
รายงานประจําป ๒๕๖๓ 
        

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม) 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  



ค ำน ำ 
 

  รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จัดท าขึ้นจาก 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และบุคลากรทางการศึกษา                 
ท าให้รายงานประจ าปีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
  รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ มีเนื้อหาประกอบไปด้วย ๕ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน       
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลสารสนเทศ ส่วนที่ ๓ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ส่วนที่ ๔ ผลงานอาจารย์ นักเรียน 
และการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และส่วนที่ ๕ ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓  
  โรงเรียนขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ บุคลากรทางการศึกษา      
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานฉบับนี้ และหวังว่ารายงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน  

 
 

   โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานประจ าปี 2563 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
สารบัญ 

 

สารบัญ                  หน้า 
 

ค าน า                    
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 ประวัติความเป็นมา                ๑   
 ข้อมูลส่วนราชการและการบริหารราชการ              ๖   
 ท าเนียบบุคลากร                 ๑๒ 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลสารสนเทศ                ๒๗ 
 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓               ๒๘   
 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓               ๓๔ 
 ข้อมูลทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓              ๓๖ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                ๓๗  
ข้อมูลทรัพยากรโรงเรียน                ๓๙   

 ข้อมูลงบประมาณ                ๔๐   
ส่วนที่ ๓ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน              ๔๔ 
 โครงสร้างหลักสูตร                ๔๕ 
ส่วนที่ ๔ ผลงานอาจารย์ นักเรียน และการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย            ๖๐ 
 ประชุม อบรม สัมมนาอาจารย์ บุคลากร              ๖๑ 
 ผลงานนักเรียน                 ๗๙ 
 การเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย              ๙๕ 
ส่วนที่ ๕ ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓             ๙๗ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา             ๙๘ 
 ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓ โครงการหลักสูตรภาคปกติ          ๑๐๑ 
 ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓ โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ  

(English Program)                ๑๑๗ 
 ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ 

ต้องการพิเศษเรียนร่วม                ๑๒๐ 
 ภาคผนวก                 ๑๒๘ 
คณะผู้จัดท า                  ๑๓๖ 
 



คณะผูบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ประจําปการศึกษา 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

รองศาสตราจารย ์พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

 

อาจารยส์ํารวย หาญหา้ว 

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 

อาจารยช์บา เมอืงจนี 

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
อาจารยเ์ยาวรชั  ทองเสรมิ 

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการ

นักเรียน 

อาจารยเ์วสารชั ชพูงศ ์

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายธรุการ 

 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์ุจนิต ์ใจกระจา่ง 
รองผู้อาํนวยการฝ่ายนโยบายและแผน 

อาจารยภ์ฑิชญา   สุนทรกลมัพ ์

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายสวสัดิการ 

อาจารยป์ฐมิาพร ลอ้มลาย 

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.คึกฤทธ์ิ ศิลาลาย 

รองคณบดีและผูอ้าํนวยการโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง (ฝ่ายมธัยม) 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง รายงานประจําป ๒๕๖๓ 

 

คณาจารยหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

 

            
 
 
 
 

        
 

 
 
       

         
  
 
 
  
 
 

อาจารยธ์วรรณรตัน์  นาคเครอื 

หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร ์

อาจารยก์ริณา  จริโชตเิดโช 

หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร ์

 

อาจารยส์ุทธพิงษ์  มากุล 

หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย 

อาจารยฤ์ทธชิยั  หอมใบเตย 

หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)์ 

อาจารยอ์มฤต  จนัทรเ์กษร 

หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ 

อาจารยม์นงัค ์ องัควานิช 

หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สงัคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

อาจารยก์มล  สาระมติร 

หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษา และพลศึกษา 

อาจารยท์พิยส์ุดา  กอ้นฆอ้ง 

หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพ 

อาจารยป์ระพนัธพ์งศ ์มณีวงษ์ 

หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ศิลปะ 

 

อาจารยณ์ฏัฐภาส  พรมมา 

หวัหน้ากลุ่มกิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน 

อาจารยพ์รหมมณ ี โฮชนิ 

หวัหน้าหน่วยแนะแนวและ

ให้คาํปรึกษา 

อาจารยณ์ฐัพงษ์  ฉ่ําศริ ิ

โครงการพฒันาศกัยภาพเดก็ 

ท่ีมีความต้องการพิเศษเรียน

ร่วม 

อาจารยช์ยัพรรณ ชาํนาญณรงค ์

กรรมการบริหารหลกัสูตร 

หลกัสูตรภาษาองักฤษ 

(English Program) 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 

The Demonstration School of Ramkhamhaeng University  
(Secondary Education) 

 
ประวัติความเป็นมา 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ตั้งอยู่เลขที่ 282 ถนนรามค าแหง   
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์. ๐-๒๓๑๐-๘๓๕๖ โทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๓๖๑  
website : http : //www.ds.ru.ac.th E – mail Address : ds.ru.ac@gmail.com        

คณะศึกษาศาสตร์ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง ให้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตขึ้นเพ่ือเป็นสถาน
ปฏิบัติการทางด้านศึกษาศาสตร์และเป็นที่ฝึกอบรมทางวิชาการแก่เยาวชน โดยสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ได้ออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๔ และแต่งตั้งกรรมการเตรียมการเปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยมี รศ.ดร.อภิรมย์ 
ณ นคร รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ในขณะนั้นเป็นประธาน แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเรียน    
แล้วเสร็จไม่ทันปีการศึกษา ๒๕๑๔ จึงได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๑๖ เป็นโรงเรียน
ลักษณะสหศึกษา มีวัตถุประสงค์เม่ือแรกก่อตั้ง คือ 

๑. เพ่ือเป็นสถานปฏิบัติการในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
๒. เพ่ือเป็นสถานศึกษา วิจัย ทดลอง และค้นคว้าทางด้านศึกษาศาสตร์ 
๓. เพ่ือสาธิตการเรียนการสอน และการบริหารโรงเรียนแก่นักศึกษาในทางศึกษาศาสตร์ ครู และ

ผู้บริหารการศึกษา 
๔. เพ่ือเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติอันดี

งามเพ่ือเป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต 
ในปีการศึกษา ๒๕๑๖ เริ่มการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

(หลักสูตรมัธยมศึกษา ๕ ปี) ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ก าหนดให้มีการเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็น ๖ ปี เริ่มต้นด้วยมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ประถม ๖ เดิม) ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๓๐ โรงเรียนสาธิต โดยอาจารย์อ านวย ทองโปร่ง เป็นผู้อ านวยการ ได้เตรียมการ
ส่งโรงเรียนเข้าประกวดเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ล่วงถึงปีการศึกษา 
๒๕๓๓ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พอตา บุตรสุทธิวงศ์ เป็นผู้อ านวยการ โรงเรียนจึงได้รับการคัดเลือกจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน
ได้มาตรฐานดีเด่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์พอตา บุตรสุทธิวงศ์ พร้อมตัวแทนนักเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัล
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตดาลัย วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๔ 

ปีการศึกษา ๒๕๓๖ คณะศึกษาศาสตร์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยให้
แบ่งส่วนราชการในคณะศึกษาศาสตร์เป็น ๗ ภาควิชา และโรงเรียนสาธิตมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ตาม

ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 

mailto:ds.ru.ac@gmail.com


๒ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๓๕ เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑๕ ง 
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ 

ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิต โดยอาจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศรี เป็นผู้อ านวยการได้ด าเนินการ
จัดตั้งโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษาแรกมีนักเรียนจ านวน ๑๕ คน 
ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงมีนักเรียนในหลักสูตร English Program เป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๔๗ คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๒๕ คนรวมทัง้สิ้น ๗๒ คน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนสาธิต โดยอาจารย์พรทิพย์ ทองอร่ามดี เป็นผู้อ านวยการได้ด าเนินการ
จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม ปีการศึกษาแรกมีนักเรียนในโครงการ
จ านวน ๕ คน ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงมีนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษเรียนร่วมจ านวน ๑๓ คน 

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดย รองศาสตราจารย์ 
พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย ด ารง
ต าแหน่งรองคณบดีและผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีศักยภาพ

ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
๒. สนับสนุนและส่งเสริมจัดท าสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษา 
๓. สนับสนุนและส่งเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์

แก้ปัญหาในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และรับผิดชอบต่อสังคม 
๔. สนับสนุนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพครู 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
       มุ่งเน้นพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ มีภาวะผู้น าสร้างสรรค์นวัตกรรม                      

ก้าวทันเทคโนโลยีให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 

 

พันธกิจ (Mission)  
 

ปรัชญา คุณธรรม น าความรู้ พัฒนาสังคม 
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ตราประจ าโรงเรียน : พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
 

๖. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้มีการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๗.  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายมีความยืดหยุ่นและมีความเป็นสากล 
๘.  ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 
 
๑. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากการปฏิบัติงานกับสภาพจริงและสามารถน าไป

เป็นแบบอย่างและแนวทางในการพัฒนาเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถเพ่ือประกอบอาชีพต่อไป 
๒. มีผลงานการศึกษาค้นคว้าทดลองและวิจัยเพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป 
๓. นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดีมี

คุณภาพของสังคมและประเทศชาติ 
 
 
                                                                            

 
 
 

 
 
 
   น  าเงิน                สีน  าเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ คือ พ่อขุนรามค าแหงมหาราช   
    
   ทอง                   สีทอง หมายถึง ยุคที่รุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย 
 
 
    
 
 
ดอกสุพรรณิการ์ (ฝ้ายค า) พฤกษาพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๒ 
 

เอกลักษณ์ : เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
 

สีประจ าโรงเรียน 
 

พฤกษาสัญลักษณ์ 

อัตลักษณ์  : เป็นผู้น าด้านความคิด อิสระ
ในการเรียนรู้ มุ่งสู่พลโลกที่มีคุณภาพ 

เป้าหมาย (Goal) 
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ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  เป้าประสงค์ 
   - ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคท่ีมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ 
   -  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

-  พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพตลอดชีวิต   
-  พัฒนาและส่งเสริมการบริการแก่ชุมชนและสังคม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เทคโนโลยีและวัตกรรม 
  เป้าประสงค ์

บุคลากรมีทักษะมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษา 

  กลยุทธ์ 
- ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรท าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา 

วิจัยเชิงบูรณาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคงของรัฐ 

  เป้าประสงค์ 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ภูมิใจในความเป็นไทย 

กลยุทธ์ 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
- พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจดัการศกึษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศกึษา 

  เป้าประสงค์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

เพลงประจ ำโรงเรยีน มาร์ชลูกพ่อขุนเกรียงไกร 

ยุทธศาสตร์ (strategic) 
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กลยุทธ์ 
   - พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 จากภารกิจของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ได้พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในการจัดการศึกษาเพ่ือเป็น
การสร้างทางเลือกให้ผู้เรียนได้มีความรู้มุ่งสู่สถาบันอุดมศึกษาโดยมีความเป็นผู้น าด ารงคุณธรรมที่สังคมต้องการ
ต่อไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะชุมชนรอบโรงเรียน  
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย

รามค าแหง หลังโดมอนุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ทิศเหนือติดถนนรามค าแหง ทิศใต้และทิศตะวันตก
จรดซอยรามค าแหง ๒๔ ทิศตะวันออกติดต่อกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ และศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพธุรกิจ ค้าขาย รับราชการ และอาชีพส่วนตัว ได้แก่ ให้เช่าอาคารที่พัก
อาศัย การขายอาหาร ถ่ายเอกสาร เสริมสวย รักษาโรคฟัน รักษาความงาม รักษาโรคทั่วไป บริการอินเตอร์เน็ต 
เขตท่ีอยู่อาศัยหมู่บ้านเสรี  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง บริเวณใกล้เคียงรอบ
มหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งวัดเทพลีลา วัดทุ่งเสรี มัสยิดยามีอุ้ลอิสลาม (สุเหร่าวัดตึก) มัสยิดฮิดาย่าตุ้ลอิสลามดอน
สะแก สถานีต ารวจนครบาลหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โรงพยาบาลแพทย์
ปัญญา โรงพยาบาลรามค าแหง องค์กรธุรกิจ เช่น The Mall, Big C ห้างฟุตบอลไทย โรงแรมอินเตอร์เพลส 
โรงแรมเดอะไดนาสตี้  โรงแรมอัญชาลีนา ธนาคารต่างๆ ทั้งที่มีส านักงานที่ตั้งอยู่ในภายใน และ นอก
มหาวิทยาลัย อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ 

แผนผังโรงเรียน 
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ข้อมูลส่วนราชการและการบริหารราชการ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา 

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไปเล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑๕ ง ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙  
มีรองคณบดีและผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) เป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบ และให้มีรองผู้อ านวยการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามท่ีรองคณบดีและผู้อ านวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) มอบหมาย 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ/อัตราก าลัง 

 

เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
เติอร์ 
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คณะกรรมการสถานศึกษา 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. นางนฤมล กาญจนดุล ผู้แทนผู้ปกครอง 
3. นายธัชพล พลรัตน ์ ผู้แทนครู 
4. นางน้ าค้าง พ่ึงทอง ผู้แทนองค์กรชุมชน 
5. นายวรากรณ์  บุญมาเลิศ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. นายมงคล เรี่ยวเดชะ ผู้แทนศิษย์เก่า 
7. พระอาทรปริยัติกิจ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
8. รองศาสตราจารย์ประโมทย์ จารุนิล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (รองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์) 
9. รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ) 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ลิมตศิริ                         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บงกช ทองเอ่ียม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.มานิกา วิเศษสาธร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นางสาวเยาวพรรณ ทิมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม  
      (ผู้อ านวยการ)  กรรมการและเลขานุการ     
                                     

