




	 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขต

ก�าแพงแสน	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา	 มีเอกลักษณ์	 คือ

เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ระดับอุดมศึกษา	 และ

ฝกประสบการณ์วิชาชีพครูและอัตลักษณ์	 คือ	 “มุ ่งมั่นศึกษา

กล้าแสดงออก”

	 ความส�าเร็จของผู ้ เรียนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการจัด

การศึกษา	 ซึ่งเป็นภารกิจที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนท่ีจะร่วม

กันประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย	 ทุกงาน	 เพื่อให้ผู้เรียนประสบ

ความส�าเรจ็ในด้านการศกึษาทกัษะชวีติ	อนัจะเป็นประโยชน์ต่อสงัคม

และประเทศชาติ

	 รายงานประจ�าป ีเป ็นรายงานสรุปการด�าเนินงานใน

ปีการศึกษา	 2560	 ซึ่งได้ด�าเนินตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	 และพันธกิจ

ของโรงเรยีนในเรือ่งของการศกึษา	การจดัการเรยีนการสอน	งานวจิยั

และบริการวิชาการ	 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 ตลอดจน

การบริหารด้านกายภาพ	 อาคารสถานที่	 เพื่ออ�านวยความสะดวก

ส�าหรับคณาจารย์	 และบุคลากรทุกคน	 ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะกรรมการ

สถานศึกษา	กรรมการสมาคมผูป้กครองและคร	ูคณาจารย์	เจ้าหน้าที่	

บุคลากรและผู้ปกครองทุกท่าน	 ที่ได้มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งใน

การพฒันาโรงเรยีน	“สาธติเกษตร	ก�าแพงแสน”	ให้ประสบความส�าเร็จ

ในระดับต่าง	ๆ	ตามที่รายงานไว้ให้ทราบทั่วกัน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์	อุดมศรี)

ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตก�าแพงแสน		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา



ค�ำน�ำ

  

	 การจัดท�ารายงานประจ�าปีของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตก�าแพงแสน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา	 ซ่ึงเป็นหัวใจ

ของการพฒันา	รายงานประจ�าปีฉบบันี	้จดัท�าขึน้เพ่ือเป็นการรายงานผลการด�าเนนิงานในรอบปี	2560	โดยสาระ

ส�าคัญของรายงาน	 ได้แสดงถึงประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน	 วิสัยทัศน์	ปณิธาน	 เป้าหมาย 

และวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และคณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์	และพันธกิจของโรงเรียน	ในเรื่องของการศึกษา	การจัดการเรียนการสอน	งานวิจัยและบริการ

วิชาการ	 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 ตลอดจนการบริหารด้านกายภาพ	 อาคารสถานที่	 เพื่ออ�านวย 

ความสะดวกส�าหรับคณาจารย์	และบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ดังนั้นความส�าเร็จของผู้เรียน	จึงเป็นเป้าหมายสูงสุดในการจัดการศึกษา	ซึ่งเป็นภารกิจที่คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนจะร่วมกันประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย	 ทุกงานเพื่อให้ผู้เรียนประสบความส�าเร็จในด้าน 

การศกึษา	ทกัษะชวีติอนัจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ	ซ่ึงรายงานฉบบันีจ้ะเป็นส่ิงสะท้อนให้เหน็ถงึ

กิจกรรม	โครงการที่โรงเรียนได้ปฏิบัติตลอดระยะเวลา	1	ปี		อีกทั้งได้รวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์	สรุปแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่รัฐก�าหนดไว้

คณะผู้จัดท�า

สิงหาคม	2561
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โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560 2

ประวัติและควำมเปนมำ

	 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มีโครงการขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้ึน	 ณ	 วิทยาเขต

ก�าแพงแสน	 อ�าเภอก�าแพงแสน	 จังหวัดนครปฐม	 เพ่ือเป็นแหล่งผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท

และปริญญาเอก	 ในสาขาวิชาการเกษตรและอื่น	 ๆ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จึงก�าหนดเปดใช้วิทยาเขต

ก�าแพงแสน	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.2522	เป็นต้นมา	โดยมีคณะต่าง	ๆ	เริ่มเปดด�าเนินการ	คือ	คณะเกษตร

คณะสัตวแพทยศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์	และบัณฑิตวิทยาลัย

	 ในปี	 พ.ศ.2523	 ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายที่จะเปดด�าเนินการโรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน	เพื่อจะได้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

และเป็นการส่งเสริมขยายงานทางด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในชุมชนด้วย	 ฉะนั้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จึงได้อนุมัติให้เปดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น	ณ	 วิทยาเขต

ก�าแพงแสน	 ตั้งแต่วันที่	 15	 กรกฎาคม	 2523	 โดยให้คณะศึกษาศาสตร์เป็นฝ่ายรับผิดชอบในการจัดด�าเนิน

การเรียนการสอน	 ดังน้ันคณะศึกษาศาสตร์จึงวางเป้าหมายที่จะให้โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ	 วิทยาเขตก�าแพงแสน

เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาท่ีจะท�าการวิจัยการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตชนบท

ไปพร้อมกับการทดลองจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถฐานและการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนด้วย

	 เมื่อคณะศึกษาศาสตร์ได้รับค�าสั่งให้ด�าเนินการเปดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาขึ้นที่วิทยาเขต

ก�าแพงแสน	ในปี	พ.ศ.	2523	นั้น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รุ่ง	 เจนจิต	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	จึงได้ขออนุมัติ

จากมหาวิทยาลัย	 เพื่อให้อาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์มาปฏิบัติราชการประจ�าที่โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ	

วิทยาเขตก�าแพงแสน	ในระยะแรกมีทั้งหมด	11	ท่าน	เพื่อเตรียมการก่อนเปดการเรียนการสอนโดยมอบหมายให้

อาจารย์อุดร	รัตนภักดิ์	ปฏิบัติราชการในหน้าที่แทนอาจารย์ใหญ่	และอาจารย์อีก	10	ท่าน	คือ	อาจารย์วังสรรค์		

สุฉันทบุตร,	 อาจารย์ธาตรี	 	 แตงเท่ียง,	 อาจารย์นิตยา	 สอนอาจ,	 	 อาจารย์พงษ์ศิริ	 	 พานิช,	 อาจารย์โรจน์วงษ์		

