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แผนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

๑

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ใน การกากับการดูแลของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ผู้ที่ริ เริ่มก่อตั้งโรงเรียนสาธิตฯ
คือ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิร มย์ ณ นคร โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อใช้เป็ น
สถานที่ ส าหรับ พั ฒ นาหลัก สูตรและการเรียนการสอนระดับ มั ธยมศึก ษา
เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ นวัตกรรมทางการศึก ษาทุ กแขนง รวมถึงเป็นห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของ
คณะศึก ษาศาสตร์ เพื่ อให้นักศึกษาวิชาชีพครูได้เรียนรู้บทบาทความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้มีคุณภาพอีกด้วย
ในปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) ยังคงสานต่อปณิธานในด้านการจัด
การเรี ย นการสอนส าหรับ นั ก เรีย น และนั ก ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพเท่ า ทั น ต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงของโลก
อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา
วิท ยาการการจัดการเรียนรู้สาหรับ นักศึก ษาวิชาชีพครู จึงท าให้โรงเรียนแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยสรรพ
วิทยาการด้านการศึกษาและเป็นโรงเรียนต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพระดับสากล
จากบทบาทหน้าที่และคุณภาพการศึกษาที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าหากผู้ปกครอง
ทุกท่านไว้วางใจนาบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนฯ
จะสามารถพั ฒ นาให้ บุตรหลานของท่ านเป็น บุคคลที่ มี คุณภาพในด้านความรู้ทั ก ษะความสามารถ และ
คุณธรรม เต็มตามศักยภาพโดยไม่มีข้อกังขาใด ๆ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศกั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง

๒

สารจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. ศิริพงษ์ เศาภายน
สวัส ดีผู้ป กครองทุ ก ท่ านและขอต้อนรับ นั ก เรียนใหม่ ในระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกคนเข้าสู่โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ที่มีคุณภาพ
และมี อัตลัก ษณ์โดดเด่นในด้านการจัด การเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตฯ
แห่ง นี้ ได้ รับ การก่ อ ตั้ง ขึ้น โดยมี เจตนารมณ์ ให้ เป็ น เสมื อนห้ องปฏิ บั ติก าร
ทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) มีส่วนสาคัญ ที่ท าให้
การศึกษาของชาติได้รับการพัฒ นาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตามลาดับ เนื่องจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็น
ศูนย์รวมของสรรพวิทยาการด้านการศึกษาที่มีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ หล่อหลอม นับจากนี้จนถึงวันที่
ส าเร็ จ การศึ ก ษาในการเรี ย นรู้ ศ าสตร์ ต่ า งๆ อย่ า งตั้ ง ใจ และอย่ า งละเอี ย ดลึ ก ซึ้ ง นอกจากนี้ ยั ง เป็ น
ห้องปฏิบัติการ ให้เหล่านักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และบ่มเพาะความเป็นครูมือ
อาชีพเพื่อออกไป รับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง
กระผมในฐานะคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ จึงขอให้ผู้ป กครองของนัก เรียนใหม่ทุ กคน จงมั่นใจว่า
ท่านได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ได้นาบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิ ทยาลัยรามคาแหง (ฝ่าย
มัธยม)
ที่มีคุณภาพแห่งนี้

(รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. ศิริพงษ์ เศาภายน)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

๓

สารจากรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ฝ่ายมัธยม (ผู้อานวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คึกฤทธิ์ ศิลาลาย
เรียนผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๑ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กระผมขอกล่าวคาว่าสวัสดีและ
ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนเข้าสูส่ ถาบันการศึกษาอัน
ทรงเกียรติแห่งนี้
โรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมั ธยม) ได้รับ การ
ก่ อ ตั้ง ขึ้น ภายในสัง กั ดของคณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยรามค าแหง มี บ ทบาทหน้ าที่ ส าคั ญ คื อเป็ น
ห้องปฏิบัติก ารทางการศึกษาและจัดการเรียนการสอน สาหรับกุลบุตรกุล ธิดาให้มีคุณภาพในด้านความรู้
ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดระยะเวลาเกือบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตฯ มุ่งมั่นพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ให้เป็ นที่ ยอมรับ แก่ สังคมและประเทศชาติ และมี ความปรารถนาว่าเมื่ อเหล่ากุ ลบุตร
กุล ธิดาซึ่งได้รับ การ ขนานนามว่า “ลูก พ่ อขุน รามคาแหง” ส าเร็จ การศึก ษาเมื่ อใด เขาทั้ ง หลายจะเป็ น
พลเมื องและเป็นพลโลกที่ มี คุณ ภาพเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สังคม และ
ประเทศชาติต่อไป
กระผมในฐานะรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ฝ่ายมั ธยม (ผู้อานวยการ)
ขออนุญาตเป็นตัวแทนของคณาจารย์และบุคลากร กล่าวต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนใหม่ทุกคน
อย่างเป็นทางการ และขอให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าทางโรงเรียนจะปฏิบัติหน้าที่ด้ว ยความเข้มแข็งตามนโยบาย
และปณิธานเพื่ อพั ฒ นานัก เรียนทุ กคนให้มี ความสมบูร ณ์เต็ม ตามศักยภาพในทุ กๆ ด้าน ขอให้ผู้ป กครอง
จงเชื่อมั่นว่าบุตรหลานที่ท่านส่งเข้ามาศึกษาภายในรั้ว “สีน้าเงิน - ทอง” แห่งนี้จะเป็นคนดีและมีคุณภาพ
อย่างแน่นอน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คึกฤทธิ์ ศิลาลาย)
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ฝ่ายมัธยม
(ผู้อานวยการ)

๔

ประวัติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตามพระราชบัญ ญัติมหาวิท ยาลัยรามคาแหง พุทธศัก ราช ๒๕๑๔ กาหนดให้มี
คณะศึกษาศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ให้
จัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติการทางด้านศึกษาศาสตร์และเป็นที่ฝึกอบรมทางวิชาการแก่
เยาวชน
โดยสภามหาวิทยาลัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคาแหงขึ้น โดยมี รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร รัก ษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ในขณะนั้นเป็นประธาน
ดังนั้นวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ของทุกปีจึงเป็น วันสถาปนาโรงเรียน และในปีการศึกษา ๒๕๑๕ ยังเป็นแหล่ง
การเตรียมการและเตรียมสถานที่ แต่เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและ
สิ่งจาเป็นอื่น ๆ ไม่ สามารถทาได้ทันใน ปีการศึกษา ๒๕๑๕ ประกอบกั บที่ ตั้งมหาวิทยาลัยยังไม่ แน่นอน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหงจึงเริม่ รับนักเรียนได้ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๑๖ เป็นปีแรก โดยเปิดสอน
แบบสหศึกษารับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (หลักสูตรมัธยมศึกษา ๕ ปี)
ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ กาหนดให้ระดับมัธยมศึกษาเพิ่มเป็น ๖ ปี เริ่มต้นชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ถึ ง
ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ เป็ น ต้ น ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๔๙ โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคาแหงได้เปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (DSRU English Program) ต่อมาในปีการศึกษา
๒๕๕๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหงได้เปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้ องการพิเศษเรียน
ร่วม
คติพจน์ :
คาขวัญ :
ตราประจาโรงเรียน :

ความรู้คู่คุณธรรม
ลูกพ่อขุน วินัยดี มีปัญญา น้าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม
พ่อขุนรามคาแหงมหาราช

พฤกษาสัญลักษณ์ :

ดอกสุพรรณิการ์ (ฝ้ายคา)
(พฤกษาพระราชทาน
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๒)
น้าเงิน-ทอง
สีน้าเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ คือ พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
สีทอง หมายถึง ยุคที่รงุ่ เรืองของอาณาจักรสุโขทัย

สีประจาโรงเรียน :

๕

เพลงประจาโรงเรียน :
มาร์ชลูกพ่อขุนเกรียงไกร
อักษรย่อภาคปกติ :
สธ.มร. / DSRU
อักษรย่อภาคภาษาอังกฤษ : DSRU English Program
ปรัชญา : คุณธรรม นาความรู้ พัฒนาสังคม
ปณิธาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นผู้นาด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ มีภาวะผู้นาสร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าว
ทันเทคโนโลยี เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
เอกลักษณ์ : เรียนรู้ผ่านกิจกรรมจากการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการลงมือทากิจกรรมตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลอันส่งผล
สะท้อนสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ตกผลึกเป็นกิจกรรมเด่น เป็นผู้นาด้านกีฬา วิชาการไม่ด้อย
อัตลักษณ์ : เป็นผู้นาด้านความคิด อิสระในการเรียนรู้ มุ่งสู่พลโลกที่มีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
๑. เป็นสถานที่ ปฏิบัติการเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
๒. เป็นสถานที่ ส าหรับ การค้นคว้าทดลอง และวิจัยของนัก ศึกษาและอาจารย์ในการผลิต
บัณฑิตทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
๓. ผลิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้มีคุณภาพตามแนวนโยบายและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พันธกิจ
๑. พั ฒ นาผู้เรียนให้มี คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึก ษาและเป็ นคนดี คนเก่ ง มี ความสุข
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
๒. สนับ สนุน และส่ง เสริม จัดท าสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึ ก ษาเพื่ อพั ฒ นา
คุณภาพทางการศึกษา
๓. สนับสนุนและส่งเสริมสร้างคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์มีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาในการดารงชีวิตอย่างมีความสุข และรับผิดชอบต่อสังคม
๔. สนับสนุนและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรูใ้ นการเพิ่มพูนความรูแ้ ละประสบการณ์ในวิชาชีพครู
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๖. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๗. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย มีความยืดหยุ่นและมีความเป็นสากล
๘. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และกตัญญู
๓. มีความเกรงใจต่อผู้อื่น เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม
และรู้รักสามัคคี
๔. มีความประหยัด
๕. ปฏิบัติตนตามกรอบประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
เสพติดและของมึนเมา
เป้าหมาย
๑. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากการปฏิบัติงานกับสภาพจริงและสามารถ
นาไปเป็นแบบอย่างและแนวทางในการพัฒนาเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถเพื่อประกอบอาชีพต่อไป
๒. มีผลงานการศึกษาค้นคว้าทดลองและวิจัยเพื่อนาไปพัฒ นาการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป
๓. นัก เรียนที่ จ บการศึก ษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัยรามคาแหงเป็นเยาวชนและ
พลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ
ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง มีภูมิทัศน์แวดล้อมที่ลงตัวอย่างสวยงามสมกับเป็น
สถานศึกษาชั้นนา ภายในเนื้อที่ ๒๐ ไร่ของโรงเรียนประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ดังนี้
ตึก DS ๑ เป็นอาคารเรียน ๖ ชั้น ประกอบด้วย
- พื้นที่ชั้นที่ ๑ ห้องพยาบาล (๑๑๐๑), ห้องสารสนเทศ (ห้อง IT) (๑๑๐๒), ห้องน้าชาย - หญิง
(๑๑๐๓), ห้องแนะแนว (๑๑๐๔-๑๑๐๕), ห้องเรียน (๑๑๐๖), ห้องโถง, เวที และสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน
- พื้นที่ชั้นที่ ๒ ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระฯ การงานพื้นฐานอาชีพ (๑๒๐๑), ศูนย์พัฒนาศักยภาพ
เด็ก ที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม (๑๒๐๒-๑๒๐๓) , ห้องเรียน (๑๒๐๔), ห้องน้าชาย - หญิง (๑๒๐๕),
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกลุ่ ม สาระฯ การงานพื้ น ฐานอาชี พ (๑๒๐๖-๑๒๐๘), ห้ อ งพั ก คณาจารย์ ก ลุ่ ม สาระฯ
การงานพื้นฐานอาชีพ (๑๒๐๙), ห้องประชุม (๑๒๑๐)
- พื้ นที่ ชั้นที่ ๓ ห้อ งพั ก คณาจารย์ ก ลุ่ม สาระฯ สั งคมศึก ษาศาสนาและวัฒ นธรรม (๑๓๐๑),
ห้องเรียน (๑๓๐๒-๑๓๐๙), ห้องน้าชาย - หญิง (๑๓๐๕), ห้องประชุม (๑๓๑๒-๑๓๑๓), ห้องศูนย์โสตทัศน
ศึกษา (๑๓๑๓)
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- พื้ นที่ ชั้นที่ ๔ ห้อ งพั ก คณาจารย์ ก ลุ่ม สาระฯ สั งคมศึก ษาศาสนาและวัฒ นธรรม (๑๔๐๑),
ห้องเรีย น (๑๔๐๒-๑๔๐๙), ห้ อ งน้ าชาย - หญิ ง (๑๔๐๕), ห้ องปฏิบั ติก ารสัง คมศึก ษา (๑๔๑๑), ห้อ ง
จริยธรรม (๑๔๑๒), ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์๔ (LAB-COM ๔) (๑๔๑๓)
- พื้นที่ชั้นที่ ๕ ห้องพัก คณาจารย์กลุ่มสาระฯ เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (๑๕๐๑), ห้องเรียน
(๑๕๐๒-๑๕๐๙), ห้อ งน้าชาย - หญิง (๑๕๐๕), ห้องปฏิบัติการคอมพิ วเตอร์๑ (LAB-COM ๑) (๑๕๑๑),
ห้องปฏิบั ติก ารคอมพิ วเตอร์ ๒ (LAB-COM ๒) (๑๕๑๒), ห้องปฏิบั ติการคอมพิวเตอร์ ๓ (LAB-COM ๓)
(๑๕๑๓)
- พื้นที่ชั้นที่ ๖ ห้องพักคณาจารย์กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย (๑๖๐๑, ๑๖๑๑), ห้องเรียน (๑๖๐๒๑๖๐๙), ห้องน้าชาย - หญิง (๑๖๐๕), ห้องเรียนรวม (๑๖๑๒-๑๖๑๓)
ตึก DS ๒ เป็นอาคารเรียน ๒ ชั้น ประกอบด้วย
- พื้นที่ชั้นที่ ๑ ห้องกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และห้องหน่วยพัฒนาองค์กรนักเรียน (๒๑๐๑๒๑๐๒), ห้องเรียน (๒๑๐๓-๒๑๐๖)
- พื้นที่ชั้นที่ ๒ ห้องเรียน (๒๒๐๑-๒๒๐๗)
ตึก DS ๓ เป็นอาคารเรียน ๓ ชั้น ประกอบด้วย
- พื้นที่ชั้นที่ ๑ ห้องรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ (๓๑๑-๓๑๒), ห้องรองผู้อานวยการฝ่ายธุรการ
(๓๑๓), ห้องสานักงานผู้อานวยการ (๓๑๔), ห้องรองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร(๓๑๕), ห้องรองผู้อานวยการ
ฝ่ายสวัสดิการ (๓๑๖), ห้องผลิตเอกสารการเรียนการสอน (๓๑๗), ห้องน้าชาย - หญิง
- พื้นที่ชั้นที่ ๒ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู (๓๒๑), ห้องเรียน (๓๒๒-๓๒๔), ห้องสานักงาน
หน่วยงานธุรการ (๓๒๕), ห้อ งดนตรีไทย (๓๒๖-๓๒๗), ห้องพักอาจารย์ก ลุ่ม สาระฯ ศิล ปะ (ดนตรีไทย)
(๓๒๘), ห้องน้าชาย - หญิง
- พื้นที่ ชั้นที่ ๓ ห้อ งพั กคณาจารย์กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (๓๓๑, ๓๓๓, ๓๓๕-๓๓๘),
ห้องปฏิบัติการภาษาฝรั่งเศส (๓๓๒), ห้องเรียน (๓๓๔), ห้องน้าชาย – หญิง
ตึก DS ๔ เป็นอาคารเรียน ๓ ชั้น ประกอบด้วย
- พื้นที่ ชั้นที่ ๑ ห้องพั ก คณาจารย์ก ลุ่ม สาระฯ สุขศึก ษาและพลศึก ษา (๔๑๑), ห้องอุป กรณ์
หมวดพลานามัย (๔๑๒), ห้อง Fitness และ ห้องน้าชาย - หญิง (๔๑๓), ห้องเรียน (๔๑๔)
- พื้นที่ชั้นที่ ๒ ห้อ งพัก คณาจารย์กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ (๔๒๕-๔๒๗), ห้องเรียน (๔๒๑๔๒๓), ห้องเรียนรวมกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ (๔๒๔)
- พื้นที่ชั้นที่ ๓ ห้องพักคณาจารย์กลุม่ สาระฯ คณิตศาสตร์(๔๓๖), ห้องเรียน (๔๓๑-๔๓๕)
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ตึก DS ๕ เป็นอาคารเรียน ๒ ชั้น ประกอบด้วย
- พื้นที่ชั้นที่ ๑ ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ และห้องพักคณาจารย์กลุ่ม สาระฯ ศิลปะ, ห้องรอง
ผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและแผน, ห้องน้าชาย - หญิง
- พื้นที่ชั้นที่ ๒ ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล และห้องปฏิบัติการทัศ นศิลป์, ห้องพักอาจารย์กลุ่ม
สาระฯ ศิลปะ(ทัศนศิลป์), ห้องน้าชาย – หญิง
ตึก DS ๖ เป็นอาคารเรียน ๔ ชั้น ประกอบด้วย
- พื้นที่ชั้นที่ ๑ ห้องปฏิบัติการวิชาคหกรรมกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ, ห้องพัสดุ,ห้องสมุ ด
โรงเรียนสาธิตฯ, ห้องน้าชาย-หญิง
- พื้นที่ชั้นที่ ๒ ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ (๖๒๑), ห้องพักคณาจารย์กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
(๖๒๒, ๖๒๖), ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา (๖๒๓), ห้องพักคณาจารย์กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และห้องเรียน
(๖๒๔), ห้องเรียน (๖๒๗), ห้องน้าชาย-หญิง
- พื้นที่ชั้นที่ ๓ ห้องพักคณาจารย์กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และห้องประชุม (๖๓๑-๖๓๒), LAB
ม.๒ (๖๓๓), LAB ม.๓ (๖๓๔), LAB ม.๑ (๖๓๕-๖๓๖), ห้องปฏิบัติการเคมี (๖๓๗)
- พื้นที่ชั้นที่ ๔ ห้องเรียน, ห้องน้าชาย - หญิง
ตึก DS ๗ เป็นอาคารเรียน ๙ ชั้น ประกอบด้วย
- พื้นที่ชั้นที่ล านจอดรถ ลาดจอดรถ, ห้อ งควบคุม ระบบไฟฟ้า, ห้องควบคุมเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าสารอง, ห้องควบคุมเครื่องดับเพลิง, ห้องควบคุมเครื่องปั๊มสูบน้าขึ้นอาคาร, ห้องควบคุมปั๊มสูบน้าทิ้งชั้น
ลานจอดรถ
- พื้นที่ชั้นที่ ๑ ลานเอนกประสงค์, ห้องน้าชาย - หญิง
- พื้นที่ชั้นที่ ๒ ห้องประชุมใหญ่ และสามารถกั้นเป็นห้องเรียนได้ ๖ ห้อง (๗๒๐๑ - ๗๒๐๖)
ห้องน้าชาย -หญิง
- พื้นที่ชั้นที่ ๓ ห้องพักคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องน้ารวม (๗๓๐๑),
ห้องเรียน (๗๓๐๒ - ๗๓๐๗) ห้องน้าชาย, ห้องน้าหญิง
- พื้นที่ ชั้นที่ ๔ ห้องพั ก คณาจารย์ ก ลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องน้ารวม (๗๔๐๑)
ห้องเรียน (๗๔๐๒ - ๗๔๐๗), ห้องน้าชาย - หญิง
- พื้นที่ ชั้นที่ ๕ ห้องพั กคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์ ห้องน้ารวม (๗๕๐๑),
ห้องเรียน (๗๕๐๒ - ๗๕๐๗), ห้องน้าชาย - หญิง
- พื้ นที่ ชั้นที่ ๖ ห้อ งพั ก คณาจารย์ ก ลุ่ม สาระการเรียนรู้ภ าษาไทย ห้องน้ารวม (๗๖๐๑),
ห้องเรียน (๗๖๐๒ - ๗๖๐๗), ห้องน้าชาย - หญิง
- พื้นที่ชั้นที่ ๗ ห้องพักคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๗๗๐๑), ห้องเรียน (๗๗๐๒ - ๗๗๐๗), ห้องน้าชาย - หญิง

๙

- พื้นที่ชั้นที่ ๘ ห้องพักคณาจารย์ EP (๗๘๐๑), ห้องสมุด EP (๗๘๐๒), ห้องเรียน EP (๗๘๐๓
- ๗๘๐๗), ห้องน้าชาย - หญิง
- พื้นที่ ชั้นที่ ๙ ห้องพั กคณาจารย์ EP (๗๙๐๑), ห้องเรียน EP (๗๙๐๒ - ๗๙๐๗), ห้องน้าชาย หญิง
- พื้นที่ชั้นดาดฟ้า ลานเอนกประสงค์มีหลังคา ห้องควบคุมลิฟต์โดยสาร ๒ เครื่อง ห้องแท็งค์
เก็บน้าใช้ภายในอาคาร ๑๐ แท็งค์
นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ อย่างละ ๑ หลัง ได้แก่
- หอพระ
- โรงฝึกพลศึกษา
- ศาลาผู้ปกครอง ซึ่งใช้เป็นสานักงานของรองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
- เรือนไทย ซึง่ ใช้เป็นสานักงานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
- อาคารประสานใจ ซึ่งใช้เป็นสานักงานของรองผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และประชาสัมพันธ์
- โรงอาหาร
- เรือนสุพรรณิการ์

๑๐

ทาเนียบผู้อานวยการโรงเรียน
* ๒๕๑๕ - ๒๕๑๗
๒๕๑๗ - ๒๕๑๘
๒๕๑๘ - ๒๕๒๑
๒๕๒๑ - ๒๕๒๒
๒๕๒๒ - ๒๕๒๖
* ๒๕๒๖ - ๒๕๒๖
๒๕๒๖ - ๒๕๒๘
๒๕๒๘ - ๒๕๒๙
๒๕๒๙ - ๒๕๓๐
๒๕๓๐ - ๒๕๓๒
๒๕๓๒ - ๒๕๓๓
๒๕๓๓ - ๒๕๓๕
* ๒๕๓๕ - ๒๕๓๕
๒๕๓๕ - ๒๕๓๗
๒๕๓๗ - ๒๕๓๙
๒๕๓๙ - ๒๕๔๑
๒๕๔๑ - ๒๕๔๓
** ๒๕๔๓
๒๕๔๓ - ๒๕๔๗
*** ๒๕๔๗
๒๕๔๗ – ๒๕๕๒
** ๒๕๕๒
** ๒๕๕๒
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
* ๒๕๕๗
๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ จรัณยานนท์
อาจารย์สมศักดิ์ คงเที่ยง
อาจารย์ ดร. สุพัชริน ธีรธารง
อาจารย์ ดร. วัชรี บูรณสิงห์
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. วัฒนา คุรุสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ร่วมศักดิ์ แก้วปลั่ง
อาจารย์ ดร. สมพิศ โห้งาม
รองศาสตราจารย์จรินทร์ ธานีรัตน์
รองศาสตราจารย์เฉลียว บุญยงค์
อาจารย์อานวย ทองโปร่ง
รองศาสตราจารย์จรินทร์ ธานีรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอตา บุตรสุทธิวงศ์
รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ
อาจารย์อานวย ทองโปร่ง
อาจารย์ทองสุข ขันทอง
รองศาสตราจารย์ศศิธร แม้นสงวน
รองศาสตราจารย์ขจร ตั้งสุวรรณรังษี
รองศาสตราจารย์สกุล มูลแสดง
อาจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร แหยมแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดี สุทธิแย้ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดี สุทธิแย้ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศรี
รองศาสตราจารย์พรทิพย์ ทองอร่ามดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศรี
อาจารย์นรินทร์ วงค์คาจันทร์

๑๑

ทาเนียบผู้อานวยการโรงเรียน (ต่อ)
๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
*** ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
๒๕๖๓ - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา
รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย

* รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
** รักษาการในตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตฯ
*** รักษาการในตาแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต

๑๒

๑๓

ผู้บริหารโรงเรียน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคาแหง ฝ่ายมัธยม (ผูอ้ านวยการ)
อาจารย์ชบา เมืองจีน
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สจุ ินต์ ใจกระจ่าง
รองผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและแผน
อาจารย์เวสารัช ชูพงศ์
รองผู้อานวยการฝ่ายธุรการ
อาจารย์สารวย หาญห้าว
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
อาจารย์เยาวรัช ทองเสริม
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
อาจารย์ภิฑชญา สุนทรกลัมพ์
รองผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ
อาจารย์ปฐิมาพร ล้อมลาย
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

๑๔

คณะกรรมการประจาโรงเรียน
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคาแหง ฝ่ายมัธยม (ผูอ้ านวยการ)
๒
อาจารย์ชบา เมืองจีน
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สจุ ินต์ ใจกระจ่าง
รองผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและแผน
๔
อาจารย์เวสารัช ชูพงศ์
รองผู้อานวยการฝ่ายธุรการ
๕
อาจารย์สารวย หาญห้าว
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
๖
อาจารย์เยาวรัช ทองเสริม
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
๗
อาจารย์ภิฑชญา สุนทรกลัมพ์
รองผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ
๘
อาจารย์ปฐิมาพร ล้อมลาย
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
๙
อาจารย์กริ ณา จิรโชติเดโช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑๐ อาจารย์ธวรรณรัตน์ นาคเครือ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑๑ อาจารย์สุทธิพงษ์ มากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑๒ อาจารย์อมฤต จันทร์เกษร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๑๓ อาจารย์มนังค์ อังควานิช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
๑๔ อาจารย์กมล สาระมิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษา และพลศึกษา
๑๕ อาจารย์ทพิ ย์สุดา ก้อนฆ้อง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
๑๖ อาจารย์ฤทธิชัย หอมใบเตย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
๑๗ อาจารย์ประพันธ์พงศ์ มณีวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
๑๘ อาจารย์ณัฏฐภาส พรมมา
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๙ อาจารย์ชัยพรรณ ชานาญณรงค์
กรรมการหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)
๒๐ อาจารย์พรมมณี โฮชิน
หัวหน้าหน่วยแนะแนวและให้คาปรึกษา
๒๒ อาจารย์ณัฐพงษ์ ฉ่าศิริ
หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษเรียนร่วม
๒๓ อาจารย์อรสา สกุลศิริธรากุล
หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการ
๒๔ อาจารย์อญ
ั ชนา มุ่งหมาย
เลขานุการสานักงานผูอ้ านวยการ