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 
๑. นางสาวนิยะดา หล่ าพล้อย     นายกสมาคม ฯ 
๒. นายกานต์ ลิ่มสถาพร     อุปนายกคนที่ ๑ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย   อุปนายกคนที่ ๒ 
๔. นายส ารวย หาญห้าว     กรรมการ 
๕. นางชบา เมืองจีน     กรรมการ 
๖. นางเยาวรัช ทองเสริม     กรรมการ 
๗. นายเวสารัช ชูพงศ์     กรรมการ 
๘. นางสุจินต์ ใจกระจ่าง                             กรรมการ 
๙.  นางภิฑชญา สุนทรกลัมพ์     กรรมการ 
๑๐. นางปฐิมาพร ล้อมลาย     กรรมการ 
๑๑. นางทิพย์สุดา ก้อนฆ้อง   กรรมการ 
๑๒. นายอมฤต จันทร์เกษร     กรรมการ 
๑๓. นายสุทธิพงษ์ มากุล     กรรมการ 



๑๐ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู (ต่อ) 
๑๔. นายมนังค์ อังควานิช   กรรมการ 
๑๕. นายฤทธิชัย หอมใบเตย   กรรมการ 
๑๖. นางธวรรณรัตน์ นาคเครือ   กรรมการ 
๑๗. นางสาวกิรณา จิรโชติเดโช   กรรมการ 
๑๘. นายกมล สาระมิตร   กรรมการ 
๑๙. นายประพันธ์พงศ์ มณีวงษ์   กรรมการ 
๒๐. นางอารยา มณีรัตนโศภิต   กรรมการและปฎิคม 
๒๑. นายอ านาจ ธัญญเจริญ   กรรมการและนายทะเบียน 
๒๒. นายพีรวิชญ์ เกื้อสังข์   กรรมการและกฎหมาย  
๒๓. นางนฤนี ลวพันธุ์   กรรมการและกิจกรรมพิเศษ 
๒๔. นายบุญเลิศ เสนานนท์   กรรมการและสาราณียกร 
๒๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุนันท์ วงษ์ชื่น   กรรมการและผู้ช่วยสาราณียกร/กิจกรรมพิเศษ 
๒๖. นายจิรศักดิ์ พุมดวง   กรรมการและกิจการพิเศษ 
๒๗. นายรัชตวรรณ เศรษฐปราโมทย์   กรรมการและกิจกรรมพิเศษ 
๒๘. นายสุธี รังสาคร   กรรมการและกิจกรรมพิเศษ 
๒๙. นางภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ   กรรมการและกิจกรรมพิเศษ 
๓๐. หม่อมราชวงศ์ธนภัทร สุขสวัสดิ์   กรรมการและจัดหารายได้ 
๓๑. นางสาวพรวิภา นอห้วยแก้ว   กรรมการและจัดหารายได้ 
๓๒. นางสาวพัชรกันต์ พันธุ์เอ่ียม   กรรมการและจัดหารายได้ 
๓๓. นางสาวธญญลักษณ์ บรรจงแก้ว   กรรมการและเหรัญญิก 
๓๔. นางนฤมล กาญจนดุล   กรรมการและเลขานุการ 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ข้อมูลผู้บริหาร ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ) 
๑. 
2. 

รองศาตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตฯ       
ฝ่ายมัธยม (ผู้อ านวยการ) 

3. อาจารย์ส ารวย หาญห้าว รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
๓. อาจารย์ชบา เมืองจีน                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
๔. อาจารย์เยาวรัช ทองเสริม รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
๕. อาจารย์เวสารัช ชูพงศ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินต์ ใจกระจ่าง รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน 
๗. อาจารย์ภิฑชญา  สุนทรกลัมพ์   รองผู้อ านวยการฝ่ายสวัสดิการ 
๘. อาจารย์ปฐิมาพร ล้อมลาย รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

ท าเนียบบุคลากร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 

๑. นายสุทธิพงษ์   มากุล ศษ.บ. (ภาษาไทย)   
กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) การสอนภาษาไทย 

๒. นายราชันย์   เวียงเพ่ิม 
 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
อ.ม. (ภาษาไทย) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

๓. นายไพศาล   กรุมรัมย์ ศษ.บ. (ภาษาไทย) 
ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

๔.  นางสาวมนต์จันทร์   อินทรจันทร์ อ.บ. (ภาษาไทย) 
อ.ม. (ภาษาไทย) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

๕. นายก่อพงศ์   นามวัฒน์ 
 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
ศศ.ม. (ไทยศึกษา) 
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
ก าลังศึกษาปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  

  ๖. นางสาวกรนภา   ญาติวิสุทธิ์ ศษ.บ. (ภาษาไทย) 
ศษ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 

 ๗. นางสาววรรณวิศา   ถึกเจริญ ศศ.บ. (ภาษาไทย)  
ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

 ๘. นางสาวภาวินี   ตรีเดช ี ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
อ.ม. (ภาษาไทย) 

 ๙. นางสาววาสนา   ยอมิน ศษ.บ. (ภาษาไทย) หลักสูตร ๕ ปี  
ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  ๑๐. นางสาวอ าภา   จ่างเจริญ บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
 
 
 



๑๓ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ)  
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 
  ๑๑. 
 

นายกิติพงษ์   แบสิ่ว 
 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ ๑ 
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 

  ๑๒. นายพิเชษฐ์   กอนรัมย์ พธ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยม อันดับ ๒ 
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 

  ๑๓. นายสรไกร   เปรมวงษ์ ศศ.บ. (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร)  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 
   ๑. นางสาวกิรณา   จิรโชติเดโช วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) 
  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 
  วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร)์ 
  ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 

๒. ผศ.กิตติศักดิ์   เชื้ออาษา กศ.บ. (วัดและประเมินผลทางการศึกษา) 
กศ.ม. (วัดและประเมินผลทางการศึกษา) 

๓. นายนิพนธ์   ฝ่ายบุญ ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 
กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 

๔. นางสาวเยาวรัช   ทองเสริม ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)  
ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 

๕. นายส ารวย   หาญห้าว ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 
กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 

๖. นายธัชพล   พลรัตน์ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)  
กศ.ด. (คณิตศาสตร์) 

๗. นางอรสา   สกุลศิริธรากุล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 

๘. นางสาวอุไร   ซิรัมย์ ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
  กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) 
  ก าลังศึกษาปริญญาเอก สาขาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา                       
  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

 
 

 
 



๑๔ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ)  
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 

๙. นายสมศักดิ์   อรัญญา วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) 

 ๑๐. นางสาวพรรณิกา   สิทธิแก้ว ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) หลักสูตร ๕ ป ี
ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 

๑๑. นางสาวน้ าผึ้ง   บุณยเกียรติ ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) หลักสูตร ๕ ป ี
ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 

๑๒.   นางสาวจันทิมา   พร่องครบุรี 
 

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

๑๓. นางสาวจิตรดา   สมีเพ็ชร    ค.บ. (คณิตศาสตร์)  
๑๔. นายธัศวินทร์ ยิ้มละมัย    วท.บ. (วิศวกรรมอาหาร)  

  ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 
๑๕. 
๑๖. 

นางสาวรัฐพร  ลี้เที่ยงธรรม     
นายปานพระจันทร์ จันทร์พรหม     

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) ก าลังศึกษาต่อปริญญาโท  
ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ล าดับ   ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 

๑. นางธวรรณรัตน์   นาคเครือ ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ) 
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

๒. 
 
 

๓. 

นายนรินทร์   วงค์ค าจันทร์ 
 
 
ผศ.น้ าเพชร   นาสารีย์ 

วท.บ. (เคมี) 
ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) ก าลังศึกษาต่อปริญญาเอก  
ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ค.บ. (เคมี) 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)  
กศ.ด. (วิจัยและประเมินการศึกษา) 

๔. ผศ.อรอุมา   พันธ์เกตุ กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
  วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ก าลังศึกษาปริญญาเอก  
  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

 
 

 



๑๕ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ)  
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 

๕. ผศ.วีระชัย   นาสารีย ์ วท.บ. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
ศษ.ม. (นวัตกรรมและหลักสูตรการจัดการเรียนรู้) 

๖. นางชบา   เมืองจีน วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา) 

๗. นางทัสริน   โตนุช วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์) 
กศ.ม. การมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์) 
ศษ.ด (หลักสูตรการสอน) 

๘. ผศ.มาณีรัศ   เสงี่ยมจิตต์ วท.บ. (เคมี) 
วท.ม. (เคมีประยุกต์) 

๙. นางสาวอ้อมตะวัน   แสงจักรวาฬ คบ. (ฟิสิกส์) 
กศ.ม. (ฟิสิกส์) 

๑๐. นางสาวขนิษฐา   รุ่งวิทย์วทัญญู ว.บ. (เคมี) 
วท.ม. (เคมีประยุกต์) 

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

๑๒. นางสาวนภาพร   เชื้อทอง วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 
ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์) 

๑๓. นางสาวสุวนันต์   หลัดจัน วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์พอลิเมอร์) 

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

๑๕. นางสาวสัจจพร   รัตนะ วท.บ. (จุลชวีวิทยา) หลักสูตร ๕ ปี 
วท.ม (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) 

๑๖. นางสาวพัณณิดา   มีลา ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) หลักสูตร ๕ ปี 
ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 

๑๗. นางสาวสุนิศรา   เอี่ยมคง วท.บ. (พฤกษาศาสตร์) 
วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) 

๑๘. นางสาวอรวรรณ   บัณฑิต                        วท.บ. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 

 
      



๑๖ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ล าดับ                  ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 

๑. นายมนังค์   อังควานิช ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 
อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

๒. ผศ.สุจินต์   ใจกระจ่าง สัมฤทธิบัตร (การสอนสังคมศึกษา) 
ค.บ. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (พ้ืนฐานการศึกษา) 

๓. รศ.กุลชญา   วงษ์เพ็ญ ศษ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) 
ศษ.ม. (การอุดมศึกษา) 

๔. นายสนุ่น  มีเพชร วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 

๕. นายศิริพงษ์   อุบลพงษ์ สัมฤทธิบัตร (การสอนสังคมศึกษา) 
ศศ.บ. (การบัญชี) 
ศษ.ม. (การอุดมศึกษา) 

๖. นายชัยพิพัฒ   นามวงศ์ ค.บ. (สังคมศึกษา) 
ศษ.ม. (การอุดมศึกษา) 

๗. นางสาวพรทิพย์   วันสม ศษ.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ ๑ 
กศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

๘. นายภัทร์   หาสาสน์ศรี รศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
รศ.ม. (รัฐศาสตร์) ก าลังศึกษาปริญญาเอก 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๙. นางสาวสุกฤตา   สุขุม ค.บ. (สังคมศึกษา) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

๑๐. 
 

นางพิมพ์นิภา   วงค์ค าจันทร์ ศศ.บ (รัฐศาสตร์) 
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

๑๑. นายอรรถพล   นิธิสุนทรพงศ์ ศษ.บ. (สังคมศึกษา) หลักสูตร ๕ ป ี
ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท  

๑๒. นายสิทธิทัศน์   รักงาม ศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 
ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

๑๓. นางสาวภูวดี   บุญศร ี ศษ.บ. (สังคมศึกษา) หลักสูตร ๕ ป ี
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

   



๑๗ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล            วุฒิการศึกษา 
๑๔. 

 
๑๕. 

นางสาวณัทรัชตา   ทะรีนทร์ 
 
นางสาวมัทฌิมา สุทธิสุข 

 คบ. (สังคมศึกษา)  หลักสูตร ๕ ปี 
 ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 
 ศษ.บ. (สาขาสังคมศึกษา) หลักสูตร 5 ปี 

    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
ล าดับ                ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 

๑. นายกมล   สาระมิตร 
 

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 
ศษ.ม. (พลศึกษา) 

๒. นายณัฏฐภาส   พรมมา 
 

ศษ.บ. (สุขศึกษา) 
ศษ.ม. (สุขศึกษา) 

๓. 
 

รศ.ขจรพงษ์   เพชรเลิศอนันต์ ค.บ. (พลศึกษา) 
ค.ม. (พลศึกษา) 

๔. 
 

๕. 
 

๖. 
 

๗. 
 

๘. 
 

๙. 

นางอุมาพร   งามมีฤทธิ์ 
 
นางสาวสิริวิภา   หาสาสน์ศรี 
 
นายอัษฎางค์   ปาลิวนิช 
 
นายศราวุธ   แดงสุริศรี 
 
นายวัชระ   รุ่งสว่าง 
 
นางสาวสุวิภา   ฤทธิจันทร ์
 

ศษ.บ. (สุขศึกษา) 
วท.ม. (สุขศึกษา) 
ศษ.บ. (พลศึกษา) 
วท.ม. (สุขศึกษา) 
วท.บ. (พลศึกษา) 
กศ.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา) 
นศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 
ศษ.ม. (พลศึกษา) 
ค.บ. (พลศึกษา) 
ศษ.ม. (พลศึกษา) 
ค.บ. (สุขศึกษา)  
ศศ.ม. (พัฒนาชนบท) 

   ๑๐. 
 
   ๑๑. 
   

ว่าทีร่้อยตรีชัญญา   ศิริทิพย์สกุล 
 
นายสิรภพ   สารมิตร 
 

ศษ.บ. (พลศึกษา)  
ศษ.ม. (พลศึกษา) 
คบ. (พลศึกษา) หลักสูตร ๕ ป๊ 
 

  
 
 
 

 



๑๘ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ล าดับ                ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 

 ๑. นายประพันธ์พงศ์   มณีวงษ์ ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
ศ.ม. (สังคีตวิจัยและพัฒนา) 

๒. นางสาวฐานียกัลยณ์   ชัยพัฒน์ 
 

ศป.บ. (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์)  
ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา) ก าลังศึกษาปริญญาเอก  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๓. ผศ.เปรมสุดา   มีเพชร 
 

ค.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์) 
ศษ.ม. (พ้ืนฐานการศึกษา) 

๔. 
 