นุชสุวรรณ,	อาจารย์ปัทมา		โอสถเสน,	อาจารย์สุนารี		หวังไพบูลย์กิจ,	อาจารย์สิทธิศักดิ์	นิรทัย,	อาจารย์อรวรรณ์	

พึ่งงาม	และอาจารย์สมเกียรติ		ศรีอนันตคม

	 ปี	 พ.ศ.2523	 โรงเรียนได้เปดด�าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่	 1-3	 มีนักเรียน

12	คน	โดยวางวัตถุประสงค์ของโรงเรียนดังนี้

	 1.	 เพือ่พฒันาการศกึษา	วจิยั	และทดลองทฤษฎทีางการศกึษา	และจิตวทิยาการศกึษาทีเ่หมาะสมส�าหรบั

เขตพื้นที่ชนบท	เพื่อการพัฒนาการศึกษาชนบท

	 2.	 เพื่อการทดลอง	 วิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการพัฒนาอาชีพ

แขนงต่าง	ๆ	ให้สอดคล้องกับพื้นภูมิประเทศ

	 3.	 เพื่อเป็นแหล่งสาธิตและเผยแพร่ผลงานการศึกษา	เพื่อการพัฒนาการศึกษาชนบทให้มีประสิทธิภาพ	

และจะเป็นโรงเรียนที่เป็นพี่เลี้ยงส�าหรับโรงเรียนในชนบทในพื้นที่ใกล้เคียง

	 4.	 เพื่อเป็นสถานที่ส�าหรับฝกปฏิบัติงานของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ในการฝกปฏิบัติงานครู	 ฝกหัด

การสอนทดลองวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการเรียนการสอนตามหลักวิชา

	 5.	 เพือ่เป็นสถานทีส่�าหรบักลุบตุร	กลุธดิา	ในท้องทีช่นบททีจ่ะศกึษาเล่าเรยีนตามระดบัความสามารถทาง

สติปัญญา	ความถนดั	และความสนใจ	ซึง่จะเป็นการพฒันาบคุคลในชนบทให้เป็นพลเมอืงทีม่คีณุภาพ	พร้อมทีจ่ะน�า

ความรู้	ความคิด	ความเข้าใจในการแก้ปัญหา	เพื่อเสริมสร้างชีวิตและสังคมให้ดีขึ้นอันเป็นรากฐานของพลเมืองดี



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
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	 4.	 อาจารย์ยุทธพร	 แก้ววิเชียร	 กศ.บ.

	 5.	 อาจารย์สมถวิล	 ธนะโสภณ	 อ.บ.,	M.S.,	Ed.D.		(Oklahoma	State	U.)

	 6.	 อาจารย์สุนันท์	 สังข์อ่อง		 กศ.บ.,	M.S.		(Florida	State	U.)

	 7.	 อาจารย์สมมารถ	 ชื่นอิ่ม	 	 วน.บ.,	M.S.		(Utah	State	U.)

	 8.			อาจารย์พัวพันธุ์	 ทองหยด	 ค.บ.,	M.Ed.		(U.	of	Hawaii)

	 9.	 อาจารย์ยุพา	 	 นันทะไชย	 ค.บ.		(เกียรตินิยม),	ค.ม.

	 ปี	พ.ศ.	2532	 โรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่	1-6	และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-6

	 ปี	พ.ศ.	2534	 ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ให้จัดการเรียนการสอน

ระดับอนุบาลศึกษาเพิ่มขึ้น	

	 ปี	พ.ศ.	2546	 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้อนมุติัให้เปลีย่นชือ่โรงเรยีนจากเดิมมาเป็นโรงเรยีนสาธติ

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตก�าแพงแสน	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา	 (Kasetsart	 University	

Laboratory	School,	Kamphaeng	Saen	Campus,		Educational	Research	and	Development	Center)	

โดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร์

	 ปี	พ.ศ.	2554	 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ให้ด�าเนินการจัด

การเรยีนการสอนหลกัสตูรห้องเรยีนวทิยาศาสตร์ในโรงเรียน	ในระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	โดยการสนบัสนนุ

ของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีในการก�ากบัดูแลของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์		วทิยาเขตก�าแพงแสน

	 ปี	พ.ศ.	2555	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้อนุมัติให้โรงเรียนด�าเนินงานโครงการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ		(English	Program)

	 ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตก�าแพงแสน	 จึงมีการจัดการเรียน

การสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่	 1	 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 จ�านวน	 52	ห้องเรียน	คณาจารย์	 93	ท่านและ

นักเรียน	1,753	คน
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ตรำสัญลักษณ์

รูปพระพิรุณทรงนาคอยู่ภายในวงกลมซึ่งล้อมรอบด้วยกลีบบัว

สีประจ�ำโรงเรียน
เขียว	-	ม่วง

ดอกไม้ประจ�ำโรงเรียน
ดอกอินทนิล

ค�ำขวัญ
การจัดการเรียนการสอนตามสมรรถฐาน	ปฏิบัติการวิจัย	ก้าวน�าไกลด้านวิชาการ

ปรัชญำ
สุวิชาโนภว�โหติ	-		ผู้มีความรู้ดี		เป็นผู้เจริญ

อัตลักษณ์
มุ่งมั่นศึกษา		กล้าแสดงออก

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้	มุ่งสู่ระดับอุดมศึกษา	และฝกประสบการณ์วิชาชีพครู
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ปณิธำน  (Resolution)
 
	 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตก�าแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
มุ่งให้การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดการศึกษาเพื่อเป็นทางให้เด็กและเยาวชนได้
มีโอกาส	พัฒนาความรู้อันน�าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	ควบคู่ไปกับการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
ต้องการ	โดยเน้นทักษะกระบวนการการเรียนรู้	การฝกปฏิบัติให้เกิดการคิดเป็น	ท�าเป็น	แก้ปัญหาได้	โดยมีนิสัย
รักการอ่าน		และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

วิสัยทัศน์  (Vision)

	 จัดการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้	 มุ่งสู่สถาบันอุดมศึกษา	 โดยมีความ
เป็นผู้น�าด�ารงคุณธรรมตามที่สังคมต้องการ

พันธกิจ  (Mission)

