 เมษายน –  

3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารเรียนฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  

 

4.  โครงการบริการวิชาการ Satit’s Homework & Activities 1/2018  

 ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องการส่งเสริม สนับสนุน

โครงการบริการวิชาการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้นอกเวลาเรียน เพ่ือเป็นทางเลือกท้ังของผู้ปกครองและนักเรียน

ในการเตรียมความพร้อมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เสริมวิชาความรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเสริมกิจกรรม

ต่างๆ ให้กับนักเรียน 

 ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบริการวิชาการ 

Satit’s Homework & Activities 1/2018 จากนักเรียนที่สนใจ จ านวน 180 คน ระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 

21 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารเรียนฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  

 

5.  โครงการบริการวิชาการ Summer Fun 2018  

  ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องการส่งเสริม สนับสนุน

โครงการบริการวิชาการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความคุ้นเคยกับครูและเพ่ือนใหม่ โดยมีการจัดการ

เรียนการสอนให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ฝึกพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เช่น พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการ

ทางด้านสังคม พัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ พัฒนาการด้านสติปัญญา เพ่ือช่วยดูแลอบรมสั่งสอน และ

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดโครงการบริการวิชาการ 

Summer Fun 2018 จากนักเรียนที่สนใจ จ านวน 41 คน ระหว่างวันที่ 9 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  

ณ อาคารพิบูลสุข 1 – 2 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  
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6.  โครงการบริการวิชาการ STLC Conversation Course 1/2018  

 ฝ่ายศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องการ

สนับสนุน พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เพ่ือช่วยส่งเสริมศักยภาพ

ทางด้านภาษา และเพ่ิมความเชื่อมั่นในตนเองยิ่งขึ้นในการสื่อสารสนทนากับชาวต่างชาติ และสามารถน าสิ่งที่ได้

เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์และต่อยอดในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้  

 ฝ่ายศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัด

โครงการบริการวิชาการ STLC Conversation Course 1/2018 จากนักเรียนที่สนใจ จ านวน 44 คน ระหว่าง

วันที่ 5 มิถุนายน – 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ฝ่ายศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต  

“พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  

 

7.  โครงการบริการวิชาการ “ค่ายคณิตศาสตร์ บูรณาการ STEM กับแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น”  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องการ

สนับสนุน พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เพ่ือให้นักเรียนได้รับรู้หลักการ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากการเรียน  

 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

บูรพา ในการจัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายคณิตศาสตร์ บูรณาการ STEM กับแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น” 

จากนักเรียนภายนอก จ านวน 80 คน ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนสาธิต  

“พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  

 

8.  โครงการบริการวิชาการ STLC Conversation Course 2/2018  

 ฝ่ายศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องการ

สนับสนุน พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เพ่ือช่วยส่งเสริมศักยภาพ

ทางด้านภาษา และเพ่ิมความเชื่อมั่นในตนเองยิ่งขึ้นในการสื่อสารสนทนากับชาวต่างชาติ และสามารถน าสิ่งที่ได้

เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์และต่อยอดในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้  

 ฝ่ายศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการ

บริการวิชาการ STLC Conversation Course 2/2018 จากนักเรียนที่สนใจ จ านวน 58 คน ระหว่างวันที่  16 

ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ฝ่ายศูนยพั์ฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต  

“พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
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9.  โครงการบริการวิชาการ Extra Study 2/2018  

 ฝ่ายมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องการสนับสนุน พัฒนา

ทักษะกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองอย่างแท้จริง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสัมพันธ์

ในกลุ่มระหว่างอาจารย์และเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน 

 ฝ่ายมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดโครงการบริการวิชาการ 

Extra Study 2/2018 จากนักเรียนที่สนใจ จ านวน 80 คน ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 21 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องเรียนชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ รองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงษ์ โรงเรียน

สาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  

 

10.  โครงการบริการวิชาการ STLC Summer Kid 2019  

 ฝ่ายศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องการ

สนับสนุน พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เพ่ือช่วยส่งเสริมศักยภาพ

ทางด้านภาษา และเพ่ิมความเชื่อมั่นในตนเองยิ่งขึ้นในการสื่อสารสนทนากับชาวต่างชาติ และสามารถน าสิ่งที่ได้

เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์และต่อยอดในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้  

 ฝ่ายศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัด

โครงการบริการวิชาการ STLC Summer Kid 2019 จากนักเรียนที่สนใจ จ านวน 20 คน ระหว่างวันที่ 1 – 30 

เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ฝ่ายศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  

 

11.  โครงการบริการวิชาการ Study Kids Summer 2019  

 ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องการส่งเสริม สนับสนุน

โครงการบริการวิชาการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ภาคฤดูร้อน เพ่ือเป็นทางเลือกทั้งของผู้ปกครองและนักเรียนใน

การเตรียมความพร้อมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เสริมวิชาความรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเสริมกิจกรรมต่างๆ 

ให้กับนักเรียน 

 ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดโครงการบริการ

วิชาการ Study Kids Summer 2019  จากนักเรียนที่สนใจ จ านวน 258 คน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 3 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารเรียนฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  
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12.  โครงการบริการวิชาการ Summer Camps for Kids 2562  

