
คำนำ 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) มีสถานะเทียบเท่าภาควิชาหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีหลักการและวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการของ
คณะหรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยมีหน้าที่ควบคุมดูแล นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติการฝึกสอนและฝึกงาน
ของนักศึกษา (2) เพื่อเป็นสถานศึกษา ทดลอง ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางด้านการศึกษา 
เป็นแนวทางที่จะปรับปรุงพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และสอดคล้องกับ
นโยบายการศึกษาของชาติ (3) เพื่อสาธิตการเรียน การสอน และการบริหารการศึกษา แก่คณาจารย์และผู้บริหาร
การศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไป (4) เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และหรืออาจเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพด้วยก็ได้ 
 การรับนักเรียนเข้าเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 นั้น จะรับนักเรียนทั่วไปที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน เป็นไปเพื่อการศึกษาค้นคว้า ทดลองวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้างต้น โรงเรียนจึงต้องจำแนกนักเรียนออกเป็น
กลุ่มในแต่ละระดับความสามารถของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนต้องการ โรงเรียนจึงได้จัดให้มีการทดสอบ
มาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) สำหรับนักเรียนทั่วไปขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบศักยภาพ
ความรู้ความสามารถของตนเอง และเพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป 
 ดังนั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) จึงได้จัดทำระเบียบการรับสมัครการทดสอบ
มาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) ขึ้น โดยใช้เนื้อหาวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 กลุ่ม ในการ
ทดสอบมาตรฐานความรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ โดยมีตัวอย่าง
ข้อสอบที่ครอบคลุมสาระเนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ พร้อมเฉลยคำตอบ มีคำอธิบายเหตุผล แนวคิด หรือทฤษฎี
ประกอบเป็นสังเขป เพื่อให้นักเรียนทั่วไปที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 – ป.6 ที่มีความสนใจและประสงค์จะสมัคร
ทดสอบ หรือประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ได้มี
โอกาสศึกษาและฝึกทำตัวอย่างข้อสอบในวิชาหลักของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 กลุ่มดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการ
เตรียมตัวทดสอบต่อไป 

 

 

(รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ศิริพงษ์  เศาภายน) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์



 



 

3 

 



 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พุทธศักราช 2514 กำหนดให้มีคณะศึกษาศาสตร์ และ
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้น เพ่ือเป็น
สถานที่ปฏิบัติการทางด้านศึกษาศาสตร์ และเป็นที่ฝึกอบรมทางวิชาการแก่เยาวชน โดยสภามหาวิทยาลัย
รามคำแหง ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้น โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ ณ นคร รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ในขณะนั้นเป็นประธาน แต่เนื่องจาก
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน และสิ่งจำเป็นอ่ืน ๆ ไม่สามารถเสร็จได้ทันในปี 
2515 

ปี พ.ศ.2516 เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดเป็นโรงเรียนสหศึกษา โดยใช้ชื่อว่า 
“โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง” 

ปี พ.ศ.2529 รองศาสตราจารย์จรินทร์  ธานีรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น ได้
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง”  

ปี พ.ศ.2533 ได้รับการประเมินสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับรางวัลพระราชทานระดับ
มัธยมศึกษา ในฐานะที่เป็นโรงเรียนที่สามารถจัดระบบการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น   ในด้าน  

ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
ด้านที่ 2 งานวิชาการ 
ด้านที่ 3 งานธุรการ ปกครอง และบริการ 
ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา 
ด้านที่ 5 ความพร้อมด้านปัจจัยการจัดการศึกษา 
ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ปี พ.ศ.2545 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวง

ชนชาวไทย มาตรา 43 กำหนดว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสอง
ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษาขั้นมาตรฐาน 12 ปี สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมี
หน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการฝึกงานของนักศึกษา ในสาขาศึกษาศาสตร์ เป็นสถานที่วิจัย ทดลอง และค้นคว้า
ทางด้านการศึกษาศาสตร์ เป็นสถานที่สาธิตการเรียนการสอน และการบริหารโรงเรียนแก่นักศึกษา ครู - 
อาจารย์ และผู้บริหารการศึกษาในทางการศึกษาศาสตร์ รวมทั้งเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ที่อบรม
กุลบุตร กุลธิดาให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติอันดีงาม เพ่ือเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต 



ปี พ.ศ.2560 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)   พ.ศ. 
2560  

 
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) มุ่งเน้นพัฒนาทักษะสู่อาชีพ ส่งเสริมให้เป็นผู้นำ

ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นแหล่งเรียนรู้ ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 

ปรัชญา  มีสมรรถนะเชิงวิชาการ และคุณธรรมนำชีวิต 

ปณิธาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) พัฒนาและประยุกต์นวัตกรรม
การศึกษา เพ่ือการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นวิชาการระดับมัธยมศึกษา 

อัตลักษณ์ เป็นผู้นำด้านความคิด อิสระในการเรียนรู้ มุ่งสู่พลโลกที่มีคุณภาพ 

เอกลักษณ์ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาที่หลากหลาย มุ่งเน้นในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการทำสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทางการเรียนรู้ 
3. สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในการดำรงชีวิต

อย่างมีความสุข และรับผิดชอบต่อสังคม 
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ที่เป็นแบบอย่างในการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการ่วม

พัฒนาวิชาชีพครู 
5. สนับสนุนให้มีการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
6. พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย มีความยืดหยุ่นและมีความเป็นสากล 

 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนที่จบการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ ประยุกต์ใช้ ในการศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพได้ 
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2. ส่งเสริมและพัฒนาการทำสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทางการเรียนรู้ 
3. สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความรู้ คู่คุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในการดำรงชีวิต

อย่างมีความสุข และรับผิดชอบต่อสังคม 
4. นักศึกษามีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานกับสภาพจริง และสามารถนำไปเป็นต้นแบบหรือเป็น

แนวทางในการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือประกอบอาชีพต่อไปได้ 

คติพจน์   ความรู้คู่คุณธรรม 

คำขวัญ   ลูกพ่อขุน วินัยดี มีปัญญา น้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม 

ตราประจำโรงเรียน พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

สีประจำโรงเรียน  สีน้ำเงิน – ทอง 
   สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 
   สีทอง หมายถึง ยุคสุโขทัยรุ่งเรือง 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกสุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ) 

ชื่อเพลงประจำโรงเรียน มาร์ชลูกพ่อขุนเกรียงไกร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
* 2515 – 2517  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  จรัณยานนท์ 
 2517 – 2518  อาจารย์สมศักดิ์  คงเที่ยง 
 2518 – 2521  อาจารย์ ดร.สุพัชริน  ธีรธำรง 
 2521 – 2522  อาจารย์ ดร.วัชรี  บูรณสิงห ์
 2522 – 2526  อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.วัฒนา  คุรสุวัสดิ ์
* 2526 – 2526  รองศาสตราจารย์ร่วมศักดิ์  แก้วปลั่ง 
 2526 – 2528  อาจารย์ ดร.สมพิศ  โห้งาม 
 2528 – 2529  รองศาสตราจารย์เฉลียว  บุญยงค์ 
 2530 – 2532  อาจารย์อำนวย  ทองโปร่ง 
 2532 – 2533  รองศาสตราจารย์จรินทร์  ธานีรัตน์ 
 2533 – 2535  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอตา  บุตรสุทธิวงศ์ 
* 2535 – 2535  รองศาสตราจารย์นพคุณ  คุณาชีวะ 
 2535 – 2537  อาจารย์อำนวย  ทองโปร่ง 
 2537 – 2539  อาจารย์ทองสุข  ขันทอง 
 2539 – 2541  รองศาสตราจารย์ศศิธร  แม้นสงวน 
* 2541 – 2543  รองศาสตราจารย์ขจร  ตั้งสุวรรณรังษี 
** 2543   รองศาสตราจารย์สกุล  มูลแสดง 
 2543 – 2547  อาจารย์ทิพย์  หาสาสน์ศรี 
** 2547   รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร  แหยมแสง 
 2547 – 2551  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์  หาสาสน์ศรี 
** 2551 – 2552  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์ 
 2552 – 2556  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดี  สุทธิแย้ม 
** 2556 – 2556  รองศาสตราจารย์ ดร.อรนุช  ลิมตศิริ 
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ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน (ต่อ) 
 
** 2556 – 2557  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์  หาสาสน์ศรี 
 2557 – 2558  รองศาสตราจารย์พรทิพย์  ทองอร่ามดี 
*** 2558 – 2559  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์  หาสาสน์ศรี 
 2559 – 2560  อาจารย์นรินทร์  วงค์คำจันทร์ 
 2560 – 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  เชื้ออาษา 
***  2562 – 2563  รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ศิริพงษ์  เศาภายน 
     2563 -  ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คึกฤทธิ  ศิลาลาย  
 

*  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
** รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
*** คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบัน 
 

1. รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ศิริพงษ์  เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คึกฤทธิ  ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

 รามคำแหง ฝ่ายมัธยม (ผู้อำนวยการ) 
3. นางชบา  เมืองจีน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
4. นางสาวเยารัช  ทองเสริม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
5. นายเวสารัช  ชูพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ 
6. นางภิฑชญา  สุนทรกลัมพ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ 
7. นางปฐิมาพร  ล้อมลาย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินต์  ใจกระจ่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายทั่วไป 
9. นายสำรวย  หาญห้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
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คณะกรรมการประจำโรงเรียน 
1. ผศ.คึกฤทธิ  ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม) ประธานกรรมการ 
2. นางชบา  เมืองจีน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. นางสาวเยาวรัช  ทองเสริม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
4. นายเวสารัช  ชูพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ กรรมการ 
5. นางภิฑชญา  สุนทรกลัมพ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ กรรมการ 
6. นางปฐิมาพร  ล้อมลาย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 
7. นายสำรวย  หาญห้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กรรมการ 
8. นายสุทธิพงษ์  มากุล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
9. นางสาวกิริณา  จิรโชติเดโช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
10.นางธวรรณรัตน์  นาคเครือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
11.นายมนังค์  อังควานิช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
12.นายกมล  สารมิตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
13.นายประพันธ์พงษ์   มณีวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
14.นางทิพยสุดา  ก้อนฆ้อง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ 
15.นายฤทธิชัย  หอมใบเตย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เทคโนโลยี กรรมการ 
16.นายอมฤต  จันทรเกษร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
17.นายณัฏฐภาส  พรมมา หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ  
18.นางสาวพรมมณี โฮชิน หัวหน้าหน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา กรรมการ 
19.นายณัฐพงษ์  ฉ่ำศิริ หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษฯ กรรมการ 
20.นายชัยพรรณ  ชำนาญณรงค์ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) กรรมการ 
21.นางสาวนุชรี  เทพจั้ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้างานคลังและพัสดุ

 กรรมการ 
22.นางสาวสุชานาฏ  สารมิตร รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ กรรมการ 
23.นางสาววัชราภรณ์  พรหมรักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริการ 
  การศึกษา กรรมการ 
24.นางอรสา  สกุลศิริธรากุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 
25.นางสาวอัญชนา  มุ่งหมาย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



ผังบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถานที่ประชุมผูป้กครองนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1  อาคารสุโขทัย SKB 

สถานที่ทดสอบมาตรฐาน,  
สอบสัมภาษณ์ 
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ผังบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 
 