	 1.	 บริหารองค์กรและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
	 2.	 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
	 3.	 พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
	 4.	 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด	 การใช้เทคโนโลยี	 และภูมิปัญญาใน
มหาวิทยาลัย
	 5.	 พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งฝกประสบการณ์วิชาชีพครู	 สนับสนุนกระบวนการวิจัย	 ตามพันธกิจของ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
	 6.	 ส่งเสริมนักเรียนระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้ง	4	ด้าน	ให้เหมาะสมตามวัย
	 7.	 พฒันานักเรยีนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้เกดิองค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	เทคโนโลยี	
ทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร	และทักษะที่จ�าเป็นตามหลักสูตร
	 8.	 ปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม	และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน	 เพื่อเป็นผู้น�าที่ดี	 มีความคิด
สร้างสรรค์	เป็นพลโลกที่มีคุณภาพ
	 9.	 ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีสุขภาวะที่ดี	และมีสุนทรียภาพ	ด�ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

เปำหมำย  (Goal)

	 1.	 บริหารองค์กรและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
	 2.	 หลกัสตูรมมีาตรฐานสากล	โดยเน้นจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริม	กระบวนการคดิ	การใช้เทคโนโลยี
และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ	ตลอดจนภูมิปัญญาในมหาวิทยาลัย
	 3.	 สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ
	 4.	 เป็นศูนย์กลางความรู้ทางการศึกษาและแหล่งฝกประสบการณ์วิชาชีพครู
	 5.	 คณาจารย์และบุคลากรมีมาตรฐานวิชาชีพ	และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
	 6.	 นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง	4	ด้าน	เหมาะสมตามวัย
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	 7.	 นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	เทคโนโลยี	ทักษะ
ทางภาษาเพื่อการสื่อสาร	และทักษะที่จ�าเป็นตามหลักสูตร
	 8.	 นักเรียนมีสุขภาวะ		และสุนทรียภาพที่ดี	สามารถด�ารงตนได้ในสังคมอย่างมีความสุข
	 9.	 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์		มีคุณธรรม		จริยธรรม		และท�านุบ�ารุงศาสนา		ศิลปวัฒนธรรม
	 10.	ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ยุทธศำสตร์ (strategic)
 
ยุทธศำสตร์ของโรงเรียนดังนี้
 1. ยุทธศำสตร์ที่ 1	 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง		
 เปำประสงค์
	 -	 บรหิารองค์กรและทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ	และใช้ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน	
	 	 เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
 2. ยุทธศำสตร์ที่ 2	 พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
 เปำประสงค์
	 -	 คณาจารย์และบุคลากรมีมาตรฐานวิชาชีพ	เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
 3. ยุทธศำสตร์ที่ 3	 เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นแหล่งฝกประสบการณ์วิชาชีพครู
 เปำประสงค์
	 -	 หลักสูตรมีมาตรฐานสากล	โดยเน้นจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม	กระบวนการคิดการใช้เทคโนโลยี
	 	 และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ	ตลอดจนภูมิปัญญาในมหาวิทยาลัย	
	 -	 สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ	
	 -	 เป็นศูนย์กลางความรู้ทางการศึกษาและแหล่งฝกประสบการณ์วิชาชีพครู
 4. ยุทธศำสตร์ที่ 4	 สิ่งเสริมนักเรียนระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้ง	4	ด้าน	สมวัย
 เปำประสงค์
	 -	 นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง	4	ด้าน	ให้เหมาะสมตามวัย
 5. ยุทธศำสตร์ที่ 5	 พัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้อง	ตามหลักสูตร
 เปำประสงค์
	 -	 นกัเรยีนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานมอีงค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	เทคโนโลยทีกัษะทาง
	 	 ภาษาเพื่อการสื่อสารและทักษะที่จ�าเป็นตามหลักสูตร
 6.  ยุทธศำสตร์ที่ 6	ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์	เพื่อเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ	
 เปำประสงค์
	 -	 นักเรียนมีสุขภาวะ	และสุนทรียภาพที่ดี	สามารถด�ารงตนได้ในสังคมอย่างมีความสุข	
	 -	 นกัเรยีนมพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์	มคีณุธรรม	จรยิธรรม	และท�านบุ�ารงุศาสนา	ศลิปวฒันธรรม	ด�ารงตน
	 	 อย่างมีความสุข
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ท�ำเนียบอำจำรย์ใหญ่/ผู้อ�ำนวยกำร

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน		โรงเรียนมีผู้บริหารในต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่/ผู้อ�านวยการ	ดังนี้
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คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

	 รองอธิการบดีวิทยาเขตก�าแพงแสน	 ที่ปรึกษา

	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	 ที่ปรึกษา

	 รศ.อุดร	 รัตนภักดิ์	 ที่ปรึกษา

	 รศ.ดร.วินัย	 พูลศรี	 ประธานกรรมการ

	 รศ.ดร.ยงยุทธ	 โอสถสภา	 รองประธานกรรมการ

	 ผศ.ดร.ชวลิต	 ฮงประยูร	 กรรมการ

	 ดร.ยิ่ง	 กีรติบูรณะ	 กรรมการ

	 นายวิโรจน์	 ทองสุพรรณ	 กรรมการ

	 นางจิตรา	 อมรชัยยาพิทักษ์	 กรรมการ

	 ผศ.นสพ.ดร.วรกิจ	 เชิดชูธรรม	 กรรมการ

	 นางนิพาภรณ์	 คงบางพระ	 กรรมการ

	 นางสาวสุมาลี	 ก�าแหงกุล	 กรรมการ

	 พ.ต.อ.เด่นชัย	 อินทร์จักร์	 กรรมการ

	 นายทรงศักดิ์	 โชตินิติวัฒน์	 กรรมการ

	 พระครูปลัดประเวศ	 ธมมฺวิริโย	 กรรมการ

	 พระอธิการเอกกุญชร	 อุชุจาโล	 กรรมการ

	 ผศ.ณชพงศ์	 อุดมศรี	 กรรมการและเลขานุการ

	 ผศ.พงษ์ศิริ	 เลาหสุรโยธิน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 ผศ.ณุภัทรณีย์	 สุขุมะ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมกำรสมำคมผู้ปกครองและครู