๑๕

๑๖

หน่วยพัสดุ

หน่วยการเจ้าหน้าที่

- หน่วยประชาสัมพันธ์

- หน่วยอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ

- หน่วยโสตทัศนศึกษา

- หน่วยสวัสดิการ

หน่วยวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ

หน่วยวิเคราะห์แผนและ
งบประมาณ

หน่วยผลิตเอกสาร

หน่วยการเงินและบัญชี

*งานคลังและพัสดุ

หน่วยสารบรรณ

*งานบริหารและธุรการ

- หน่วยแหล่งศึกษา นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

- หน่วยห้องสมุด

- หน่วยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

- หน่วยวัดและประเมินผลการศึกษา

- หน่วยนิเทศและการสอน

หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทาง
วิชาการ
หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

หน่วยทะเบียน

*งานบริการการศึกษา

- หน่วยพัฒนาองค์กร
นักเรียน

- หน่วยพยาบาล

- หน่วยธุรการกิจการ
นักเรียน
- หน่วยธุรการกิจการ
นักเรียน
- หน่วยดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียน

งานกิจการนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

คณะศึกษาศาสตร์

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ที่มีความต้องการเรียนร่วม

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
(English Program)

แนะแนวและให้คาปรึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภาษาต่างประเทศ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ศิลปะ
การงานพื้นฐานอาชีพ

สังคมศึกษา ศาสนา และวีฒน
ธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายนามอาจารย์ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑

อาจารย์สุทธิพงษ์ มากุล

๒

อาจารย์กรนภา ญาติวิสุทธิ์

๓

อาจารย์กอ่ พงศ์ นามวัฒน์

๔

อาจารย์พเิ ชษฐ์ กอนรัมย์

๕

อาจารย์ไพศาล กรุมรัมย์

๖

อาจารย์ภาวินี ตรีเดชี

๗

อาจารย์มนต์จันทร์ อินทรจันทร์

๘

อาจารย์ราชันย์ เวียงเพิ่ม

๙

อาจารย์วรรณวิศา ถึกเจริญ

๑๐

อาจารย์วาสนา ยอมิน

๑๑

อาจารย์กิตติพงษ์ แบสิ่ว

ศษ.บ.(ภาษาไทย)
กศ.ม.การมัธยมศึกษา (การสอนภาษาไทย)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
ศษ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ศศ.บ.(ภาษาไทย) (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)
ศศ.ม.(ไทยศึกษา)
ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย)
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
พธ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2
ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย)
ศษ.บ.(ภาษาไทย)
ศศ.ม.(ภาษาไทย)
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
อ.ม.(ภาษาไทย)
อ.บ.(ภาษาไทย)
อ.ม.(ภาษาไทย)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
อ.ม.(ภาษาไทย)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
ศศ.ม.(ภาษาไทย)
ศษ.บ.(ภาษาไทย) หลักสูตร ๕ ปี
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ศศ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ ๑
ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย)

๑๗

๑๒ อาจารย์สรไกร เปรมวงษ์
๑๓ อาจารย์อาภา จ่างเจริญ

ศศ.บ.(ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร)
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
บธ.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม)
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
ค.อ.ม.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรและการสอน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑

๒

อาจารย์กริ ณา จิรโชติเดโช

วท.บ.(เคมีวิศวกรรม)
ศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์)
วศ.ม.(วิศกรรมศาสตร์)
ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา กศ.บ. (วัดและประเมินผลทางการศึกษา)
กศ.ม. (วัดและประเมินผลทางการศึกษา)
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดปราจีนบุรี

๓

อาจารย์เยาวรัช ทองเสริม

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
กศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์)

๔

อาจารย์สารวย หาญห้าว

๕

อาจารย์ ดร.ธัชพล พลรัตน์

ศศบ.(รัฐศาสตร์)
ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
กศ.ด.(คณิตศาสตร์)

๖

อาจารย์จันทิมา พร่องครบุรี

ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)

๗

อาจารย์จิตรดา สมีเพ็ชร

ค.บ.(คณิตศาสตร์)
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

๘

อาจารย์น้าผึ้ง บุณยเกียรติ

ศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์) หลักสูตร ๕ ปี
ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)

๑๘

๙

อาจารย์นิพนธ์ ฝ่ายบุญ

ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
กศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์)

๑๐ อาจารย์พรรณิกา สิทธิแก้ว

ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) หลักสูตร ๕ ปี
ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)

๑๑ อาจารย์สมศักดิ์ อรัญญา

วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๒
วท.ม.(คณิตศาสตร์)

๑๒ อาจารย์อรสา สกุลศิริธรากุล

บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)

๑๓ อาจารย์อุไร ซิรัมย์

ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๒
กศ.ม.(การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

๑๔ อาจารย์ปานพระจันทร์ จันทร์พรหม

ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๑
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)

๑๕ อาจารย์รัฐพร ลี้เที่ยงธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑

๒
๓
๔

๕

อาจารย์ธวรรณรัตน์ นาคเครือ

ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์กายภาพ - ชีวภาพ)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
อาจารย์ชบา เมืองจีน
ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลทางการศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.น้าเพชร นาสารีย์ ค.บ.(เคมี), ค.ม.(วิจัยการศึกษา)
กศ.ด. (วิจัยและประเมินการศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัย นาสารีย์
วท.บ.(ฟิสิกส์)
วท.ม.(ฟิสิกส์)
ศษ.ม.(นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอุมา พันธ์เกตุ
กศ.บ.(การสอนวิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา) เกียรตินิยม
อันดับ ๒ วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

๑๙

๖

อาจารย์ ดร.ทัสริน โตนุช

วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต์)
กศ.ม.การมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์)
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมีประยุกต์)

๗

อาจารย์ขนิษฐา รุ่งวิทย์วทัญญู

๘

อาจารย์จีรวรรณ เกิดร่วม

ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์กายภาพ - ชีวภาพ)
กศ.ม.การมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์)

๙

อาจารย์นภาพร เชื้อทอง

วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)
ศษ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์)

๑๐ อาจารย์นรินทร์ วงค์คาจันทร์

วท.บ.(เคมี)
ศษ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์)
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

๑๑ อาจารย์พัณนิดา มีลา

ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์ศกึ ษา)

๑๒ อาจารย์ศักดิส์ ิทธิ์ เหมแก้ว

คบ.(มัธยมศึกษา - วิทยาศาสตร์ทั่วไป) หลักสูตร ๕ ปี
ศษ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์)

๑๓ อาจารย์สัจจพร รัตนะ

วท.บ.(จุลชีววิทยา)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

๑๔ อาจารย์สุนิศรา เอี่ยมคง

วท.บ.(พฤกษศาสตร์)
วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์)

๑๕ อาจารย์สุวนันต์ หลัดจันทร์

วท.บ.(ศึกษาศาสตร์)
วท.ม.(ฟิสิกส์พอลิเมอร์)

๑๖ อาจารย์ออ้ มตะวัน แสงจักรวาฬ

ค.บ.(ฟิสิกส์)
กศ.ม.(ฟิสิกส์)

๒๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑

อาจารย์มนังค์ อังควานิช

ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)
อ.ม.(ประวัติศาสตร์ศึกษา)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สัมฤทธิบัตร (การสอนสังคมศึกษา)
ค.บ.(การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.(พื้นฐานการศึกษา)
ศษ.บ.(การสอนสังคมศึกษา)
ศษ.ม.(การอุดมศึกษา)
ค.บ.(สังคมศึกษา) หลักสูตร ๕ ปี
ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)

๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สจุ ินต์ ใจกระจ่าง

๓

รองศาสตราจารย์กลุ ชญา วงษ์เพ็ญ

๔

อาจารย์ณัทรัชตา ทะรีนทร์

๕

อาจารย์พรทิพย์ วันสม

ศษ.บ.(สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ ๑
กศ.ม.การมัธยมศึกษา (การสอนสิ่งแวดล้อม)

๖

อาจารย์พมิ พ์นิภา วงค์คาจันทร์

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)

๗

อาจารย์ภัทร์ หาสาสน์ศรี

รศ.บ.(รัฐศาสตร์)
รศ.ม.(รัฐศาสตร์) กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

๘

อาจารย์ภูวดี บุญศรี

ศษ.บ.(สังคมศึกษา) หลักสูตร ๕ ปี
พธ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)

๙

อาจารย์ศิรพิ งษ์ อุบลพงษ์

สัมฤทธิบัตร (การสอนสังคมศึกษา)
ศศ.บ. (การบัญชี)
ศษ.ม.(การอุดมศึกษา)

๑๐

อาจารย์สุกฤตา สุขุม

คบ.(สังคมศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

๑๑

อาจารย์อรรถพล นิธิสุนทรพงศ์

ศษ.บ.(สังคมศึกษา) หลักสูตร ๕ ปี
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

๑๒

อาจารย์สิทธิทัศน์ รักงาม

ศศ.บ.(ศาสนาและปรัชญา)
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

๒๑

๑๓

อาจารย์มทั ฌิมา สุทธิสุข

ศษ.บ.(สังคมศึกษา) หลักสูตร ๕ ปี

๑๔

อาจารย์อาทิตย์ เพลิดนอก

ค.บ.(สังคมศึกษา) หลักสูตร ๕ ปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
๑

อาจารย์กมล สาระมิตร

ศศ.บ.(สือ่ สารมวลชน)
ศษ.ม.(พลศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๒

รองศาสตราจารย์ขจรพงษ์ เพชรเลิศอนันต์

ค.บ.(พลศึกษา)
ค.ม.(พลศึกษา)

๓

อาจารย์ชัญญา ศิริทิพย์สกุล

ศษ.บ.(พลศึกษา)
ศษ.ม.(พลศึกษา)

๔

อาจารย์ณัฏฐภาส พรมมา

ศษ.บ.(สุขศึกษา)
ศษ.ม.(สุขศึกษา)

๕

อาจารย์วัชระ รุ่งสว่าง

ค.บ.(พลศึกษา)
ศษ.ม.(พลศึกษา)

๖

อาจารย์สิริวิภา หาสาสน์ศรี

ศษ.บ.(สุขศึกษา)
วท.ม.(สุขศึกษา)

๗

อาจารย์สุวิภา ฤทธิจันทร์

คบ.(สุขศึกษา)
ศศ.ม.(พัฒนาชนบท)

๘

อาจารย์อัษฎางค์ ปาลิวนิช

วท.บ.(พลศึกษา)
กศ.ม.(สุขศึกษาและพลศึกษา)

๙

อาจารย์อมุ าพร งามมีฤทธิ์

ศษ.บ.(สุขศึกษา)
วท.ม.(สุขศึกษา)

๑๐ อาจารย์สายชล ไชยชนะ

ศษ.บ.(สุขศึกษา)
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

๑๑ อาจารย์สิรภพ สารมิตร

ค.บ.(พลศึกษา) หลักสูตร ๕ ปี

๒๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
๑

อาจารย์ประพันธ์พงศ์ มณีวงษ์

ค.บ.(ดนตรีศกึ ษา)
ดศ.ม.(สังคีตวิจัยและพัฒนา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรสรวง ปาณินท์

ศษ.บ.(ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา)
ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา)
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

๓

อาจารย์กรพิณ สอนเสน

ศป.บ.(ดนตรีไทย) เกียรตินิยมอันดับ ๑
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

๔

อาจารย์กฤษณ์ ภิรมย์รัตน์

ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

๕

อาจารย์กิติภัทร ภูวะปัจฉิม

ดศ.บ.(ดนตรีแจ๊ส), ดศ.ม.(สังคีตวิจัยและพัฒนา)

๖

อาจารย์จิรายุส เผือดผุด

ศป.บ.(นาฏศิลป์ไทย) เกียรตินิยมอันดับ ๒
ศศ.ม.(ศิลปะการแสดง)

๗

อาจารย์ฐานียกัลยณ์ ชัยพัฒน์

ศป.บ.(ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์)
ศ.ม.(ประยุกตศิลปศึกษา)
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

๘

อาจารย์ณัฐภูมินทร์ คล้อยเอี่ยม

ศป.บ.(ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย)
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

๙

อาจารย์ทพิ า หาสาสน์ศรี

ศศ.บ.(สือ่ สารมวลชน)
ศศ.ม.(เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

๑๐ อาจารย์อรรถพร นัยเนตร

คบ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

๑๑ อาจารย์อรอุมา สอนง่าย

ศป.บ.(ประติมากรรม)
ศศ.ม.(การจัดการทางวัฒนธรรม)
ศศ.บ.(ศิลปกรรม)

๑๒ อาจารย์ณัฐพงศ์ ยิ้มพราย

๒๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
๑

อาจารย์ทพิ ย์สุดา ก้อนฆ้อง

๒

อาจารย์ปฐิมาพร ล้อมลาย

๓

อาจารย์กนกอร พวงระย้า

๔

อาจารย์ชนิดา ทองไทย

๕

อาจารย์สุทัศน์ นุ่มสาอางค์

๖

อาจารย์อรอุมา ธรรมดี

๗

อาจารย์อญ
ั ชนา มุ่งหมาย

๘

อาจารย์นรินทร์ ลาภอนันต์

ค.บ.(การอนุบาลศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ศษ.ม. (พื้นฐานการศึกษา)
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
คศ.ม.(คหกรรมศาสตร์)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(การเงินการธนาคาร)
วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ศษ.บ.(คหกรรมศาสตร์) หลักสุตร ๕ ปี
คศ.ม.(คหกรรมศาสตร์)
ศษ.บ.(ธุรกิจศึกษา)
คศ.ม.(คหกรรมศาสตร์)
ศษ.บ.(คหกรรม)

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
๑

อาจารย์ฤทธิชัย หอมใบเตย

อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๒

อาจารย์เวสารัช ชูพงศ์

ศศ.บ.(สารสนเทศศึกษา)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

๓

อาจารย์ศรราม สุขสาราญ

ศศ.บ.(สารสนเทศศึกษา)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

๔

อาจารย์สุวิชา สารมิตร

บธ.บ.(ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)
ร.บ.(แผนการบริหารรัฐกิจ)
ศษ.ม.(นวัตกรรมหลักสูตรและการจัด
การเรียนรู)้

๒๔

๕

อาจารย์อรุณรัตน์ ทวีกุล

กศ.บ.(เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา)
ศศ.ม.(เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

๖

อาจารย์อบุ ลรัตน์ บุญประเสริฐ

บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)

๗

อาจารย์สัญรัฐ ลักขณา

ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์ศกึ ษา)

๘

อาจารย์หัตถวดี สังฆธรรม

ศศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๑

อาจารย์อมฤต จันทร์เกษร

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๒

อาจารย์ภิฑชญา สุนทรกลัมพ์

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

๓

อาจารย์ ดร.วริศรา จาปา

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์) M.A.(Linguistics), India
ปร.ด.(ภาษาศาสตร์) Ph.D.(Linguistics), India

๔

อาจารย์กาญจนา สิ่งประสงค์

๕

อาจารย์คณิศร ธีระวิทย์

๖

อาจารย์ชัยพรรณ ชานาญณรงค์

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์จีน)
MTCSOL (Master of Teaching Chinese to
Speakers of Other Languages)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ ๒
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)

๗

อาจารย์ฐิตกิ านต์ ชูประดิษฐ์

อ.บ.(ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ ๒
M.A.(Chinese linguistics and Philology)
กาศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

๘

อาจารย์ดิฐนรินทร์ กีรติ์พนาดร

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)

๒๕

๙

อาจารย์ ดร.ถนอมขวัญ ทองโปร่ง

ศศ.บ.(ภาษาฝรัง่ เศส)
บธ.ม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารการ
โรงแรม และการท่องเที่ยว) : MBA ( Hotel and
Tourism management) English Program
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
แผน ข : MED.(English Program) (IS)
Ph.D.(Educational Administration) (English
Program)
บธ.บ.(ธุรกิจระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมอันดับ ๒
ศษ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)

๑๐ อาจารย์บัณฑิตา สุขดี

๑๑ อาจารย์บุษราภรณ์ อินทร์แสน

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)

๑๒

อาจารย์พรรณฤดี จูเจริญ

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)

๑๓

อาจารย์พัชรินันท์ ยังทรัพย์อนันต์

ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับ ๒
ศศ.ม.(การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)

๑๔

อาจารย์ภัสขนิษฐ์ ดลชัยธนพัฒน์

ศศ.บ.(ภาษาฝรัง่ เศส)
ศศ.ม.(การแปลภาษาฝรั่งเศส - ไทย)

๑๕ อาจารย์วรางคณา เซ๊ะวิเศษ

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ ๒
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)

๑๖ อาจารย์อภิเชษฐ เรืองไทย

ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)

๑๗ อาจารย์เมธาวี ปัญญาจันทร์สว่าง

ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

๑๘ อาจารย์ธันยธร ศิริไพบูลย์

ศศ.บ.(ภาษาตะวันออก ภาษาญี่ปุ่น)
เกียรตินิยมอันดับ ๒

๒๖

๑๙ Teacher Adaka Adaugo Francisca

Bs.c Accountancy, Nigeria
Diploma in Teacher Education, Thailand
Master in Education Administration (in view),
Thailand

๒๐ Teacher Michelle Ikponmwosa Uzanere

Bachelors of science in Sociology, Lagos
Nigeria
Masters in Learning Management (in view),
Thailand

๒๑ Teacher Hanny Ann Hilay

Diploma in Teacher Education, Bangkok
Bachelor of Commerce in Hospitality
Management, Philippines

๒๒ Teacher Mahshid Khalatbari Jafari

BA of English Translation, Tehran Iran

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
๑

อาจารย์ชัยพรรณ ชานาญณรงค์

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ ๒
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
กรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ

๒

อาจารย์กมลพันธ์ กาญจนวิสุทธิ์

ศศ.บ.(การออกกาลังกายและกีฬา)

๓

อาจารย์ขวัญเรือน พานแก้ว

ศษ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)

๔

อาจารย์จินดาพร มูลกันทา

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.(การศึกษาเพื่อการพัฒนา)

๕

อาจารย์รวิศรา ล้อมลาย

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

๖

อาจารย์รุ่งเรือง วันทาโร

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

๗

อาจารย์อกุ ฤษฎ์ ไตรวงค์ย้อย

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

๘

อาจารย์ธันยธร เทพอุดม

ศศ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

๒๗

๙

อาจารย์ธนานันต์ หาญณรงค์

ศศ.บ.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร)

๑๐ Dr.Richard John Kiddle

Doctor of Philosophy (Chemistry),
University of Hull, United Kingdom

๑๑ Dr.Janise Arlena Alomar

Doctor of Philosophy, Counell
University, U.S.A

๑๒ Teacher Byron Edward Johns

Master of Science in Mechanical
Engineering, The Gerorgia Institute of
Tehology, U.S.A

๑๓

Teacher Gasper Paliska

Bachelor of Arts In English (International
Program), Ramkhamhaeng University,
Thailand

๑๔

Teacher Leila Alimohammad

Diploma of Bachelor’s Degree in
Applied Mathematics Amirkabir
University of Technology, Iran

๑๕

Teacher Marvelous Nzubechukwu Ndigwe Bachelor of Nursing Science,
Assumption Uneversity, Thailand

๒๘

หน่วยแนะแนวและให้คาปรีกษา
๑

อาจารย์พรหมมณี โฮชิน

๒

อาจารย์นิภา สมิตะสิริ

๓

อาจารย์พันธุ์ทพิ ย์ พัชรพงศ์พรรณ

๔

อาจารย์มยุรฉัตร นพกรสุขทองดี

๕

อาจารย์สุวนันท์ แป้นพัฒน์

วท.บ. (จิตวิทยาการบริการให้คาปรึกษาและ
แนะแนว)
วท.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
หัวหน้าหน่วยแนะแนวให้คาปรึกษา
วท.บ.(จิตวิทยาการบริการให้คาปรึกษาและ
แนะแนว)
วท.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)
ศศ.บ.(จิตวิทยา)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
กศ.บ.(การแนะแนว)
ศศ.บ.(วารสารศาสตร์สอื่ ประสม)
กศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์)
ศศ.บ.(จิตวิทยา)

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑

อาจารย์ณัฏฐภาส พรมมา

๒

อาจารย์จามิกร มะแก้ว

ศษ.บ.(สุขศึกษา)
ศษ.ม.(การอุดมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วท.บ.(นันทนาการ)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
หัวหน้าหน่วยพัฒนาองค์กรนักเรียน

ศูนย์พฒ
ั นาศักยภาพเด็กที่มคี วามต้องการพิเศษเรียนร่วม
๑ อาจารย์ณัฐพงษ์ ฉ่าศิริ

๒

ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษาพิเศษ)

อาจารย์พัชนี ประสิทธิธัญกิจ

๒๙

รายนามเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
งานบริหารการศึกษา
๑

นางสาววัชราภรณ์ พรหมรักษ์

ศษ.บ. (วัดผลการศึกษา)
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา)

๒

นางสาวรุจิรา หลังสัน

บธ.บ. (การจัดการ) กาลังศึกษาต่อปริญญาโท

๓

นางสาวจารุพร เพ็งมะณี

๔

นางสาวจุฑามาศ สูยะนันทน์

ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

๕

นางสาวมาลี นุ่มสาอางค์

ร.บ. (รัฐศาสตร์)
ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ)

งานบริหาร และงานสารบรรณ
๑

นางสาวสุชานาฏ สารมิตร

ค.บ. (พลศึกษา)
ศษ.ม. (สุขศึกษา)
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม. (การศึกษาเพื่อการพัฒนา)
ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ)
ร.บ. (รัฐศาสตร์)
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

๒

นางวราภรณ์ เหมกุล

๓

นางกมลพรรณ คงเจริญ

๔

นางสาวริญญ์นภัส จิรภิญญากุลวัฒน์

บธ.บ. (ทรัพยากรมนุษย์)

๕

นายศักดา หลังสัน

ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

๖

นายพีระพล ประดู่

๗

นายภรรคพล ปากพลีนอก

ร.บ. (รัฐศาสตร์)
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ปวช.(สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

๓๐

งานการคลัง และพัสดุ
๑

นางสาวนุชรี เทพจั้ง

๒

นางอาภรณ์ เจริญผล

ศศ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ. (การจัดการ)

๓

นางสาวสุดา บุญซัน

บธ.บ. (บริหารธุรกิจการจัดการ)

๔

นางสาวธมนวรรณ บุญพ่วน

๕

นางสาวนงคราญ มณีนาถ

บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
บธ.บ. (การตลาด)

๖

นางสาวธนภร ทองใส

๗

นางอภิชา คงเจริญ

บธ.บ. (การบัญชีและการเงิน)
บธ.ม. (การบัญชี)
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
บธ.ม. (การบัญชี)

งานวิเคราะห์แผน และงบประมาณ
๑

นางสาวอัญชลิกา นุ่มสาอางค์

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ศษ.ม. (การศึกษาเพื่อการพัฒนา)

๒

นางสาวจิรัฎฐ์ปภา พรศรีลากุล

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ศษ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ศษ.ม. (การศึกษาเพื่อการพัฒนา)

๓

นายประเสริฐ จันต๊ะไพร

ศศ.บ. (การเงิน)
ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

๔

นายวสันต ฉิมมาทอง

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)

๕

นางสาวพนารัตน์ บุญล้อม

ร.บ.(รัฐศาสตร์)
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

๓๑

งานกิจการนักเรียน
๑

นางสาวกอบกิจ เดชศิริ

น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
ศศ.ม. (บริหารรัฐกิจ)

๒

นางทัศนีย์ ชาติภูรี

ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา)

๓

นายจตุพล บุญธรรม

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

๔

นายเหมราช ถึงเจริญ

บธ.บ. (การจัดการ)
ศษ.ม. (พลศึกษา)

๕

นายทวีศักดิ์ ลิขิตธรรม

ปวท. (การเงินการธนาคาร)

งานพยาบาล และสวัสดิการ
๑

นางสาวปนัดดา บุญมาเลิศ

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)

๒

นางสาวขนิษฐา รอดสอน

ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)

๓

นางสาวเข็มทอง รอดสอน

ศษ.บ. (สุขศึกษา)

๔

นางสาวศิริกญ
ั ญา สุขแก้ว

บธ.บ. (การจัดการ)

งานประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนศึกษา
๑

นายพิรัฎฐ์ เอี่ยมจรูญ

ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา)

๒

นางสาวกนกพร ชูศรี

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)

หน่วยห้องสมุด
๑

นางสาวกัลป์ยานี ศรีทาน้อย

ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา)

๓๒

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
๑

นางสาววิลาวรรณ บางแบ่ง

๒

นายชัยฤทธิ์ ด้วงสาราญ

๓

นางสาวปราณี ควรสนิท

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ศศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา)
มัธยมศึกษาตอนปลาย

งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
๑

นายเปรมศักดิ์ แสนใจ

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)

๒

นายศิริพงษ์ ภูสพาน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๓

นายเสกสันต์ ใบดีกาดี

มัธยมศึกษาตอนต้น

๔

นายอุทัย ชัยสุวรรณ์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๕

นายภานุวัฒน์ ชมภูนุช

มัธยมศึกษาตอนต้น

๖

นายคาตา โนนศักดิ์ดา

มัธยมศึกษาตอนต้น

๗

นายสังวาล สุขกิจ

มัธยมศึกษาตอนต้น

๓๓

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
พุทธศักราช ๒๕๕๑
วิสัยทัศน์ของหลักสูตร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ
ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ บนพื้นฐาน
ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่ อความเป็นเอกภาพของชาติ มี จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็ น
เป้าหมายสาหรับพัฒ นาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความ
เป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมี
คุณภาพ
๓. เป็นหลัก สูตรการศึก ษาที่ สนองการกระจายอานาจ ให้สังคมมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้
๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์
จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชี วิต
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
๔. มี ความรัก ชาติ มี จิต ส านึก ในความเป็ นพลเมื อ งไทยและพลโล ก ยึด มั่ นในวิถีชีวิต และการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๓๔

๕. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ
ที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่ งพัฒ นาผู้เรียนให้ มี คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ซึ่ง การพัฒ นาให้บ รรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ ก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ส าคัญ ๕
ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัด และลด
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิ ดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ เ ผชิ ญ
ได้ อ ย่ า งถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
แก้ ไขปั ญ หา และมี ก ารตัดสินใจที่ มี ป ระสิ ท ธิภาพโดยคานึ ง ถึงผลกระทบที่ เกิ ดขึ้น ต่ อตนเอง สัง คมและ
สิ่งแวดล้อม
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็ น ความสามาร ถในการนากระบวนการต่ า งๆ ไป
ใช้ ใ นก ารดาเนิ น ชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างานและการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ ตนเองและผู้ อื่ น
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒ นาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้

๓๕

๕.
๖.
๗.
๘.

อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทย
มีจิตสาธารณะ

มาตรฐานการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๙. กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสาคัญ ของการพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ และปฏิบัติ ได้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสาคัญ ในการขับเคลื่อน
พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร
และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมื อในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบ
การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยสะท้อนภาพ
การจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้กาหนดเพียงใด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็น
มนุษย์ที่ ส มบูรณ์ ทั้ งร่างกาย สติปัญ ญา อารมณ์ และสังคม เสริม สร้างให้เป็นผู้มี ศีล ธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจ กรรมที่ ส่งเสริมและพัฒ นาผู้เรียนให้รู้จัก ตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับ
ตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยัง ช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้ งยังเป็นกิ จ กรรมที่ ช่วยเหลือ และ
ให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน
๒. กิ จ กรรมนั ก เรีย น เป็ น กิ จ กรรมที่ มุ่ ง พั ฒ นาความมี ร ะเบี ยบวิ นั ย ความเป็ น ผู้ น าผู้ ต ามที่ ดี
ความรับผิดชอบ การทางานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือ
แบ่งปันกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการท างาน เน้นการทางานร่วมกั นเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม
๓. กิจการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ
ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ กิจ กรรมสร้างสรรค์สงั คม
ระดับการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖)
การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การ
เขียน การคิดคานวณ ทักษะการคิดพื้ นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐาน
ความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม
และวัฒนธรรมโดยเน้น จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓)
เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สารวจความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มี
ทักษะในการดาเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ

๓๗

๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖)
การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้ งด้านวิชาการและวิช าชีพ มีทั กษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี
ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นา และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ

๓๘

แผนการเรียน

๓๙

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
แผนการเรียนปกติ

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
แผนการเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการ วิทย์-คณิต
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต (แพทย์/วิศวะ/สถาปัตย์)
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต (คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์ - เคมี - ชีววิทยา)
แผนการเรียนศิลป์คานวณ (คณิตศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์)
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
แผนการเรียนภาษาจีน
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
แผนการเรียนธุรกิจ
แผนการเรียนอาหารและการโภชนาการ
แผนการเรียนอาชีวะ (วิศวกรรมศาสตร์)
แผนการเรียนคอมพิวเตอร์
แผนการเรียนศิลปกรรม (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
แผนการเรียนศิลปกรรม (สือ่ สารมวลชน)
แผนการเรียนสังคม (รัฐศาสตร์)

๔๐

เกณฑ์พิจารณาผลการเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
แผนการเรียน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
* คะแนนตามเกณฑ์มีสิทธิ์
สมัครทดสอบเข้าแผนฯ
วิทยาศาสตร์ (ปกติ)

ศิลป์คานวณ
(คณิตศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์)

(ภาษาอังกฤษ)

เกณฑ์
- ความเป็นเลิศฯ - วิทย์-คณิต
คณิตศาสตร์เฉลี่ย
วิทยาศาสตร์เฉลี่ย
ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
ผลการเรียนเฉลี่ยรวม
ผลการเรียน 5 ภาคการเรียน (ม.1 - ม.3)
แบบที่ 1
คณิตศาสตร์เฉลี่ย
วิทยาศาสตร์เฉลี่ย
ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
ผลการเรียน 2 ภาคการเรียน (เฉพาะ ม.3)
แบบที่ 1
คณิตศาสตร์เฉลี่ย
วิทยาศาสตร์เฉลี่ย
ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
ผลการเรียน 5 ภาคการเรียน (ม.1 - ม.3)
แบบที่ 1
คณิตศาสตร์เฉลี่ย
ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
ภาษาไทยเฉลี่ย
ผลการเรียน 2 ภาคการเรียน (เฉพาะ ม.3)
แบบที่ 1
คณิตศาสตร์เฉลี่ย
ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
ภาษาไทยเฉลี่ย
ผลการเรียน 5 ภาคการเรียน (ม.1 - ม.
3)
ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
ภาษาไทยเฉลี่ย
ผลการเรียน 2 ภาคการเรียน (เฉพาะ ม.3)
ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
ภาษาไทยเฉลี่ย

R ภาษาฝรั่งเศส
R ภาษาจีน
R ภาษาญีป่ ุ่น
R ธุรกิจ
R อาหารและการโภชนาการ
R อาชีวะ (วิศวกรรมศาสตร์)
R คอมพิวเตอร์
R ศิลปกรรม (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
R ศิลปกรรม (สื่อสารมวลชน)
R สังคม (รัฐศาสตร์)

- วิทย์ - คณิต (แพทย์/วิศวะ/สถาปัตย์)
คณิตศาสตร์เฉลี่ย
3.00
วิทยาศาสตร์เฉลี่ย
3.00
ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
3.00
ผลการเรียนเฉลี่ยรวม
3.00

หรือ
แบบที่ 2
2.75 คณิตรวมวิทย์เฉลี่ย
3.00 คณิต ≥ 2.50
2.50 ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
หรือ
แบบที่ 2
2.75 คณิตรวมวิทย์เฉลี่ย
3.00 คณิต ≥ 2.50
2.50 ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
หรือ
แบบที่ 2
2.75 คณิตรวมอังกฤษเฉลี่ย
2.75 คณิต ≥ 2.50
2.25 ภาษาไทยเฉลี่ย
หรือ
แบบที่ 2
2.75 คณิตรวมอังกฤษเฉลี่ย
2.75 คณิต ≥ 2.50
2.50 ภาษาไทยเฉลี่ย
2.50
2.50
3.00
2.50

ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00

ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00

หมายเหตุ นักเรียนที่จะได้รับการพิจารณาผลการเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อ ม.4 จะต้อง
- จบชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 3 และ

-

3.50
3.50
3.50
3.50

มีความประพฤติเรียบร้อยตามเกณฑ์พิจารณาพฤติกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน
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3.00
2.50
3.00
2.50
2.75
2.25
3.00
2.50
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมิน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลสาเร็จ
นั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อน
สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้ าหมายหลักในการวัด และประเมินผล
การเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและ
ประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการพั ฒ นาคุณ ภาพผู้ เรีย นโดยใช้ผ ลการประเมิ น เป็ น ข้อ มู ล และ
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูล ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. การประเมิ นระดับชั้ นเรีย น เป็นการวัดและประเมิ นผลที่ อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผู้สอนดาเนินการเป็นปกติและสม่าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย
เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน
แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผูป้ ระเมินเองหรือเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง
เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม
การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้
อันเป็นผลมาจากการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพีย งใด มีสิ่งที่ จะต้องได้รับ การ
พัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้ สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตน
ด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดาเนินการเพือ่ ตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนาผลการเรียนของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษา จะเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการ
จัดทาแผนพั ฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
รายงานผลการจัด การศึก ษาต่อ คณะกรรมการสถานศึก ษา ส านัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน
๓. การประเมิ นระดั บเขตพื้นที่ การศึกษา เป็นการประเมิ นคุณ ภาพผู้เรียนในระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาของเขตพื้นที่ก ารศึกษา ตามภาระความรับ ผิดชอบ สามารถดาเนินการโดย
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ประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทาและดาเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา
หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดาเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบ
ทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับการประเมินผลจาก
การประเมินใช้เป็นข้อ มูล ในการเทีย บเคียงคุณภาพการศึก ษาในระดับต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ
ข้อมูลการประเมิ นในระดับ ต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒ นาคุณ ภาพผู้เรียน ถือ เป็น ภาระความรับ ผิดชอบของสถานศึก ษาที่ จ ะต้องจัดระบบดู แลช่วยเหลื อ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน ความแตกต่างระหว่าง
บุ ค คล ที่ จ าแนกตามสภาพปั ญ หาและความต้ อ งการ ได้ แ ก่ กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นทั่ ว ไป กลุ่ ม ผู้ เ รี ยนที่ มี
ความสามารถพิ เ ศษ กลุ่ม ผู้เรียนที่ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนต่า กลุ่ม ผู้เรียนที่ มี ปัญ หาด้านวินัยและ
พฤติกรรมกลุ่มผู้เรียนทีป่ ฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนทีม่ ีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่ มพิการทางร่างกาย
และสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดาเนินการช่วยเหลือผู้เรียน
ได้ทันท่วงที เปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสาเร็จในการเรียน
สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทาระเบียบว่าด้ วยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึก ษาให้ส อดคล้อ งและเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ และแนวปฏิบั ติที่ เป็นข้อก าหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
๑. การตัดสินผลการเรียน
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ กาหนดหลั ก เกณฑ์
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ เพื่ อ ตั ด สิ น ผลการเรี ย นของผู้ เ รี ย น ดั ง นี้
๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดใน
การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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เพื่ อให้ก ารจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้ส อนต้องตรวจสอบความรู้ความสามารถที่
แสดงพัฒนาการของผูเ้ รียนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งต้องสร้างให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตน
ด้วยการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองอย่างสม่าเสมอเช่นกัน ตัวชี้วัดซึ่งมีความสาคัญในการ
นามาใช้ออกแบบหน่วยการเรียนรูน้ ั้นยังเป็นแนวทางสาหรับผู้สอนและผู้เรียนใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับว่า
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือยัง การประเมินในชั้นเรียนซึ่งต้องอาศัยทั้งการประเมินผลย่อยเพื่อการพัฒนาและ
การประเมินผลรวมเพื่อสรุปการเรียนรู้จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ของผู้เรียน สถานศึกษาโดยผู้สอนกาหนดเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในการผ่านตัวชี้วัดทุกตัวให้เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษากล่าวคือ ให้ท้าทายการเรียนรู้ ไม่ยากหรือง่ายเกินไป เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินว่าสิ่งที่
ผู้เรียนรู้ เข้าใจ ท าได้นั้ น เป็น ที่ น่าพอใจบรรลุตามเกณฑ์ ที่ ยอมรับ ได้ หากยังไม่ บ รรลุ จ ะต้ องหาวิธีก าร
ช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสูงสุด การกาหนดเกณฑ์นี้ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนร่วมกาหนดด้วยได้
เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและสร้างแรงจูงใจในการเรียน การประเมินเพื่อการพัฒนาส่วนมากเป็น
การประเมินอย่างไม่เป็นทางการ เช่น สังเกต หรือซักถาม หรือการทดสอบย่อยในการประเมินเพื่อการพัฒนา
นี้ ควรให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผู้เรียนแต่ละคนอาจใช้เวลาเรียนและวิธีการเรียนที่
แตกต่างกัน ฉะนั้น ผู้สอนควรนาข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
อันจะนา ไปสู่การบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ในท้ายที่สุดอย่างมีคุณภาพ การประเมินเพื่อการพัฒนาจึงไม่
จาเป็นต้องตัดสินให้คะแนนเสมอไป การตัดสินให้คะแนนหรือให้เป็นระดับคุณภาพควรดาเนินการโดยใช้การ
ประเมินสรุปผลรวมเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้และจบรายวิชา
การตัดสินผลการเรียน ตัดสินเป็นรายวิชา โดยใช้ผลการประเมินระหว่างภาคและปลายภาคตาม
สัดส่วนที่สถานศึกษากาหนด ทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินและให้ระดับผลการเรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องผ่าน
ทุกรายวิชาพื้นฐาน
๒. การให้ระดับผลการเรียน
เกณฑ์ ในการตัด สินผลการประเมิ นรายวิชา ทุ ก รายวิชาให้ ใช้เกณฑ์ ก ารตัดสิน ผลการเรีย น
เดียวกัน คือ คะแนนการประเมินผลทุกผลการเรียนรู้ทั้งรายวิชา มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยกาหนด
เกณฑ์คุณภาพออกเป็น ๘ ระดับ ดังนี้
๘๐ – ๑๐๐
ระดับผลการเรียน ๔ หมายถึง ผลการเรียนดีเยี่ยม
๗๕ – ๗๙
ระดับผลการเรียน ๓.๕ หมายถึง ผลการเรียนดีมาก
๗๐ – ๗๔
ระดับผลการเรียน ๓ หมายถึง ผลการเรียนดี
๖๕ – ๖๙
ระดับผลการเรียน ๒.๕ หมายถึง ผลการเรียนค่อนช้างดี
๖๐ – ๖๔
ระดับผลการเรียน ๒ หมายถึง ผลการเรียนน่าพอใจ
๕๕ – ๕๙
ระดับผลการเรียน ๑.๕ หมายถึง ผลการเรียนพอใช้
๕๐ – ๕๔
ระดับผลการเรียน ๑ หมายถึง ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
๐ – ๔๙
ระดับผลการเรียน ๐ หมายถึง ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่า
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การประเมิ นการอ่ า น คิด วิเคราะห์ และเขี ย น และคุณ ลัก ษณะอั นพึ งประสงค์นั้นให้ ผลการ
ประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน
๑. ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา
กาหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง มี ผ ลงานที่ แสดงถึง ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขีย นที่ มี
คุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ
ดี
หมายถึง มี ผ ลงานที่ แสดงถึง ความสามารถในการอ่ าน คิด วิเคราะห์ และเขีย นที่ มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ผ่าน หมายถึ ง มี ผ ลงานที่ แสดงถึง ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขีย นที่ มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ
ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนหรือถ้า
มีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ
๒. ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเลื่อนชั้นและ
จบการศึกษา กาหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เพื่อระโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดี
เยี่ยม จานวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ ผลการประเมินต่า
กว่าระดับดี
ดี
หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นการยอมรับ ของ
สังคม โดยพิจารณาจาก
๑. ได้ ผ ลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ยี่ ย ม จ านวน ๑-๔ คุ ณ ลั ก ษณะ และไม่ มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี หรือ
๒. ได้ ผ ลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ยี่ ย ม จ านวน ๔ คุ ณ ลั ก ษณะ และไม่ มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน หรือ
๓. ได้ผลการประเมินระดับดี จานวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ
ใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับ รู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ สถานศึก ษาก าหนดโดย
พิจารณาจาก
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จานวน ๕-๘ คุณลักษณะ และ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดี จานวน ๔ คุณลักษณะ และ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน
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ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรูแ้ ละปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษากาหนด
โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรม
และผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด และให้ผลการประเมินเป็นผ่าน และไม่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี ๓ ลักษณะ คือ
๑) กิจกรรมแนะแนว
๒) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย
(2.๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ่าเพ็ญ ประโยชน์ โดยผู้เรียนเลือก
อย่างใดอย่างหนึ่ง ๑ กิจกรรม
(2.๒) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรมอีก ๑ กิจกรรม
๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้
“ผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก่าหนด
“มผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลของกิจกรรมเป็น “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทา
กิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือ ไม่ ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้
ทั้งนี้ ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
๓. การเปลี่ยนผลการเรียน
การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”
สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบ
ไม่ผ่านก่อนแล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ดาเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่สถานศึกษา
กาหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรียน สาหรับภาคเรียนที่
๒ ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติดังนี้
๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ารายวิชานั้น
๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษาในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียน
แทนรายวิชาใด
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การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ดาเนินการดังนี้
ให้ผู้เรียนดาเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ระดับ
ผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ ๐-๔)
ถ้าผู้เรียนไม่ดาเนินการแก้ไข “ร” กรณีที่ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหว่างภาค
เรียนและปลายภาคให้ผู้สอนนาข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรี ยน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน สาหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดาเนินการ
ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วให้เรียนซ้า หากผลการเรียนเป็น “๐” ให้ดาเนินการ
แก้ไขตามหลักเกณฑ์
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้
๑) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่มีเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อม
เสริม หรือใช้เวลาว่าง หรือใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทา จนมีเวลาเรียนครบตามที่กาหนดไว้สาหรับ
รายวิชานั้น แล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”
การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระทาให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาดาเนินการแก้ “มส” ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้นี้ให้เรียนซ้า ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยาย
เวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ารายวิชานั้น
(๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้าหรือ
เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่
๒) กรณีผู้เรียนได้ผ ลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาดาเนินการดังนี้
(๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ารายวิชานั้น
(๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้าหรือ
เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียน
แทนรายวิชาใด
การเรียนซ้ารายวิชา ผู้เรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริม และสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้วไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ้ารายวิชานั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้าในช่วง
ใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียนภาคฤดูร้อน เป็นต้น
ในกรณีภาคเรียนที่ ๒ หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส” ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้น
ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน เพื่อแก้ไขผลการเรียน
ของผู้เรียนได้ ทั้งนี้หากสถานศึกษาใดไม่สามารถดาเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้ให้สานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษา/ต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาประสานงานให้มีการดาเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผล
การเรียนของผู้เรียน
การเปลี่ยนผล “มผ”
กรณีที่ผู้เรียนได้ผล “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทากิจกรรม
ในส่วนที่ ผู้เ รีย นไม่ ได้เข้าร่วมหรือ ไม่ ได้ท าจนครบถ้ วน แล้วจึง เปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็ น “ผ” ได้ ทั้ ง นี้
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุล ยพินิจ ของสถานศึกษาที่ จ ะ
พิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน สาหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี
การศึกษานั้น
๔. การเลื่อนชั้น
เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๔.๑ รายวิ ช าพื้ น ฐานและรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ได้ รับ การตั ด สิ น ผลการเรี ยนผ่ านตามเกณฑ์ ที่
สถานศึกษากาหนด
๔.๒ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๔.๓ ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ากว่า ๑.๐๐
ทั้งนี้ รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิ น สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการ
แก้ไขในภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้สาหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
๕. การสอนซ่อมเสริม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดให้สถานศึกษาจัดสอนซ่อม
เสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ
หรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
การสอนซ่อมเสริมสามารถดาเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
๑) ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัดการสอน
ซ่อมเสริม ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน
๒) ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะที่กาหนดไว้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหว่างเรียน
๓) ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “๐” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว
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๔) กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผา่ น สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการ
เรียน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
๖. การเรียนซ้าชั้น
ผู้เรียนที่ ไม่ผ่านรายวิชาจานวนมากและมี แนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับ ชั้นที่
สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจ ารณาให้เรียนซ้าชั้นได้ ทั้ งนี้ ให้คานึง ถึงวุฒิภาวะและความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเป็นสาคัญ การเรียนซ้าชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ
๑) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ากว่า ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
๒) ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา หาก
เห็น ว่า ไม่มีเ หตุผ ลอัน สมควรก็ใ ห้ซ้าชั้น โดยยกเลิก ผลการเรีย นเดิม และให้ใ ช้ ผ ลการเรีย นใหม่แทน
หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้าชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน
๗. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้ นฐานและเพิ่ ม เติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิ ต และ
รายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๙ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
๖๖ หน่วยกิต
๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิ น
ตามที่สถานศึกษากาหนด
๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
๘. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้ นฐานและเพิ่มเติมไม่ โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และ
รายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
๔๑ หน่วยกิต
๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
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๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
๙. การเทียบโอนผลการเรียน
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนจากสถานศึกษาได้ในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การ
ย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคัน และการขอกลับเข้ารับ
การศึกษาต่อการศึ ก ษาจากต่ า งประเทศและขอเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในประเทศ นอกจากนี้ ยั ง สามารถ
เที ย บโอนความรู้ ทั ก ษ ะประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันทาง
ศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นต้น
การเทียบโอนผลการเรียนควรดาเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน หรือต้นภาคเรียนที่สถานศึกษา
รับผู้ขอเทียบโอนเป็นผูเ้ รียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่อ งในสถานศึกษาที่
รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับการเทียบโอนควรกาหนดรายวิชา จานวนหน่วยกิ
ตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม
การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดาเนินการได้ดังนี้
๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียน
๒. พิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้เรียน โดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งภาคความรู้
และภาคปฏิบัติ
๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง
การเทียบโอนผลการเรียนให้ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจานวนไม่น้อยกว่า ๓
คน แต่ไม่ควรเกิน ๕ คน โดยมีแนวทางในการเทียบโอน ดังนี้
๑) กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ให้นารายวิชาหรือหน่วยกิตที่มีมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มาเทียบโอนผล
การเรียน และพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
๒) กรณีก ารเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)
โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
๓) กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ดาเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน
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ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรีย นการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ากว่าปริญญา ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
การเที ยบโอนผลการเรียนเข้าสู่ก ารศึก ษาในระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐาน ซึ่ ง จัดท าโดยส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙)
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เอกสารหลักฐานการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารสาคัญที่สถานศึกษาต้องจัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการดาเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้
๑. บันทึกข้อมูลในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน ได้แก่ แบบบันทึก
ผล การเรียนประจารายวิชา
๒. ติดต่อ สื่อ สาร รายงานข้อ มู ล และผลการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ แบบรายงานประจ าตั ว
นักเรียน ระเบียนสะสม
๓. จัดท าและออกหลัก ฐานแสดงวุฒิ และหรือรับ รองผลการเรีย นของผู้เ รีย น ได้แก่ ระเบีย น
แสดงผล การเรียน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดเอกสารหลักฐานการศึกษา
ที่สถานศึกษาจะต้องดาเนินการเป็น ๒ ประเภทได้แก่
๑. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
๒. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด
เอกสารแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการดาเนินการ ดังนี้
เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
เป็นเอกสารที่ กระทรวงศึก ษาธิก ารควบคุม และบังคับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานสาหรับการตรวจสอบ
ยืนยัน และรับ รองผลการเรียนของผู้เรียน สถานศึก ษาต้ องใช้แบบพิม พ์ของกระทรวงศึก ษาธิก ารและ
ดาเนินการจัดทาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดไว้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.๑) ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) และแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
เป็นเอกสารสาหรับบันทึ กข้อ มูลผลการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้แก่ ผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
สถานศึกษาจะต้องจัดทาและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาแต่ล ะระดับ
หรือเมื่อผู้เรียนออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี เพื่อใช้แสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
เป็นเอกสารแสดงวุฒิก ารศึก ษาที่ ม อบให้แก่ ผู้จบการศึก ษาภาคบังคับ และผู้สาเร็จ การศึก ษาขั้น
พื้นฐานตามหลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศัก ราช ๒๕๕๑ เพื่อรับ รองศัก ดิ์และสิท ธิ์ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาตามวุฒิการศึกษาตามวุฒิแห่งประกาศนียบัตรนั้น
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๓. แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
เป็นเอกสารสาหรับอนุมตั ิการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนใน
แต่ล ะรุ่น การศึก ษา โดยบั นทึ ก รายชื่อ และข้อ มู ล ทางการศึก ษาของผู้ จ บการศึก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) ใช้เป็นเอกสารสาหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
และใช้ในการตรวจสอบยืนยัน และรับรองความสาเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษา
เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด
เป็นเอกสารที่ส ถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อนบันทึก พัฒ นาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญ เกี่ ยวกั บ
ผู้เรี ยน เช่น แบบบั น ทึ ก ผลการเรียนประจ ารายวิชา แบบรายงานประจ าตั วนั ก เรียน ระเบี ยนสะสม
ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนาเอกสารไปใช้
๑. แบบบันทึกผลการเรียนประจารายวิชา
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทาขึ้น เพื่อให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและการประเมินผลการ
เรียนตามแผนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน และใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินผล
การเรียน แต่ละรายวิชา เอกสารนี้ควรจัดทาเพื่อบันทึกข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายห้อง
เอกสารบันทึกผลการเรียนประจารายวิชา นาไปใช้ประโยชน์ดังนี้
๑.๑ ใช้เป็นเอกสารเพื่อการดาเนินงานของผู้สอนแต่ละคนในการวัดและประเมินผลการเรียนของ
ผู้เรียนแต่ละรายวิชา รายห้อง
๑.๒ ใช้ เป็ น หลั ก ฐานส าหรับ ตรวจสอบ รายงาน และรั บ รองข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วิธี ก ารและ
กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียน
๑.๓ เป็ น เอกสารที่ ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาใช้ในการอนุ มั ติ ผ ลการเรีย นประจ าภาคเรียน / ปี
การศึกษา
๒. แบบรายงานประจาตัวนักเรียน
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทาขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาการ
ด้าน ต่าง ๆ ของผู้เรียนแต่ละคนตามเกณฑ์การตัดสินการผ่านระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รวมทั้งข้อมูลด้านอื่นๆ ของผู้เรียนทั้งที่บ้านและโรงเรียน เป็นเอกสารรายบุคคล สาหรับสื่อสารให้
ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการด้า นต่าง ๆ ของผู้เรียนและร่วมมือใน
การพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๓. ใบรับรองผลการเรียน
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทาขึ้นเพื่อรับรองสถานภาพความเป็นผู้เรียนในสถานศึกษาที่กาลัง
ศึกษาอยู่หรือรับรองผลการเรียน หรือวุฒิของผู้เรียนเป็นการชั่วคราวตามที่ผู้เรียนร้องขอ ทั้งกรณีที่ผู้เรียน
กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว แต่กาลังรอรับหลักฐานการศึกษา ระเบียนแสดงผล
การเรียน เป็นต้น
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ใบรับรองผลการเรียนมีอายุการใช้งานชั่วคราว โดยปกติประมาณ ๓๐ วัน ซึ่งผู้เรียนสามารถนาไปใช้
เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทางาน หรือเมื่อมีกรณีอื่นใดที่
ผู้เรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้ หรือสถานภาพการเป็นผู้เรียนของตน
๔. ระเบียนสะสม
เป็นเอกสารที่ สถานศึกษาจัดทาขึ้นเพื่อบันทึก ข้อมูล เกี่ ยวกั บ พัฒ นาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒ ปี ระเบียนสะสมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของ
ผู้เ รี ยน การพั ฒ นาปรั บ ปรุง บุ ค ลิ ก ภาพ การปรับ ตั วของผู้ เ รีย น และผลการเรี ยน ตลอดจนร ายงาน
กระบวนการพั ฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษากับบ้าน และใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เรียนตามความเหมาะสม
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หน่วยทะเบียนและประเมินผล
หน่วยทะเบียนและประเมินผล ตั้งอยู่ ณ อาคาร DS ๓ ชั้นล่าง ทางด้านตะวันออก เป็นสถานที่ ที่
นักเรียนต้องเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาที่นักเรียนศึกษาอยู่ ณ สถานศึกษาแห่งนี้ หน่วยบริการการศึกษามีหน้าที่
ให้บริการแก่นักเรียนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. การลงทะเบียนวิชาเรียน
๒. การประกาศผลการเรียนของแต่ละภาคเรียน
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการสอบที่หัวหน้าหมวดวิชา หัวหน้าหมวดวิชาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วลง
ชื่อรวบรวมส่งหน่วยบริการการศึกษา เพื่อเสนอผู้อานวยการพิจารณาอนุมัติและส่งสาเนาผลการสอบทุกวิชา
ให้อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ ชุด เพื่อกรอกสมุดรายงานและประกาศผลสอบให้นักเรียนทราบ
๓. การขอสอบกรณีพิเศษ
นักเรียนที่ไม่ได้เข้าสอบกลางภาค / ปลายภาค เพราะเหตุสุดวิสัย ผู้อานวยการอาจจะสั่งให้สอบเป็น
กรณีพิเศษได้ โดยให้ผู้ปกครองยื่นคาร้อง (คาร้องโรงเรียน) ประกอบด้วยหลักฐานที่ไม่สามารถมาทาการสอบ
ได้ดังมีขั้นตอน ดังนี้
- ผู้ปกครองติดต่อขอแบบคาร้องที่หน่วยบริการการศึกษา การยื่นคาร้องในวันที่ไม่ได้มาทาการ
สอบ
หรือเมื่อทราบแน่ชัดว่าไม่สามารถที่จะมาทาการสอบตามกาหนดได้
- ยื่นคาร้องพร้อมหลักฐานประกอบเหตุผลที่ทาให้นักเรียนไม่สามารถมาสอบได้ ถ้านักเรียนได้รับ
อนุมัติให้สอบเป็นกรณีพิเศษได้ แต่ไม่มาสอบตามระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ได้รับอนุมัติให้สอบเป็นกรณี
พิเศษอาจได้รับคะแนน “๐”
๔. การสอบแก้ตัว (๐)
เมื่อนักเรียนได้ทราบผลการสอบแล้ว นักเรียนที่สอบไม่ผ่านกระบวนวิชาใด ให้ติดต่อขอสอบแก้ตัว
กับอาจารย์ผู้สอนตามวันที่กาหนดในปฏิทินการศึกษา ถ้าไม่ติดต่อขอสอบแก้ตัวตามกาหนดเวลาถือว่าไม่
ประสงค์ขอสอบแก้ตัว
ขั้นตอนการดาเนินการมีดังนี้
- นักเรียนจะทราบว่าตนเองไม่ผ่านกระบวนวิชาใดจากอาจารย์ประจาวิชา หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
หรือจากหน่วยบริการการศึกษา
- นักเรียนติดต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อสอบแก้ตัวตามวันที่กาหนดในปฏิทินการศึกษา
- วัน เวลาที่กาหนดให้สอบแก้ตัว ทางโรงเรียนจะเป็นผู้กาหนดให้ บางวิชาอาจารย์ประจาวิชาเป็น
ผู้กาหนดเอง ถ้านักเรียนไม่สอบตามที่โรงเรียนกาหนดเวลาให้สอบถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบแก้ตัว ให้ได้ “๐”
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๕. การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
นักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ ไม่ผ่านในกระบวนวิชาใด และมีความประสงค์ที่จะเรียนซ้าในกระบวน
วิชานั้นอีก ให้นักเรียนมาลงทะเบี ยนในภาคฤดูร้อนของทุกปีการศึกษา โดยการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
นักเรียนจะลงได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยการเรียน (กรณีลงเกิน ๑๒ หน่วยการเรียน ให้เขียนคาร้องเพื่อพิจารณา
เป็นราย ๆ ไป)
๖. การขอตรวจสอบผลการเรียน
นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอตรวจสอบผลการเรียนเพื่อตรวจสอบว่าตลอดปีการศึกษาต่าง ๆ ที่
ผ่านมา ตนเองได้กี่ห น่วยการเรียน หรือยังตกกระบวนวิชาใด ให้ยื่นคาร้องขอตรวจสอบผลการเรียนได้ที่
หน่วยบริการการศึกษา
๗. การขอใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
โรงเรียนจะออกใบรับ รองให้นัก เรียนที่ ก าลัง เรียนในโรงเรียนเพื่ อนาไปเป็นหลัก ฐานต่างๆ โดย
นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
- นารูปถ่ายสี หรือขาว – ดา ขนาด ๓x๔ ซม. จานวน ๒ รูป ชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบ
ของ
โรงเรียน เช่น ทรงผม, คอซอง (นักเรียนหญิง ม.ต้น) หรือเข็มพ่อขุน (นักเรียน ม.ปลาย) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
ที่ไม่ใช่รูปโพลารอยด์ ขอคาร้องที่ห้ องหน่วยบริการการศึกษาเมื่ อกรอกรายละเอียดแล้วยื่นต่อเจ้าหน้าที่
หน่วยบริการการศึกษา
- ให้มารับใบรับรองได้หลังจากยื่นคาร้องไปแล้ว ๓ วันทาการ
๘. การขอใบรับรองผลการเรียน (ปพ.๑)
โรงเรียนจะออกใบรับรองผลการเรียนให้นักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในโรงเรียน หรือจบการศึกษา เพื่ อ
นาไปเป็นหลักฐานการศึกษาต่อนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
- นารูปถ่ายสี หรือขาว – ดา ขนาด ๓x๔ ซม. จานวน ๒ รูป ชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบ
ของ
โรงเรียน เช่น ทรงผม, คอซอง (นักเรียนหญิง ม.ต้น) หรือเข็มพ่อขุน (นักเรียน ม.ปลาย) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
ที่ไม่ใช่รูปโพลารอยด์ ขอคาร้องที่ห้องหน่วยบริการการศึก ษาเมื่อกรอกรายละเอียดแล้วยื่นต่อเจ้าหน้าที่
หน่วยบริการการศึกษา
- ให้มารับใบรับรองได้หลังจากยื่นคาร้องไปแล้ว ๓ วันทาการ
๙. การขอใบรับรองผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (Transcript)
- นารูปถ่ายสี หรือขาว – ดา ขนาด ๓x๔ ซม. จานวน ๒ รูป ชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียน เช่น ทรงผม, คอซอง (นักเรียนหญิง ม.ต้น) หรือเข็มพ่อขุน (นักเรียน ม.ปลาย) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
ที่ไม่ใช่รูปโพลารอยด์ ขอคาร้องที่ห้องหน่วยบริการการศึก ษาเมื่อกรอกรายละเอียดแล้วยื่นต่อเจ้าหน้าที่
หน่วยบริการการศึกษา
- ให้มารับใบรับรองได้หลังจากยื่นคาร้องไปแล้ว ๑๐ วันทาการ