นายอรรถพร   นัยเนตร ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

๕. 
 

๖. 
 

๗. 

ผศ.กรสรวง   ปาณินท์ 
 
นายกิติภัทร   ภูวะปัจฉิม 
 
นางสาวอรอุมา   สอนง่าย 
 

ศษ.บ. (ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา) 
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) 
ดศ.บ. (ดนตรีแจ๊ส)  
ดศ.ม. (สังคีตวิจัยและพัฒนา) 
ศป.บ. (ประติมากรรม) 
ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม) 

     ๘. นางสาวทิพา   หาสาสน์ศรี ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 
ศศ.ม. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) ก าลังศึกษาปริญญาเอก ณ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

     ๙. นายกรพิณ   สอนเสน ศป.บ. (ดนตรีไทย) เกียรตินิยมอันดับ ๑ 
ก าลังศึกษาปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๐. นายจิรายุส   เผือดผุด ศป.บ. (นาฏศิลป์ไทย) เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
ศศ.ม. (สาขาศิลปะการแสดง) 

๑๑. นายณัฐภูมินทร์   คล้อยเอ่ียม ศป.บ. (ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย)  
ก าลังศึกษาปริญญาโท สาขานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

๑๒. 
 

นายกฤษณ์   ภิรมย์รัตน์ 
 

ศศ.บ (เทคโนโลยีการศึกษา) ก าลังศึกษาปริญญาโท 
สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

๑๓.        นายนิพนธ์   ผลบุญเสริม ค.บ. (ศิลปศึกษา) 
  ศษ.ม (บริหารการศึกษา) 

   



๑๙ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ 
ล าดับ                 ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 

๑. นางทิพย์สุดา   ก้อนฆ้อง   ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)                                                    
๒. นางปฐิมาพร   ล้อมลาย บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
  ศษ.ม. (พ้ืนฐานการศึกษา) 

๓. นางสาวชนิตา   ทองไทย                       บธ.บ. (การบัญชี) 
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) 

๔. นางสาวผกาพันธ์   อินต๊ะแก้ว ศษ.บ. (คหกรรมทั่วไป) 
  ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์) 
  ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 

๕. นางสาวกนกอร   พวงระย้า คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
  คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์) 

๖. นางสาวอรอุมา   ธรรมดี ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์) หลักสูตร ๕ ป ี
  คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์) 

๗. นางสาวอัญชนา   มุ่งหมาย ศษ.บ. (ธุรกิจศึกษา) 
  คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)  

๘. นายสุทัศน์   นุ่มส าอางค์ วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
  ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 

๙. 
 

๑๐. 

ผศ.พจนีย์ มัยรัตน์ 
 
นายนรินทร์ ลาภอนันต์ 

ศ.บ. (ธุรกิจศึกษา) 
บธ.ม. (บัญชี) 
ศษ.บ.(คหกรรมศาสตร์) สาขางานประดิษฐ์ 

  
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
ล าดับ               ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 

๑. นายฤทธิชัย   หอมใบเตย อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

๒. นายเวสารัช   ชูพงศ์ ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา)  
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

๓. 
 
 
 
 

นายสุวิชา   สารมิตร 
 
 
 

บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) 
ร.บ. (แผนการบริหารรัฐกิจ) 
ศษ.ม. (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) 
 
 



๒๐ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล                 วุฒิการศึกษา 

๔. นายวุฒิชัย   หอมใบเตย     ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
    ศษ.ม. (การอุดมศึกษา) 

๕. นางสาวอรุณรัตน์   ทวีกุล     กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
    ศศ.ม. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) 

๖. นางสาวอุบลรัตน์   บุญประเสริฐ     บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 
๗. นายศรราม   สุขส าราญ     ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา)  

    วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
๘. นายสัญรัฐ  ลักขณา     ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

    คอ.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
๙. นางสาวหัตถวดี   สังฆธรรม     ศศ.บ. (ศิลปกรรมแขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์) 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ล าดับ            ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 

๑. นายอมฤต  จันทร์เกษร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), น.บ.                                       
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 

๒. นางภิฑชญา   สุนทรกลัมพ์ 
 

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

๓. 
 

นางสาวพัชรินันท์   ยังทรัพย์อนันต์ 
 

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

๔. นางสาววรางคณา   เซ๊ะวิเศษ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  

๕. นายชัยพรรณ   ช านาญณรงค์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

๖. นางสาววริศรา   จ าปา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)  

๗. นางสาวคณิศร   ธีระวิทย์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์จีน) 
  MTCSOL (Master of Teaching Chinese to 
  

 
Speakers of Other Languages) 

   



๒๑ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
 ล าดับ            ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 

๘. นางสาวพรรณฤดี   จูเจริญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

๙. นางสาวบุษราภรณ์   อินทร์แสน 
 

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

๑๐. นางสาวเมธาวี   ปัญญาจันทร์สว่าง ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ก าลังศึกษาปริญญาโทการสอน
ภาษาอังกฤษ  

๑๑. นางสาวภัสขนิษฐ์   ดลชัยธนพัฒน์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) 
  ศศ.ม. (การแปลภาษาฝรั่งเศส - ไทย) 

๑๒. นางสาวฐิติกานต์   ชูประดิษฐ์ อ.บ. (ภาษาจีน)  เกียรตินิยมอันดับ 2 
  M.A. (Chinese Linguistics and Philology) 

๑๓. นายดิฐนรินทร์   กีรติ์พนาดร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

๑๔. นางสาวถนอมขวัญ   ทองโปร่ง ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) 
  MBA (Hotel and Tourism management) 
  English Program  บธ.ม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

  (การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
  MEd. (English Program) ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 
  หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
  Ph.D. (Educational Administration)  
  (English Program) 

๑๕. นางสาวกาญจนา   สิ่งประสงค์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

๑๖. นายจารุวัฒน์   รัตนภักดี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) 
  ศศ.ม.(การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น) 

๑๗. นางสาวบัณฑิตา   สุขดี บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
  ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) หลักสูตร ๕ ปี 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
๑๘. นายอภิเชษฐ   เรืองไทย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
 
 
 



๒๒ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) 
ล าดับ              ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 

๑. นางสาวจินดาพร   มูลกันหา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
  ศษ.ม. (การศึกษาเพ่ือการพัฒนา) 

๒. นายธนานันต์  หาญณรงค์ ศศ.บ.(สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 
๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญเรือน   พานแก้ว ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา) 
๔. นายกมลพันธ์   กาญจนวิสุทธิ์ ศศ.บ. (การออกก าลังกายและกีฬา) 
๕. นายอุกฤษฎ์   ไตรวงค์ย้อย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
๖. นางสาวรุ่งเรือง   วันทาโร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
๗. 
๘. 

นางสาววริศรา   ล้อมลาย 
นางสาวธันยธร   เทพอุดม 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ล าดับ                ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 

๑. นายจามิกร   มะแก้ว วท.บ. (นันทนาการ) 
  ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนวและให้ค าปรึกษา 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 

๑. 
 

๒. 

นางสาวพรหมมณี   โฮชิน 
 
นางนิภา   สมิตะสิริ 

วท.บ. (จิตวิทยาการบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนว) 
วท.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 
วท.บ. (จิตวิทยาการบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนว) 
วท.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 

๓. 
 

๔. 
 
 

๕.        

นางสาวพันธุ์ทิพย์   พัชรพงศ์พรรณ 
 
นางสาวมยุรฉัตร   นพกรสุขทองดี 
 
 
นางสาวสุวนันท์   แป้นพัฒน์ 

ศศ.บ. (จิตวิทยา) 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
กศ.บ. (การแนะแนว) 
ศศ.บ. (วารสารศาสตร์สื่อผสม) 
กศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์) 
ศศ.บ.(จิตวิทยา) 
 
 
 



๒๓ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 

๑. นายณัฐพงษ์   ฉ่ าศิริ ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) 

๒. นางสาวพัชนี   ประสิทธิธัญกิจ 
 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  
กศ.ม. (การบริหารการศึกษาพิเศษ) 

 
งานบริหารและธุรการ 
หน่วยสารบรรณ 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 

๑. 
 

นางสาวสุชานาฏ   สารมิตร ค.บ. (พลศึกษา) 
ศษ.ม. (สุขศึกษา) 

๒. นางกมลพรรณ   คงเจริญ ร.บ. (รัฐศาสตร์) ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
สาขารัฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๓. นายพีระพล   ประดู่ 
 

ร.บ. (รัฐศาสตร์) ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
สาขารัฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๔. นายภรรคพล   ปากพลีนอก มัธยมศึกษาตอนต้น 
หน่วยการเจ้าหน้าที่ 

๑. นางวราภรณ์   เหมกุล ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (การจัดการอาชีวศึกษา) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) 

๒. นางสาวริญญ์นภัส   จิรภิญญากุลวัฒน์ บธ.บ. (ทรัพยากรมนุษย์) 
หน่วยผลิตเอกสาร 

๑. นายศักดา   หลังสัน ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 

๑. นางสาวอัญชลิกา   นุ่มส าอาง บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)  
  ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) 

๒. นางสาวจิรัฐปภา    พรศรีลากุล บธ.บ. (การตลาด) 
  ศษ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 
  ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) 

๓. นายวสันต   ฉิมมาทอง ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
 
 

  



๒๔ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

หน่วยสวัสดิการ 
๑. นางสาวศิริกัญญา  สุขแก้ว บธ.บ. (การจัดการ) 

หน่วยโสตทัศนศึกษา 
๑. นายพิรัฎฐ์   เอ่ียมจรูญ                           ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
๑. นายเปรมศักดิ์   แสนใจ                              ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
๒. นายฉลอง วิชัย ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
๓. นายเสกสันต์   ใบดีกาดี มัธยมศึกษาตอนต้น 
๔. นายภานุวัฒน์  ชมภูนุช มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๕. นายอุทัย   ชัยสุวรรณ์ มัธยมศึกษาตอนต้น 
๖. นายค าตา  โนนศักดิ์ดา มัธยมศกึษาตอนต้น 
๗. นายสม ลิ่มเชย มัธยมศึกษาตอนต้น 
๘. นายศิริพงษ์   ภูสพาน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๙. นางสาวสายชล   ไชยชนะ                           ค.บ. (สุขศึกษา) ก าลังศึกษาปริญญาโท       

  ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หน่วยประชาสัมพันธ์ 

๑. นางสาวกนกพร   ชูศรี ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 
    

งานคลังและพัสดุ 
หน่วยการเงินและบัญชี 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 

๑. นางสาวนุชรี   เทพจั้ง     
 

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

๒. นางอาภรณ์   เจริญผล บธ.บ. (การจัดการ) 
๓. นางสาวสุดา   บุญซัน บธ.บ. (บริหารธุรกิจการจัดการ) 

หน่วยพัสดุ 
๑. นางสาวธมนวรรณ   บุญพ่วน บธ.บ. (การจัดการเงินการธนาคาร) 
  บธ.ม. (การจัดการเงินการธนาคาร) 

๒. นางสาวนงคราญ   มณีนาถ บธ.บ. (การตลาด) 
๓. นางสาวธนภร   ทองใส                               บธ.บ. (การบัญชีและการเงิน) 
  บธ.ม. (การบัญชีและการเงิน) 

๔. นางอภิชา   คงเจริญ                                   ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) 
บธ.ม. (การบัญชี) 
 



๒๕ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 

งานบริการการศึกษา 
หน่วยทะเบียน 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 

๑. นางสาววัชราภรณ์   พรหมรักษ์ 
 

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

๒. นางสาวรุจิรา   หลังสัน บธ.บ. (การจัดการ) ก าลังศึกษาต่อปริญญาโท        
ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๓. 
 

นางสาวจารุพร   เพ็งมะณี 
 

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

๔. นางสาวจุฑามาศ   สูยะนันทน์ ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 
๕. นางสาวมาลี   นุ่มส าอางค์ ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
  ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) 

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ (โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ) 
๑. นางสาวปราณี   ควรสนิท มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒. นางสาววิลาวรรณ   บางเบ่ง ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 
  ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

๓. นายชัยฤทธิ์   ด้วงส าราญ ศศ.บ. (วารสารศาสตร์และสารสนเทศ) 
๔. นางสาวสาธิตา   ใจสบาย บธ.บ. (การบัญชี) 

หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑. นางสาวพนารัตน์  บุญล้อม ร.บ. (รัฐศาสตร์)  ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท      
  สาขารัฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา 
๑. นายประเสริฐ   จันต๊ะไพร ศศ.บ. (การเงิน) 
  ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล) 
  ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา) 
  ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตรศึกษา  
  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หน่วยห้องสมุด 
๑. นางสาวกัลยานี   ศรีทาน้อย                    ศศ.บ. (วารสารศาสตร์และสารสนเทศ) 



๒๖ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

งานกิจการนักเรียน 

ล าดับ                 ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 

หน่วยธุรการกิจการนักเรียน 

๑. นางทัศนีย์   ชาติภูรี                              ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา) 

หน่วยปกครองนักเรียน 

๑. นายจตุพล   บุญธรรม                           ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ก าลังศึกษาต่อปริญญาโท 

  สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

  ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง           

๒. นายเหมราช   ถึงเจริญ                          บธ.บ. (การจัดการ) 

  ศษ.ม. (สาขาพลศึกษา) 

หน่วยดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 

๑. นายทวีศักดิ์   ลิขิตธรรม                         ปวท. (การเงินการธนาคาร) 

๒. นางสาวกอบกิจ   เดชศิริ                        นบ. (นิติศาสตร์บัณฑิต) 

  ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 

หน่วยพยาบาล 

๑. นางสาวปนัดดา   บุญมาเลิศ ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 

๒. นางสาวเข็มทอง   ธนะสิงห์ ศษ.บ. (สุขศึกษา) 

๓. นางสาวขนิษฐา   รอดสอน ศษ.บ. (รัฐศาสตร์) 