	 นายนพเมศฐ์		 จิตติเจริญฤทธิ์	 นายกสมาคมฯ

	 ร.ต.เฉลียว				 ชูเจริญ	 อุปนายก

	 นายพีระวัฒน์	 ค้าธัญเอกมงคล	 อุปนายก

	 ผศ.ณชพงศ์		 อุดมศรี	 กรรมการฝ่ายประสานงาน

	 นายนพดล	 รุผักชี	 นายทะเบียน

	 ดร.ทศพล	 บุญธรรม	 กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน

	 นางอัญชลี	 สุขวัฒนาสินิทธิ์	 กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

	 ผศ.อุทัยวรรณ	 แสงเสถียร	 กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายเหรัญญิก
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	 นายธัชกฤต	 ธนรุ่งเจริญกิจ	 กรรมการฝ่ายปฏิคม

	 นางจินตนา	 อ่อนศิริ	 กรรมการฝ่ายการศึกษา

	 ผศ.พงษ์ศิริ	 เลาหสุรโยธิน	 กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายการศึกษา

	 นางสมิตานัน	 ว่องกิตติกูล	 กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

	 ผศ.ทัศนีย์	 จินตพิทักษ์กุล	 กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการ

	 นายแสนคุณ	 คูวัชระเจริญ	 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

	 นางนันท์นิชา	 สมบุญ	 กรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

	 นายยงยุทธ	 เอียดคง	 กรรมการฝ่ายจัดหารายได้

	 นางวิจิตรา	 ษ.สุนทรนิรัตน์	 กรรมการฝ่ายจัดหารายได้

	 นางอรดี	 ธนันติศากุล	 กรรมการกลาง

	 น.ต.หญิงธัญกานต์	 ทองมี	 กรรมการกลาง

	 ผศ.สานิตย์	 รัศมี	 กรรมการกลาง

	 ผศ.ภูมิพัฒน์	 ธนัชญาอิศม์เดช	 กรรมการกลาง

	 นายปวีณ	 เกิดเปรมเวส	 กรรมการกลาง

	 นายวิภพ	 เติมคุณานนท์	 กรรมการกลาง

	 นายไชยพงศ์	 โชคด�ารงสุข	 กรรมการกลาง

	 นายธนิต	 วนิชกุลพิทักษ์	 กรรมการกลาง

	 นายวีระยุทธ	 ว่องกิตติกูล	 กรรมการกลาง

	 นางผกามาส	 เล้าอรุณ	 กรรมการกลาง

	 นายสุรเชษฐ์	 คงหมวก	 กรรมการกลาง

	 นางเตือนจิตต์	 จิ๋วหนองโพธิ์	 กรรมการกลาง

	 นายวิชชุ	 เชิญศิริ	 กรรมการกลาง

	 นายสมพงษ์	 ทองขาว	 กรรมการกลาง

	 นายโกมล	 อ่อนศิริ	 กรรมการและเลขานุการ

	 นางภัทรานิษฐ์	 ศรีมงคล	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 นายวุฒินันท์	 ไอยราพัฒนา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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โครงสร้ำงคณะผู้บริหำรโรงเรียน

คณะผู้บริหำรโรงเรียน
	 ผู้อ�านวยการ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์		อุดมศรี
	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.แสงเดือน		เจริญฉิม
	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สานิตย์		รัศมี
	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ			 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รุจิราพร		รามศิริ
											รองผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิพัฒน์		ธนัชญาอิศม์เดช
	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วสันต์		เดือนแจ้ง	
	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการระดับการศึกษาปฐมวัย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อ�าพร		ขุนเนียม
	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการระดับประถมศึกษา	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลาภรณ์		จันทร์ขามเรียน
	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการระดับมัธยมศึกษา	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ		แสงเสถียร
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา		ปีการศึกษา	2559

การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	:	ปฐมวัย

ระดับคุณภำพ  

	 1	หมายถึง		ระดับ		ปรับปรุง	 	 2		หมายถึง		ระดับ		พอใช้					

	 3	หมายถึง		ระดับ		ดี		 	 	 4		หมายถึง		ระดับ		ดีมาก			

	 5	หมายถึง		ระดับ		ดีเยี่ยม

ผลกำรประเมิน

5 ด้ำน

11 มำตรฐำน

51 ตัวบ่งชี้

ระดับ	5	ดีเยี่ยม

ระดับ	2	พอใช้

ระดับ	4	ดีมาก

ระดับ	1	ปรับปรุง

ระดับ	3	ดี

ระดับคุณภำพ

1. บันทึกรำยละเอียดของหลักฐำน/ผลงำนเชิงประจักษ์

2. จุดเด่น

	 2.1	 โรงเรยีนมคีวามพร้อมในเรือ่งของแหล่งเรียนรู้และบคุลากรทีเ่พียงพอในการส่งเสริมพัฒนาของ

	 	 ผู้เรียน

	 2.2	 ความพร้อมทางด้านสื่อ	อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน

3. จุดควรพัฒนำ

	 3.1	 ปรับเวลาในการรับประทานอาหารกลางวันโดยเฉพาะกับอนุบาล	 1	 ซึ่งผู้เรียนอาจจะหิวและ

	 	 ต้องใช้เวลาในการรับประทานอาหารมากกว่าชั้นอื่นๆ	

	 3.2	 ควรจัดให้ห้องสุขาภายในห้องเรียน

4. ข้อเสนอแนะ

	 4.1	 ควรจดักจิกรรมให้ผูเ้รยีนได้ออกก�าลงักายจนเป็นนสิยัเพือ่แก้ปัญหาผูเ้รยีนทีม่นี�า้หนกัเกนิเกณฑ์

	 	 และส่งเสริมการเจริญเติบโตของผู้เรียนโดยทั่วไป

	 4.2	 ควรจัดให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อน�าสู ่การพัฒนาผู ้เรียนให้ทันต่อการ

	 	 เปลี่ยนแปลง

	 4.3	 ควรมีโครงการพัฒนาผู้สอน	พี่เลี้ยง	เพื่อส่งเสริมความรู้	ความสามารถในการจัดกิจกรรมให้ทัน

	 	 ต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร
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มำตรฐำนที่ 1