๗๕

๑๐. การขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานต่าง ๆ
เช่น วัน เดือน ปีเกิด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ให้นักเรียนยื่นคาร้องพร้อมทั้งหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ส่งที่หน่วยบริการการศึกษา
๑๑. การจาหน่ายนักเรียนออก
โรงเรียนจะจาหน่ายนักเรียนออกจากโรงเรียนในกรณี ต่อไปนี้
- เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนแล้วไม่มามอบตัวต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามวันที่โรงเรียนกาหนด
- เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ผู้ปกครองนักเรียนแจ้งความจานงขอลานักเรียนออกจากโรงเรียน
- เมื่อโรงเรียนเปิดภาคเรียนแล้วนักเรียนไม่ไปโรงเรียนและไม่มีการติดต่อกับทางโรงเรียนเกิน ๗
วัน
- นักเรียนขาดเรียนในระหว่างปีการศึกษาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยทางโรงเรียนได้ติดต่อผู้ปกครองแล้ว
แต่ผู้ปกครองมิได้ติดต่อกับทางโรงเรียนหรือแจ้งเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร
- นักเรียนประพฤติผิดอย่างร้ายแรง หรือขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียนที่กาหนดไว้ และทาง
โรงเรียนพิจารณาเห็นสมควรให้จาหน่ายออกจากโรงเรียน
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หน่วยแนะแนวและบริการให้คาปรึกษา
กิจกรรมแนะแนวมุ่งส่งเสริม พัฒ นาผู้เรียนให้พัฒ นาตนเองอย่างเต็ม ตามศักยภาพ รักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น พึ่งตนเอง มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา การงานและอาชีพชีวิตและสังคม
มีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตสานึกในการทาประโยชน์ต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
หน่วยแนะแนวและบริการให้คาปรึกษา จัดมุมให้นั่งอ่านหนังสือทั่วไป มีตู้และชั้นวางเอกสารคู่มือ
การเลือกแนวทางการศึกษาต่อในสถาบันต่างๆนอกจากนี้ยังมีมมุ ห้องสมุดอาชีพที่มอี าชีพต่างๆ ให้เลือกศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลอย่างหลากหลาย และยังมีแบบทดสอบทางด้านจิตวิทยาเพื่อสารวจความถนัด ความสนใจและ
พัฒนาบุคลิกภาพตนเองซึ่งนักเรียนสามารถเข้ามาใช้บริการในห้องแนะแนวได้คือช่วงเวลา ๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น.
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว
๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสสาร แหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ
ส่วนตัว สังคม เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพได้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ
ของตนเอง
๑.๓ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๑.๔ เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต
๑.๕ เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามในการดาเนินชีวิต เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมผู้เรียน
๑.๖ เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสานึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
ขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนว
ในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงได้จัดให้ครอบคลุมขอบข่ายดังนี้
๑. การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียน การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีเทคนิค วิธีการและทักษะการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและสามารถวางแผนการเรียน การศึกษาต่อได้อย่าง
เหมาะสมกับตนเอง
๒. การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการงานและอาชีพ มุ่งให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้โลกของ
งานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีและทักษะพื้นฐานที่จาเป็นในอาชีพ มีการเตรียมตัวสู่อาชีพตลอดจน
มีการพัฒนางานอาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ
๓. การจัดกิจ กรรมด้านชีวิตและสังคม มุ่ งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รัก และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและ ผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มีทักษะในการดาเนินชีวิต
และสามารถปรับตัวให้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
๒. รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ
๓. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๔. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๕. มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
๖. มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
การจัดบริการแนะแนว ๕ บริการ
๑. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล
การจัดบริการแนะแนวให้สอดคล้องกับนักเรียนจาเป็นต้องอาศัยข้อมูลของนักเรียนในด้านต่างๆ
อย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันซึ่งต้องใช้เทคนิคและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับ
สภาพของนักเรียนแต่ละคนเพื่อจะได้รู้จักนักเรียนและพัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน
ซึ่งมีวิธีการต่างๆ ดังนี้
- การจัดเก็บระเบียนสะสม
- สร้างแบบสอบถามสาหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
- สัมภาษณ์นักเรียน
- สร้างแบบทดสอบบุคลิกภาพและความสนใจในอาชีพ
- ทา Case study
- การสังเกต
- การเยี่ยมบ้าน
๒. บริการสารสนเทศ
ข้อมูลข่าวสารทางการแนะแนวจะช่วยให้นักเรียนได้รู้จักตัดสินใจ ดังนั้นข้อมูลต่าง ๆ จึงต้องเป็น
ปัจจุบัน ถูกต้อง ทันเหตุการณ์และเพียงพอให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ การเสนอข้อมูลควรเสนอครอบคลุมทั้ง
ด้านการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาตนเองด้วยเทคนิคที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลต่างๆนาเสนอได้ดังนี้
- ห้องสมุดอาชีพ
- จัดป้ายสารสนเทศ
- เชิญวิทยากรเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
- เชิญวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
- ฉายวีดีทัศน์แนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ
- จัดหาเอกสาร ผลิตเอกสาร รวบรวมเอกสารและคู่มือต่าง ๆ ไว้ในหน่วยแนะแนวและให้
คาปรึกษาเพื่อการค้นคว้า
- จัดคู่มือแนะแนวการเรียนในสายวิชาชีพและสายสามัญ
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๓. การบริการให้คาปรึกษา
การให้คาปรึกษาเป็นบริการสาคัญของการแนะแนวซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ
ตนเอง เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ร่วมทั้งพัฒนาตนเองได้อย่าและมีประสิท ธิภาพ ช่วยลดความ
วิตกกังวลและสามารถให้นักเรียนตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการให้คาปรึกษามีดังนี้
- นักเรียนมาขอคาปรึกษาด้วยตนเอง
- อาจารย์ประจาชั้นส่ง Case มา
๔. การจัดวางตัวบุคคล
บริการจัดวางตัวบุคคลให้ได้ประสบการณ์ การฝึกฝน หรือได้รับการสงเคราะห์ตามควรแก่กรณี
โดยจัดให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาของนักเรียนแต่ละคนทั้งด้านการศึกษา อาชีพส่วนตัว
และสังคมดังนี้
- ให้คาปรึกษาในการเข้าแผนการเรียน
- สารวจแนวทางในการประกอบอาชีพประกอบการตัดสินใจของนักเรียน
- ให้ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา เงินกู้รัฐบาล จัดสรรแหล่งทุนการศึกษาต่าง ๆ ที่นอกเหนือจาก
ทุนนักเรียน
- ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการหางานทาของนักเรียน
- โครงการสอบตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ
๕. การติดตามและประเมินผล
นักเรียนที่ได้รับบริการแนะแนวของโรงเรียนแล้ว ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเป้าหมายของแต่
ละบริการ การติดตามผลจะช่วยให้ทราบว่านักเรียนได้พัฒนาไปมากน้อยเพียงใดและยังได้ทราบแนวทางเพื่อ
การปรับปรุงบริการแนะแนวต่อไป หน่วยแนะแนวมีการติดตามผลดังนี้
- ติดตามผลนักเรียนที่มาขอคาปรึกษา
- ติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖
- ประเมินโครงการต่าง ๆ ของหน่วยแนะแนวและให้คาปรึกษา
ข้อปฏิบัติในการใช้บริการหน่วยแนะแนวและให้คาปรึกษา
๑. หน่วยแนะแนวและให้คาปรึกษา ยินดีต้อนรับนักเรียนทุ กคนที่จะเข้ามาใช้บริการแนะแนว
ไม่สนทนาเสียงดังและนาอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องแนะแนว
๒. อนุญาตให้นักเรียนหยิบหนังสือและเอกสารต่างๆทีจ่ ัดไว้ให้นักเรียนอ่านได้เองแต่ต้องนากลับ
ไว้ที่เดิมให้เรียบร้อยเมื่ออ่านเสร็จ
๓. ไม่อนุญาตให้นักเรียนเปิดตู้เอกสารสาหรับอาจารย์หรือหยิบสิ่งอื่นใดบนโต๊ะทางานของ
อาจารย์ก่อนได้รับอนุญาต
๔. นักเรียนที่ประสงค์จะขอใช้บริการห้องแนะแนวในการประชุม กลุ่มจะต้องแจ้งให้อาจารย์
แนะแนวทราบล่วงหน้าและขออนุญาตเป็นคราว ๆ ไป

๗๙

คู่มือการใช้ห้องสมุด
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

ติดต่อห้องสมุด
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
๒๘๒ ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทรศัพท์ & โทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๓๗๒ เบอร์ภายใน ๘๓๗๒

เวลาเปิดทาการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

๘๐

ประวัติห้องสมุด
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการวิชาการ เป็นแหล่ง
รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี
พ.ศ.๒๕๑๖ ณ ตึกอาคาร ๑ ชั้น ๒ และย้ายที่ทาการใหม่โดยใช้ตึกอาคาร ๖ ชั้น ๓ ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ และได้
ย้ายที่ทาการใหม่อีกครั้ง ณ ตึกอาคาร ๓ ชั้น ๓ ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เปลี่ยนที่ทาการ
ใหม่โดยใช้ ตึก DS ๖ ชั้น ๑ จนถึงปัจจุบัน

การสมัครเป็นสมาชิก
การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด นักเรียน ข้าราชการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สามารถใช้บัตรนักเรียน/บัตร
พนักงานมหาวิทยาลัยในการเข้าใช้บริการ และใช้บัตรนักเรียน/บัตรพนักงานมหาวิทยาลัยในการ ยืม - คืน

งานบริการห้องสมุด

ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ให้บริการดังนี้
๑. บริการยืม - คืนหนังสือ
๒. บริการยืม - คืน สื่อโสตทัศนวัสดุ ประเภท วีดีโอซีดี ดีวีดี ซีดี
๓. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
๔. บริการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
๕. บริการอินเทอร์เน็ต
๖. บริการหนังสือจอง
๗. บริการหนังสือสารอง
๘. บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า

๘๑

บริการ ยืม - คืน
สิ่งพิมพ์ทุกประเภทรวมทั้งสื่อโสตทัศนวัสดุ ห้องสมุดให้ยืม - คืนที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน
การยืม ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงบัตรของตนเองทุกครั้ง และสามารถยืมสิ่งพิมพ์ติดต่อกันได้ ๒ ครั้ง
หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้นาบัตรผู้อื่นมายืม

บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
ห้องสมุดให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ดังนี้
● วารสาร หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน จัดบริการไว้ที่ชั้นวาง โดยเรียงลาดับตัวอักษรของชื่อเรื่อง
● วารสาร หนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง จัดบริการไว้ที่ชั้นวาง โดยเรียงลาดับตัวอักษร ของชื่อเรื่อง

บริการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ห้องสมุดให้บริการระบบสืบค้นหนั งสือ เพื่อค้นหาหนังสือที่ต้องการ โดยวิธีการค้นหาข้อมูลหนังสือ
แบบง่าย ๆ ตามความต้องการ ดังนี้ ** เริ่มต้นการค้นหาโดยใช้
๑. การให้บริการสืบค้นข้อมูล (Online Public Access Catalog (OPAC)) จาก
- ชื่อเรื่อง
เมื่อทราบชื่อเรื่องหนังสือ
- ผู้แต่ง
เมื่อทราบชื่อผู้แต่งหนังสือ
- หัวเรื่อง
เมื่อทราบหัวเรื่อง
- เลขหมู่
เมื่อทราบเลขหมู่หนังสือ
- เลขทะเบียน
เมื่อทราบเลขทะเบียนหนังสือ
- คา / วลี สั้น
เช่น ภาษาอังกฤษ รามเกียรติ์ เป็นต้น

๘๒

ภาพหน้าต่างเลือกเงื่อนไขการค้นหาสื่อ
เลือกเงือ่ นไขที่
ต้องการ

๒. หน้าต่าง ระบบการค้นหารายการหนังสือห้องสมุด ดึงข้อมูลหนังสือทั้งหมด สืบค้นหา
หนังสือ

หลังการค้นหาจะปรากฏแถบสีของคาที่พบ หากไม่ต้องการรายการนั้นให้กดปุ่ม ENTER
ที่แป้นคีย์บอร์ดไปเรื่อยๆ จนพบรายการที่ต้องการ จากนั้น จดเลขหมู่หนังสือ แล้วนาไปหาหนังสือที่ ชั้น
เช่น หนังสือ หมวด ๔๑๕ ศ๘๖๖พ นักเรียนจะต้องไปหาหนังสือที่ชั้น ๔๑๕ เท่านี้ นักเรียนก็จะได้หนังสือที่
ต้องการ

๘๓

บริการอินเทอร์เน็ต
ห้องสมุดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้ได้ค้นคว้า
ข้อมูลเพื่อประกอบการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย จากบริการต่าง ๆ
เช่น e-mail, World-Wide Web จานวน ๑๐ เครื่อง

บริการหนังสือจอง
เมื่อหนังสือที่ต้องการมีผู้ใช้อื่นยืม สามารถขอจองหนังสือได้ ดังนี้
● ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม – คืน

บริการหนังสือสารอง
ห้องสมุดให้บริการหนังสือสารอง เป็นการให้บริการหนังสือที่อาจารย์ผู้สอนแจ้งความจานงขอให้ทาง
ห้องสมุดนามาจัดแยกไว้ต่างหากจากหนังสือทั่วไปเพื่อให้นักเรียนที่เรียนในรายวิชานั้นๆ ได้ใช้หนังสือ โดย
ทั่วถึงกัน และสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ยืม – คืน

บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
ห้องสมุดให้บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าแก่ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด
การใช้สิ่งพิมพ์ และการค้นคว้าหาข้อมูล

๘๔

การจัดหนังสือในห้องสมุด
ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือ โดยระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) หรือ
เรียกย่อๆ D.C. แบ่งหนังสือออกเป็น ๑๐ หมวดหมู่
๐๐๐
ความรู้ทั่วไป
๑๐๐
ปรัชญา, จิตวิทยา
๒๐๐
ศาสนา, ลัทธิ, นิกายต่าง ๆ
๓๐๐
สังคมศึกษา, กฎหมาย, ขนบธรรมเนียมประเพณี
๔๐๐
ภาษาศาสตร์
๕๐๐
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และคณิตศาสตร์
๖๐๐
เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
๗๐๐
ศิลปะวิจิตรศิลป์และมัณฑนศิลป์
๘๐๐
วรรณคดี, วรรณกรรม, ร้อยแก้วร้อยกรอง
๙๐๐
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชีวประวัติและวิชาที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการยืม - คืนหนังสือและสื่อโสตทัศนูปกรณ์
สิ่งพิมพ์/วัสดุ
หนังสือทั่วไป

ผู้มีสิทธิ์ยืม
นักเรียน
อาจารย์/เจ้าหน้าที่

จานวน/เวลา
ค่าปรับ/ เวลา
๕ เล่ม / ๗ วัน
๑ บาท / เล่ม / วัน
๑๐ เล่ม / ๑ ภาคเรียน
๑ บาท / เล่ม / วัน
ซีดีรอม
๕ (แผ่น, ม้วน)
๒ บาท / แผ่น, ม้วน/ วัน
วารสารฉบับล่วงเวลา : อนุญาตให้ยืมครัง้ ละ ๕ เล่ม / วัน
วารสารใหม่, หนังสือพิมพ์ : อนุญาตให้ยืมถ่ายเอกสารและคืนทันที
หนังสือจอง : สามารถจองได้ครัง้ ละ ๑ เล่ม / ครั้ง
หมายเหตุ : บุคคลภายนอกต้องได้รบั อนุญาตให้เข้าใช้บริการจากหัวหน้าหน่วยห้องสมุดหรือ
ผู้ทาการแทนก่อน
กรณีทาหนังสือหาย : ต้องชดใช้โดยการซื้อหนังสือเรื่องเดียวกันมาทดแทนรวมทั้งค่าปรับ

๘๕

ระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบของโรงเรียน
๒. ไม่นากระเป๋าหรือถุงย่ามเข้าไปในห้องสมุด
๓. ห้ามนาอาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยวทุกชนิดเข้าในห้องสมุด
๔. ไม่คุยกันหรือส่งเสียงดังขณะอยู่ในห้องสมุด
๕. ให้หยิบหนังสือหรือวารสารต่างๆอย่างระมัดระวังอย่ารื้อ หรือทาให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ
โดยไม่จาเป็น
๖. หนังสือ และสารสนเทศทุกประเภทอ่านเสร็จแล้วไม่ประสงค์จะใช้อีก ควรนาเก็บไว้ที่เดิม
หากไม่แน่ใจว่าจะวางไว้ถูกต้อง หรือไม่ควรนาหนังสือไปวางไว้ที่รถเข็นที่ห้องสมุดจัดไว้ให้บริการ
๗. เมื่อลุกจากที่นั่ง ให้เลื่อนเก้าอี้ชิดขอบโต๊ะทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องสมุด
๘. ไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการทาลายสารสนเทศทุกประเภทซึ่งเป็นสมบัติของห้องสมุด
เช่น ขีด เขียน ฉีก ขโมยหนังสือและสารสนเทศสิ่งพิมพ์สิ่งอื่น ๆ
๙. มีเจตคติ/กิ จนิสัย และเกิ ดจิตสาธารณะที่ ดีในการรัก ษา ดูแลหนังสือ วารสาร นิตยสารและ
สารสนเทศทุกประเภทภายในห้องสมุด
๑๐. เมื่อมีปัญหาในการใช้ห้องสมุดให้สอบถามบรรณารักษ์ทันที