   

 



๒๗ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 
 
 

 
   

2 ข้อมูลสารสนเทศ  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๘ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
            โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 63) มี
บุคลากร รวม 188 อัตรา จ าแนกประเภทได้ดังนี้ 
            1. อัตราก าลังของบุคลากร สายวิชาการ  รวม  139  อัตรา ดังนี้ 

ข้าราชการ      12 อัตรา 
พนักงานมหาวิทยาลัยงบคลัง           94 อัตรา 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยงบรายได้           33 อัตรา 

 
           2.  อัตราก าลังของบุคลากร สายสนับสนุน   รวม  49  อัตรา ดังนี้ 

พนักงานมหาวิทยาลัยงบคลัง           10 อัตรา 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยงบรายได้           29 อัตรา 
ลูกจ้างประจ า 2 อัตรา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลบุคลากร ปีการศกึษา 2563 
 



๒๙ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ (139)  
ข้าราชการ : พนักงานมหาวิทยาลัยงบคลัง : ลูกจ้างมหาวิทยาลัยงบรายได้              
     12                       94                               33                       
       

สายวิชาการ   ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย       
(งบคลัง) 

ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย      
(งบรายได้) 

รวม ร้อยละ 

ภาษาไทย - 9 4 13 9.29 

คณิตศาสตร์ 1 9 6 16 11.43 

วิทยาศาสตร์ - 17 1 18 12.86 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 9 2 15 10.71 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 10 1 11 7.86 

ศิลปะ 2 9 2 13 9.29 

การงานพ้ืนฐานอาชีพ 3 4 3 10 7.14 

เทคโนโลยี 1 5 3 9 6.43 

ภาษาต่างประเทศ - 15 3 18 12.86 

แนะแนวและให้ค าปรึกษา - 4 1 5 3.57 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 1 1 0.71 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษเรียนร่วม 

- 2 - 2 1.43 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) - 1 7 8 5.71 

รวม 12 94 33 139 100 

ร้อยละ 8.57 67.86 23.57 100 100 

สัดส่วนสายวิชาการ : สายสนับสนุนวิชาการ   139 : 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

แสดงอัตราก าลังบุคลากร สายวิชาการ และสัดส่วนจ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 2563  
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 63) 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาจารย์ ผศ. รศ. รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
ภาษาไทย 2 11 

       
2 11 

 
คณิตศาสตร์ 3 12 1 

 
1 

    
3 13 1 

วิทยาศาสตร์ 
 

16 2 
 

2 1 
    

18 3 
สังคมศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

3 12 
  

1 
  

1 
 

3 13 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3 9 
     

1 
 

3 9 
 

ศิลปะ 3 11 
  

2 
    

3 13 
 

การงานพ้ืนฐานอาชีพ 1 8 1 
 

1 
    

1 9 1 
ภาษาต่างประเทศ 2 16 1 

      
2 16 1 

เทคโนโลยี   2 7 
       

2 7 
 

แนะแนวและให้ค าปรึกษา  
 

4 
        

4 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

1 
        

1 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษเรียนร่วม 

 
2 

        
2 

 

รวมทั้งสิ้น (คน) 19 109 5 
 

7 1 
 

2 
 

19 113 6 
ร้อยละ 14.28 81.96 3.76 

 
87.5 12.5 

 
100 

 
13.78 81.89 4.34 

ต าแหน่งทางวิชาการ 93.00 5.59 1.40 100 
 
สัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ ตรี (19)  : โท (113)  : เอก  (6)  ปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 13.78 : 81.89: 4.34 
 
ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละคุณวุฒิอาจารย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2563 
 

ปีการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
2561 22.69 7.44 0.28 
2562 13.86 83.21 0.29 
2563 13.78 81.89 4.34 

 
 



๓๑ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงการ เปรียบเทียบคุณวุฒิอาจารย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2563  
 

 
 
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2563 
 

ร้อยละของต าแหน่งทาง
วิชาการ ปีการศึกษา 

อาจารย ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ 

2561 95.95 0.35 0.21 0 
2562 89.4 0.65 0.14 0 
2563 92.97 0.33 0.06 0 
  
 

 
 
 
 



๓๒ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

ตารางแสดงอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563) 
 

สัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุน (49) 
ข้าราชการ : พนักงานมหาวิทยาลัยงบคลัง : ลูกจ้างมหาวิทยาลัยงบรายได้ : ลูกจ้างประจ า                                 
     0                       10                                 29                            2 
 

ฝ่ายสนับสนุน พนักงาน
มหาวิทยาลัย       

(งบคลัง) 

ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย      
(งบรายได้) 

ลูกจ้างประจ า รวม ร้อยละ 

งานบริหารและธุรการ 5 15 2 22 44.90 
หน่วยสารบรรณ 1 3   4   
หน่วยการเจ้าหน้าที่ 1 1   2   
หน่วยผลิตเอกสาร   1   1   
หน่วยวิเคราะห์แผนและ
งบประมาณ 

2 1   3   

หน่วยสวัสดิการ   1   1   
หนว่ยโสตทัศนศึกษา 1     1   
หน่วยอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 

  7 2 9   

หน่วยประชาสัมพันธ์   1   1   
งานคลังและพัสดุ 3 4   7 14.29 
หน่วยการเงินและบัญชี 2 1   3   
หน่วยพัสดุ 1 3   4   
งานบริการการศึกษา 2 10   12 24.49 
หน่วยทะเบียน 2 3   5   
หน่วยส่งเสริมและพัฒนา
ทางวิชาการ  

  4   4   

หน่วยแผนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

  1   1   

หน่วยประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

  1   1   

หน่วยห้องสมุด   1   1   
 
 



๓๓ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

สัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุน (49)  (ต่อ) 
ข้าราชการ : พนักงานมหาวิทยาลัยงบคลัง : ลูกจ้างมหาวิทยาลัยงบรายได้ : ลูกจ้างประจ า                                 
     0                       10                                 29                            2 
 

ฝ่ายสนับสนุน พนักงาน
มหาวิทยาลัย       

(งบคลัง) 

ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย      
(งบรายได้) 

ลูกจ้างประจ า รวม ร้อยละ 

งานกิจการนักเรียน 1 7   8 16.33 
หน่วยธุรการกิจการนักเรียน   1   1   
หน่วยปกครองนักเรียน   2   2   
หน่วยดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียน 

  2   2   

หน่วยพยาบาล 1 2   3   
รวม 10 29 2 49 100 
ร้อยละ 20.41 59.18 4.08 100 100 

สัดส่วนสายวิชาการ : สายสนับสนุนวิชาการ   139 : 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
       ข้อมูลการรับสมัคร-สอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ปีการศึกษา ๒๕๖3 มีนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รวมทั้งสิ้น 292 คน    
เป็นชายจ านวน 161 คน หญิงจ านวน ๑31 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ยอดรับสมัคร : ชาย ๕๓๓ คน  หญิง ๔๙๘ คน รวม ๑,๐๓๑ คน 
2. จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ : ชาย ๕๑๐ คน หญิง ๔๘๐ คน รวม ๙๙๐ คน  

นักเรียนขาดสอบ ชาย ๒๓ คน หญิง ๑๘ คน  รวม ๔๑ คน  
นักเรียนที่เข้าสอบ ร้อยละ ๙๖.๐๒ และนักเรียนที่ขาดสอบ ร้อยละ ๓.๙๘ ของจ านวนนักเรียนที่สมัครสอบ 

3. คะแนนผลการทดสอบ (เต็ม ๒๕๐ คะแนน)  
 คะแนนสอบชาย สูงสุด ๒๑๒ คะแนน (T ๗๗.๐)  ต่ าสุด ๔๙ คะแนน (T ๓๐.๒)  
 คะแนนสอบหญิง สูงสุด ๒๑๐ คะแนน (T ๗๕.๖) ต่ าสุด ๓๖ คะแนน (T ๒๔.๔)  
 คะแนนเฉลี่ยชาย ๑๑๒.๘๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยหญิง ๑๒๒.๕๖  คะแนนเฉลี่ยรวม ๑๑๗ คะแนน  

 

  ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๖3) 
นักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖3 จ านวน ๑,๖52 คน (รวมโปรแกรมภาษาอังกฤษ) จ าแนกเป็น 

ภาคปกติ   ๑,557 คน 
ภาคภาษาอังกฤษ   78 คน 
เด็กพิเศษ  17 คน 
รวมทั้งสิ้น  ๑,๖52 คน 

 

 
 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๓๕ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 
จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 

 
ระดับการศึกษา จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 468 393 861 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 411 380 791 

รวมทุกระดับชั้น 879 773 1,652 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



๓๖ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
 
 

 

1. ทุนประเภทเรียนยอดเยี่ยม จ านวน 21 ทุน 
       1.1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.95 
ขึ้นไป จ านวน 11 ทุน 
       1.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.85 
ขึ้นไป จ านวน 10 ทุน 
2. ทุนประเภทสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน จ านวน 62 ทุน 
       2.1 ระดับนานาชาติ (เป็นนักกีฬา/นักกิจกรรมแข่งขันได้รางวัลระดับนานาชาติ) จ านวน 4 ทุน 
       2.2 ระดับประเทศ (เป็นนักกีฬา/นักกิจกรรมแข่งขันได้รางวัลระดับประเทศ) จ านวน 23 ทุน 
       2.3 ระดับนักกีฬารางวัลโล่ดีเด่นกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” จ านวน 4 ทุน 
       2.4 ระดับนักกีฬาเหรียญทองกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” จ านวน 31 ทุน 
3. ทุนประเภทท าประโยชน์ให้แก่โรงเรียน มีทั้งหมด 44 ทุน แยกประเภท ดังนี้ 
      3.1 ประเภทนาฏศิลป์และดนตรีไทย จ านวน 5 ทุน 
      3.2 ประเภทช่างภาพ จ านวน 3 ทุน 
      3.3 ประเภทวงโยธวาทิต จ านวน 33 ทุน 
      3.4 ประเภทบ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน 3 ทุน 
4. ทุนประเภทอุดหนุนการศึกษา จ านวน 6 ทุน 
5. ทุนการศึกษามอบแก่นักเรียนชายและหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่มีผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ฯ        
ได้คะแนนสูงสุด จ านวน 2 ทุน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทุนการศึกษา 



๓๗ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
จ านวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ – ๔.๐๐ ภาค 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ช้ัน ภาษา 
ไทย 

คณิต-
ศาสตร ์

วิทยา-
ศาสตร ์

สังคม
ศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ ต่าง 

ประเทศ 
จ านวน
นักเรียน 

ม.๑ 168 93 127 170 130 292 201 195 292 
ม.๒ 175 108 194 114 157 174 282 379 290 
ม.๓ 157 73 123 131 253 277 276 150 279 
ม.๔ 175 111 160 112 138 205 36 114 247 
ม.๕ 207 122 181 177 183 186 100 158 281 
ม.๖ 196 131 235 244 251 208 55 127 269 
รวม 1,078 638 1,020 948 982 1,050 749 928 1,658 

ร้อยละ 65.02 38.48 61.52 57.18 59.23 63.33 45.17 55.97 100.00 
 
 
 

จ านวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ – ๔.๐๐ ภาค 2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ช้ัน ภาษา 
ไทย 

คณิต-
ศาสตร ์

วิทยา-
ศาสตร ์ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงาน ต่าง 

ประเทศ 
จ านวน
นักเรียน 

ม.๑ 185 326 300 404 544 611 265 243 293 
ม.๒ 178 131 341 537 467 649 181 353 289 
ม.๓ 200 162 314 584 628 633 179 282 279 
ม.๔ 255 241 651 355 345 270 241 513 246 
ม.๕ 322 184 615 548 452 212 395 53 277 
ม.๖ 296 190 625 424 525 303 316 1,000 268 
รวม 1,436 1,234 2,846 2,852 2,961 2,678 1,577 2,444 1,652 

ร้อยละ 72.93 55.66 65.87 67.96 86.42 87.20 89.96 59.99 100.00 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖3 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละเฉลี่ยรวม 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๓. มีวินัย ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๔. ใฝ่เรียนรู ้ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๕. อยู่อย่างเพียงพอ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๖. มุ่งมั่นในการท างาน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๗. รักความเป็นไทย ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๘. มีจิตสาธารณะ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖3 

วิชา จ านวนนักเรียน คะแนนเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย 125 ๖๒.๘2 ๑2.46 88.75 25.00 ๖๕.๐๐ ๗1.25 
คณิตศาสตร ์ 124 51.35 ๑๘.44 ๙7.50 12.50 50.00 42.50 
วิทยาศาสตร ์ 124 35.96 ๑๑.51 ๗๘.๐๐ ๑5.40 ๓4.90 ๓3.8๐ 
ภาษาอังกฤษ 125 38.27 ๑7.70 ๙2.๐๐ 8.๐๐ ๓๖.๐๐ 28.๐๐ 
 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย ๒33 48.95 15.49 ๘2.๐๐ 9.50 ๕1.๐๐ ๕8.๐๐ 
คณิตศาสตร ์ ๒36 ๓0.88 18.50 93.75 3.13 25.๐๐ ๒5.00 
วิทยาศาสตร ์ ๒28 ๓5.07 ๑4.38 ๘7.25 10.70 32.93 ๒1.85 
สังคมศึกษาฯ ๒39 ๓๗.๐5 7.59 ๖4.๐๐ ๑7.๐๐ ๓6.๐๐ ๓5.๐๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒37 ๔2.57 ๑6.92 ๙๑.๒๕ 10.00 40.00 30.00 
 

 

 
 
ผลการทดสอบ (คะแนนเฉลี่ย) ของแต่ละวิชาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  (ฝ่ายมัธยม) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นดังนี้ 

ช้ัน ค่าเฉลี่ย ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
 โรงเรียน 62.82 - 51.35 38.27 35.96 