คุณภำพของผู้เรียน
ระดับ	4	ดีเยี่ยม
ระดับ	2	พอใช้

ระดับ	3	ดี
ระดับ	1	ปรับปรุง

ระดับคุณภำพ

1. บันทึกรำยละเอียดของหลักฐำน/ผลงำนเชิงประจักษ์
	 เอกสาร	SAR	มีความละเอียด	ชัดเจน	และกะทัดรัด
2. จุดเด่น
	 	 2.1	 โรงเรียนมีโครงการเพื่อการส่งเสริมคุณภาพนักเรียนได้อย่างครอบคลุมและแก้ปัญหาได้ตรง
	 	 	 ประเด็น
	 	 2.2	 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย	สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
	 	 2.3	 โรงเรียนมีบุคลากรที่เพียงพอและมีวุฒิตรงตามวิชาเอกท�าให้ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
	 	 2.4	 โรงเรียนก�าหนดนโยบายท่ีชัดเจน	 มีโครงการรองรับระบบการติดตาม	 ตรวจสอบเป็นไปตามที่
	 	 	 ก�าหนด
3. จุดที่ควรพัฒนำ
	 	 3.1	 ด้านผลสัมฤทธิ์	
	 	 	 1.	 ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	 คณิตศาสตร์และ
	 	 	 	 วิทยาศาสตร์ท่ีมีแนวโน้มว่าผลสัมฤทธิ์จะลดลง	 รวมถึงใช้สารสนเทศทุกด้านในการก�าหนด
	 	 	 	 แนวทางการพัฒนา
	 	 	 2.	 ควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้พร้อมทั้งบูรณาการด้านคุณธรรม	 จริยธรรม
	 	 	 	 ในการใช้เทคโนโลยีอันจะน�าไปสู่ทักษะชีวิตที่เข้มแข็ง
	 	 3.2	 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
	 	 	 1.	 ควรส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนท�างานเป็นทมีเพือ่ฝกทกัษะการเป็นผูน้�า	ผูต้ามทีดี่	ปลกูฝังคณุลกัษณะ
	 	 	 	 ความเป็นไทย	การน้อมน�าหลกัของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่สูก่ารด�ารงชวีติอย่างแท้จรงิ
	 	 	 2.	 การใช้ภาษาในหมู่เพื่อน	โดยเฉพาะมัธยมให้มีความสุภาพและเหมาะสมกับกาลเทศะ
4. ข้อเสนอแนะ
	 	 4.1	 ความให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมในลักษะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 (Professional
	 	 	 Learning	Community	:	PLC)	เพือ่เตมิเตม็ความรู	้เทคนคิวธิกีารในการจดัการเรยีนรู	้(อาจารย์
	 	 	 ที่ปรึกษาชั้น	ม.4	ท�าอย่างไรนักเรียนจึงมีคุณลักษณะที่ดี)
	 	 4.2	 ควรน�าเรื่องของสาระท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดหน่วยการเรียนรู้	 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
	 	 	 มาตรฐานด้านการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
	 	 4.3	 ควรฝกผูเ้รยีนให้มทีกัษะในการท�างานเป็นกระบวนการ	มข้ัีนตอนมากข้ึน	(สังเกต	และสัมภาษณ์	
	 	 	 ผู้เรียนจากการท�ากิจกรรมท�าความสะอาดร่องน�้า	ถังขยะ)
	 	 4.4	 โรงเรยีนมคีวามพร้อมในเรือ่งแหล่งเรียนรู้	ดังนัน้จึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
	 	 	 ตนเองและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองให้ได้
	 	 4.5	 ฝกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะรอบด้านทั้งด้านความรู้	 ทักษะการท�างาน/ทักษะอาชีพ	 และทักษะ
	 	 	 ชีวิต	ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย	โดยเฉพาะด้านการมีวินัยและการมีจิตสาธารณะอย่าง
	 	 	 แท้จริง

แบบสรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
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มำตรฐำนที่ 2

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

  ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ระดับคุณภำพ

ระดับ	4	ดีเยี่ยม
ระดับ	2	พอใช้

1. บันทึกรำยละเอียดของหลักฐำน/ผลงำนเชิงประจักษ์
	 	 -
2. จุดเด่น 
	 	 2.1	 มีเป้าหมายเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากลตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	
	 	 	 (Education	Criteria	for	Performance	Excellence:	EdPEx)
3. จุดควรพัฒนำ
	 	 3.1	 ควรมีนโยบายในการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อป้องกันปัญหาสมองไหล
	 	 3.2	 ด้านแผนงานระบบยังไม่สอดคล้องกับภารกิจ	พันธกิจ	วิสัยทัศน์	ของโรงเรียน
	 	 3.3	 การประเมนิโครงการยงัไม่ตอบโจทย์ของวตัถปุระสงค์ของโครงการอย่างแท้จรงิ	ควรมเีครือ่งมอื
	 	 	 ทีม่ปีระสทิธภิาพในการวดัและประเมนิเพือ่ให้ผลทีไ่ด้ตามวตัถปุระสงค์ของโครงการอย่างแท้จรงิ
	 	 3.4	 ไม่มีการพัฒนาทางด้านวิชาการที่ชัดเจน
	 	 3.5	 โรงเรียนมีการท�างานท่ีแตกต่างไปจากโรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
	 	 	 ข้ันพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 ท่ัวไป	 เพราะโรงเรียนต้องจัดท�ามาตรฐานให้สอดคล้องกับต้นสังกัด	 คือ
	 	 	 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน	ในขณะ
	 	 	 เดยีวกนัต้องพฒันาระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบันโยบายของสังกดัฯ	ดังนัน้จึงต้องมี
	 	 	 กระบวนการในการบรหิารจดัการทีซ่บัซ้อนมากขึน้	ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องมนีโยบายแผนการท�างาน
	 	 	 ที่ชัดเจนและคลอบคลุม
	 	 3.6	 ให้มีการแจกแจงหลักในการบริหารของโรงเรียนคือหลักธรรมาภิบาลให้รอบด้านและครบถ้วน
	 	 	 ทั้ง	6	ด้าน
	 	 3.7	 ระบบสารสนเทศ	 ควรมีการจัดระบบการท�างานจากเอกสารเป็นงานระบบดิจิตอลและพัฒนา
	 	 	 ให้เป็นลักษณงานประจ�า
	 	 3.8	 มกีารสร้างเครือ่งมอืเพือ่อ�านวยความสะดวกในการจดัเกบ็ข้อมลูสารสนเทศและสามารถเรยีกดู
	 	 	 ข้อมูลสารสนเทศที่ทุกฝ่ายสามารถน�าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการในส่วนของฝ่ายนั้น	 ๆ	
	 	 	 อย่างสะดวกและรวดเร็ว
4. ข้อเสนอแนะ
	 	 4.1	 ควรปรับปรุงวิสัยทัศน์	พันธกิจ	เพราะเนื่องจากไม่สอดคล้องกับการท�างานจริงในปัจจุบัน