๘๖

หน่วยพยาบาล
หน่วยพยาบาลโรงเรียน เป็นสถานที่ให้บ ริการด้านสุขอนามัยของนักเรียน โดยมุ่ งเน้นให้นักเรียน
มีสุขภาพที่ดี ให้บริการกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วย
ที่เจ็บป่วยเล็กน้อย การจ่ ายยาเฉพาะยาสามัญประจาบ้านที่เหมาะสมกับอาการป่วย และงานบริการต่าง ๆ
ที่เป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงกับโรงเรียน

การบริการของหน่วยพยาบาล
๑. ให้ บ ริ ก ารด้ า นการรัก ษาอาการป่ วยเบื้ อ งต้ น และบริ ก ารยาเฉพาะยาสามั ญ ประจ าบ้ า น
การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อนนาส่งโรงพยาบาล
๑.๑ ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยทุกข์ทรมาน หรือลดความพิการที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
๑.๒ ช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
๑.๓ เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที ที่ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุ เป็นการช่วยชีวิตขั้นต้นก่อนจะนาส่ง
แพทย์
๑.๔ ช่วยแก้ไขอาการสาคัญของผู้ป่วยให้รอดชีวิตและปลอดภัย เช่น การห้ามเลือด การผายปอด
ฯลฯ ก่อนนาส่งแพทย์เพื่อรักษาต่อไป
๒. การจ่ายยา โดยเน้นการจ่ายยาตามอาการของนักเรียนและเป็นยาสามัญประจาบ้าน
๓. กรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยมาก หรือได้รับอุบัติเหตุทรี่ ุนแรง หน่วยพยาบาลจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
และนาส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่มีข้อตกลงกับทางโรงเรียนอย่างเร่งด่วน
๓.๑ รายที่เห็นสมควรนาส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษากรณีเร่งด่วน จะดาเนินการดังนี้
๓.๑.๑ นักเรียนทุกคนที่มีบัตรประกันอุบัติเหตุ หากนักเรียนพกบัตรประกันอุบัติเหตุติดตัว
แล้วเมื่อเข้ารับการรักษาจะไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ทางโรงเรียนจะทาหน้าที่เบิกกับบริษัทประกัน
อุบัติเหตุเอง หากกรณีนักเรียนไม่พกบัตรประกันอุบัติเหตุหรือสูญหาย ผู้ปกครองจะต้องสารองเงินไปก่อน
โดยในรายที่ได้รับอุบัติเหตุเบิกค่าประกันได้ไม่เกิ น ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อต้องการเบิกเงินคืนให้นาใบรับ รอง
แพทย์และใบเสร็จมาดาเนินการที่หน่วยพยาบาลโรงเรียน
๓.๑.๒ ติ ดต่อ และนัด หมายผู้ ป กครองไปพบแพทย์ยัง โรงพยาบาลเพื่ อรับ ทราบอาการ
เจ็บป่วยของนักเรียน และรับช่วงต่อจากโรงเรียน โดยผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่
เกินจากการเบิกกับบริษัทประกันอุบัติเหตุ ทางโรงเรียนโดยหน่วยพยาบาลจะคอยติดตามผลการรักษาตาม
ความเหมาะสม
๓.๑.๓ โรงพยาบาลที่จะนานักเรียนเข้ารับการรักษาเร่งด่วนพิจารณา ดังนี้
๑) โรงพยาบาลที่แพทย์ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงแนะนา
๒) โรงพยาบาลที่มีข้อตกลงกับทางโรงเรียนเพื่อสะดวกต่อการเบิก-จ่าย
๔. เป็ น สถานที่ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี วิ ช าเอกสุ ข ศึ ก ษา
ซึ่งฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับ
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๔.๑ การบริการสุขภาพในโรงเรียน (งานพยาบาล) ฝึกประสบการณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ตามหลักวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
๔.๒ ศึกษาการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและเตรียม
ความพร้อมเพื่อให้สามารถนาประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ให้คาปรึกษา และแนะนาเรื่องสุขภาพกับนักเรียนในโรงเรียน
๖. ประสานงานกับบริษัทประกันสุขภาพของโรงเรียน ในด้านการบริการการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนและอื่นๆ
๗. จัดบริการสุขภาพให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เช่น จัดโครงการตรวจสุขภาพประจาปี
โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ การบริการประกันอุบัติเหตุหมู่ให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
๘. ติดตามภาวะโภชนาการ และการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกระดับชั้น
๙. ดูแลโรงอาหารและร้านค้าในโรงอาหารให้ถูกหลักการสุขาภิบาลอาหารและร้านค้าในโรงเรีย น
โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของงานสุขาภิบาลอาหารสานักงานเขตบางกะปิ
๑๐. ประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนป้องกันการระบาดของโรคตาม
ฤดูกาล
กรณีเกิดโรคระบาด หน้าที่ของหน่วยพยาบาล มีดังนี้
๑๐.๑ จัดให้มีการคัดกรองอาการไข้ บริเวณทางเข้าประตูโรงเรียนทุกเช้า เพื่อแยกผู้มีอาการไข้
ไปยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้และรายงานผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบต่อไป
๑๐.๒ จัดให้มีอุปกรณ์สาหรับล้างมือ หรือจัดเตรียมสบู่ล้างมือและแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ
บริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้และกระตุ้นเตือนให้นักเรียนมีความรู้และเห็น
ความสาคัญของการล้างมืออย่างถูกวิธี
๑๐.๓ จัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ ณ ห้องพยาบาลให้เพียงพอในกรณี นักเรียนที่เจ็บป่วยและ
มาใช้บริการ ณ ห้องพยาบาล และรณรงค์ให้ความรู้ในการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง
๑๐.๔ จัดทาบอร์ด หรือโปสเตอร์รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดในปัจจุบัน
๑๐.๕ หากพบว่าบุคลากรในโรงเรียนป่วยเป็นโรคระบาด ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ทราบ เพื่อติดตามอาการ รวมทั้งการสืบสวนโรค และให้คาแนะนาที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อปฏิบัตกิ ารใช้ห้องพยาบาลของโรงเรียน
๑. หน่วยพยาบาลเปิดบริการเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)
๒. เมื่อนักเรียนเจ็บป่วยให้รายงานอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาทราบ เพื่อขออนุญาตไป
รับประทานยา หรือนอนพักที่ห้องพยาบาล และขออนุญาตอาจารย์พยาบาลก่อนเข้าใช้บริการ
๓. นักเรียนแจ้งอาการเจ็บป่วยเพื่ออาจารย์พยาบาลจะเป็นผู้จัดยาให้ตามอาการของผู้ป่วยได้
ถูกต้อง (โดยเน้นการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และจ่ายยาสามัญประจาบ้านเท่านั้น)
๔. หากนักเรียนมีโรคประจาตัว หรือแพ้ยาชนิดใดให้แจ้งอาจารย์พยาบาลก่อนรับยา
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๕. ห้ามหยิบยารับประทานเอง เพื่อป้องกันอันตรายและความปลอดภัยของนักเรียน
๖. ให้นักเรียนลงชื่อไว้ในสมุดทะเบียนของหน่วยพยาบาลทุกครั้งหลังใช้บริการ
๗. รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ และห้ามส่งเสียงดัง
๘. ห้ามนอนพักในห้องพยาบาลโดยมิได้เจ็บป่วย กรณีนอนพักจะต้องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อน
ออกจากห้องพยาบาล

ขั้นตอนการเรียกสินไหมทดแทน
ขั้นปฏิบัติในการเรียกร้องสินไหมทดแทน
การประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บ
(ต้องทาการรักษาพยาบาล)
๑. กรอกรายละเอียด ลงในเอกสารคาร้อง ดังนี้
- ชื่อ นามสกุล ผูป้ ระสบอุบัติเหตุ
- สาเหตุการเกิดอุบัตเิ หตุ
- สถานที่เกิดอุบัติเหตุ
- วัน เวลาที่เกิดอุบัตเิ หตุ
- เหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร (ระบุรายละเอียด)
- อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ
- สถานพยาบาลที่ได้เข้ารับการรักษา
๒. แนบใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
(ฉบับจริง) มีประทับตราชื่อโรงพยาบาล
๓. ใบรับรองแพทย์ ได้รับการวินิจฉัยว่าเกิดอุบัติเหตุ
จากอะไร (ฉบับจริง)
๔. สมุดบัญชีผู้ประสบอุบัติเหตุ 1 ฉบับ (สาเนาลงชื่อ
กากับ)
๕. สาเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ 1 ฉบับ)
(สาเนาลงชื่อกากับ)
๖. ยื่นเอกสารคาร้องทัง้ หมดได้ที่ หน่วยพยาบาลของ
โรงเรียนเพื่อดาเนินการต่อไป
(ในรายที่ได้รับอุบัติเหตุเบิกค่าประกันได้ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท)

กรณีประสบอุบัติเหตุถึง เสียชีวิต
๑. กรอกรายละเอียดการเกิดอุบัตเิ หตุ ให้แจ้งการ
เกิด
อุบัติเหตุ
๒. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต และผูร้ ับ
ผลประโยชน์ (ทายาทตามกฎหมาย)
๓. สาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ สียชีวิต และผู้รบั
ผลประโยชน์ (ทายาทตามกฎหมาย)
๔. ใบมรณะบัตร
๕. ใบชันสูตรพลิกศพ
๖. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ
๗. ใบรับรองแพทย์
๘. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (กรณีไม่เสียชีวิตทันที)
(ในรายที่ได้รับอุบัติเหตุถึงเสียชีวิตเบิกค่าประกัน
ได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
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สหกรณ์ของโรงเรียน
สหกรณ์ ของโรงเรีย นจัดตั้ง ขึ้น โดยมี วัตถุป ระสงค์ ส าคัญ เพื่ อให้ นัก เรียนได้เ รีย นรู้ห ลั ก สหกรณ์
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยการจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจาหน่ายในราคายุติธรรม
ภายใต้แนวคิดที่ว่าสหกรณ์เป็นของนักเรียน โดยนักเรียนและเพื่อนักเรียน
การเป็นสมาชิก
นักเรียนใหม่ทุกคนต้องเป็นสมาชิกกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน โดยการถือหุ้นอย่างน้อยคนละ ๑๐
หุ้น ราคาหุ้นละ ๑๐ บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๒๐ บาท ซึ่งจะหมดสมาชิกภาพเมื่อนักเรียนสาเร็จ
การศึกษา หรือพ้นสภาพจากโรงเรียนในทุกกรณี
ข้อควรปฏิบัติ
๑. ทุกครั้งที่ซื้อสินค้าจากสหกรณ์ ของโรงเรียนจะต้องแสดงบัตรประจาตัวนักเรียน เพื่อบันทึก
ยอดซื้อสะสมในการคิดเงินปันผลปลายปี
๒. ติดต่อขอรับเงินปันผลประจาปีตามวัน เวลา ที่สหกรณ์กาหนด
๓. เมื่อสมาชิกจบการศึกษาไปแล้ว ให้ติดต่อขอรับเงินค่าหุ้นพร้อมเงินปันผลในปีการศึกษา
นั้น ๆ ตามวัน เวลา ที่กาหนด

๙๐

หน่วยพัฒนาองค์กรนักเรียน
หน่วยพัฒนาองค์กรนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่ ก ากับ ดูแลการท ากิ จกรรมต่างๆของนักเรียนโดยตรง และยัง ส่งเสริม สนับ สนุนให้นัก เรียนท างาน
ช่วยเหลืองานด้านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมาโดยตลอด เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ด้านการทากิจกรรม การช่วยเหลือสังคม และลงมือปฏิบัติจริง อันจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนเอง
ในการดารงชีวิตในภายภาคหน้า อีกทั้งยังฝึกให้นักเรียนมีภาวะผู้นาที่ดี และเกิดความรัก ความสามัคคี และ
ภาคภูมิใจในสถาบัน องค์ประกอบสาคัญของหน่วยพัฒนาองค์กรนักเรียน ประกอบด้วย
๑. หั วหน้ าหน่ว ยพั ฒ นาองค์ ก รนั ก เรียน มี ห น้าที่ ในการก ากั บ ดูแล บริห ารงานโครงการต่ างๆ
ของหน่วยพั ฒ นาองค์ก รนัก เรียน ให้เป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ของโครงการที่ ได้วางไว้ และกิ จ กรรมอื่นๆ
ของโรงเรียนตามที่ ได้รับ มอบหมาย อี ก ทั้ ง ยังมี ห น้ าที่ ในการให้ คาปรึก ษา ดูแลคณะกรรมการนัก เรียน
คณะกรรมการสภานักเรียน สมาชิกสภานักเรียน ให้ดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการนักเรียน มีหน้าที่ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายในการพัฒนา
โรงเรียน ของคณะกรรมการนักเรียนที่ได้กาหนดไว้ ให้เกิดความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ และยังช่วย
เหลืองานด้านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และมหาวิทยาลัยรามคาแหง ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. สภานักเรียน มีหน้าที่ในการรับฟังข้อคิ ดเห็นต่างๆของนักเรียนผ่านตัวแทนสมาชิกสภานักเรียน
ของแต่ละห้อง ในแต่ละระดับชั้น เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญาหาต่างๆ อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการพิจารณา
โครงการ หรือนโยบายต่างๆตามที่คณะกรรมการนักเรียนได้นาเสนอ
โครงการต่างๆของหน่วยพัฒนาองค์กรนักเรียน
๑. โครงการรู้รักสามัคคีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑.๑ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตนตามกติกา ข้อบังคับ เป็นระเบียบของหมู่คณะอย่างพร้อมเพรียง
๑.๒ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเคารพซึ่งกันและกัน รู้จักปฏิบัติตนโดยคานึงถึงสิ ทธิหน้าที่ของตนเอง
และให้เกียรติผู้อื่นอย่างเหมาะสม
๑.๓ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนแสดงความเมตตาต่อกันด้วยการกระทา การพูด การคิด อย่างเต็มใจ
สุภาพ และมีเหตุผล
๑.๔ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความเคารพรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตกลงกันเพื่อสามารถ
เห็นชอบร่วมกัน และมีจุดหมายเดียวกัน
๑.๕ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนช่วยเหลือดูแลกัน หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท มีความพร้อม
เพรียง มีความร่วมมือ ผนึกกาลังเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน

๙๑

๒. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพการทางานร่วมกัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพการทางาน
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
กันโดยแบ่งตามหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันอย่างเหมาะสม
๒.๓ เพื่ อ ให้นัก เรียนท างานอย่างมี ขั้นตอนและเป็ นระบบโดยมี ก ารวางแผน ท างานตรวจสอบ
ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขการทางานเป็นระยะเพื่อให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
๒.๔ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สกึ พึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้น
ตั้งใจและพากเพียรโดยยอมรับในคาวิจารณ์และข้อเสนอแนะเพื่อให้งานประสบผลสาเร็จ
๒.๕ เพื่ อ ให้นัก เรียนปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน โดยใช้ก ระบวนการกลุ่ม และ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จ
๓. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
๓.๒ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ อนุรักษ์ธรรมชาติ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
๓.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย
๓.๔ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ บทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดีและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เพื่อน คณาจารย์
๓.๕ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง ตระหนักถึงคุณค่า และศักดิ์ศรี เกิดความรัก ความสามัคคี
ต่อหมู่คณะ
๓.๖ เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้จากกิจกรรมไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
๔. โครงการสรรหาประธานนักเรียน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๔.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีจิตสานึกในการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๔.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางานอย่างเป็น ขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการ
วางแผนดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนด จนงานบรรลุความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๔.๓ เพื่ อ ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน มี ความสามารถในการท างานและ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๔.๔ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
๔.๕ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ความคิดวิเคราะห์ในการตัดสินใจ เลือกคนดีเข้าทางานในหน้าที่สาคัญ

๙๒

๕. โครงการแสดงเชียร์กีฬาสาธิตสามัคคี
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๕.๑ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีวินัย มีความสามัคคี มีน้าใจเป็นนักกีฬา
๕.๒ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ไขปัญหาร่วมกัน
๕.๓ เพื่อให้นักเรียนรู้คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๕.๔ เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
๖. โครงการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นานักเรียน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๖.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รู้บทบาทหน้าที่การเป็นผู้นา และผู้ตามที่ดี
๖.๒ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพการเป็นผู้นา
๖.๓ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้นาที่ดีตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๖.๔ เป็นส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และวางแผนการพัฒนาตนเองในอนาคต

๙๓

ข้อบังคับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ว่าด้วยวินัยนักเรียน พ.ศ. ๒๕๒๓
โดยที่เป็นการสมควรตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนัก เรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหง จึง
ตราข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหง ว่าด้วยวินัยนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๒๓
ข้อ ๒. ให้ยกเลิกข้อบังคับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหง ว่าด้วยวินัยนักเรียน พ.ศ. ๒๕๑๖
และระเบียบอื่นใดที่ขัดกับข้อบังคับนี้
ข้อ ๓. ข้อบังคับฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๔. การแต่งกายให้ปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียน ทั้งในและนอกโรงเรียน
๔.๒ รักษาเครื่องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
๔.๓ รักษาร่างกายให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
๔.๔ ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่มีค่า หรือเครื่องประดับอื่นๆ มาโรงเรียน
ข้อ ๕. นักเรียนทุกคนต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน รักษาชื่อเสียงของตนเองและโรงเรียน ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนี้
๕.๑ สุภาพ อ่อนน้อมทั้งกาย วาจา ทั้งในและนอกห้องเรียน ให้สมกับเป็นผู้มีการศึกษา
๕.๒ แสดงความเคารพครูบาอาจารย์ และผู้มีอุปการคุณ และต้องปฏิบัติตามค่าสั่ง หรือ
ตักเตือนโดยชอบของอาจารย์ทุกคนในโรงเรียน
๕.๓ มีความซื่อสัตย์สุจริต ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้มีพระคุณ โดยตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
๕.๔ ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลา ไม่มาโรงเรียนสาย และเข้าโรงเรียนสาย
๕.๕ ต้องเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระตามเวลาที่โรงเรียนก่าหนดในวันที่มี
การเรียน การสอน และต้องเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระด้วยความตั้งใจ ส่ารวม และศรั ทธา
๕.๖ ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
๕.๗ ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิด
๕.๘ ละเว้นจากการคบเพื่อนทีเ่ ลว ซึ่งจะน่าความเสือ่ มเสียมาสูต่ นเอง ครอบครัว และ สังคม
๕.๙ ไม่ ท่าลายพั ส ดุห รือทรัพย์สินสมบัติทุ กชนิดของโรงเรียนหากผู้ใดท่ าความเสียหาย
ผู้นั้น จะต้องชดใช้ค่าใช้เสียหาย ทั้งยังมีความผิดฐานท่าลายทรัพย์ สมบัติของโรงเรียนด้วย
๕.๑๐ ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน อาคารและโต๊ะ เก้าอี้
๕.๑๑ ต้องช่วยกันประหยัดการใช้น้่าประปา ไฟฟ้าและพัสดุสิ่งของของโรงเรียน
ข้อ ๖. ประเภทของความผิด การกระท่าผิดข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักเรียน มี ๒ ระดับ ดังนี้
๖.๑ ความผิดสถานเบา
๖.๑.๑ หลบเลี่ยงการเรียน
๖.๑.๒ มาโรงเรียนสายโดยไม่สมควรแก่เหตุ

๙๔

๖.๑.๓ แต่งกายผิดระเบียบ
๖.๑.๔ แสดงกิริยาวาจาหยาบคาย
๖.๑.๕ ประพฤติตนไม่เรียบร้อย
๖.๑.๖ ไม่เชื่อฟังค่าสอนของครูบาอาจารย์
๖.๒ ความผิดสถานร้ายแรง
๖.๒.๑ ชู้สาว
๖.๒.๒ ท่าร้ายร่างกาย
๖.๒.๓ ลักทรัพย์
๖.๒.๔ พกอาวุธมาโรงเรียน
๖.๒.๕ เล่นการพนัน
๖.๒.๖ สูบบุหรี่ เสพสุราหรือยาเสพติด
๖.๒.๗ ประพฤติตนเป็นอันธพาล
๖.๒.๘ ลบหลู่ดูหมิ่นครูบาอาจารย์
๖.๒.๙ ท่าลายทรัพย์สินส่วนรวมโดยเจตนา
๖.๒.๑๐ ทุจริตการสอบ
๖.๒.๑๑ กระท่าความผิดสถานเบาบ่อยครั้ง ได้รับการตักเตือนแล้วไม่เชื่อฟัง
ข้อ ๗. บทลงโทษ การกระท่าความผิดข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักเรียน อาจารย์ทุกคนมีอ่านาจที่จะสั่ง
สอนหรือตักเตือน หรือต่าหนิเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ถ้าการกระท่าผิดนั้นร้ายแรง การพิจารณาโทษให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้อ่านวยการโรงเรียน ซึ่งมีอ่านาจกระท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๗.๑ ลงโทษเฆี่ยนตี
๗.๒ เชิญผู้ปกครองมาท่าทัณฑ์บน
๗.๓ พักการเรียนไม่ต่ากว่า ๗ วัน จนถึงปีการศึกษา
๗.๔ ให้ลาออกจากโรงเรียน
๗.๕ ลบชื่อออกจากทะเบียนของโรงเรียน
ข้อ ๘. ให้โรงเรียนมีอ่านาจออกระเบียบ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับนี้
ข้อ ๙. ให้ผู้อ่านวยการโรงเรียนรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
อภิรมณ์ ณ นคร
(รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมณ์ ณ นคร)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

๙๕

ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ว่าด้วยการทาความเคารพ พ.ศ. ๒๕๒๓
โดยที่ เ ป็ นการสมควรวางระเบี ย บว่าด้ วยการท่ าความเคารพ อาศัย อ่ านาจตามความในข้อ ๘
แห่งข้อบังคับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหง ว่าด้วยวินัยนักเรียน พ.ศ. ๒๕๒๓ ทางโรงเรียนจึงได้วาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหง ว่าด้วยการท่าความ
เคารพ พ.ศ. ๒๕๒๓”
ข้อ ๒. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. การท่าความเคารพของนักเรียนต่ออาจารย์มีหลักปฏิบัติดังนี้
๓.๑ ในเครื่องแบบและในบริเวณโรงเรียน
๓.๑.๑ เดินสวนทางกับอาจารย์ ให้นักเรียนชายหยุดค่านับ นักเรียนหญิงหยุดยืนยก
มือไหว้
๓.๑.๒ ขึ้นลงบันไดสวนทางอาจารย์ให้หยุดกับที่เพื่อให้อาจารย์เดินผ่านไปก่อนแล้ว
ค่อยเดินต่อไป
๓.๑.๓ หากอาจารย์นั่งอยู่ นักเรียนเดินผ่านให้นักเรียนก้มศีรษะค้อมตัวเดินไป
๓.๑.๔ หากยืนหรือนั่งอยู่กับที่ เมื่ออาจารย์เดินผ่านให้นักเรียนลุกขึ้นยืนตรงทั้งชาย
และหญิง
๓.๑.๕ หากมีของในมือให้ยืนตรงทั้งชายและหญิง
๓.๓ นอกบริเวณโรงเรียน หากพบอาจารย์ให้ยกมือไหว้
๓.๔ นักเรียนไม่ต้องท่าความเคารพอาจารย์ในกรณีนี้ คือ
๓.๔.๑ ขณะที่อยู่ในแถว
๓.๔.๒ ขณะรับประทานอาหาร
๓.๔.๓ ขณะร่วมประชุมพิธีที่มีประธานก่าลังประกอบพิธี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
วัฒนา คุรุสวัสดิ์
(ว่าที่ ร.ต.วัฒนา คุรุสวัสดิ์)
ผู้อ่านวยการโรงเรียน

๙๖

ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ว่าด้วยการปฏิบัติตนในห้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนในห้องเรียน อาศัยอ่านาจตามความในข้อ ๘
แห่งข้อบังคับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหง ว่าด้วยวินัยนักเรียน พ.ศ. ๒๕๒๓ โรงเรียนจึงได้วาง
ระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยค่าแหง ว่าด้วยการปฏิบัติตนใน
ห้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนโดยสม่่าเสมอ
ข้อ ๔. รักษากิริยาวาจา มารยาทให้เรียบร้อย
ข้อ ๕. ไม่เล่นและไม่คุยเสียงดังในห้องเรียน
ข้อ ๖. ไม่น่าอาหารเครื่องดื่มทุกชนิดมารับประทานในห้องเรียน
ข้อ ๗. ต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียนให้คงสภาพเดิม หากพบว่าสิ่งใด
ช่ารุดเสียหาย จะต้องรายงานให้อาจารย์ทราบทันที
ข้อ ๘. การออกนอกห้อ งเรียนขณะที่มีการเรียนการสอน จะต้องขออนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
เสียก่อนจึงจะออกไปได้
ข้อ ๙. ไม่ น่าเครื่อ งมื อสื่อ สารหรือวัส ดุอุป กรณ์อิเล็ ก ทรอนิก ส์ ที่ ไม่ ใช่อุป กรณ์ ก ารเรียนมาใน
ระหว่างการเรียนการสอน
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ปรีดี สุทธิแย้ม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดี สุทธิแย้ม)
รองคณบดีและผูอ้ ่านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค่าแหง