สงักัด 68.94 - 59.39 46.84 41.27 
จังหวัด 59.51 - 43.87 31.61 33.02 

 โรงเรียน 48.95 37.05 42.57 30.88 35.07 
สังกัด 59.58 43.76 53.40 46.98 47.03 
จังหวัด 51.46 39.36 40.97 34.35 37.94 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2563 

ม.๓ 

ม.๖ 



๓๙ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

   ข้อมูลทรัพยากรโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

    พื้นที่ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง  

สถานที ่ จ านวน 
๑. พื นที่/อาณาบริเวณ ๒๐ ไร่ 
๒. อาคารเรียน ๗ หลัง 
๓. อาคารประกอบอ่ืนๆ ๔ หลัง 
๔. อาคารโรงอาหาร ๑ หลัง 
๕. อาคารฝึกพลศึกษา ๑ หลัง 
๖. ห้องเรียน ๑๐๙ ห้อง 
๗. ห้องพักคณาจารย์ ๒๕ ห้อง 
๘. ห้องปฏิบัติการภาษาไทย ๑ ห้อง 
๙. ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ๗ ห้อง 
๑๐. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔ ห้อง 
๑๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ ห้อง 
๑๒. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระฯ วิชาการงานฯ ๓ ห้อง 
๑๓. ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ ๒ ห้อง 
๑๔. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระฯ วิชาสังคมศึกษาฯ /ห้องจริยธรรม ๒ ห้อง 
๑๕. ห้องฟิตเนส ๑ ห้อง 
๑๖. ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์/ดนตรีสากล/ดนตรีไทย/ทัศน์ศิลป์ ๔ ห้อง 
๑๗. ห้องผลิตเอกสารการเรียนการสอน ๑ ห้อง 
๑๘. ห้องประชุม (ความจุ ๒๐๐ คน ๒ ห้อง และ ขนาด ๕๐ คน ๑ ห้อง) ๓ ห้อง 
๑๙. ห้องงานช่าง ๑ ห้อง 
๒๐. สหกรณ์รา้นค้าโรงเรียน ๑ ห้อง 
๒๑. ห้องปฏิบัติงานฝ่ายสนับสนุน ๔ ห้อง 
๒๒. ห้องแนะแนว  ๑ ห้อง 
๒๓. ห้องพยาบาล ขนาด ๖ เตียง ๑ ห้อง 
๒๔. ห้องสมุด  ๑ ห้อง 
๒๕. ห้องโสตทัศนศึกษา ๑ ห้อง 
๒๖. สนามฟุตบอล  ๑ สนาม 
๒๗. สนามเปตอง  ๓ สนาม 
๒๘. ห้องน  า ๔๙ ห้อง 

 

 

 



๔๐ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 
๑. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต  ๑ ระบบ 
๒. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต - ไร้สาย ๑ ระบบ 
๓. ระบบถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียมเพ่ือการสอนทางไกลไปยังโรงเรียนเครือข่าย ๑ ระบบ 
๔. ระบบสแกนบัตรลงเวลาเข้า-ออกโรงเรียน ๑ ระบบ 
๕. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๒ ระบบ 
๖. ระบบวิทยุสื่อสาร  ๑ ระบบ 
๗. สารสนเทศนักเรียน (ระบบทะเบียนนักเรียน/ระบบวิชาการ/ระบบ ปพ./ระบบ
ห้องสมุด/ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล) 

๕ ระบบ 

๘. ระบบการเงิน ๓ มิติ (เชื่อมต่อระบบจากกองคลัง ม.รามค าแหง) - 
๙. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  ๔ ระบบ 

 
 

  ข้อมูลงบประมาณ  
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หน่วยงานในก ากับ) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน ๑๘,๕๘๙,๐๑๐ บาท  
(ฝ่ายมัธยมหลักสูตรภาคปกติ) 
ก. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  จ านวนเงิน  18,469,010 บาท 
  
  1.งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  จ านวนเงิน  18,469,010 บาท 
     1.1 ฝึกปฏิบัติห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน  จ านวนเงิน  18,469,010 บาท 
           กองทุนเพื่อการศึกษา  จ านวนเงิน  14,650,500 บาท 
 1. งบบุคลากร  จ านวนเงิน    2,070,300 บาท 
    1.1 ค่าจ้างประจ า  จ านวนเงิน                   - บาท 
          1.1. ลูกจ้างมหาวิทยาลัย  จ านวนเงิน                   - บาท 
                - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
    1.2 คา่จ้างชั่วคราว  จ านวนเงิน    2,070,300 บาท 
          1.2.1 อาจารย์ชาวต่างประเทศ  จ านวนเงิน    2,070,300 บาท 
               -  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
2. งบด าเนินงาน จ านวนเงิน  ๕,110,000 บาท 
    2.1 ค่าตอบแทน จ านวนเงิน  3,500,000 บาท 
          2.1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  



๔๑ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

          2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นให้ราชการ  
          2.1.3 ค่าปฏิบัติงานรับสมัครและลงทะเบียน
นักศึกษา 

 

   2.2 ค่าใช้สอย จ านวนเงิน   1,000,000 บาท 
   2.3 ค่าวัสด ุ จ านวนเงิน      600,000 บาท 
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค จ านวนเงิน        10,000 บาท 
3. เงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์) จ านวนเงิน   7,470,200 บาท 
    3.1 เงินอุดหนุนโครงการกิจกรรม จ านวนเงิน   7,470,200 บาท 
กองทุนสินทรัพย์ถาวร จ านวนเงิน   3,818,510 บาท 
1. งบลงทุน จ านวนเงิน   3,818,510 บาท 
    1.1 ค่าครุภัณฑ์ จ านวนเงิน   2,079,410 บาท 
จ. แผนงานวิจัย จ านวนเงิน     120,000 บาท 
    1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จ านวนเงิน      120,000 บาท 
        1.1 ด าเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จ านวนเงิน      120,000 บาท 
     กองทุนวิจัย จ านวนเงิน     120,000 บาท 
    1. งบเงนิอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์) จ านวนเงิน      120,000 บาท 
        1.1  เงินอุดหนุนโครงการวิจัย (2 โครงการ) จ านวนเงิน      120,000 บาท 
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 20,702,35๐ บาท  
 (ฝ่ายมัธยมหลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
ก. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา จ านวนเงิน     20,702,350 บาท 
  
   1. งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จ านวนเงิน     20,702,350 บาท 
     1.1 ฝึกปฏิบัติห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน จ านวนเงิน     20,702,350 บาท 
           กองทุนเพื่อการศึกษา จ านวนเงิน   12,290,340  บาท 
 1. งบบุคลากร จ านวนเงิน      6,648,400  บาท 
    1.1 ค่าจ้างประจ า จ านวนเงิน                     -  บาท 
          1.1. ลูกจ้างมหาวิทยาลัย จ านวนเงิน                     -  บาท 
                - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
    1.2 ค่าจ้างชั่วคราว จ านวนเงิน    6,648,400    บาท 
          1.2.1 อาจารย์ชาวต่างประเทศ  
(จ านวน 10 อัตรา) 

จ านวนเงิน    6,648,400    บาท 

2. งบด าเนินงาน จ านวนเงิน  1,950,000      บาท 
    2.1 ค่าตอบแทน จ านวนเงิน     700,000      บาท 



๔๒ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

          2.1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  
          2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นให้ราชการ  
          2.1.3 ค่าปฏิบัติงานรับสมัครและลงทะเบียน  
   2.2 ค่าใช้สอย จ านวนเงิน     350,000   บาท 
   2.3 ค่าวัสด ุ จ านวนเงิน     600,000   บาท 
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค จ านวนเงิน                 -   บาท 
3. เงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์) จ านวนเงิน   3,691,940  บาท 
    3.1 เงินอุดหนุนโครงการกิจกรรม จ านวนเงิน   3,691,940  บาท 
กองทุนสินทรัพย์ถาวร จ านวนเงิน   8,412,010 บาท 
1. งบลงทุน จ านวนเงิน    8,412,010 บาท 
    1.1 ค่าครุภัณฑ์ จ านวนเงิน    6,018,110 บาท 
    1.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน    2,393,900 บาท 
 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563   
มิติหน่วยงาน – แผนงาน/งาน – กองทุน 

โรงเรียนสาธิต ม.ร. (ฝ่ายมัธยม) จ านวนเงิน 70,189,780 บาท 
  

ก. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา จ านวนเงิน 70,189,780 บาท 
   1. งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ จ านวนเงิน 70,189,780 บาท 
       1.1 กิจกรรมหลัก  
          - ฝึกปฏิบัติการห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน จ านวนเงิน 70,189,780 บาท 
       กองทุนเพื่อการศึกษา จ านวนเงิน 70,189,780 บาท 
1) งบบุคลากร จ านวนเงิน 15,511,580 บาท 
    1.1 เงินเดือน จ านวนเงิน 14,635,080 บาท 
         1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ จ านวนเงิน 14,635,080 บาท 
         1.1.2 เงินประจ าต าแหน่งบริหาร  
         1.1.3 เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ  
         1.1.4 เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพ  
         1.1.5 เงินตอบแทนรายเดือนข้าราชการ  
         1.1.6 เงินตอบแทนสมทบเงินเดือน  
    1.2 ค่าจ้างประจ า จ านวนเงิน    876,500 บาท 
         1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  
         1.2.1 เงินตอบแทนรายเดือนลูกจ้างประจ า  



๔๓ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

         1.2.1 เงินตอบแทนสมทบค่าจ้างประจ า  
2) งบเงินอุดหนุน จ านวนเงิน  43,171,000 บาท 
  2.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวนเงิน   43,171,000 บาท 
        2.1.1 เงินเดือนพนักงานของรัฐ  
        2.1.2 เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
ของรัฐ 

 

        2.1.3 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานของรัฐ  
        2.1.4 อัตราทดแทนเกษียณ  
        2.1.5 เงินประจ าต าแหน่ง  
  
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จ านวนเงิน  11,507,200 บาท 

   1) งบเงินอุดหนุน จ านวนเงิน  11,507,200 บาท 
       1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

จ านวนเงิน  11,507,200 บาท 

             1.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงิน    6,417,800 บาท 
             1.1.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนเงิน    1,609,100 บาท 
             1.1.3 ค่าหนังสือเรียน จ านวนเงิน    1,855,300 บาท 
             1.1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวนเงิน       773,500 บาท 
             1.1.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวนเงิน       851,500 บาท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๔๕ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยมีโครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียน ดังนี้  
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ปีการศึกษา ๒๕63) 

 
 

กลุ่มสาระ 
จ านวนคาบ/สัปดาห์/ภาคเรยีน 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑  ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ 

สาระพื้นฐาน 
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพ 
8. ภาษาต่างประเทศ 

(๒2) 
๓ 
๓ 
๓ 
๔ 
๒ 
๒ 

   2 
๓ 

(๒๒) 
๓ 
๓ 
5 
๔ 
๒ 
๒ 
- 
๓ 

(๒๒) 
๓ 
๓ 
๓ 
๔ 
๒ 
๒ 
2 
3 
 

(๒๒) 
๓ 
๓ 
5 
๔ 
๒ 
๒ 
- 
3 
 

(๒๒) 
๓ 
๓ 
๓ 
๔ 
๒ 
๒ 
2 
3 
 

(๒๒) 
๓ 
๓ 
5 
๔ 
๒ 
๒ 
- 
3 

สาระเพิม่เติม 
     เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระท่ีสนใจ 

(7) 
7 

(5) 
5 

(7) 
7 

(5) 
5 

(6) 
6 

(6) 
6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      กิจกรรมแนะแนว 
      กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
      กิจกรรมชุมนุม/ชมรม/สาธารณะประโยชน์                    

(4) 
๑ 
๑ 
2 
 

(4) 
๑ 
๑ 
2 
 

(4) 
๑ 
๑ 
2 
 

(4) 
๑ 
๑ 
2 
 

(4) 
๑ 
๑ 
2 
 

(4) 
๑ 
๑ 
2 
 

รวมจ านวนคาบ / สัปดาห์ 33 31 33 31 32 32 
รวมจ านวนคาบ/ภาคเรียน  660 ๖20 660 620 640 640 

รวมจ านวนคาบ / ปี ๑,280 ๑,280 ๑,280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีการศึกษา ๒๕63) 

 
 

กลุ่มสาระ 
จ านวนคาบ/สัปดาห์/ภาคเรยีน 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑  ภาค ๒ ภาค ๑  ภาค ๒ 

สาระพื้นฐาน 
    ๑. ภาษาไทย 
    ๒. คณิตศาสตร์ 
    ๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  ๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
    ๖. ศิลปะ 
    ๗. การงานอาชีพ 
    ๘. ภาษาต่างประเทศ 

(๑๔) 
๒ 
๒ 
3 
๓ 
๑ 
๑ 
- 
๒ 

(๑4) 
๒ 
๒ 
2 
๓ 
๑ 
๑ 
๑ 
๒ 

(๑๔) 
๒ 
๒ 
3 
๓ 
๑ 
๑ 
- 
๒ 

(๑4) 
๒ 
๒ 
2 
๓ 
๑ 
๑ 
๑ 
๒ 

(๑๓) 
๒ 
๒ 
3 
๒ 
๑ 
๑ 
- 
๒ 

(๑3) 
๒ 
๒ 
2 
๒ 
๑ 
๑ 
๑ 
๒ 

สาระเพิ่มเติม 
    เลือกเรียนวิชาตามแผนการเรียนที่สนใจ 

 
10-17 

 
๑๓-๑9 

 
๑2-๑9 

 
๑2-๑9 

 
๑0-22 

 
7.5-16 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    กิจกรรมแนะแนว 
    กิจกรรมชุมนุม/ชมรม/สาธารณประโยชน์ 
    กิจกรรมพัฒนาตนเอง/ประชุม/โฮมรูม 