ระดับ	3	ดี
ระดับ	1	ปรับปรุง
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มำตรฐำนที่ 3

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเปนส�ำคัญ

ระดับ	4	ดีเยี่ยม
ระดับ	2	พอใช้

ระดับ	3	ดี
ระดับ	1	ปรับปรุง

ระดับคุณภำพ

1. บันทึกรำยละเอียดของหลักฐำน/ผลงำนเชิงประจักษ์
	 	 -
2. จุดเด่น
	 	 ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
3. จุดที่ควรพัฒนำ
	 	 3.1	 ส่งเสริมด้านนวัตกรรมการเรียน	การสอน	และวิจัย
	 	 3.2	 แผนพัฒนาบุคลากร	ให้มีการอบรมเพิ่มเติม
	 	 3.3	 มีการกระตุ้นการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
	 	 3.4	 แผนพฒันาบคุลากรด้านการศกึษาต่อภายใน	4	ปีให้มบีคุลากรทีจ่บการศกึษาระดับต�า่ในระดบั
	 	 	 ปริญญาโท
	 	 3.5	 พัฒนาด้าน	ภาษาอังกฤษ	คณิตศาสตร์	และวิทยาศาสตร์	อย่างมีเป้าหมาย
	 	 3.6	 ด้านบริการ		ให้มีวิทยากรจากชุมชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
	 	 3.7	 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส�านึกในการรักษาความสะอาดในโรงเรียน
4. ข้อเสนอแนะ
	 	 -

มำตรฐำน

มำตรฐำนที่ 4 ระบบประกันคุณภำพภำยในที่มี

  ประสิทธิผล

ระดับคุณภำพ

ระดับ	4	ดีเยี่ยม
ระดับ	2	พอใช้

1. บันทึกรำยละเอียดของหลักฐำน/ผลงำนเชิงประจักษ์
	 	 -
2. จุดเด่น 
	 	 2.1	 มีเป้าหมายเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากลตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	
	 	 	 (Education	Criteria	for	Performance	Excellence:	EdPEx)
3. จุดควรพัฒนำ
	 	 3.1	 ระบบการประเมินตนเอง	(SAR)	ยังขาดเรื่องติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมิน
	 	 3.2	 การท�างานยังไม่มีการตั้งค่าเป้าหมาย	ท�าให้ไม่ครบในกระบวนการ	PDCA
	 	 3.3	 ระบบสารสนเทศ	 ควรมีการจัดระบบการท�างานจากเอกสารเป็นงานระบบดิจิตอลและพัฒนา
	 	 	 ให้เป็นลักษะงานประจ�า
	 	 3.4	 มกีารสร้างเครือ่งมอืเพือ่อ�านวยความสะดวกในการจดัเกบ็ข้อมลูสารสนเทศและสามารถเรยีกดู
	 	 	 ข้อมูลสารสนเทศที่ทุกฝ่ายสามารถน�าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการในส่วนของฝ่ายนั้น	 ๆ	
	 	 	 อย่างสะดวกและรวดเร็ว
4. ข้อเสนอแนะ
	 	 -	 ควรมีระบบครบตามกระบวนการ	PDCA

ระดับ	3	ดี
ระดับ	1	ปรับปรุง



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560 62

ผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปกำรศึกษำ 2560

	 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตก�าแพงแสน	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ได้ด�าเนินการจัดหลักสูตร	 กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ให้มีความรู้	คุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	ดังนี้

พฤษภาคม 2560

 วันจันทรที่ 1 – วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 งานบริการแนะแนวจัดโครงการปฐมนิเทศสําหรับ

ผูปกครองและนักเรียนใหม ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการศึกษา
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วันจันทรที่ 1 – วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนจัดโครงการกลาธรรมนําตน

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ณ ยังโทน เฮ็ลปารค รีสอรทอําเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี   

วันอังคารที่ 2 – วันศุกรที่ 5 พฤษภาคม 2560 นักเรียนในโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/4

ไดเขารวมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร The Seventh SCiUS FORUM (SCiUS Forum 7th)    

ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน

วันอังคารที่ 2 – วันศุกรที่ 5 พฤษภาคม 2560 นักเรียนในโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/4

ไดเขารวมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร The Seventh SCiUS FORUM (SCiUS Forum 7th)    

ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน
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มิถุนายน  2560

วันศุกรที่ 2 – วันอาทิตยที่ 4 มิถุนายน 2560

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

ไดเขารวมงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

“สาธิตกาวลํ้า นวัตกรรมกาวไกล สรางคลื่นลูกใหม สูไทยแลนด 4.0”
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วันเสารที่ 17 มิถุนายน 2560

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

จัดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการครั้งที่ 1 การแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส

ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสนโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560รายงานประจําป 256065
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วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการพิธีไหวครูประจําปการศึกษา 2560

ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
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วันจันทรที่ 26 มิถุนายน 2560 – วันจันทรที่  24 กรกฎาคม 2560

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจัดโครงการวันภาษาไทย 

ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
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กรกฎาคม  2560

วันเสารที่ 1 กรกฎาคม 2560 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการอโยธยาศรีรามเทพนคร

ณ อุทยานประวัติศาสตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกรที่ 7 กรกฎาคม  2560

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการแหเทียนจํานําพรรษา

ณ วัดประชาราษฎรบํารุง (วัดรางหมัน) ตําบลรางพิกุล อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

วันศุกรที่ 7 กรกฎาคม  2560

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการแหเทียนจํานําพรรษา

ณ วัดประชาราษฎรบํารุง (วัดรางหมัน) ตําบลรางพิกุล อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 256069

วันจันทรที่ 17 กรกฎาคม 2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางดานการประกันคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559” ในโครงการสัมมนาอาจารยและบุคลากร

เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา (8 องคประกอบ)” ในโครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ประจําปการศึกษา 2559

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา (8 องคประกอบ)” ในโครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ประจําปการศึกษา 2559



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560 70

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การจัดทําโครงการและแผนการสอนกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชกระบวนการ PDCA”

ในโครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในโรงเรียนตามแนว PDCA

วันศุกรที่ 21 – วันอาทิตยที่ 23 กรกฎาคม 2560

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจัดโครงการคายภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ณ บานฟาใสรีสอรท อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

วันศุกรที่ 21 – วันอาทิตยที่ 23 กรกฎาคม 2560

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจัดโครงการคายภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ณ บานฟาใสรีสอรท อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 256071

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการทําบุญครบรอบ 37 ปการสถาปนาโรงเรียน และ

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560 72

วันจันทรที่ 31 กรกฎาคม 2560 – วันศุกรที่ 4 สิงหาคม 2560

งานหองสมุด ฝายแผนงานและสารสนเทศ  จัดโครงการสัปดาหหองสมุด

ณ  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

สิงหาคม  2560

วันอังคารที่  1 สิงหาคม  2560 

ฝายวิชาการจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักเรียนเพื่อชื่นชมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  

ความประพฤติดีเดน สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน ณ อาคารอเนกประสงค 

สิงหาคม  2560

วันอังคารที่  1 สิงหาคม  2560 

ฝายวิชาการจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักเรียนเพื่อชื่นชมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  

ความประพฤติดีเดน สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน ณ อาคารอเนกประสงค 



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 256073 โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสนโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 งานการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการดรุณธรรม

โดยพานักเรียนระดับอนุบาลไปทําบุญตักบาตร ฟงเทศนฟงธรรม ทอดผาปา

ณ วัดดอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560 74

วันเสารที่ 5 สิงหาคม 2560

สมาคมผูปกครองและครูรวมกับโรงเรียนสาธิตเกษตร ฯ กําแพงแสน จัดแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 3

ณ เดอะไพรเวซี่ บีช รีสอรทแอนดสปา ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธณ เดอะไพรเวซี่ บีช รีสอรทแอนดสปา ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 256075

วันอังคารที่ 8 – วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม  2560

งานบริการแนะแนวและเด็กพิเศษ จัดโครงการศิษย – ลูก ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560

ใหผูปกครองและอาจารยไดปรึกษาหารือ ทําความเขาใจกันเพื่อลูกและศิษย

ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560 76

วันศุกรที่ 11 สิงหาคม 2560

งานกิจกรรมนักเรียน ฝายกิจการนักเรียน จัดโครงการวันแมแหงชาติ

ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

วันศุกรที่ 11 สิงหาคม 2560

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จัดโครงการวันวิทยาศาสตร

ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

วันศุกรที่ 11 สิงหาคม 2560

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จัดโครงการวันวิทยาศาสตร

ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 256077

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม  2560

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการไหวครูดนตรี-นาฏศิลปไทย

ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนา



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560 78

วันศุกรที่ 18 สิงหาคม 2560

ระดับการศึกษาปฐมวัย จัดนิทรรศการผลงาน Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 1-3

ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัย และพัฒนาการศึกษา



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 256079

วันจันทรที่ 28 สิงหาคม 2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2560

ณ อาคารสมาคมผูปกครองและครู

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560 80

กันยายน 2560

วันพุธที่ 21 กันยายน 2560

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

จัดงานเกษียณอายุราชการ “แกนอินทนิล” ประจําป 2560



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 256081

วันศุกรที่ 29 กันยายน 2560

จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการ ณ อาคารอเนกประสงค



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560 82

วันจันทรที่ 25 กันยายน 2560

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

รวมเปนเจาภาพในการบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 256083

ตุลาคม  2560

วันศุกรที่ 6 ตุลาคม 2560

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

จัดการแขงขันกอลฟการกุศล ณ ไดนาสตี้กอลฟแอนดคลันทรีคลับ นครปฐม 



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560 84

วันจันทรที่ 16 ตุลาคม 2560

รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร รองศาสตราจารย ดร.วินัย พูลศรี

ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU)

ระหวางคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน

รวมกับ โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน โรงเรียนบางเลนวิทยา

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา โรงเรียนวัดวังนํ้าเขียว โรงเรียนวัดสระสี่มุม โรงเรียนวัดบางหลวง

และ โรงเรียนประถมฐานบินกําแพงแสน

ณ หองประชุม 1 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 256085

พฤศจิกายน  2560

วันศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ระดับการศึกษาปฐมวัย จัดนิทรรศการ โครงงาน Project Approch“รวมใจอาเซียน”

ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษ



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560 86

วันอาทิตยที่ 19 พฤศจิกายน 2560

อาจารยผูสอนระดับการศึกษาปฐมวัย เขารวมโครงการสัมมนา เรื่อง เสริมสราง EF เพื่อพัฒนาการคิด

และภาษาในเด็กปฐมวัยดวย Active Learning ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ระดับการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการเรียนรูสูโลกกวาง ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

ณ คิดซาเนียร  กรุงเทพมหานคร  

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ระดับการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการเรียนรูสูโลกกวาง ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

ณ คิดซาเนียร  กรุงเทพมหานคร  



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 256087

ธันวาคม  2560

วันจันทรที่ 18 – วันอาทิตยที่ 24 ธันวาคม 2560

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42  อินทนิลเกมส

และสงนักกีฬารวมการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42  อินทนิลเกมส



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560 88

มกราคม  2561

วันอาทิตยที่ 29 ตุลาคม 2560 – วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

งานวิเทศสัมพันธ ฝายแผนงานและสารสนเทศ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-ญี่ปุน 
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วันจันทรที่ 8 มกราคม – วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

ฝายวิชาการ จัดโครงการสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET)

ใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
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โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 256091

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2560

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ฝายกิจการนักเรียน จัดโครงการทําบุญวันขึ้นปใหม 2561 

โดยคณะผูบริหาร อาจารย บุคลากร ผูปกครองและนักเรียน รวมตักบาตรขาวสารอาหารแหง

ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ จํานวน 9 รูปเพื่อความเปนสิริมงคล ณ อาคารอเนกประสงค