๙๗

ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียนแห่งข้อบังคับโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหงว่าด้วยวินัยนักเรียน อาศัยอ่านาจความในข้อ ๘ พ.ศ. ๒๕๒๓ โรงเรียนจึงได้วาง
ระเบียบไว้ ดังนี้
๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหง ว่าด้วยการควบคุมความ
ประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๔ ”
๒. ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหง ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ
นักเรียน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๖ พ.ศ. ๒๕๓๗ และระเบียบอื่นใดที่ขัดต่อระเบียบนี้
๓. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
๔. “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหง
๕. “ครู -อาจารย์ ” หมายถึ ง ครูห รือ อาจารย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในโรงเรี ยนสาธิต มหาวิท ยาลั ย
รามค่าแหง
๖. ให้นักเรียนทุกคนมีบัตรประจ่าตัวนักเรียน ตามแบบที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหง
ก่าหนด
๗. ให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนน ตลอดเวลาที่ศึกษาระดับมัธยม
ศึกษา ตอนต้น หรือระดับมัธยมตอนปลาย
๘. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนรวม ๔๐ คะแนน จะถูกลงโทษท่าทัณฑ์บน
๙. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนรวม ๕๐ คะแนน จะถูกลงโทษพักการเรียน ๗ วัน และให้ลาออก
เมื่อสิ้นปีการศึกษา
๑๐. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนรวม ๖๐ คะแนน จะถูกลงโทษให้ลาออกทันที
๑๑. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนรวม ๘๐ คะแนน จะถูกลงโทษจ่าหน่ายชื่อออกทันที
๑๒. นัก เรียนที่ ท่าผิดระเบียบ ให้ ครู -อาจารย์ ที่ พบเห็นเรียกมาว่ากล่าวตักเตือน และให้เซ็ น
รับทราบไว้เป็นหลักฐาน หรือตัดคะแนนความประพฤติ ดังนี้
๑๒.๑ ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๓ คะแนน
๑๒.๑.๑ มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผลสมควร
๑๒.๑.๒ ส่งเสียงอึกทึกในห้องเรียนหรือในอาคารเรียน
๑๒.๑.๓ ไม่รักษาเวลาตามระเบียบของโรงเรียนเช่นการเข้าประชุมและนัดหมายอื่น
๑๒.๑.๔ ไม่เข้าเรียนตามตารางสอนของตน
๑๒.๑.๕ ท่าความสกปรกหรือไม่รักษาความสะอาด
๑๒.๑.๖ น่าอาหารหรือเครื่องดื่มออกนอกบริเวณโรงอาหาร
๑๒.๑.๗ ไม่ท่าความเคารพครู-อาจารย์

๙๘

๑๒.๑.๘ รับประทานอาหารนอกเวลาที่โรงเรียนก่าหนด
๑๒.๑.๙ ขาดโรงเรียนโดยไม่ส่งใบลา (ใบลาขอที่กิจการนักเรียน)
๑๒.๑.๑๐ นักเรียนชายไม่ติดกระดุมเสื้อตั้งแต่เม็ดที่ ๒ จากคอเสื้อ
๑๒.๑.๑๑ นักเรียนหญิง ม. ต้น ต้องติดกระดุมเสื้อเม็ดบนและติดคอซองติดคอ
๑๒.๑.๑๒ ไม่ปักจุดตามระดับชั้นของนักเรียน
๑๒.๒ ความผิดต้องตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๕ คะแนน
๑๒.๒.๑ กล่าววาจาหยาบคาย
๑๒.๒.๒ ขาดเรียนติดต่อกัน ๓ วัน โดยไม่แจ้งเหตุผลให้โรงเรียนทราบ
๑๒.๒.๓ ไว้หนวดเครา
๑๒.๒.๔ ใช้เครื่องประดับที่มีราคา หรือไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน
๑๒.๒.๕ เล่นในที่ที่โรงเรียนห้าม
๑๒.๒.๖ ชายไว้ผมยาวผิดระเบียบของโรงเรียน หรือท่าสีผม หญิงไว้ผม ยาว
หรือซอยผม หรือท่าสีผม
๑๒.๒.๗ แต่งเครื่องแบบนักเรียนไม่เรียบร้อยทั้งในและนอกโรงเรียน
๑๒.๒.๘ ไม่ปักตราพ่อขุนรามค่าแหงมหาราช ส่าหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๒.๒.๙ ใช้กระเป๋าที่โรงเรียนไม่อนุญาต
๑๒.๒.๑๐ เข้าไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
๑๒.๒.๑๑ ไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนเข้าโรงเรียนในวันที่มีการเรียนปกติ
๑๒.๒.๑๒ เข้าห้องเรียนสาย โดยไม่ติดต่อขออนุญาตเข้าห้องเรียน
๑๒.๓ ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ ๑๐ คะแนน
๑๒.๓.๑ ไม่น่าบัตรประจ่าตัวนักเรียนติดตัว
๑๒.๓.๒ ออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๑๒.๓.๓ ไม่เข้าออกโรงเรียนทางประตูที่ก่าหนด
๑๒.๓.๔ เล่นกันโดยประมาทจนท่าให้มีบาดแผลหรือท่าให้ทรัพย์สินเสียหาย
๑๒.๓.๕ น่าหนังสือและสื่อลามกอนาจารมาโรงเรียนหรือมีไว้ในครอบครอง
๑๒.๓.๖ มีอุปกรณ์การพนัน
๑๒.๓.๗ มีบุหรี่ สุราไว้ในครอบครอง
๑๒.๓.๘ วางตัวไม่เหมาะสมกับเพศตรงข้าม
๑๒.๓.๙ น่าวิทยุเทป เครื่องมือสื่อสาร หรือวัสดุที่ไม่ใช่อุปกรณ์การเรียนมาโรงเรียน
โดยไม่ได้รับอนุญาต
๑๒.๓.๑๐ น่าบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียนโดยไม่ขออนุญาตทางโรงเรียนก่อน
๑๒.๓.๑๑ ติดประกาศหรือแจกเอกสารหรือจ่าหน่ายของใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
๑๒.๓.๑๒ ไม่เชื่อฟังค่าสั่งสอนของครูอาจารย์และผู้ใหญ่
๑๒.๓.๑๓ ความผิดที่ไม่ได้ก่าหนดไว้แต่พิจารณาได้ว่ามีความผิดเทียบเท่าความผิดใน
ข้อ ๑๒.๓ นี้ให้ใช้บทบัญญัติข้อ ๑๒.๓ มาใช้บังคับ

๙๙

๑๒.๔ ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๒๐ คะแนน ท่าทัณฑ์บนและ/หรือพัก
การเรียน มีการดื่มสุรา สูบบุรี่ เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด หรืออยู่ในสภาพที่ได้กระท่าการนั้น หรือมีพยานหลักฐาน
ว่าไปดื่มสุรา สูบบุรี่ หรือสิ่งเสพติดทุกชนิด
๑๒.๔.๑ เล่นการพนัน หรือประพฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อเป็นพนัน
๑๒.๔.๒ ท่าลายทรัพย์สินของโรงเรียน
๑๒.๔.๓ ทุจริตการสอบ
๑๒.๔.๔ ปลอมแปลงลายมือชื่อในเอกสารโรงเรียน
๑๒.๔.๕ พกพาอาวุธมาโรงเรียน
๑๒.๔.๖ แต่งเครื่องแบบนักเรียนเข้าไปในสถานที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
๑๒.๔.๗ แสดงกิริยาวาจา ลบหลู่ ดูหมิ่นครู-อาจารย์
๑๒.๔.๘ ความผิดที่มิได้ก่าหนดไว้แต่พิจารณาได้ว่ามีความผิดเทียบเท่าความผิดข้อ
๑๒.๔ ให้ใช้บทบัญญัติข้อ ๑๒.๔ บังคับ
๑๒.๕ ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๓๐ คะแนน ท่าทัณฑ์บน และ/หรือ
พักการเรียนตั้งแต่ ๗ วันถึง ๑ ภาคเรียน
๑๒.๕.๑ เสพยาเสพติดร้ายแรง ชื้อ- ขาย หรือมีไว้ในครอบครอง
๑๒.๕.๒ ก่อการทะเลาะวิวาทระหว่างเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน
๑๒.๕.๓ ท่าร้ายร่างกายนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน
๑๒.๕.๔ ลักขโมย
๑๒.๕.๕ ก่อการวิวาทกับบุคคลภายนอก
๑๒.๕.๖ ประพฤติชั่วหรือกระท่าการใด ๆ ที่น่าความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ
มาสู่โรงเรียน
๑๒.๕.๗ น่าบุคคลภายนอกมาโรงเรียน และก่ อการวิวาทหรือท่ าให้เกิ ดความ
เสียหายกับทางโรงเรียน
๑๒.๕.๘ ถูกต่ารวจหรือสารวัตรนักเรียนจับ
๑๒.๕.๙ ปลอมแปลงเอกสารราชการของทางโรงเรียน
๑๒.๕.๑๐ ข่มขู่ด้วยวาจา หรือใช้ก่าลังข่มขู่ให้เกิดความกลัว
๑๒.๕.๑๑ ท่ าความผิดอื่น ๆ ที่ เที ยบได้กับข้อ ๑๒.๕ ให้ใช้บ ทบัญ ญัติข้อ ๑๒.๕
บังคับ
๑๒.๖ ความผิดที่ต้องคัดเลือกชื่อออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียน
๑๒.๖.๑ มีวัตถุระเบิดหรืออาวุธปืน
๑๒.๖.๒ ใช้อาวุธข่มขู่หรือท่าร้ายร่างกายผู้อื่น
๑๒.๖.๓ ความผิดฐานชู้สาว
๑๒.๗ ความผิดใดที่ ก ระท่ าซ้่า ๆ ให้อยู่ในดุล ยพินิจ ของผู้ช่วยผู้อ่านวยการฝ่ายกิ จ การ
นักเรียน ที่จะเพิ่มโทษได้ตามที่เห็นสมควร
๑๒.๘ ความผิดอื่นที่มิได้ก่าหนดไว้หรือจัดว่าเป็นความผิดสถานร้ายแรง
ให้ฝ่ายกิจการนักเรียน พิจารณาลงโทษ แล้วเสนอผู้อ่านวยการโรงเรียนสั่งการ
๑๓. การลงโทษการกระท่าความผิดของนักเรียนอาจารย์ทุกท่านมีอ่านาจที่จะสั่งสอนอบรมหรือ
ตักเตือนหรือบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

๑๐๐

๑๓.๑ ความผิดตามข้อ ๑๒.๑ - ๑๒.๕ ให้อาจารย์เวรหรืออาจารย์ที่พบเห็นลงโทษ โดย
บันทึกในแบบพฤติกรรมและส่งฝ่ายกิจการนักเรียนทันที
๑๓.๒ ความผิดตามข้อ ๑๒.๖ - ๑๒.๘ ให้อาจารย์เวรหรืออาจารย์ทพี่ บเห็นน่านักเรียนพร้อม
หลักฐานส่งฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อพิจารณาด่าเนินการต่อไป
๑๓.๓ ฝ่ายกิ จการนักเรียนพิจารณาบั นทึกพฤติกรรมนักเรียนตามรายงาน และด่าเนินการ
ต่อไป
๑๔. นักเรียนคนใดกระท่าความผิดจนถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ แต่ในเวลาต่อมา
นักเรียนผู้นั้นกระท่าความดี เช่น ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนจนเป็นที่ปรากฏชัดหรือกระท่าตนสมควร
แก่ ก ารยกย่ อ งเป็น อย่างที่ ดีกั บ นั ก เรียนอื่น หรือน่ าชื่ อเสีย งมาสู่ โรงเรียนให้อ ยู่ในดุล ยพิ นิ จ ของผู้ ช่ว ย
ผู้อ่านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ที่จะเพิ่มคะแนนความประพฤติให้ เพื่อชดเชยคะแนนความประพฤติที่ถูก
ตัดไป แต่ทั้งนี้การเพิ่มคะแนนต้องไม่เกินครั้งละ ๑๐ คะแนน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔

(นายทิพย์ หาสาสน์ศรี)
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๑๐๑

ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ว่าด้วยการรับประทานอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เห็นเป็นการสมควรวางระเบียบว่าด้วยการรับประทานอาหาร อาศัยอ่านาจความใน
ข้อ ๘ แห่งข้อบังคับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหง ว่าด้วยวินัยนักเรียน พ.ศ. ๒๕๒๓ ทางโรงเรียนจึง
ได้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหง ว่าด้วยการ
รับประทานอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒. ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหงว่าด้วยการรับประทาน
อาหาร พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๓. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศนีเ้ ป็นต้นไป
ข้อ ๔. นักเรียนทุกคนต้องรับประทานอาหารในโรงเรียนเท่านั้น
ข้อ ๕. ห้ามน่าอาหารและเครื่องดื่มตลอดจนของขบเคี้ยวออกนอกบริเวณโรงอาหาร
เด็ดขาด
ข้อ ๖. ให้นักเรียนซื้ออาหารจากร้านที่จ่าหน่ายในโรงเรียนเท่านั้น หรือน่าอาหารจาก
บ้านมารับประทานเองก็ได้
ข้อ ๗. ต้องนั่งรับประทานอาหารให้เรียบร้อยในโรงอาหารของโรงเรียน
ข้อ ๘. ทิ้งถ้วยกระดาษ เศษกระดาษ ถุง เปลือกผลไม้ต่าง ๆ ลงในถังขยะที่จัดไว้
ข้อ ๙. ไม่เล่นหรือส่งเสียงเอะอะในระหว่างรับประทานอาหาร
ข้อ ๑๐. จะต้องซื้อและรับประทานอาหารในเวลาที่โรงเรียนก่าหนดเท่านั้น คือ
ช่วงเช้า
ไม่เกิน ๐๘.๐๐ น.
ช่วงพัก ม.ต้น
๑๐.๑๐ – ๑๐.๓๐ น. (พัก ๒๐ นาที)
๑๒.๑๐ – ๑๓.๐๐ น. (พัก ๕๐ นาที)
ช่วงพัก ม.ปลาย
๑๑.๐๐ – ๑๑.๕๐ น. (พัก ๕๐ นาที)
๑๓.๓๐ – ๑๓.๕๐ น. (พัก ๒๐ นาที)
ช่วงบ่าย ม.ต้น
หลัง
๑๕.๓๐ น.
เป็นต้นไป
ม.ปลาย
หลัง ๑๖.๒๐ น.
เป็นต้นไป
ข้อ ๑๑. ต้องน่าภาชนะที่รบั ประทานเรียบร้อยแล้วเก็บไว้ตามที่ที่ก่าหนด
ข้อ ๑๒. ห้ามเดินรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทัง้ นอกและในโรงเรียน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดี สุทธิแย้ม)
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๑๐๒

ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ว่าด้วยการลาของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เห็นเป็นการสมควรวางระเบียบว่าด้วยการลาของนักเรียน อาศัยตามมาตราในข้อ ๘
แห่งข้อบังคับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหง ว่าด้วยวินัยนัก เรียน พ.ศ.๒๕๒๓ จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัยรามค่าแหง ว่าด้วยการลาของนั กเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒. ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหงว่าด้วยการลาของนักเรียน พ.ศ.๒๕๔๔
ข้อ ๓. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๔. ในกรณีที่นักเรียนหยุดเรียนด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งทางโทรศัพท์ทุกครั้ง
ข้อ ๕. การลาทุกครั้งต้องใช้ใบลาที่ทางโรงเรียนก่าหนดขึ้น หากเขียนใบลาเอง จะต้องมีข้อความตาม
แบบของโรงเรียนก่าหนด
ข้อ ๖. การลากิจให้ลาล่วงหน้า โดยผู้ปกครองจะต้องลงนามรับรอง
ข้อ ๗. การลาป่วยต้องด่าเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จในวันแรกที่มาเรียน
ข้อ ๘. การลาป่วยหากลาเกิน ๓ วัน ต้องแนบใบรับรองแพทย์
ข้อ ๙. การส่งใบลาให้ส่งที่ฝ่ายกิจการนักเรียนก่อน แล้วทางฝ่ายกิจการนักเรียนจะส่าเนา
แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายวิชาการ ทราบต่อไป
ข้อ ๑๐. ในการลาทุกครั้งผู้ปกครองต้องลงนามรับทราบการลา มิฉะนั้นทางโรงเรียนไม่อนุญาตการลา
ข้อ ๑๑. หากหยุดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่ส่งใบลาหรือทางโรงเรียนไม่อนุญาตการลา จะถือว่าผู้นั้น
ขาดเรียนและมีผลถึงการพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบ
ข้อ ๑๒.หากในรายวิชาใดนักเรียนมีเวลาไม่ครบร้อยละแปดสิ บของเวลาเรียนทั้งหมดเนื่องจากมีวันขาด
เรียนรวมอยู่ด้วยโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนผู้นั้นเข้าสอบปลายภาค โดยถือว่านักเรียนไม่เอาใจใส่ต่อการ
เรียนและเจตนาฝ่าฝืนระเบียบการลาของโรงเรียน
ข้อ ๑๓. การลาออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน หากนัก เรียนมี ความจ่าเป็นขอนอกบริเวณ
โรงเรียนจะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนตามตารางสอน และ/หรือมีจดหมายขอ
อนุญาตของผู้ปกครองล่วงหน้าเว้นแต่ผู้ปกครองจะมาขออนุญาตนักเรียนออกนอกบริเวณด้วยตนเอง
ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดี สุทธิแย้ม)
รองคณบดีและผูอ้ านวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

๑๐๓

ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา
แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. ๒๕๕๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหงวางระเบียบการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ดังนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหง” ว่าด้วยการให้
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหง พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธา และหน่วยงานอื่น ๆ
ข้อ ๔. ทุนการศึกษานี้แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
๔.๑ ประเภทเรียนยอดเยี่ยม
๔.๒ ประเภทอุดหนุนการศึกษา
๔.๓ ประเภทสร้างชื่อเสียง และท่าประโยชน์ให้แก่โรงเรียน
ข้อ ๕. ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๕.๑.๑ เป็นนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหง
๕.๑.๒ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
๕.๑.๓ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
๕.๑.๔ มีอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหง ลงนามรับรอง
อย่างน้อย ๑ คน
๕.๒ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนประเภทเรียนยอดเยี่ยมเป็นผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม
คือ มีระดับคะแนนเฉลี่ยถึงภาคการศึกษาสุดท้ายที่พิจารณา
๕.๒.๑ ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกรดเฉลี่ย ๓.๙๕ ขึ้นไป และ
ก่าลังศึกษาอยู่ใน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๕.๒.๒ ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ย ๓.๘๕ ขึ้นไป และ
ก่าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๕.๓ คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนประเภทอุดหนุนการศึกษาเป็นผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๒๕
ขึ้นไปและมีความประพฤติดีมาโดยตลอด แต่ขัดสนทางการเงิน และไม่มีผู้อุปการะ
หรือผู้อุปการะไม่อยู่ในฐานะ ที่จะส่งเสียให้การศึกษาต่อไปได้
๕.๔ คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนประเภทสร้างชื่อเสียง และท่าประโยชน์ให้แก่โรงเรียนโดย
พิจารณาตามคุณสมบัติ และความเหมาะสมเป็นรายๆไป ในแต่ละด้าน ดังนี้
๕.๔.๑ ด้านวิชาการ
๕.๔.๒ ด้านกิจกรรม
ข้อ ๖. ให้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา และโรงเรียน
ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
๖.๑ ให้ฝ่ายวิชาการ โดยคณะกรรมการซึ่งทางโรงเรียนแต่งตั้งท่าการพิจารณาคัดเลือกผู้
ขอรับทุนการศึกษาประเภทเรียนยอดเยี่ยม

๑๐๔

๖.๒ ให้ฝ่ายสวัสดิการ โดยคณะกรรมการซึ่งทางโรงเรียนแต่งตั้งท่าการพิจารณาคัดเลือกผู้
ขอรับทุนการศึกษาประเภทอุดหนุนการศึกษา
๖.๓ ให้ ฝ่ายกิ จ การพิ เศษ โดยคณะกรรมการซึ่ง ทางโรงเรีย นแต่ งตั้ งท่ าการพิ จ ารณา
คัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาประเภทสร้างชื่อเสียง และท่าประโยชน์ให้แก่โรงเรียนโดยให้แต่ละหน่วยงาน
เป็นผู้เสนอชื่อให้กับฝ่ายกิจการพิเศษ
๖.๔ ให้ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยคณะกรรมการซึ่งทางโรงเรียนแต่งตั้งท่าการพิจารณาความ
ประพฤติคัดเลือกผู้ขอรับทุนทุกประเภท
ข้อ ๗. ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษายื่นแบบแสดงความจ่านงขอรับทุนของโรงเรียนด้วยตนเอง ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ตามวัน เวลา ที่ก่าหนดในประกาศของโรงเรียน
ข้อ ๘. ในกรณีที่ผู้รับทุนการศึกษามีคุณสมบัติรับทุนมากกว่าหนึ่งประเภทให้ผู้ขอรับทุนเลือกรับได้
เพียงหนึ่งทุนเท่านั้น
ข้อ ๙. ในกรณีนักเรียนเรียนยอดเยี่ยม พร้อมทั้งท่าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้วยจะได้รับทุนการศึกษา
และโล่เกียรติยศ
ข้อ ๑๐. ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนชายและหญิง ชั้น ม.๑ ที่มีผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ได้
คะแนนสูงสุด
ข้อ ๑๑. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับเกียรติบัตรด้วย ยกเว้นข้อ ๕.๓
ข้อ ๑๒. รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหงมีอ่านาจสั่งให้ทุน หรืองดการให้
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับทุน หากพิจารณาเห็นว่าผู้รับทุนนั้นหมดสภาพการเป็นนักเรียน หรือมี ความ
ประพฤติเสื่อมเสีย ไม่สมควรแก่การที่จะได้รับทุนอีกต่อไป
ข้อ ๑๓. ให้รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหงรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดี สุทธิแย้ม)
รองผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา
รักษาการในตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต

๑๐๕

ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ว่าด้วยเครื่องแบบการแต่งกายนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคาแหงอาศัยตามอ านาจตามข้ อ บั งคั บ โรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลั ยรามค าแหงว่าด้วยวินั ยนั ก เรีย น
พ.ศ. ๒๕๕๓ ในข้อ ๘ จึงได้วางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยเครื่องแบบ
การแต่งกายนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒. ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยเครื่องแบบการแต่งกาย
นักเรียนที่ขัดต่อระเบียบนี้
ข้อ ๓. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๔. “เครื่องแบบการแต่งกาย” หมายถึงเครื่องแบบชุดนักเรียนและเครื่องแบบกีฬาของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ข้อ ๕. เครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
๕.๑ นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามที่กาหนด
๕.๑.๑ เสื้ อ ผ้ าโทเรสี ข าว คอเชิ้ ต สาบเชิ้ ต ผ่ า อกตลอด แขนสั้ น เหนื อ ข้ อ ศอก
๕ เซนติเมตร มีกระเป๋าเสื้อ ด้านซ้ายมือขนาด ๘ -๑๐ เซนติเมตร ลึก ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตรที่หน้าอกด้าน
ขวามือปักตราพ่อขุนรามคาแหงมหาราชด้วยไหมสีน้าเงินที่หน้าอกด้านซ้ายมือเหนือกระเป๋า ๒ เซนติเมตร
ปักชื่อ-สกุลนักเรียน ด้วยไหมสีน้าเงินขนาดอักษร ๖.๕ มิลลิเมตร ปลายปกเสื้อด้านขวาปักจุดด้วยไหมสีน้า
เงิน ตามระดับชั้นชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง
๕.๑.๒ กางเกงผ้าโทเรขาสั้นสีดา ปลายขาตรง กว้างห่างจากขา ๘-๑๒ เซนติเมตร
พับปลายขาเข้าข้างใน ๕ เซนติเมตร สั้นเหนือเข่า ๕ เซนติเมตร หรือ ๒ นิ้ว (วัดเหนือสะบ้าหัวเข่า) มีกระเป๋า
ข้างตามแนวตะเข็บ ไม่มีกระเป๋าหลัง ด้านหน้ามีจีบพับออกด้านละ ๒ จีบ
๕.๑.๓ เข็มขัดหนังเรียบสีดา หัวโลหะสีเงินลายดุนตราหลักศิลา
๕.๑.๔ รองเท้าหนังสีดาแบบผูกเชือกหรือรองเท้าผ้าใบสีดาล้วนแบบผูกเชือก ไม่หุ้มข้อ
หัวไม่แหลมและไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสั้นสีขาวริ้วเล็ก ไม่มีลวดลาย ไม่ลูกฟูก (ถุงเท้านักเรียน) ไม่พับ หรือม้วน
๕.๑.๕ ผมทรงนักเรียนหรือรองทรงสูง ไม่ไว้จอน หนวด เครา ไม่ทาสีผม ไม่ตัดผมทรง
สมัยนิยมตามแฟชั่น
๕.๑.๖ ไม่เจาะอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายเช่น หู จมูก ลิ้น เป็นต้น
๕.๑.๗ ไม่สักตามร่างกาย ไม่ไว้เล็บ แต่งเล็บ
๕.๒ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามที่กาหนด ดังนี้
๕.๒.๑ เสื้อผ้าโทเรสีขาวตัวปล่อย ชายเสื้อยาวถึงข้ อมือ คอปกบัวมน ผ่าหน้าตลอด
ติดกระดุม ๕ เม็ด ติดกระดุมคอ มีแถบสีกรมท่ากว้างประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร ไขว้รอบคอติดกระดุมโลหะ