(4) 
๑ 
2 
๑ 

(4) 
๑ 
2 
๑ 

(4) 
๑ 
2 
๑ 

(4) 
๑ 
2 
๑ 

(4) 
๑ 
2 
๑ 

(4) 
๑ 
2 
๑ 

รวมจ านวนคาบ / สัปดาห์ 28-๓5 ๓1-๓7 ๓0-๓7 30-๓7 28-๓9 24.5-๓3 
รวมจ านวนคาบ/ภาคเรียน 560-

700 
620-
๗๔0 

600-
๗๔0 

600- 
๗40 

490-
780 

490-
660 

รวมจ านวนคาบ / ปี 1,180-๑,๔40 ๑,200-๑,๔80 980-๑,๔40 
คิดเป็นชั่วโมง ๑,๒๔๖ ๑,๒๔๖ ๑,๒๑๐ 

* โรงเรียนเน้นการพัฒนาผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๔๗ 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
พื้นฐาน   41.0 
เพิ่มเติม  45.0 
รวม      92.0 
 



๔๘ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

รหัส ช่ือวิชา น.ก. ค/ส รหัส ช่ือวิชา น.ก. ค/ส รหัส ช่ือวิชา น.ก. ค/ส รหัส ช่ือวิชา น.ก. ค/ส รหัส ช่ือวิชา น.ก. ค/ส รหัส ช่ือวิชา น.ก. ค/ส
7 14 7.5 15 7 14 7.5 15 6.5 13 6.5 13

ท31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 1 2 ท31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 1 2 ท32101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 3 1 2 ท32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 1 2 ท33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 5 1 2 ท33102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 1 2

ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1 2 ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1 2 ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1 2 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1 2

ว31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1 2 ว31102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1 2 ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1 2 ว32102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1 2 ว33101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1 2 ว33102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1 2

ว31181 วิทยาการค านวณ 4 0.5 1 ว31182
การออกแบบและ

เทคโนโลยี 4
0.5 1 ว32181 วิทยาการค านวณ 5 0.5 1 ว32182

การออกแบบและ

เทคโนโลยี 5
0.5 1 ว33181 วิทยาการค านวณ 6 0.5 1 ส33102 สังคมพ้ืนฐาน 12 1 2

ส31101 สังคมพ้ืนฐาน 7 1 2 ส31102 สังคมพ้ืนฐาน 8 1 2 ส32101 สังคมพ้ืนฐาน 9 1 2 ส32102 สังคมพ้ืนฐาน 10 1 2 ส33101 สังคมพ้ืนฐาน 11 1 2 พ33102 ลีลาศ 0.5 1

ส31103 ประวัติศาสตร์ 7 0.5 1 ส31104 ประวัติศาสตร์ 8 0.5 1 ส32103 ประวัติศาสตร์ 9 0.5 1 ส32104 ประวัติศาสตร์ 10 0.5 1 พ33101 สุขศึกษา 9 0.5 1 ศ33102 นาฏศิลป 2 0.5 1

พ31101 สุขศึกษา 7 0.5 1 พ31102 แฮนด์บอล 0.5 1 พ32101 สุขศึกษา 8 0.5 1 พ32102 กอล์ฟ 0.5 1 ศ33101 นาฏศิลป 1 0.5 1 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 1

ศ31101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 1 ศ31102 ทัศนศิลป์ 2 0.5 1 ศ32101 ดนตรีไทย 0.5 1 ศ32102 ดนตรีสากล 0.5 1 อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 2

อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 7 1 2 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 1 อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 9 1 2 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 1

อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 8 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 2

8.5 17 8.5 17 8.5 17 9 18 9 18 8 16
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.5 3 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.5 3 ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.5 3 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.5 3 ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.5 3 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.5 3

ว31201 ฟิสิกส์ 1 2 4 ว31202 ฟิสิกส์ 2 2 4 ว32203 ฟิสิกส์ 3 2 4 ว32204 ฟิสิกส์ 4 2 4 ว33205 ฟิสิกส์ 5 2 4 ว33206 ฟิสิกส์ 6 2 4

ว31221 เคม ี1 1.5 3 ว31222 เคม ี2 1.5 3 ว32223 เคม ี3 1.5 3 ว32224 เคม ี4 1.5 3 ว33225 เคม ี5 1.5 3 ว33226 เคม ี6 1.5 3

ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 3 ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 3 ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 3 ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 3 ว33245 ชีววิทยา 5 1.5 3 ว33246 ชีววิทยา 6 1.5 3

อ31201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร0.5 1 อ31202
การฟังและพูด

ภาษาอังกฤษ 2
0.5 1 อ32201

การฟังและพูด

ภาษาอังกฤษ 3
0.5 1 อ32202

การฟังและพูด

ภาษาอังกฤษ 4
0.5 1 อ33201

การฟังและพูด

ภาษาอังกฤษ 5
0.5 1 อ33202

การฟังและพูด

ภาษาอังกฤษ 6
0.5 1

อ31205 การอ่านเพ่ือความ 1 2 อ31206 การอ่านเพ่ือความ 1 2 อ32205 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 1 2 อ32206 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 2 1 2 อ33205 การอ่านและสรุปความ 1 2 อ33206 การอ่านและสรุปความ 1 2

ว31251 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 0.5 1 ว31252 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 0.5 1 ว32251 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 0.5 1 ว32252 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 2 ว33251 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 2

4 4 4 4 4 4
แนะแนว 1 แนะแนว 1 แนะแนว 1 แนะแนว 1 แนะแนว 1 แนะแนว 1

ชุมนุม/ชมรม/บ าเพ็ญ 2 ชุมนุม/ชมรม/บ าเพ็ญ 2 ชุมนุม/ชมรม/บ าเพ็ญ 2 ชุมนุม/ชมรม/บ าเพ็ญ 2 ชุมนุม/ชมรม/บ าเพ็ญ 2 ชุมนุม/ชมรม/บ าเพ็ญ 2

ประชุม 1 ประชุม 1 ประชุม 1 ประชุม 1 ประชุม 1 ประชุม 1

15.5 35 16.0 36 15.5 35 16.5 37 15.5 35 14.5 33

2. โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 2563 
ม.4 ม.5 ม.6

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

รายวิชาเพ่ิมเติม

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน  
พื้นฐาน    42.0 
เพิ่มเติม   51.5 
รวม       93.5 



๔๙ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 
พื้นฐาน  42.0 
เพิ่มเติม  38 
รวม      80.0 



๕๐ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
พื้นฐาน   42.0 
เพิ่มเติม  39 
รวม      81.0 



๕๑ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 
พื้นฐาน   42.0 
เพิ่มเติม  39.0 
รวม      81.0 



๕๒ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
พื้นฐาน    42.0 
เพิ่มเติม    39.0 
รวม        81.0 



๕๓ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 
พื้นฐาน    42.0 
เพิ่มเติม   39.0 
รวม        81.0 



๕๔ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
พื้นฐาน    42.0 
เพิ่มเติม   40.0 
รวม        82.0 



๕๕ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 
พื้นฐาน    42.0 
เพิ่มเติม   39.5 
รวม       81.5 



๕๖ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
พื้นฐาน    42.0 
เพิ่มเติม   42.0 
รวม       84.0 



๕๗ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 



๕๘ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
พื้นฐาน    42.0 
เพิ่มเติม    42.0 
รวม        84.0 



๕๙ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 
พื้นฐาน    42.0 
เพิ่มเติม   37.0 
รวม       79.0



๖๐ 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

4  ผลงานอาจารย์  นักเรียน   
และการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 



๖๑ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล อบรม / ประชุม / สัมมนา สถานที ่
1-5 มิ.ย. 63 น.ส.อรอุมา สอนง่าย กิจกรรมโครงการอยู่อย่างมีความสุข ช่องทางผ่านระบบ  

  
ในช่วง COVID-19 ชุดการเรยีนรู้ที่ 
2 สวัสดี...."ชาวโลก" โดยส านกั 

Zoom Cloud Meeting 
และกลุ่ม Facebook 

  สร้างสรรค์โอกาส (ส านัก6) ของเพจ วารีแห่งใจ 
10 มิ.ย. 63 นายศิริพงษ์  อุบลพงษ์ อบรมความรู้เกีย่วกับดวงจันทร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

   
วัฒนธรรม เพ่ือศึกษา
ร้อยเอ็ด 

11 มิ.ย. 63 นายศิริพงษ์  อุบลพงษ์ อบรม เรื่องการเรียนรู้รูปแบบสเต็ม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 นายภัทร์  หาสาสน์ศรี ศึกษา (STEM Education) วัฒนธรรม เพ่ือศึกษา 
 น.ส.พัชนี  ประสิทธิธัญกิจ  ร้อยเอ็ด 

16 มิ.ย. 63 นางธวรรณรัตน์ นาคเครือ อบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร แบบออนไลน์ 
  สถานศึกษา  

18-19 มิ.ย. 63 
 
 

น.ส.กิรณา จิรโชติเดโช 
 
 

การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์
บริสุทธิ์และประยุกต์ ประจ าปี 
2563 

คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

20 มิ.ย. 63 นางธวรรณรัตน์ นาคเครือ 
 
 
 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัย เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์การเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 

แบบออนไลน์ 

21 มิ.ย. 63 
 
 

นายกิติภัทร ภูวะปัจฉิม 

 
 

อบรมเรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

23 มิ.ย. 63 
 
 

น.ส.กิรณา จิรโชติเดโช 
น.ส.บัณฑิตา  สุขดี 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยเรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ประชุม อบรม สัมมนาอาจารย์ บุคลากร ปีการศึกษา 2563 



๖๒ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล อบรม / ประชุม / สัมมนา สถานที ่
22 ก.ค. 63 น.ส.กุลชญา  วงษ์เพ็ญ การประชุมสัมนาวิชาการ เรื่อง หอประชุมพ่อขุน- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การเตรียมความพร้อมของหลักสูตร
ศึกษาศาสตร์บัณฑิตฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2562 (หลักสูตร 4 ปี) เพื่อการ
รับรองปริญญาบัตรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ 

รามค าแหงมหาราช 
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

22 ก.ค. 63 
 

น.ส.พัชนี  ประสิทธิธัญกิจ 
 

อบรม เรื่อง การวิจัยเบื้องต้น 3 
 

โรงเรียนปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร 

29 ก.ค. 63 
 

น.ส.อรอุมา สอนง่าย 
 

อบรมหลักสูตรเสริมการศึกษาทั่วไป
ระยะสั้น (Chulaaongkorn 
University Values Integration 
Program; CUVIP) "Innovative 
Thinking ปลดล็อกพลังความคิด
สร้างสรรค์" 

ศูนย์การศึกษาทั่วไป 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 

10 ส.ค. 63 
 
 

น.ส.หัตถวดี สังฆธรรม 
 
 

หลักสูตร “การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและอินเตอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัย” 

สถาบันคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

18 ส.ค. 63 
 
 
 

น.ส.สวุนันต์ หลัดจัน 
 
 
 

อบรม “การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์แบบจัดเต็ม” โดยสถาบัน
บริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง  ณ 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ITSC 6 
อาคารเวียงค า  

11 ก.ย. 63 
 
 
 
 
 
 

นายปุญญพัฒน์ อยู่ดี 
น.ส.ภาวินี  ตรีเดช ี
น.ส.วรรณวิศา  ถึกเจริญ 
นายพิเชษฐ์  กอนรัมย์ 
นายราชันย์  เวียงเพ่ิม 
นายสุทธิพงษ์  มากุล 
น.ส.วาสนา  ยอมิน 

โครงการเทิดพระเกียรติบูรพกษัตริย์-
ไทย 
 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
 

 

 

 



๖๓ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 

วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล อบรม / ประชุม / สัมมนา สถานที ่
12 ก.ย. 63 

 
 

น.ส.ฐิติกานต ์ ชูประดิษฐ์ 
 
 

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
เรื่อง “รู้ก่อนได้เปรียบกว่ากับ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ” 

มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะ
ศึกษาศาสตร์  
 

30 ก.ย. 63 
 
 
 
 
 

นายไพศาล  กรุมรัมย์ 
 
 
 
 
 

หลักสูตรการเรียนรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวัง 
และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติ
วัฒนธรรม ด้วยการเรียนการ
สอนออนไลน์ระบบเปิด CHULA 
MOOC 

https://bit.ly/31vgGa2 
 

5-7 ต.ค. 63 
 
 
 
 
 
 

นายปานพระจันทร์ จันทร์พรหม
  
 
 
 
 
 

46Th International 
Congress on Science 
Technology and 
Technology-based 
Innovation “POWER OF 
SCIENCE TO ACHIEVE  
SDGs” 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

6 ต.ค. 63 
 

น.ส.อุไร  ซิรัมย์  
 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์      
/รูปแบบออนไลน์ 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

10 ต.ค. 63 
 
 
 

นายสุวิชา  สารมิตร 
น.ส.หัตถวดี  สังฆธรรม 
 
 

สนุกกับการเรียนการสอน
วิทยาการค านวณด้วย 
UnpluggedCodingและ
Scratch / รูปแบบออนไลน์ 

บริษัท นานมีบุ๊ค์ จ ากัด 

15-16 ต.ค. 
63 

น.ส.สุนิศรา  เอ่ียมคง  
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

26 ธ.ค. 63 น.ส.หัตถวดี  สังฆธรรม  โมชั่นกราฟิกพ้ืนฐาน / รูปแบบ
ออนไลน์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

29 ต.ค. 63 น.ส.หัตถวดี  สังฆธรรม  การออกแบบกราฟิกโดยใช้
คอมพิวเตอร์ / รูปแบบออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

31 ต.ค. 63 น.ส.สวุนันท์  แป้นพัฒน์  how to ครูแบบไหนที่โดนใจ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

https://bit.ly/31vgGa2


๖๔ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล อบรม / ประชุม / สัมมนา สถานที ่
พ.ย. 63 นายปานพระจันทร์ จันทร์พรหม