วันศุกรที่ 12 มกราคม 2560

งานกิจกรรมนักเรียน ฝายกิจการนักเรียน จัดโครงการวันใสใสสําหรับวัยเยาว ใหกับเด็กๆทุกคน

โดยมีกิจกรรมตางๆ เชน การประกวดความสามารถดานวิชาการ การแสดงของนักเรียน

การจับสลากรางวัล ซุมเกม  การประกวดรองเพลง การประกวดชุดแฟนซี เปนตน  ณ อาคารอเนกประสงค

วันศุกรที่ 12 มกราคม 2560

งานกิจกรรมนักเรียน ฝายกิจการนักเรียน จัดโครงการวันใสใสสําหรับวัยเยาว ใหกับเด็กๆทุกคน

โดยมีกิจกรรมตางๆ เชน การประกวดความสามารถดานวิชาการ การแสดงของนักเรียน

การจับสลากรางวัล ซุมเกม  การประกวดรองเพลง การประกวดชุดแฟนซี เปนตน  ณ อาคารอเนกประสงค
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วันศุกรที่ 12 มกราคม 2561

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรจัดโครงการสัมมาทิฐิ

ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

วันศุกรที่ 12 – วันอาทิตยที่ 14  มกราคม 2561

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดโครงการคายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

วันศุกรที่ 12 – วันอาทิตยที่ 14  มกราคม 2561

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดโครงการคายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 256093

วันจันทรที่ 22- วันพุธที่ 24 มกราคม  2561 

งานบริการแนะแนว ฝายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการศิษย-ลูก ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2560

ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
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วันจันทรที่ 22 – วันศุกรที่  26  มกราคม  2561

งานการเรียนการสอนโดยชาวตางชาติ จัดโครงการภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ โดยมีกิจกรรมตาง ๆ  

เชน ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดจัดปายนิเทศ ประกวดชุดประจําชาติ ประกวดรองเพลงภาษาอังกฤษ  

ประกวดการเขียนเรียงความ ประกวดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ เปนตน ณ อาคารอเนกประสงค 



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 256095

กุมภาพันธ 2561

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561  

ทางโรงเรียนไดจัดงาน Thank You Party รวมพลคนกีฬา อินทนิลเกมสเพื่อขอบคุณ คณะกรรมการ บุคลากร  

และนักเรียนที่เขารวมการจัดการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42  อินทนิลเกมส ณ อาคารอเนกประสงค
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วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2561

งานกิจกรรมนักเรียน  ฝายกิจการนักเรียน ไดจัดโครงการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2561  

ณ อาคารอเนกประสงค

วันศุกรที่ 9 กุมภาพันธ 2561 

งานบริการแนะแนว  ฝายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการอําลาอาลัย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

ที่จบการศึกษา ปการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

วันศุกรที่ 9 กุมภาพันธ 2561 

งานบริการแนะแนว  ฝายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการอําลาอาลัย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

ที่จบการศึกษา ปการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 256097

วันเสารที่ 10 - วันอาทิตยที่ 11 กุมภาพันธ 2561  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  จัดโครงการสรางเสริมพัฒนาการทางคณิตศาสตร

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560 98

วันเสารที่ 17 – วันอาทิตยที่ 18 กุมภาพันธ 2561

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จัดโครงการ English Junior Camp

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 256099

วันศุกรที่ 23 กุมภาพันธ 2561  

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจําป 2560 ราตรีเขียว-มวง โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน 

และคอนเสิรตวงดนตรี โปง หิน เหล็ก ไฟ 
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มีนาคม  2561

วันเสารที่ 10 – วันจันทรที่ 12 มีนาคม 2561 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดโครงการคายลูกเสือ มัธยมศึกษาปที่ 1 

ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560101
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วันจันทรที่ 12 มีนาคม 2561 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรุณวรามิตร ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ 

วิทยาเขตกําแพงแสน ไดเปนประธานกลาวตอนรับและมอบกระเชาของที่ระลึกแก Dr.Haeng-ja

ซึ่งเปนผูบรรยายหลักสูตร Discovery Program for Global Learners Okayama University 

ในโครงการแนะแนวการศึกษาตอ ณ ประเทศญี่ปุน เพื่อใหความรูความเขาใจและขอแนะนําที่ดีแกนักเรียน

ในการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในอนาคต ณ หองอัจฉริยภาพ 



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560103

วันจันทรที่ 12 – วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จัดโครงการ English Adventure Camp ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ณ บานไร ริเวอรแคว รีสอรท  อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
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วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 

ศึกษาดูงานศาลอาญารัชดา และ อาคารรัฐสภา



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560105

วันจันทรที่ 19 – วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จัดโครงการคายวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ณ สะแกราช นครราชสีมา
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วันพุธที่ 21 – วันศุกรที่ 23  มีนาคม 2561  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จัดโครงการคายคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

ณ เขื่อนศรีนครินทร อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560107

วันอาทิตยที่ 25 – วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561  

งานบริการแนะแนว ฝายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการปจฉิมนิเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

ที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2560 ณ บานฟาใสรีสอรท อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
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วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 

งานการเรียนการสอนโดยชาวตางชาติ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษโดยชาวตางชาติ

ใหกับบุคลากรโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560109

เมษายน 2561

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

จัดโครงการวันแหงเกียรติยศ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 

โดยไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารย ดร.วินัย พูลศรี 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เปนประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรใหแกนักเรียน
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วันพุธที่ 10 เมษายน 2561 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสนจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต 

ณ บริเวณสระพระพิรุณ โดยมีกิจกรรมตาง ๆ เชน การประกวดรถบุปผชาติ การกอพระเจดียทราย

การประกวดขบวนแหสงกรานต การประกวดนางสงกรานต การสรงนํ้าพระ การรดนํ้าขอพรผูอาวุโส เปนตน



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560111

วันจันทรที่ 30 เมษายน 2561 – วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

จัดโครงการสัมมนาบุคลากรปการศึกษา 2560

ชวงที่ 1 สัมมนาภายใน วันจันทรที่  30 เมษายน – วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน ณ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
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ชวงที่ 2 สัมมนาภายนอก วันพุธที่ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561

ณ จังหวัดกาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร



โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน
รายงานประจําป 2560113