๑๐๖

สีเงินลายดุนตราหลักศิลา ที่หน้าอกขวามือปักตราพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ด้วยไหมสีน้าเงินที่หน้าอกด้าน
ซ้ายมือแนวกระดุมเม็ดที่ ๒ ปักชื่อ- สกุลนักเรียน ด้วยไหมสีน้าเงินขนาดอักษร ๖.๕ มิลลิเมตร ที่ปลายปก
เสื้อด้านขวามือปักจุดด้วยไหมสีน้าเงินจานวนตามระดับชั้น
๕.๒.๒ กระโปรงผ้าโทเรสีกรมท่า ด้านหน้าและด้านหลังมีจีบด้านละ ๖ กลีบ พับจีบออก
นอกข้างละ ๓ กลีบ ตีเกล็ดยาว ๒-๓ นิ้ว ชายกระโปรงยาวคลุมเข่า ๕ นิ้ว หรือ ๑ ฝ่ามือ วัดใต้สะบ้าหัวเข่า
๕.๒.๓ รองเท้าหนังสีดาแบบนักเรียนมีสายรัด ส้นเตี้ยหัวมน ถุงเท้าสีขาวริ้วเล็ก ไม่ลูกฟู ก
แบบนักเรียน พับ ๒ ทบเหนือตาตุ่ม
๕.๒.๔ ทรงผมนักเรียนปัดด้านข้าง หรือผมหน้าม้า ความยาวเพียงคอ (ไม่ตั้งบ่า) หากยาว
เกินกว่านี้ต้อ งมั ดรวบหางม้าที่ท้ ายทอย หรือถักเปีย การผูกโบว์ให้ใช้โบว์เรียบไม่มีล วดลาย สีดา สีน้าเงิน
สีขาว สีน้าตาล ขนาดความกว้างไม่เกิน ๒ เซนติเมตร ไม่ซอยผม ท าสีผม ดัดผม ต่อผมไม่ ตัดผมทรงสมั ย
นิยมตามแฟชั่น หรืออื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม
๖. เครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
๖.๑ นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามที่กาหนด ดังนี้
๖.๑.๑ เสื้อ ผ้าโทเรสีขาว คอเชิ้ต แขนสั้นผ่าอกตลอด มี ก ระเป๋าที่ ห น้ าอกด้านซ้ายมื อ
หน้าอกด้านขวามือติดเข็มโลหะสีเงินตราพ่อขุนรามคาแหงมหาราชที่หน้าอกด้านซ้ายมือเหนือกระเป๋าสูง ๒
เซนติเมตร ปักชื่อ - สกุล ขนาดตัวอักษรสูง ๖.๕ มิลลิเมตร ด้วยไหมสีน้าเงิน ปลายปกเสื้อด้านขวามือปักจุด
ด้วยไหมสีเหลืองทอง ตามระดับชั้น
๖.๑.๒ กางเกงผ้ า โทเรขาสั้ น สี ด าปลายขาตรงกว้ า งห่ า งจากขา ๘-๑๒ เซนติ เ มตร
พับ ปลายขาเข้าข้างใน ๕ เซนติเ มตรสั้นเหนือเข่า ๕ เซนติเมตร หรือ ๒ นิ้ว (วัดเหนือสะบ้าหัวเข่า)
มีกระเป๋าข้างตามแนวตะเข็บ ไม่มีกระเป๋าหลัง ด้านหน้ามีจีบพับออกด้านละ ๒ จีบ
๖.๑.๓ เข็มขัดหนังเรียบสีดา หัวโลหะสีเงินลายดุนตราหลักศิลา
๖.๑.๔ รองเท้าหนังสีดาแบบผูกเชือกหรือรองเท้าผ้าใบสีดาล้วนแบบผูกเชือก ไม่หุ้มข้อหัว
ไม่แหลม และไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสั้นสีขาว ริ้วเล็ก ไม่มีลวดลาย ไม่ลูกฟูก (ถุงเท้านักเรียน) ไม่พับหรือม้วน
๖.๑.๕ ผมทรงนักเรียนหรือรองทรงต่า ไม่ไว้จอน หนวด เครา ไม่ท าสีผมไม่ตัดผมทรง
สมัยนิยมตามแฟชั่น
๖.๑.๖ ไม่เจาะอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายเช่น หู จมูก ลิ้น เป็นต้น
๖.๑.๗ ไม่สักตามร่างกาย ไม่ไว้เล็บ ไม่แต่งหน้า
๖.๒ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามที่กาหนด ดังนี้
๖.๒.๑ เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น รัดปลายแขนเสื้อผ่าอกตลอด คอปกฮาวายแบบสุภาพ
ติดกระดุมสีขาวธรรมดา ๕ เม็ด หน้าอกด้านขวามือติดเข็มโลหะสีเงินตราพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ที่หน้าอก
ซ้ายมือระดับกระดุมเม็ดที่หนึ่งปักชื่อ - สกุลขนาดตัวอักษร ๖.๕ มิลลิเมตร ด้วยไหมสีน้าเงิน ปลายปกเสื้อ
ด้านขวามือปักจุด ด้วยไหมสีเหลืองทอง ตามระดับชั้นปี ชายเสื้อสอดไว้ในกระโปรง
๖.๒.๒ เข็มขัดหนังเรียบสีดา หัวโลหะสีเงินลายดุนตราหลักศิลา

๑๐๗

๖.๒.๓ กระโปรงสีกรมท่า ด้านหน้าและด้านหลังจีบด้าน ๖ กลีบ (ข้างละ ๓ กลีบ)
ตีเกล็ดยาว ๒ - ๓ นิ้ว ชายกระโปรงคลุมเข่า ๕ นิ้ว หรือ ๑ ฝ่ามือ วัดใต้สะบ้าหัวเข่า
๖.๒.๔ รองเท้าหนังสีดาแบบนักเรียนมีสายรัด ส้นเตี้ย หัวมน ถุงเท้าสีขาว ริ้วเล็ก ไม่มี
ลวดลายไม่ ลูกฟูก (ถุงเท้านักเรียน) พับทบเหนือตาตุ่ม
๖.๒.๕ ทรงผมนักเรียน ปัดด้านข้าง หรือผมหน้าม้ายาวเพียงคอ (ไม่ตั้งบ่า) หากยาวเกิ น
กว่านั้นต้องรวบหางม้าไว้ที่ท้ายทอยหรือถักเปีย ผูกโบว์ให้ใช้โบว์สีดา สีน้าเงิ น สีขาวหรือสีน้าตาล ห้ามซอย
ผม ทาสีผม ต่อผม ไม่ตัดผมทรง สมัยนิยมตามแฟชั่น
๗. เครื่องแบบกีฬานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องแต่งเครื่องแบบตามที่กาหนด ดังนี้
๗.๑ เครื่องแบบกีฬานักเรียนชาย
๗.๑.๑ กางเกงขาสั้นสีดา (กางเกงนักเรียน)
๗.๑.๒ เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีกรมท่า ขลิบสีเหลืองทองที่คอ ที่หน้าอกด้านขวามือพิมพ์
ตราพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ที่หน้าอกด้านซ้ายมือปักชื่อ - สกุลนักเรียน ด้วยไหมสีเหลืองทอง ขนาดอักษร
สูง ๖.๕ มิลลิเมตร ชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง
๗.๑.๓ รองเท้าผ้าใบสีดาแบบผูกเชือก สวมถุงเท้านักเรียนสีขาว
๗.๒ เครื่องแบบกีฬานักเรียนหญิง
๗.๒.๑ กางเกงวอร์มสีกรมท่า
๗.๒.๒ เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีกรมท่า ขลิบสีเหลืองทองที่คอ ที่หน้าอกด้ านขวามือ พิมพ์
ตราพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ที่หน้าอกด้านซ้ายมือ ปักชื่อ - สกุลนักเรียน ด้วยไหมสีเหลืองทอง ขนาดอักษร
สูง ๖.๕ มิลลิเมตร ชายเสื้อสอดไว้ในกางเกงวอร์ม
๗.๒.๓ รองเท้าผ้าใบสีขาวแบบผูกเชือกและสวมถุงเท้านักเรียนสีขาว
๘. เครื่องแบบกีฬานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องแต่งเครื่องแบบตามที่กาหนด ดังนี้
๘.๑ เครื่องแบบกีฬานักเรียนชาย
๘.๑.๑ กางเกงขาสั้นสีดา (กางเกงนักเรียน)
๘.๑.๒ เสื้อยืดแขนสั้นสีกรมท่าคอโปโลสีเหลืองทอง ที่กระเป๋าด้านซ้ายมือพิมพ์
ตราพ่อขุนรามคาแหงมหาราชสีเหลืองทองที่หน้าอกด้านขวามือแนวเดียวกับขอบบนกระเป๋าปัก
ชื่อ - สกุล ขนาดตัวอักษรสูง ๖.๕ มิลลิเมตร ด้วยไหมสีเหลืองทอง
๘.๑.๓ รองเท้าผ้าใบสีดาแบบผูกเชือกและสวมถุงเท้านักเรียนสีขาว
๘.๒ เครื่องแบบกีฬานักเรียนหญิง
๘.๒.๑ กางเกงวอร์มสีกรมท่า
๘.๒.๒ เสื้อยืดแขนสั้นสีกรมท่าคอโปโลสีเหลืองทอง ที่กระเป๋าด้านซ้ายมือ
พิ ม พ์ ต ราพ่ อ ขุ น รามค าแหงมหาราชสีเ หลื อ งทอง ที่ ห น้ าอกด้า นขวามื อ แนวเดี ย วกั บ ขอบบนกระเป๋ า
ชื่อ - สกุล ขนาดตัวอักษรสูง ๖.๕ มิลลิเมตร ด้วยไหมสีเหลืองทอง
๘.๒.๓ รองเท้าผ้าใบสีขาวแบบผูกเชือก และสวมถุงเท้านักเรียนสีขาว

๑๐๘

๙. แนวปฏิบัติเรื่องการปักจุดที่ปกเสื้อของนักเรียน
๙.๑ นักเรียนชายและนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ปกคอด้านขวา ปักจุดด้วยไหมสีน้าเงิน ขนาด ๐.๓ ซ.ม.
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปัก ๑ จุด
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ปัก ๒ จุด
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปัก ๓ จุด
๙.๒ นักเรียนชายและนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ปกคอด้านขวา ปักจุดด้วยไหมสีเหลืองทอง ขนาด ๐.๓ ซ.ม.
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปัก ๑ จุด
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
ปัก ๒ จุด
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปัก ๓ จุด

๑๐๙

๑๑๐

๑๑๑

๑๑๒

๑๑๓

ข้อควรปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
๑. ก่อนออกจากบ้านควรสารวจนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนทุกประการ เมื่อออก
นอกบริเวณโรงเรียนให้สวมเครื่องแบบนักเรียนหรือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์ให้เรียบร้อย ห้ามสวมชุดกีฬามาจากบ้าน หรือ กลับบ้าน วันที่มีเรียนพลศึกษาให้เอาชุดกีฬามา
เปลี่ยนและห้ามเอาเสื้อกีฬาพาดไหล่ ให้พับใส่กระเป๋านักเรียนให้เรียบร้อย
๒. ถ้ามาโรงเรียนด้วยรถยนต์ส่วนตัว ต้องลงหน้าประตูโรงเรียน แล้วเดินเข้ามาในบริเวณโรงเรียน
เพื่อให้อาจารย์เวรได้ดูความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายด้วย อนุญาตให้นารถยนต์เข้ามาส่ง และรับนักเรียน
ได้ในเวลาฝนตกเท่านั้นห้ามนักเรียนนารถยนต์ส่วนตัวมาจอดในบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๓. เมื่อมีสัญญาณออดในเวลา ๐๗.๕๐ น. ให้นักเรียนงดกิจกรรม เตรียมตัวเข้าแถวที่สนามในเวลา
๐๘.๐๐ น. จะมีสัญญาณออด ครั้งที่ ๒ นักเรียนต้องเข้าแถวเรียบร้อยแล้ว เพื่อเคารพธงชาติในตอนเช้า ส่วน
ในภาคบ่ายเวลา ๑๒.๔๕ น. จะมีสัญญาณออดให้นักเรียนงดกิจกรรม เพื่อเตรียมตัวเรียนในภาคบ่ายต่อไป
กาหนดเวลาเรียนและสัญญาณออด
ครั้งที่ ๑
๐๗.๕๐ น. งดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมตัวเข้าแถว
ครั้งที่ ๒
๐๘.๐๐ น. เข้าแถว
๐๘.๒๐ - ๐๘.๓๐ น. พบอาจารย์ที่ปรึกษา
เวลาเรียนคาบที่ ๑ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๒๐ น.
เวลาเรียนคาบที่ ๒ ๐๙.๒๐ – ๑๐.๑๐ น.
เวลาเรียนคาบที่ ๓ ๑๑.๑๐ - ๑๑.๐๐ น.
เวลาเรียนคาบที่ ๔ ๑๑.๕๐ – ๑๒.๔๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน ม.ต้น ๑๑.๐๐ – ๑๑.๕๐ น.
ม.ปลาย ๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐ น.
อาจารย์ประกาศให้นักเรียนเข้าแถวหน้าชั้นเรียนและบอกเวลาเข้าชั้นเรียน
เวลาเรียนคาบที่ ๕ ๑๒.๔๐ – ๑๓.๓๐ น.
เวลาเรียนคาบที่ ๖ ๑๓.๓๐ – ๑๔.๒๐ น.
เวลาเรียนคาบที่ ๗ ๑๔.๒๐ – ๑๕.๑๐ น.
เวลาเรียนคาบที่ ๘ ๑๕.๑๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๓๐ น. ฝ่ายอาคารสถานที่ปิดอาคารเรียน
๑๗.๐๐ น. หมดเวลาเรียนที่นักเรียนจะอยู่
ในบริเวณโรงเรียนยกเว้นนักเรียนที่มีกิจกรรม
ที่มีอาจารย์ควบคุมดูแล

๑๑๔

๔. นักเรียนที่ต้องไปทากิจธุระนอกบริเวณโรงเรียนในขณะที่มีชั่วโมงเรียน ให้ผู้ปกครองไปติดต่อที่
ฝ่ายกิ จ การนัก เรียน เพื่ อ ขอรับ ใบอนุ ญ าตออกนอกบริเ วณโรงเรียนเสี ยก่ อน ส าหรับ นัก เรียนที่ มี ความ
จาเป็นต้องออกไปทากิจธุระนอกบริเวณโรงเรียน แต่ไม่มีผู้ปกครองมาติดต่อให้ไปแจ้งเหตุผลกับอาจารย์ใน
ฝ่ายกิจการนักเรียนเสียก่อน หากเหตุผลสมควรจะได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ และเมื่อกลับ
เข้ามาแล้วให้นาใบอนุญาตเข้าชั้นเรียนจากฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อนาไปแสดงแก่อาจารย์ผู้สอน
๕. ถ้านัก เรียนมี ความจาเป็นต้อ งมาโรงเรียนในวันที่ ไม่ มี ก ารเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักเรียนที่มาติดต่อราชการ หรือขอรับใบรับรองต่าง ๆ จะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องเรียบร้อย
ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนทุกครั้ง ยกเว้นผู้ที่มาทากิจกรรมพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์
๖. ไม่เดินลัดสนาม
๗. ไม่กระโดดขึ้นบันได
๘. ไม่เล่นกีฬาในห้องเรียน และระเบียงหน้าห้อง
๙. จะติดประกาศหรือแจกเอกสารใด ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ฝ่ายกิจการนักเรียนเสียก่อน
และต้องมีลายเซ็นชื่ออาจารย์ที่ในประกาศนั้น ๆ
๑๐. หากนาบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมใด ๆ ให้ขออนุญาตผู้อานวยการโรงเรียนล่วงหน้าก่อน
และต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของบุคคลซึ่งนักเรียนนาเข้ามานั้นด้วย
๑๑. หากบุคคลภายนอกต้องการมาพบนัก เรียน ให้ติดต่อที่ฝ่ายกิจการนักเรียน (ศาลาพักรับรอง
ผู้ป กครองก่ อน) ห้ามนั ก เรียนพาบุคคลภายนอกเข้าไปในชั้นเรียน หรือไปนั่ง รอที่ ระเบียงหน้าห้องเรียน
เด็ดขาด
๑๒ . ให้นักเรียนถือกระเป๋านักเรียนสีดา หรือกระเป๋านักเรียนที่โรงเรียนจาหน่าย
๑๓. นักเรียนคนใดมี ความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อ/นามสกุ ล หรือที่ อยู่อาศัย ให้ไปเขียนคาร้อง
ขอเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ๑ ชุด และฝ่ายกิจการนักเรียน ๑ ชุด โดยจะต้องนาหลักฐาน
ต่อไปนี้มาแสดง
๑๓.๑ ใบสาคัญขอเปลี่ยน ชื่อ /นามสกุล หรือ ที่อยู่อาศัย ตัวจริงหรืออาจนาสาเนาแนบมาด้วย
ซึ่งใบสาคัญนี้ทางหน่วยราชการ จะเป็นผู้ออกให้
๑๓.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน

๑๑๕

ข้อบังคับของ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
-----------------------------------------------------------------------------------หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
ข้อ ๑. สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ย่อว่า
สป.สธ.มร. เรี ย กเป็ น ภาษาอั ง กฤษว่า Demonstration School of Ramkamhaeng University’s
Parents & Teacher’s Association ย่อว่า DR.PTA
ข้อ ๒. เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูป หลักศิลาจารึก ตรงกลางหลักศิลาจารึกเป็นรูป
พ่อขุนรามคาแหง ทางด้านล่างของหลักศิลามีคาว่า สมาคมผู้ปกครองและครู ส่วนด้านบนมีคาว่า โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ตามแบบที่ปรากฏ

รูปเครื่องหมายสมาคม
ข้อ ๓. สานักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ถนนรามคาแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๒-๗๑๙ - ๓๓๙๙
ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของสมาคม
๔.๑ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ มี
การสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง - ครู และผู้มีอุปการะของโรงเรียน
๔.๒ เพื่ อ ให้ความร่วมมื อและช่วยเหลื อในการศึกษาของนักเรียน การแก้ปัญ หา การ
อบรมสั่งสอนนักเรียน ให้เป็นผู้มีความรู้ ความประพฤติดี มีวัฒนธรรม และสุขภาพสมบูรณ์ เป็นพลเมืองดี
ของชาติ
๔.๓ เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจการของโรงเรียน

๑๑๖

๔.๔ เพื่อส่งเสริมสวัสดิการในด้านทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล การกีฬา อุปกรณ์
การศึกษาที่ดิน และอาคารเรียนของโรงเรียน
๔.๕ เพื่อ ให้ความร่วมมื อประสานงานกับหน่วยงาน องค์การ สมาคม บุคคลหรือคณะ
บุคคล ทั้งใน ส่วนของรัฐและเอกชน ซึ่งท าให้เกิดประโยชน์ท างด้านการศึกษา และอาชีพในอนาคตของ
นักเรียน หรือเพื่อสาธารณกุศล
๔.๖ การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคมนี้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
อันดีงามและไม่เป็นไปเพื่อพรรคการเมืองหรือเพื่อลัทธิศาสนาใด

หมวดที่ ๒
สมาชิก
ข้อ ๕. สมาชิกของสมาคมมี ๒ ประเภท คือ
๕.๑ สมาชิก สามั ญ ได้แก่ ผู้ป กครองนัก เรีย น บิดา มารดา ของนัก เรียนและครูของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
๕.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะแก่
สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
ข้อ ๖. สมาชิกต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๖.๑ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
๖.๒ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
๖.๓ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
๖.๔ ไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจาคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคาพิพากษา
ของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือ ในระหว่างที่เป็นสมาชิกของ
สมาคมเท่านั้น
ข้อ ๗. ค่าลงทะเบียน และค่าบารุงสมาคม
๗.๑ สมาชิกสามัญ
จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก
๒๐ บาท
ค่าบารุงสมาคมตลอดชีพ
๕๐๐ บาท
หรือค่าบารุงสมาคมเป็นรายปี ๆ ละ
๑๐๐ บาท
๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ หรือสมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการครู -อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ไม่ต้องชาระค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคม

๑๑๗

ข้อ ๘. การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครตาม
แบบของสมาคมต่อนายทะเบียน เมื่อคณะกรรมการบริหารของสมาคมมีมติให้รับเป็นสมาชิกและผู้สมัครได้
ชาระค่าลงทะเบียนและค่าบารุงตามระเบียบสมาคมแล้วสมาชิกภาพจะเริ่มขึ้น
ข้อ ๙. ถ้าคณะกรรมการพิ จ ารณาอนุมั ติให้รับ ผู้สมั ครเข้าเป็นสมาชิก ก็ ให้ผู้ส มัครนั้นชาระเงิน
ค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคมให้ เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ และสมาชิก
ภาพของผู้สมัคร ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ ชาระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบารุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุง ภายในกาหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็น
อันยกเลิก
ข้อ ๑๐. สมาชิก ภาพของสมาชิก กิ ตติม ศัก ดิ์ ให้ เริ่ม นับ ตั้งแต่วันที่ ห นัง สือตอบรับ คาเชิ ญ ของผู้ ที่
คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม
ข้อ ๑๑. สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ตาย
๑๑.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้
พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชาระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นทีเ่ รียบร้อย
๑๑.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก
๑๑.๔ ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจาก
ทะเบียนเพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินาความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
๑๑.๕ ค้างชาระค่าบารุงสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลา ๒ ปี
ข้อ ๑๒. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๑๒.๑ มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
๑๒.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
๑๒.๓ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
๑๒.๔ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๒.๕ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สมาคม และมีสทิ ธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะแนนเสียง
๑๒.๖ มีสทิ ธิรอ้ งขอต่อคณะกรรมการ เพือ่ ตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สนิ ของสมาคม
๑๒.๗ มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิก
จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
๑๒.๘ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
๑๒.๙ มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
๑๒.๑๐ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
๑๒.๑๑ มีหน้าทีร่ ่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
๑๒.๑๒ มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รจู้ กั อย่างแพร่หลาย

๑๑๘

หมวดที่ ๓
การดาเนินกิจการสมาคม
ข้อ ๑๓. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทาหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจานวนอย่างน้อย ๑๑ คน
อย่างมากไม่เกิน ๓๕ คน คณะกรรมการนี้ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้ผู้ที่
ได้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายก ๒ คน สาหรับตาแหน่ง
กรรมการในตาแหน่งอืน่ ๆ ให้นายกเป็นผูแ้ ต่งตั้ง ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดารงตาแหน่งต่าง ๆ
ของสมาคม ตามที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งตาแหน่งของกรรมการสมาคมมีตาแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
๑๓.๑ นายกสมาคมทาหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมเป็นผู้แทนสมาคม
ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่
ของสมาคม
๑๓.๒ อุปนายกทาหน้าที่ เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติตาม
หน้าที่นายกสมาคมได้มอบหมายและทาหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทาหน้าที่แทนนายกสมาคม ให้อุปนายกตามลาดับตาแหน่งเป็นผู้กระทาการแทน
๑๓.๓ เลขานุการ ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้ งหมด เป็นหัวหน้า เจ้าหน้าที่
ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคาสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทาหน้าที่เป็น
เลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
๑๓.๔ เหรัญ ญิก มี ห น้าที่ เกี่ ยวกั บ การเงินทั้ ง หมดของสมาคม เป็นผู้จัดท าบัญ ชีร ายรับ
รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
๑๓.๕ ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียม
สถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
๑๓.๖ นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับ
เหรัญญิก ในการเรียกเก็บเงินค่าบารุงสมาคมจากสมาชิก
๑๓.๗ ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิก
และบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
๑๓.๘ สาราณียกรมีหน้าที่เป็นบรรณาธิการในการควบคุมการพิมพ์หนังสือ วารสารต่าง ๆ
ของสมาคม
๑๓.๙ กรรมการต าแหน่ ง อื่ น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ ง คณะกรรมการเห็ น สมควร
กาหนดให้มี ขึ้นโดยมีจานวนเมื่อรวมกับตาแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจานวนที่ข้อบังคับได้
กาหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กาหนดตาแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
๑๓.๑๐ ให้ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหงเป็ น อุ ป นายกที่ ๒
โดยต าแหน่ง หากบุ คคลผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการพ้ นจาก ตาแหน่ ง ให้ น ายกสมาคมแต่ง ตั้ ง ผู้ ที่

๑๑๙

ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการฯ คนใหม่แทนบุคคลเดิม คณะกรรมการชุดแรก ให้ผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมเป็นผู้
เลือกตั้ง ประกอบด้วยนายกสมาคม และกรรมการอื่น ๆ ตามจานวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับของสมาคม
ข้อ ๑๔. คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตาแหน่งได้คราวละ ๒ ปี และเมื่อคณะกรรมการ
อยู่ตาแหน่งครบกาหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนจากทาง
ราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะ
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจาก
ทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทาการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและ
คณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นทีเ่ สร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รบั อนุญาตให้
จดทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ ๑๕. ตาแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกาหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งทีเ่ ห็นสมควรเข้าดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ดารง
ตาแหน่งอยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ ๑๖. กรรมการอาจจะพ้นจากตาแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้
๑๖.๑ ตาย
๑๖.๒ ลาออก
๑๖.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๖.๔ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตาแหน่ง
๑๖.๕ กรรมการขาดประชุม โดยไม่แจ้งให้ทางสมาคมทราบติดต่อกันเกินกว่า ๓ ครั้งเว้น
แต่มติของคณะกรรมการเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๗. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตาแหน่งกรรมการให้ยื่ นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อคณะกรรมการ และให้พ้นจากตาแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออก
ข้อ ๑๘. อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
๑๘.๑ มีอานาจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้น
จะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
๑๘.๒ มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
๑๘.๓ มี อานาจแต่งตั้งกรรมการที่ ปรึก ษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ป รึกษา
หรืออนุกรรมการ จะสามารถอยู่ในตาแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
๑๘.๔ มีอานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจาปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
๑๘.๕ มีอานาจแต่งตั้งกรรมการในตาแหน่งอื่น ๆ ที่ยังมิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
๑๘.๖ มี อานาจบริห ารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมี
อานาจอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับได้กาหนดไว้
๑๘.๗ มีห น้าที่ รับผิดชอบในกิจ การทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้ งหมดของ
สมาคม