  
GC Circular Living Community 
Symposium 2020 Tomorrow 
Together by PTTGC 

รอยัล พารากอน ฮอลล์ 
ชั้น 5 สยามพารากอน 

15 พ.ย. 63 น.ส.ภสัขนิษฐ์ ดลชัยธนพัฒน์
  

การสร้างบอร์ดเกม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

21 พ.ย. 63 น.ส.กาญจนา  สิ่งประสงค์  เตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ด้วย 
google for education 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 

12-13 พ.ย. 
63 

น.ส.จันทิมา  พร่องครบุรี 
น.ส.นภาพร  เชื้อทอง 
นางอรอุมา  พันธ์เกตุ  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย”์ รุ่นที่ 3 

ณ อาคารศรีศรีทธา  
ชั้นที่ 5 มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

25-26 พ.ย. 
63 

นางทัสริน  โตนุช  Curriculum Reform and 
Development in Finland / 
รูปแบบออนไลน์ By EDUCA 
2020 (มหกรรมการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพครู ) 

รูปแบบออนไลน์ 

25-26 พ.ย. 
63 

นางทัสริน  โตนุช  การจัดการเรียนรู้บนฐาน
สมรรถนะผ่านกิจกรรมเชิงรุก
โดย iPad / รูปแบบออนไลน์ 
By EDUCA 2020 (มหกรรม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู ) 

รูปแบบออนไลน์ 

25-26 พ.ย. 
63 

นางทัสริน  โตนุช  
นายนิพนธ์  ฝ่ายบุญ 
 

เรื่อง เทคนิคการสอนออนไลน์
ด้วยเครื่องมือดิจิทัล 2020     
/ รูปแบบออนไลน์ By EDUCA 
2020 (มหกรรมการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพครู ) 

รูปแบบออนไลน์ 

25-26 พ.ย. 
63 

นางทัสริน  โตนุช  เรื่อง การดูแลใจตนเองเพ่ือการ
ท างานในวิชาชีพครู  / รูปแบบ
ออนไลน์ By EDUCA 2020 
(มหกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพครู ) 

รูปแบบออนไลน์ 



๖๕ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 
 

วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล อบรม / ประชุม / สัมมนา สถานที ่
25-26 พ.ย. 63 นางทัสริน  โตนุช  เรื่อง สร้างสรรค์ผลงาน การ

จัดการเรียนรู้ด้วย AR          และ 
Keynote / รูปแบบออนไลน์ By 
EDUCA 2020 (มหกรรม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู ) 

รูปแบบออนไลน์ 

25-26 พ.ย. 63 นางทัสริน  โตนุช  เรื่อง เติมเต็มศักยภาพนักเรียน
ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต 
/ รูปแบบออนไลน์ 
By EDUCA 2020 (มหกรรม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู ) 

รูปแบบออนไลน์ 

25-26 พ.ย. 63 นายนิพนธ์  ฝ่ายบุญ  การออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นบูรณาการ โดยใช้ 
Kyozai Kenkyu งานมหกรรมทาง 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
ครั้งที่ 13  EDUCA 2020         
/ รูปแบบออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

25-26 พ.ย. 63 นายนิพนธ์  ฝ่ายบุญ สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้พัฒนา 
Statistical Literacy งานมหกรรม    
ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
ครู ครั้งที่ 13  EDUCA 2020     
/ รูปแบบออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

25-26 พ.ย. 63 นายนิพนธ์  ฝ่ายบุญ หลักสูตรฐานสมรรถนะและการ
เป็นครูสอนให้ได้สมรรถนะ     
งานมหกรรมทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 13  
EDUCA 2020  / รูปแบบ
ออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

25-26 พ.ย. 63 นายนิพนธ์  ฝ่ายบุญ สอนอย่างไรให้ถูกใจ Gen Z  งาน
มหกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพครู ครั้งที่ 13  EDUCA 
2020  / รูปแบบออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 



๖๖ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล อบรม / ประชุม / สัมมนา สถานที ่
25-26 พ.ย. 

63 
นายนิพนธ์  ฝ่ายบุญ จิตวิทยาครูสู่การสื่อสารเชิง

บวก  งานมหกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
ครั้งที่ 13 EDUCA 2020        
/ รูปแบบออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

25-26 พ.ย. 
63 

นายนิพนธ์  ฝ่ายบุญ Psychology for Positive 
Learning Classroom  งาน
มหกรรมทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพครู 
 ครั้งที่ 13  EDUCA 2020      
/ รูปแบบออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

25-26 พ.ย. 
63 

น.ส.พัณนิดา  มีลา  การประชุมเชิงปฏิบัติการงาน
มหกรรมทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 13 
เรื่อง เทคนิคการสอนออนไลน์
ด้วยเครื่องมือดิจิทัล 2020     
/ รูปแบบออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

25-26 พ.ย. 
63 

นายนิพนธ์  ฝ่ายบุญ 
 

ใช้ Bloom's Taxonomy อย่างไร 
ไม่ให้เชย งานมหกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
ครั้งที่ 13     

EDUCA 2020            
/ รูปแบบออนไลน์ 

26 พ.ย. 63 น.ส.อุไร  ซิรัมย์  ความรู้เบื้องต้น กฎหมาย
การศึกษา                      
เรื่อง  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ           
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม รูปแบบออนไลน์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
อุทัยธานีเขต 1 

26 พ.ย. 63 นายปานพระจันทร์  จันทร์พรหม
  

แนวโน้มหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน: 
"หลักสูตรฐานสมรรถนะ" 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

26-27 พ.ย.63 น.ส.ภาวินี  ตรีเดชี  
 

เรื่องเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดในวิชา
ภาษาไทย 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม) 

26-27 พ.ย.63 น.ส.วรรณวิศา  ถึกเจริญ 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
เทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด
ในวิชาภาษาไทย 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม) 



๖๗ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 

วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล อบรม / ประชุม / สัมมนา สถานที ่
27 พ.ย. 63 น.ส.อ าภา  จ่างเจริญ  เทคนิคการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดใน
วิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม) 

ธ.ค. 63 น.ส.ชนิตา  ทองไทย  อบรมออนไลน์ “พ้ืนฐานการ
ประกอบการ ยุค 4.0” 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 ธ.ค. 63 นางเยาวรัช  ทองเสริม  การสอนออนไลน์ผ่าน Google 
classroom  / รูปแบบออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม) 

20-21 ธ.ค. 63 
 

น.ส.อรอุมา ธรรมดี 
 

อบรมอาจารย์ใหม่มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ประจ าปี 2562 

เดอะโบนันซ่ารีสอร์ทเขา
ใหญ ่

25 ธ.ค. 63 
 

น.ส.อุไร  ซิรัมย์  โควิด และระบาดวิทยา          
/ รูปแบบออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

27 ธ.ค. 63 
 
 
 

น.ส.อุไร  ซิรัมย์  
 
 
 

การใช้งาน Google 
Classroom เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ / รูปแบบออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

ม.ค. 64 
 
 
 

น.ส.ชนิตา  ทองไทย  อบรมออนไลน์ “นวัตกรรม
บอร์ดเกมและเกมการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความสุขในชั้นเรียน” 

รูปแบบออนไลน์ 

2 ม.ค. 64 

 
 

นายอมฤต  จันทร์เกษร  เรื่อง งานวิจัยในชั้นเรียน 
(ทดสอบผ่านระบบออนไลน์) 
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

รูปแบบออนไลน์ 

11 ม.ค. 64 ว่าที่ ร.ต.ชัญญา  ศิริทิพย์สกุล
  

โควิด19และระบาดวิทยา รูปแบบออนไลน์ 

11 ม.ค. 64 น.ส.กรนภา  ญาติวิสุทธิ์ 
น.ส.มนต์จันทร์  อินทรจันทร์ 
นายกิตติพงษ์  แบสิ่ว 
นางทัสริน  โตนุช 
น.ส.นภาพร  เชื้อทอง 
น.ส.พัณนิดา  มีลา 
น.ส.สัจจพร  รัตนะ 
น.ส.สุนิศรา  เอ่ียมคง 
นายศิริพงษ์  อุบลพงษ์ 
น.ส.พรทิพย์  วันสม 
นายสิทธิทัศน์  รักงาม 

บอร์ดเกมการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ความสุขในชั้นเรียน / รูปแบบ
ออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม) Google 
meet รูปแบบออนไลน์ 



๖๘ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล อบรม / ประชุม / สัมมนา สถานที ่
 น.ส.สิรวิิภา  หาสาสน์ศรี 

น.ส.สวุิภา  ฤทธิจันทร์ 
นายอัษฎางค์  ปาลิวนิช 
น.ส.อรอุมา  ธรรมดี 
นายสุวิชา  สารมิตร 
น.ส.กาญจนา  สิ่งประสงค์ 
นายอมฤต  จันทร์เกษร 
น.ส.เมธาวี  ปัญญาจันทร์สว่าง 
นางธวรรณรัตน์  นาคเครือ 
น.ส.ภาวินี  ตรีเดช ี
น.ส.อ าภา  จ่างเจริญ 

  

12 ม.ค. 64 นายศิริพงษ์  อุบลพงษ์  อบรมหลักสูตร โควิด19 และ
ระบาดวิทยา / รูปแบบ
ออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

14 ม.ค. 64 นายอมฤต  จันทร์เกษร เรื่อง Phrasal Verbs in English 
online course (กริยาวลีใน
ภาษาอังกฤษ) 
 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 

รูปแบบออนไลน์ 

15 ม.ค. 64 
 
 

 
 

นายอมฤต  จันทร์เกษร 
  
 
 
 

เรื่อง การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ (ออนไลน์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

รูปแบบออนไลน์ 

16 ม.ค. 64 
 
 

น.ส.บุษราภรณ์  อินทร์แสน
  
 

การใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน / รูปแบบ
ออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

16 ม.ค. 64 น.ส.สัจจพร  รัตนะ 
นางทัสริน  โตนุช   

ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
(ออนไลน์) งานวันครูครั้งที่ 65  
พ.ศ. 2564 

คุรุสภา รูปแบบออนไลน์ 



๖๙ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล อบรม / ประชุม / สัมมนา สถานที ่
24 ม.ค. 64 นายศิริพงษ์  อุบลพงษ์  อบรมเรื่อง รู้จักสถานที่

ท่องเที่ยวไทย / รูปแบบ
ออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

24 ม.ค. 64 นายอมฤต  จันทร์เกษร  เรื่อง การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ แบบ Active 
Learning สู่การสร้างนวัตกรรม
ทางภาษา 
ด้วยกระบวนการคิดข้ันสูงเชิง
ระบบ GPAS 5 Steps ส าหรับ
ระดับมัธยมศึกษา 

รูปแบบออนไลน์ 

25 ม.ค. 64 น.ส.บัณฑิตา  สุขดี  เรื่อง Active Learning อบรม
ออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 1 

รูปแบบออนไลน์ 

26 ม.ค. 64 น.ส.บัณฑิตา  สุขดี  เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning สู่การพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 / 
รูปแบบออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

29 ม.ค. 64 นายอมฤต  จันทร์เกษร  โครงการส่งเสริมสถานศึกษา
และประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ  
เกี่ยวกับแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

รูปแบบออนไลน์ 

31 ม.ค. 64 น.ส.ฐิติกานต์  ชูประดิษฐ์  การสัมมนาออนไลน์ "Mixed 
Methods Research" 

รูปแบบออนไลน์ 

4 ก.พ. 64 นายไพศาล  กรุมรัมย์  SEAMEO-Partners Lecture 
Series on Innovative Teaching 
Solutions  SEAMEO 
Secretariat / รูปแบบออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 



๗๐ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล อบรม / ประชุม / สัมมนา สถานที ่
6 ก.พ. 64 น.ส.สัจจพร  รัตนะ 

น.ส.พัณนิดา  มีลา  
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
รหัสหลักสูตร 62037 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกับ 
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

7 ก.พ. 64 น.ส.พัณนิดา  มีลา  กิจกรรมทางวิชาการเนื่องใน
โอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 
2564 โดยคุรุสภา / ระบบ
ออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

14 ก.พ. 64 น.ส.ฐิติกานต์  ชูประดิษฐ์  การสัมมนาออนไลน์"Instructional 
Supervision: Applying Tools and 
Concepts"/รูปแบบออนไลน์   

รูปแบบออนไลน์ 

15 ก.พ. 64 น.ส.พรทิพย์  วันสม  การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research)  
ห้อง Lab 

รูปแบบออนไลน์ 

15 ก.พ. 64 นายศิริพงษ์  อุบลพงษ์  อบรมวิจัยในชั้นเรียน รูปแบบออนไลน์ 
18 ก.พ. 64 นายไพศาล  กรุมรัมย์  SEAMEO-Partners Lecture Series 

on Future Skills for Students and 
IR 4.0 Solutions   
SEAMEO Secretariat / รูปแบบ
ออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

18 ก.พ. 64 น.ส.พัชรินันท์  ยังทรัพย์
อนันต์  

หลักสูตรส าหรับข้าราชการ 
(สุจริตไทย) www.thaihonesty.org 
(online version) 

รูปแบบออนไลน์ 

ก.พ. 64 นายไพศาล  กรุมรัมย์  การสอนแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียน ที่สนุกและใช้งานได้
ทันที 

รูปแบบออนไลน์ 

ก.พ. 64 นายไพศาล  กรุมรัมย์ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว รูปแบบออนไลน์ 
21 ก.พ. 64 นายไพศาล  กรุมรัมย์ การเรียนร่วมศตวรรษที่ 21   รูปแบบออนไลน์ 
26 ก.พ. 64 น.ส.สัจจพร  รัตนะ  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เบื้องต้น โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
รูปแบบออนไลน์ 