 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องการส่งเสริม สนับสนุน

โครงการบริการวิชาการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความคุ้นเคยกับครูและเพ่ือนใหม่ โดยมีการจัดการ

เรียนการสอนให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ฝึกพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เช่น พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการ

ทางด้านสังคม พัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ พัฒนาการด้านสติปัญญา 

 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดโครงการบริการวิชาการ 

Summer Camps for Kids 2562 จากนักเรียนที่สนใจ จ านวน 109 คน ระหว่างวันที่  1 เมษายน – 3 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารพิบูลสุข 1 – 2 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  
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การด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 

 นักเรียนของโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เยาวชน เพ่ือฝึกฝนทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ อันจะน ามาซึ่งความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น ประเทศ 

1 นายวีรภัทร เกียรติขจรพันธุ์ ม.6 แคนาดา 

2 นางสาวธนภรณ์ มงคลจิตตานนท ์ ม.4 สหรัฐอเมริกา 

3 นางสาวศุภิสรา พุ่มพวง ม.5 สหรัฐอเมริกา 

4 นางสาวนภัสสร อ่ิมฤทัย ม.6 สหรัฐอเมริกา 

5 นายออมสิน เพ่งจิตต์ ม.6 แคนาดา 

6 นางสาวพรชนก ประสงค์ศิลป์ ม.5 สหรัฐอเมริกา 

7 นางสาวนฤพร วรรธนรียชาติ ม.6 สหรัฐอเมริกา 
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การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

1. โครงการค่ายพุทธศาสน์ ม.1 รุ่นที่ 21  
  เมื่อวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ได้จัดโครงการค่ายพุทธศาสน์ ม.1 รุ่นที่ 21 ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จ.ชลบุรี ให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และสามารถน า
หลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.  โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา  
  เมื่อวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการแห่เทียนจ าน า
พรรษา ณ บริเวณตลาดหนองมน และถวายเทียนพรรษา ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ ต าบลบ้านสวน  
บริเวณรอบตลาดหนองมน และวัดเก่าโบราณ  ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
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3.  โครงการบ าเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช รัชกาลที่ 9  
  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ได้จัดโครงการบ าเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพ่ือจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัด
โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดราษฎร์ศรัทธา (วัดท้ายดอน) 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ตรงสามารถน ามาปรับใช้
ในการด ารงชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
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5.  โครงการสังคมวัฒนธรรมสัญจร ภาคเหนือ 

  เมื่อวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จัดโครงการสังคมวัฒนธรรมสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้เเก่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เพ่ือศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดของ
ภาคเหนือ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. โครงการเสริมสิริมงคลรับปีพุทธศักราช 2562 
 เมือ่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  
จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง เพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงามเสริมสร้างความสามัคคีในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนา  ณ ลานรมณีย์ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน 
ร่วมท าบุญกันอย่างเนืองเเน่น 
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7.  โครงการท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง 

  เมือ่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  
จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ณ โถงอาคารฉลองราชย์ 
50 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมท าบุญกันอย่างเนืองเเน่น 
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การด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 

 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการเพ่ือการ
พัฒนาด้านวิชาการแก่คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     1. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การสรุปผลการปฏิบัติงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปี พ.ศ. 2561”      

          เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนได้จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การ
สรุปผลการปฏิบัติงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจ าปี พ.ศ. 2561”   ให้กับผู้บริหารและ
บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่และโครงการอาหารเพ่ือสวัสดิการ จ านวน 30 คน ณ บ้านเรือ รีสอร์ท & โฮมสเตย์ 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรและสรุปผล
การด าเนินงานและเตรียมความพร้อมประจ าปี 2561 
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 2. โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรประจ าปี 2562     
          เมื่อวันที่ 19 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนได้จัดโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของ

บุคลากรประจ าปี 2562 ให้กับบุคลากรโรงเรียนสาธิต จ านวน 202 คน ณ โรงเรียนสาธิต   “พิบูลบ าเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรและ
สรุปผลการด าเนินงานและเตรียมความพร้อมประจ าปี 2561 

ฝ่ายประถมศึกษา    จ านวน 50 คน 
ฝ่ายมัธยมศึกษา    จ านวน  79 คน 
ฝ่ายปฐมวัย    จ านวน 19 คน 
ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 13 คน 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  จ านวน 40 คน 
   รวม  จ านวน 201 คน 

1.  
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3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผนการปฏิบัติงานส าหรับทีมบริหาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561”     

          เมื่อวันที่ 2 – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การวางแผนการปฏิบัติงานส าหรับทีมบริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ให้กับทีมบริหารโรงเรียน
สาธิต จ านวน 53 คน ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ร่วมกันของบุคลากรและสรุปผลการด าเนินงานและเตรียมความพร้อมประจ าปี 2562 
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4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษารูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย”     

          เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การวางแผนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระดับ
ปฐมวัย”  ให้กับอาจารย์ฝ่ายปฐมวัย จ านวน 25 คน ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพ่ือสร้างแรงจูงใจใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรและสรุปผลการด าเนินงานและเตรียมความพร้อมประจ าปี 2562 
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