๑๒๐

๑๘.๘ มี ห น้ าที่ จัดให้มี ก ารประชุม ใหญ่ วิส ามั ญ ตามที่ ส มาชิก สามั ญ จ านวน ๑ ใน ๓
ของสมาชิกทั้งหมด ได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุม ใหญ่
วิสามัญ ขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
๑๘.๙ มี ห น้าที่ จัดท าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้ งที่ เกี่ยวกับ การเงิน ทรัพย์สินและการ
ดาเนินกิ จกรรมต่าง ๆ ของสมาคมให้ถูก ต้องตามหลัก วิชาการ และสามารถจะให้ส มาชิกตรวจดูได้เมื่ อ
สมาชิกร้องขอ
๑๘.๑๐ จั ดท าบั นทึ กการประชุ มต่าง ๆ ของสมาคม เพื่ อเก็ บไว้เป็ นหลักฐานและจั ดส่งให้
สมาชิกได้รับทราบ
๑๘.๑๑ มีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับได้กาหนดไว้
ข้อ ๑๙. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกีย่ วกับ
การบริหารกิจการของสมาคม โดยให้กรรมการฝ่ายเลขานุการออกหนังสือเชิญประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อคณะกรรมการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนวันประชุม โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ประชุม และ
วาระการประชุมให้ชัดเจน
ข้อ ๒๐. การประชุม คณะกรรมการ จะต้องมี กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กาหนดไว้
เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้
ชี้ขาด
ข้อ ๒๑. ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตัง้ กันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคน
หนึ่งทาหน้าทีเ่ ป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

๑๒๑

หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ่
ข้อ ๒๒. การประชุมใหญ่ของสมาคม ๒ ชนิด คือ
๒๒.๑ ประชุมใหญ่สามัญ
๒๒.๒ ประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ ๒๓. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๆ ละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๒๔. การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นสมควรจัดให้มีขึ้น
หรือเกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิก
จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น
ข้อ ๒๕. การแจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้
ทราบและการแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้ง
ให้สมาชิก ได้ท ราบล่วงหน้าไม่ น้อ ยกว่า ๗ วัน และประกาศแจ้งกาหนดนัดประชุม ไว้ ณ สานักงานของ
สมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนถึงกาหนดการประชุมใหญ่
ข้อ ๒๖. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๒๖.๑ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
๒๖.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ
๒๖.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกาหนดวาระ
๒๖.๔ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
๒๖.๕ เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
ข้อ ๒๗. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญต้องมีสมาชิกประชุมไม่น้อย
กว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า ๕๐ คน หากสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ให้เรียก
ประชุม ใหม่ ภายใน ๑๔ วัน นับ แต่วันที่ นัดประชุม ครั้ง แรก และในการเรียกประชุม ครั้งที่ส อง สมาชิก
สามัญจะมาเท่าใดก็ตามให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอ
ของสมาชิก ก็ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก
ข้อ ๒๘. การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้ าข้อบังคับได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนน
เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๒๙. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม
หรือไมสามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทาการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง
ให้ทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

๑๒๒

หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ ๓๐. การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของ
สมาคมถ้ามีนาฝากไว้ในธนาคารพาณิชย์ตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๓๑. การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผู้ทา
การแทนลงนามร่วมกับเหรัญญิก หรือเลขานุการ พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อ ๓๒. การสั่งจ่ายเงินของสมาคม นายกสมาคมหรืออุปนายกมีอานาจสั่งจ่ายในกรณีจาเป็นและ
เร่งด่วนได้ ไม่ เกินคราวละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่ นบาทถ้วน) และต้องแจ้งให้ที่ ประชุมกรรมการบริหาร
สมาคมทราบ การจ่ายเงินคราวละเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต้องจ่ายโดยมติของคณะ
กรรมการบริหารสมาคม
ข้อ ๓๓. ให้เหรัญญิก มีอานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจานวนนี้ จะต้องนาฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอานวยให้
ข้อ ๓๔. เหรัญญิก จะต้องทาบัญชีรายรับ -รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
การรับ หรือการจ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ทาการ
แทนร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้แทน พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ข้อ ๓๕. ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชี
ที่ได้รับอนุญาต
ข้ อ ๓๖. ผู้ ส อบบั ญ ชี มี อ านาจหน้ า ที่ จ ะเรี ย กเอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ การเงิน และทรั พ ย์ สิ น จาก
คณะกรรมการและสามารถจะเชิญ กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับ บัญ ชีและ
ทรัพย์สินของสมาคมได้
ข้อ ๓๗. คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้อ งขอ

๑๒๓

หมวดที่ ๖
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ ๓๘. ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์
ประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามัญ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่
ประชุม ใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้อบังคับ จะต้องมี คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิก
สามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ข้อ ๓๙. การเลิกสมาคมจะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะ
เหตุของกฎหมาย มติของที่ ป ระชุม ใหญ่ ที่ให้เลิก สมาคมจะต้องมี คะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของ
สมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญ
ทั้งหมด
ข้อ ๔๐. เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่
ได้ชาระ บัญชีเป็นที่เรียบร้อ ยแล้ ว ให้ตกเป็นของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อประโยชน์
โรงเรี ยนสาธิต มหาวิท ยาลั ยรามค าแหง (ผู้รั บ ต้ องมี ฐานะเป็ น นิ ติบุ คคล ที่ มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่อ การกุ ศ ล
สาธารณประโยชน์)

หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๑. ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลเป็นต้นไป
ข้อ ๔๒. เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการ
ทั้งหมดเป็นสมาชิกสามัญ

๑๒๔

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
เลขที่อนุญาตที่ ต. ๑๐๐๒ / ๒๕๓๗
ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ
……………..……………………………….

ตามที่
นายประพันธ์ วงศ์คุ้มพงศ์
ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. ส่งเสริมความเข้าใจอันดี แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ มีการสื่อ
สารระหว่างผู้ปกครอง - ครู และผู้มีอุปการะของโรงเรียน
๒. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียน การแก้ปัญหา การอบรมสั่ง
สอนนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความประพฤติดี มีวัฒนธรรมและสุขภาพสมบูรณ์ เป็นพลเมืองดีของชาติ
๓. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจการของโรงเรียน
๔. ส่งเสริมสวัสดิการในด้านทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล การกีฬา อุปกรณ์การศึกษา
๕. ให้ความร่วมมือประสานงานกับหน่วยงาน องค์การ สมาคม บุคคลหรือคณะบุคคลทั้งใน
ส่วนของรัฐและเอกชน ซึ่งทาให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษาและอาชีพในอนาคตของนั กเรียนหรือเพื่อ
สาธารณกุศล
ทั้งนี้ไม่ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการพนัน การหาผลกาไรมาแบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ทาให้
เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีง ามของชาติ
โดยมีที่ตั้งสานักงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ถนนรามคาแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นั้น
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ดาเนินการจัดตั้งได้
และเมื่อได้จัดตั้งแล้วให้ปฏิบัติตามคาสั่งของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และข้อบังคับของ
สภาวัฒนธรรมแห่งชาติโดยเคร่งครัด
อนุญาต ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๗
เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

๑๒๕

เลขอนุญาตที่ ต. ๑๔๙ / ๒๕๓๒
เลขคาขอที่
๑๔๙ / ๒๕๓๒

ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ
……………..……………………………….

ตามที่
นายยุทธพงษ์
อภิรัตนรังษี
ได้รับอนุญาตจัดตั้ง
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. ส่งเสริมสามัคคีธรรมในบรรดาสมาชิกศิษย์เก่าของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหงทั้งเก่า
และปัจจุบัน
๒. ให้การช่วยเหลือทางด้านวิชาการ กิจกรรม นันทนาการ การบาเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการ
ศึกษาและการกีฬา เพื่อสถาบันการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
๓. การประสานหนุนช่วยสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
๔. กระตุ้นสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ให้มีความรู้สึกสานึกในเรื่องความรัก ความสามัคคีธรรมต่อ
ประเทศชาติ ตลอดจนให้เห็นความสาคัญของการศึกษาในอนาคต
๕. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับอนาคตอย่างรับผิดชอบและจริงจัง
๖. ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบวิธีการศึกษา
๗. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจของมหาชนในเรื่องการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอนาคต
ทั้งนี้ไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การพนัน การหาผลกาไรมาแบ่งปันกัน ตลอดจน
ไม่ทาให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ไม่มีนโยบายตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือ
ทาการค้าใด ๆ และมี ที่ตั้งส านัก งานแห่งใหม่ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัยรามคาแหง ถนนรามคาแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นั้น
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ดาเนินการจัดตั้งได้ และเมื่อ
ได้จัดตั้ง แล้วให้ป ฏิบั ติตามคาสั่ง ของส านัก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่งชาติและข้อบังคับ ของสภา
วัฒนธรรมแห่งชาติโดยเคร่งครัด
อนุญาต ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๒

นายเอกสิทธ์ ณ ถลาง
เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

๑๒๖

เพลงประจาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
มาร์ช สาธิตรามคาแหง
คาร้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ธรรมปาโล ศิลปิน : คุณวรฤทัย ภักดีวิจิตร (ร้องนาหมู่หญิง)
ทานอง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริ ศักดิ์ กติกาวงศ์
ร.อ.สาโรจน์ จาละ รน. (ร้องนาหมู่ชาย)
เรียบเรียงเสียงประสาน : คุณวิจิตร์ จิตรรังสรรค์ จังหวะ : มาร์ช
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)

สาธิตราม ฯ นามเด่นเป็นศักดิ์ศรี
ลูกพ่อขุน ฯ นามนี้คือความหวัง
เป็นหนึ่งในสยามนามก้องดัง
รวมพลัง รวมน้าใจ ไว้ทุกคน
เรื่องเรียน … ศึกษาเราไม่หวั่น
กิจกรรมร่วมกันหมั่นฝึกฝน
เล่นกีฬากายใจให้อดทน
ฝึกตน มีระเบียบ มีวินัย
น้า … เงินทองมองดูเด่นฟ้า
ร่วมกันพาธงพลิ้วปลิวไสว
คือเกียรติ คือศักดิ์ศรี คือน้าใจ
ร่วมไว้ในสถาบันสามัคคี
นี่คือ … ถิ่นแคว้นแสนองอาจ
กล้าแกร่งดุจชาติราชสีห์
เทิดพ่อขุน ฯ เหนือเกล้าเท่าชีวี
อยู่เป็นศรีเป็นสง่าสาธิตราม ฯ
……………………………….……………………………

เพลงวิมานแก้ว
คาร้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ธรรมปาโล ศิลปิน : คุณวรฤทัย ภักดีวิจิตร (ร้องนาหมูห่ ญิง)
ทานอง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริ ศักดิ์ กติกาวงศ์
จังหวะ : บีกิน / โซล
เรียบเรียงเสียงประสาน : คุณทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์
ได้มา … วิมานเมืองแก้ว
สาธิตราม ฯ … นามแห่งปัญญา
ร่วมกัน … ร่าเรียนเขียนอ่าน
จะร้างลา … มาจากถิ่นใด
ซ่านซึ้ง … อารมณ์หนักหนา
โอ้ถิ่นแดน … น้าเงินทองปาน
ฝากใจ … ไว้ดารงมั่น
พ่อขุนราม ฯ นามอยู่คู่ไทย

เพริศแพร้ว … แลวิไลโสภา
สมอุราเริงร่าฤทัย
ร่วมงาน … เราสาราญเริงใจ
ล้วนฝากใจยิ่งสราญ
ทุกคนได้มา … อุราเบิกบาน
เปรียบทิพย์วิมาน … สถานร่มใจ …
ผูกพัน … สถาบันอาไพ
หวังฝากใจคงคู่พระนาม …

…………………………………..………………………….

๑๒๗

มาร์ช ลูกพ่อขุน ฯ เกรียงไกร
คาร้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ธรรมปาโล
ทานอง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริ ศักดิ์ กติกาวงศ์
เรียบเรียงเสียงประสาน : คุณวิจิตร์ จิตรรังสรรค์
(ชาย)
(หญิง)
(หมู)่

(หญิง)
( ชาย )

ศิลปิน : คุณวรฤทัย ภักดีวิจิตร (ร้องนาหมู่หญิง)
ร.อ.สาโรจน์ จาละ รน. (ร้องนาหมู่ชาย)
จังหวะ : แกรนด์มาร์ช

สาธิตราม ฯ นามแห่งสถาบัน
ล้วนอนาคตชาติฝังฝาก
เพี้ยงพระนามรามคาแหงนี่
สีน้าเงินทองธงทิวงาม
จะมาจากไหน จากถิ่นใด เราไม่หวั่น
พร้อมเพียงกายใจ ร่วมกันศึกษา
ฝึกตนให้ดี สร้างศักดิ์ศรี วินัยแกร่ง
ด้วยปณิธาน มุ่งมั่นประสงค์
ยาม………………………………
เราขอสัญญาว่า
สมลูกพ่อขุนราม
ว่าแดนนี้เรายิ่งใหญ่
พร้อมไว้ชื่อลือกัน

ถิ่นสถานอยู่แดนหัวหมาก
ปากต่อปากกล่าวคือลือขื่อขาม
สถิตที่กลางใจทุกยาม
นี่คือราม ฯ แหล่งรวมศรัทธา
เรามาร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์พฒ
ั นา
เสริมสร้างปัญญา วิชาการให้ยิ่งยง
หนักเบาร่วมแรง กิจกรรมล้วนมั่นคง
หมายจะดารง รักษาเกียรติอยู่ทุก
ดนตรี……………………………
จะรักษาเกียรติงาม
คาแหงนามลือลั่น
เกริกก้องไกลกล่าวขวัญ
เรานั้น “สาธิตรามฯ”

……………………………………………………………….

มาร์ช “สาธิต – สามัคคี”
คาร้อง : คุณระลึก สัทธาพงศ์ (๒๕๒๐)
ทานอง : วิจิตร์ จิตรรังสรรค์
เรียบเรียงเสียงประสาน : คุณวิจิตร์ จิตรรังสรรค์
(หญิง)
(ชาย)
(หมู)่
(หมู)่
(หญิง)
(ชาย)

ศิลปิน : คุณวรฤทัย ภักดีวิจิตร (ร้องนาหมูห่ ญิง)
ร.อ.สาโรจน์ จาละ รน. (ร้องนาหมู่ชาย)
จังหวะ : มาร์ช

วันที่เราเฝ้าคอยมานานวัน วันนั้นคือวันนี้ วันที่เราเฝ้าคอยอย่างตั้งจิต สาธิต – สามัคคี
มวลหมูม่ ิตรทุกทิศทางมุ่งหมายผดุงไมตรี ด้วยกีฬาสาธิต – สามัคคี หลอมดีมั่นคง
สาธิต – สามัคคี
สาธิต – สามัคคี
สาธิตสามัคคี กีฬาร่วมใจ
สาธิต – สามัคคี
สาธิต – สามัคคี
สาธิตสามัคคี รวมใจ
เสริมปัญญา พลานามัยให้อุดม
ร่วมสร้างสมสายพันธ์อันยิ่งใหญ่
สามัคคีมีค่ากว่าสิ่งไหน
ช่วยชูเชิดชาติไทยยืนยง
………………………………………………………….

๑๒๘

เพลงราวงสาธิตรามฯ
คาร้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ธรรมปาโล
ศิลปิน : วรฤทัย ภักดีวิจิตร (ร้องนาหมูห่ ญิง)
ทานอง : ทรงวุฒิ จรญเรืองฤทธิ์
ร.อ.สาโรจน์ จาละ รน. (ร้องนาหมู่ชาย)
เรียบเรียงเสียงประสาน : คุณทรงวุฒิ จรญเรืองฤทธิ์ จังหวะ : ราวง
*(สร้อย)

(ชาย)
(ชาย)
(ชาย)
(ชาย)
(ชาย)
(หญิง)
(หญิง)
(ชาย)
(ชาย)
(หญิง)
(หญิง)
(ชาย)

พวกเราชาวสาธิตราม ฯ (หญิง) พวกเราชาวสาธิตราม ฯ
มาเถิดมาร่วมเริงรา
(หญิง) มาเถิดมาร่วมเริงรา
พี่นี้จะโค้งแม่งามขา
(หญิง) จะโค้งคนไหนพ่องามขา
ที่พี่อยากราคือน้องคนดี (หญิง) หลีกไปให้ไกลไม่อย่างนั้นเจอดี
ในวิมานของเรา
ทุกวันเราเฝ้าร่าเรียนวิชา
ถึงลาบากเพียงใด
เราตั้งใจไว้ มุ่งมั่นศรัทธา
ยินน้าคาของชาย
ชักชวนเราให้ร่าเรียนวิชา
ใยคร่าเคร่งเกินไป
มารื่นเริงใน ให้สุขสันต์อุรา ...(สร้อย)
มาพร้อมกันหญิงชาย
ร่วมแรงร่วมใจ แบ่งเป็นคณะกัน
รวมเป็นพวกเป็นสี
แบ่งได้ห้าสี สดสวยเฉิดฉัน
มาพร้อมกันหญิงชาย
ร่วมแรงร่วมใจ เลือกอยูส่ ีพลัน
ฟ้าม่วงแสดเขียวเหลือง
มีชื่อตามเมือง ที่เรียกขานนานวัน...(สร้อย)
เชลียงสองแควโสภา
โสภีงามตา เบกพลนั่นไง
ตรีบูรคูส่ ระหลวง
เกี่ยวก้อยเดินความเพริศพริ้งกว่าใคร
มัวลดเลี้ยวเกี้ยวกัน
ยกยอราพัน น่าเบื่อเหลือใจ
มา มาเล่นกีฬา
มาฝึกปัญญา สร้างพละกาลังกาย …(สร้อย)
กีฬานั้นพาสาเริง
รุกรับด้วยเชิงเชี่ยวชาญวิธี
เรามาร่วมแข่งขัน
รู้จักอภัย ให้สามัคคี
งามเอ๋ย งามน้าใจ
รู้จักอภัย ให้สามัคคี
พร้อมด้วยจิตมุ่งหมาย
จะฝึกใจกาย สร้างตนเป็นคนดี …(สร้อย)
……………………………………………………………

๑๒๙

เพลงสาธิตราม ฯ ราลึก
คาร้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ธรรมปาโล
ทานอง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริ ศักดิ์ กติกาวงศ์
เรียบเรียงเสียงประสาน : คุณทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

ศิลปิน : คุณวรฤทัย ภักดีวิจิตร
จังหวะ : วอลท์ช

สาย …. ลมแผ่วพลิ้วพราย
ระรื่นมิวายหวิวหวั่น
เตือน … เมื่อยามไกลกัน
ส่งใจผูกพันซึ้งค่า
ครั้ง … เคยร่วมสาราญ
ในแดนวิมานพร้อมหน้า
เรา … ร่วมเรียงกันมา
เพิ่มพูนวิชาปัญญายิ่ง
นั่นคือ …ในรั้วแหล่ง
สาธิตราม ฯ … ถิ่นงามพราวพริ้ง
พร้อม … เพื่อนชายและหญิง
ล้วนดีทุกสิง่ … ไม่รู้คลาย
ขอ … จามั่นสัญญา
คราห่างร้างรา … แรมไกล
แม้ … วันเดือนเลือนไป
จะอยู่แห่งใด … ส่งใจถึงกัน …
………………….………………………………

เพลงอาลา
คาร้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ธรรมปาโล ศิลปิน : คุณวรฤทัย ภักดีวิจิตร (ร้องนาหมู่หญิง)
ทานอง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริ ศักดิ์ กติกาวงศ์
จังหวะ : สโลว์โซล
เรียบเรียงเสียงประสาน : คุณทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์
ขอลาพรากจากกันก่อนแล้ว
ชีวิตอันงามเพริศแพร้วในสถานรื่นรมย์
สาธิตรามคาแหงเคยชิดชื่นชม
สุดห้ามหักใจระทม แต่นี้จาไกลห่าง
ฝังใจจาคาที่พร่าสอน
ความรักความเอื้ออาทรผูกพันไว้ไม่จาง
โอ้พระคุณเกื้อหนุนเรานีท้ ุกทาง
คงมั่นฤทัยมิวาง ตั้งแต่นี้ต้องลา
เคยรื่นเริงกลับทุกข์ตรม
ได้ชื่นชมต้องมาขื่นขม ฝืนยิ้มทั้งน้าตา
ลาพ่อขุน ฯ ที่เคยบูชา
ลาน้องจากพี่มา ลาถิ่นแดนแสนงาม
หวนคานึงอยู่กับความหลัง
หม่นหมองน้าตารินหลั่ง สัง่ ลมช่วยบอกความ
ลมพริ้วพราย ผ่านไปยังสาธิตราม ฯ
ขอฝากใจไปทุกยาม เยือนแดนรักอีกเลย
………………………………………………….

๑๓๐

เพลงอาลัย
คาร้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ธรรมปาโล
ทานอง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริ ศักดิ์ กติกาวงศ์
เรียบเรียงเสียงประสาน : คุณทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์
ก่อนนี้
ซึ้งค่า
สุขทุกข์
ใจร้อย
คราถึงวัน
หกปี
ค่าคืน
เพื่อนเอ๋ย
เพื่อนยาก
แต่นี้
ว่ารักเธอ

เคยเคียงกัน
ซึ้งใจ
เคยลาบาก
เรียงใจ
ต้องจากไกล
ที่สัมพันธ์
ก็ห่วงคะนึง
ได้เวลา
น้าตา
ใจจะเตือน
คิดถึงเธอ

ศิลปิน : คุณวรฤทัย ภักดีวิจิตร
จังหวะ : สไลด์วอลท์ช / โซล
ร่วมฟันฝ่า
ไม่ผันเปลี่ยน
ล้วนพากเพียร
ได้เริงรื่น
ไว้ให้คงมั่น
อันยั่งยืน
เฝ้าคิดถึงเธอ
จะลาจาก
จาไหลเอ่อ
เหมือนละเมอ
เสมอไป

…………………………………………………………..

คาถวายตัวต่อพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
(ด.ช. / ด. ญ. ………………………………………………………… )
ขอกราบถวายบังคมต่อ
เบื้องพระยุคลบาทพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ด้วยข้าพระพุท ธเจ้าทั้งหลายขอแสดงความสานึก
ต่อพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ได้ประทานสถานศึกษาอันเป็นพระนามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
เพื่อให้ข้าพระพุทธเจ้าได้มีสถานที่ศึกษาเล่าเรียน อีกทั้งเกิดปัญญา มีความรู้อันจะนาไปประกอบวิชาชีพ
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคม ในวาระนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระพักตร์ของ
พระองค์ว่า
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ข้าพระพุทธเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ข้าพระพุทธเจ้าจะประพฤติตนให้เป็นคนดีของโรงเรียน สังคม และประเทศชาติ
ข้าพระพุทธเจ้าจะอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
ข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ทดลองหรือเสพยาเสพติด และประพฤติผิดในศีลธรรม
ข้าพระพุทธเจ้าจะประพฤติตนโดยเป็นผู้ประหยัดและอดออม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

๑๓๑

หมายเลขโทรศัพท์
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

หน่วยงาน / สถานที่
สานักงานผู้อานวยการ
ห้องผู้อานวยการ,รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายธุรการ
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ
รองผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและแผน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
หน่วยพยาบาล
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยห้องสมุด
หน่วยโสตทัศนศึกษา
หน่วยบริการแนะแนวให้คาปรึกษา
งานวิชาการ
งานธุรการ
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรนักเรียน
สมาคมผู้ปกครองและครู รร. สธ.มร.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

๑๓๒

โทรศัพท์
๐-๒๓๑๐-๘๓๖๐
๐-๒๓๑๐-๘๓๗๕
๐-๒๓๑๐-๘๓๖๒
๐-๒๓๑๐-๘๔๕๔
๐-๒๓๑๐-๘๓๖๕
๐-๒๓๑๐-๘๓๕๖
๐-๒๓๑๐-๘๔๕๓
๐-๒๓๑๐-๘๔๕๕
๐-๒๓๑๐-๑๗๑๓
๐-๒๓๑๐-๘๓๗๐
๐-๒๓๑๐๘๓๖๗
๐-๒๑๐-๘๕๐๖
๐-๒๓๑๐-๘๓๗๓
๐-๒๓๑๐-๘๕๐๙
๐-๒๓๑๐-๘๓๖๘
๐-๒๓๑๐-๘๔๕๗
๐-๒๓๑๐-๘๓๗๗
๐-๒๓๑๐-๘๓๖๙
๐๙๓-๒๔๒-๗๕๕๔
๐-๒๓๑๐-๘๓๕๙
๐-๒๓๑๐-๘๔๕๙
๐-๒๓๑๐-๘๓๗๒
๐-๒๓๑๐-๘๓๕๗
๐-๒๓๑๐-๘๓๕๘
๐-๒๓๑๐-๘๓๖๒
๐-๒๓๑๐-๘๔๕๓
๐-๒๓๑๐-๘๔๕๔
๐-๒๓๑๐-๘๓๗๒
๐-๒๓๑๐-๘๓๕๖
๐-๒๓๑๐-๘๓๗๙
๐-๒๓๑๐-๘๕๐๘
๐-๒๓๑๐-๘๕๙๙

โทรสาร
๐-๒๓๑๐-๘๓๖๑
-

-

ที่ปรึกษา
ผู้รวบรวม
ออกแบบปก
ภาพ
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจทาน

:
:
:
:
:
:

จัดทาเมื่อ

:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คึกฤทธิ์ ศิลาลาย
อาจารย์ปฐิมาพร ล้อมลาย, อาจารย์หัตถวดี สังฆธรรม, นางสาวกนกพร ชูศรี
อาจารย์อรุณรัตน์ ทวีกุล, อาจารย์หัตถวดี สังฆธรรม
อาจารย์กฤษณ์ ภิรมย์รัตน์
นางสาวกนกพร ชูศรี, นางสาวอภิชา คงเจริญ
อาจารย์ปฐิมาพร ล้อมลาย, อาจารย์สุทธิพงษ์ มากุล, อาจารย์ราชันย์ เวียงเพิ่ม,
อาจารย์กิตติพงษ์ แบสิ่ว
๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

๑๓๓