28 ก.พ. 64 น.ส.ฐิติกานต์  ชูประดิษฐ์  การสัมมนาออนไลน์ "Active 
Learning in The Process of 
Educational Change"/รูปแบบ
ออนไลน์   

รูปแบบออนไลน์ 



๗๑ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล อบรม / ประชุม / สัมมนา สถานที ่
2 มี.ค. 64 น.ส.อรอุมา  ธรรมดี  อบรมเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ 

/ รูปแบบออนไลน์ 
รูปแบบออนไลน์ 

2 มี.ค. 64 
 
 

น.ส.อรอุมา  ธรรมดี  อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เบื้องต้น / รูปแบบออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

3 มี.ค. 64 
 
 

นางทัสริน  โตนุช  เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เบื้องต้น / รูปแบบออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4 มี.ค. 64 
 

น.ส.อรอุมา  ธรรมดี  อบรมปลาส้มไร้ก้าง / รูปแบบ
ออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

4 มี.ค. 64 
 

น.ส.อรอุมา  ธรรมดี  อบรมอาหารส าหรับผู้สูงอายุ      
/ รูปแบบออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

6 มี.ค. 64 
 
 
 

น.ส.อุไร  ซิรัมย์  การประเมินคุณภาพภายนอก
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19     
/ รูปแบบออนไลน์ 

ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) 

6 มี.ค. 64 
 
 

น.ส.กิรณา  จิรโชติเดโช  การพัฒนาเทคนิคการสอน
คณิตศาสตร์สู่ครูมืออาชีพ         
/ รูปแบบออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

8 มี.ค. 64 
 

น.ส.อรอุมา  ธรรมดี  อบรมอาหารเพื่อสุขภาพ           
/ รูปแบบออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

10 มี.ค. 64 
 

 

นายไพศาล  กรุมรัมย์  การเรียนออนไลน์ด้วย Google 
Classroom และ Google App 
เบื้องต้น / รูปแบบออนไลน์ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรดิ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
จังหวัด ยะลา   

10 มี.ค. 64 
 
 

 
 

นายไพศาล  กรุมรัมย์ SEAMEO Centres Policy Research 
Network (CPRN) Virtual Summit 
2021, Bangkok, Thailand   
SEAMEO Secretariat / รูปแบบ
ออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

13 มี.ค. 64 
 
 

น.ส.อุไร  ซิรัมย์  กลยุทธ์ของผู้บริหารองค์กรยุค 
NEW NORMAL ในการขับเคลื่อน
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
(Zoom) 



๗๒ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล อบรม / ประชุม / สัมมนา สถานที ่

19 มี.ค. 64 
 
 

น.ส.สุนิศรา  เอ่ียมคง  ศึกษาดูงานเรื่องการเรียนการสอน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

20 มี.ค. 64 
 
 

นายสรไกร  เปรมวงษ์  หัวข้อ“เหลียวหลัง...แลหน้า 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”    
/ รูปแบบออนไลน์ 

สพม.ปทุมธานี 

28 มี.ค. 64 นางอรอุมา  พันธ์เกตุ 
นายสรไกร  เปรมวงษ์ 

หัวข้อเรื่อง จากแนวคิดสู่
ห้องเรียน / ระบบออนไลน์ 

อาคารศรีศรัทธา ชั้น 5 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

28 มี.ค. 64 น.ส.จันทิมา  พร่องครบุรี 
น.ส.ฐิติกานต์  ชูประดิษฐ์  

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง
หลักสูตรฐานสมรรถนะ “จาก
แนวคิดสู่ห้องเรียน” 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

29 มี.ค. 64 น.ส.สุนิศรา  เอ่ียมคง 
นางจีรวรรณ  เกิดร่วม 
  

การใช้ TEM กับ virilogy และการ
ผลิต germ free plant / 

ห้องประชุมคณะ
วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

เม.ย. 64 นายไพศาล  กรุมรัมย์  เทคโนโลยี บล็อกเชนและ บิท
คอยน์ 

ThaiMooc 

3 เม.ย. 64 นางทัสริน  โตนุช  โครงการสัมมนา เรื่อง “ทิศทาง
ครูยุคใหม่ สร้างเด็กอย่างไรในยุค
โควิด” / รูปแบบออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ-
ราษฎร์ธานี   Zoom 
meeting 

16 เม.ย. 64 น.ส.พัณนิดา  มีลา  การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์    
/ ระบบออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

3 เม.ย. 64 น.ส.อุไร  ซิรัมย์ การสอนแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนที่สนุกและใช้งานได้ทันที 

Thaimooc   

3 เม.ย. 64 น.ส.นภาพร  เชื้อทอง  "ทิศทางครูยุคใหม่ สร้างเด็ก
อย่างไรในยุคโควิด" / รูปแบบ
ออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ-
ราษฎร์ธานี  Zoom 
Meeting 

3 เม.ย. 64 น.ส.อุไร  ซิรัมย์ เทคนิคการน าเสนองานวิชาการ Thaimooc   
4 เม.ย. 64 น.ส.อุไร  ซิรัมย์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เบื้องต้น 
Thaimooc   



๗๓ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล อบรม / ประชุม / สัมมนา สถานที ่
5 เม.ย. 64 นางอรอุมา  พันธ์เกตุ 

น.ส.อุไร  ซิรัมย์ 
นายไพศาล  กรุมรัมย์ 
น.ส.จันทิมา  พร่องครบุรี 

หัวข้อเรื่อง คุณภาพการศึกษาไทย 
สู่การเปลี่ยนในอนาคต   

โรงเเรมเซ็นจูลี่ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

8 เม.ย. 64 นางอรอุมา  พันธ์เกตุ 
น.ส.จันทิมา  พร่องครบุรี  

การประชุมทางวิชาการสภา
การศึกษาเสวนา (OEC Forum) 
ครั้งที่ 3 เรื่อง พระมหาสมณา
นุสรณ์: พระเกียรติคุณในสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิร
ญาณวโรรสกับการศึกษาไทยพระ
ยาวชิรญาณวโรรส 
สถานที่กับการศึกษาไทย          
/ รูปแบบออนไลน์ 

ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา รูปแบบออนไลน์ 

8 เม.ย. 64 น.ส.อุไร  ซิรัมย์  การประชุมเสวนาทางวิชาการ
เกี่ยวกับการศึกษาไทย / รูปแบบ
ออนไลน์ 

ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

8 เม.ย. 64 น.ส.อุไร  ซิรัมย์  การวิจัยทางการศึกษา Thaimooc 

11 เม.ย. 64 น.ส.อุไร  ซิรัมย์  
จากแนวคิดสู้การปฏิบัติการวิจัย  

Thaimooc 
 

12 เม.ย. 64 น.ส.อุไร  ซิรัมย์  การแสวงหาความรู้ส าหรับผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21  

Thaimooc 

19 เม.ย. 64 น.ส.อุไร  ซิรัมย์  การพัฒนาสมรรถนครูในยุคดิจิทัล  Thaimooc 
19 เม.ย. 64 น.ส.กรนภา  ญาติวิสุทธิ ์  ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทาง

ดิจิทัล/ รูปแบบออนไลน์ 
รูปแบบออนไลน์ 

19 เม.ย. 64 น.ส.กรนภา  ญาติวิสุทธิ์  การสร้างห้องเรียนออนไลน์        
/ รูปแบบออนไลน์ 

Google Classroom 

20 เม.ย. 64 น.ส.อุไร  ซิรัมย์  Instructional Design for 
online learning 

 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

21 เม.ย. 64 น.ส.อุไร  ซิรัมย์  เทคนิคการเป็นวิทยากร  online   มหาวิทยาลัยมหิดล 

21 เม.ย. 64 น.ส.อุไร  ซิรัมย์ 
นายไพศาล  กรุมรัมย์  

การออกแบบการเรียนการสอน
แบบย้อนกลับ online 

 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 



๗๔ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล อบรม / ประชุม / สัมมนา สถานที ่
21 เม.ย. 64 น.ส.กรนภา  ญาติวิสุทธิ์  การวัดประเมินผลทักษะด้านการ

เข้าใจดิจิทัล / รูปแบบออนไลน์ 
รูปแบบออนไลน์ 
 

22 เม.ย. 64 น.ส.กรนภา  ญาติวิสุทธิ์  การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่าง
มีความรับผิดชอบ / รูปแบบ
ออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 
 
 

22-23 เม.ย. 64 นางจีรวรรณ  เกิดร่วม  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 28 (วทร.28)   
/ รูปแบบออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 
 
 
 

22-23 เม.ย. 64 น.ส.กิรณา  จิรโชติเดโช 
นางเยาวรัช  ทองเสริม  

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 24                  
/ รูปแบบออนไลน์ 

สสวท.รูปแบบออนไลน์ 
 
 
 

22-23 เม.ย. 64 นายสรไกร  เปรมวงษ์  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดโดยการ
ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน      
/ รูปแบบออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 
 
 
 

25 เม.ย. 64 น.ส.อุไร  ซิรัมย์  วิทยาการค านวณ                      
/ รูปแบบออนไลน์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาพิษณุโลก  

25 เม.ย. 64 น.ส.อุไร  ซิรัมย์  
นายไพศาล  กรุมรัมย์ 

ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาด
ทางดิจทัล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

25 เม.ย. 64 นายกิตติพงษ์  แบสิ่ว วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  รูปแบบออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร-
เกษม 

25 เม.ย. 64 นายกิตติพงษ์  แบสิ่ว 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คร ู รูปแบบออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร-
เกษม 
 
 

26 เม.ย. 64 น.ส.กรนภา  ญาติวิสุทธิ ์  การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่
การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21  / ด้วยระบบออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 



๗๕ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล อบรม / ประชุม / สัมมนา สถานที ่
16 เม.ย. 64 

 
 

น.ส.พัณนิดา  มีลา 
 
 

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ / ระบบออนไลน์ 

กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม   ThaiMooc 

16 เม.ย. 64 
 
 

น.ส.พัณนิดา  มีลา 
 
 

การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
/ ระบบออนไลน์ 

กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ThaiMooc 

22-23 เม.ย. 
64 

 
 

นายปานพระจันทร์  จันทร์พรหม 
น.ส.จิตรดา  สมีเพ็ชร 
 
  

การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ใน
โรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 
(วทร.24) / รูปแบบออนไลน์ 

รูปแบบออนไลน์ 

22 เม.ย. 64 
 
 
 
 
 
 
 

นางธวรรณรัตน์  นาคเครือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรม เรื่อง การส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์
ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก  
(active learning) ด้วย
กิจกรรม hibrid animal 
วิทยากร:อ.สุทธิกานต์ เลขาณุ
การ และ อ.จริญญา เลขาณุ
การ / รูปแบบออนไลน์ 

วทร.24 รูปแบบออนไลน์ 

22 เม.ย. 64 
 
 
 
 
 
 

นางธวรรณรัตน์  นาคเครือ
  
 

 
 
 
 

อบรม เรื่อง การพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิด โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  
วิทยากร: รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายค า
ตา / รูปแบบออนไลน์ 

วทร.24 รูปแบบออนไลน์ 



๗๖ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล อบรม / ประชุม / สัมมนา สถานที ่
23 เม.ย. 64 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

นางธวรรณรัตน์ นาคเครือ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

อบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้
แบบ theme based learning  
ในวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับสาระ
วิชาอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริม 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการ
ท างานร่วมกัน และทักษะ 
การน าเสนอผลงาน วิทยากร: ดร.
นพรัตน์ ศรีเจริญ  ผศ.ดร.น้ าเพชร 
นาสารีย์ และ ดร.กมลรัตน์ ฉิม
พาลี/ รูปแบบออนไลน์ 

วทร.24 รูปแบบออนไลน์ 



๗๗ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการ 
 

วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล อบรม / ประชุม / สัมมนา สถานที ่
18 พ.ค. 63 

 
 
 
 

นางวราภรณ์ เหมกุล 
 
 
 
 

อบรมหลักสูตรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (Routine to 
Hjappiness : R2H) ขั้นสูง
ส าหรับนักสร้างสุข 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์-  
โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น  
ถนนศรีนครินทร์ 
กรุงเทพมหานคร 

26-27 มี.ค. 63 นายประเสริฐ จันต๊ะไพร 
นายวสันต ฉิมมาทอง 
 
 

หลักสูตร “อบรมสร้าง
เว็บไซต์ด้วย Joomla for 
Beginner” 

อาคารพญาไทพลาซ่า  
ณ ห้องอบรม NET 
Dimension Training  
ชั้น 16 

23 ก.ค. 63 น.ส.วชัราภรณ์ พรหมรักษ์ 
น.ส.นุชร ีเทพจั้ง 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนา
คน พัฒนางานการเขียน
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ
เลื่อนระดับให้สูงขึ้น (ช านาญ
งาน) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง     
ณ ห้องประชุมอาคารศรี-
ศรัทธา ชั้น 12 

5-7 ส.ค. 63 น.ส.พนารัตน์ บุญล้อม หลักสูตร “การวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือการวิจัยด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ” 

สถาบันคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

10 ส.ค. 63 น.ส.สุดา บุญซัน 
น.ส.ธมนวรรณ บุญพ่วน 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนา
คน พัฒนางานสร้างสุขในที่
ท างาน Zhappy 
Workplace) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง      
ณ ห้องประชุมอาคารศรี
ศรัทธา (รัฐศาสตร์ใหม่)  
ชั้น 12 

 

 

 

 

 

 

 



๗๘ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล อบรม / ประชุม / สัมมนา สถานที ่
26-28 ส.ค. 63 นายวสันต ฉิมมาทอง 

 
 

หลักสูตร “การใช้งานเว็บไซต์
ส าเร็จรูป (Joomla) 
ระดับกลาง” 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
สถาบันคอมพิวเตอร์  

1 ก.ย. 63 น.ส.รุจิรา หลังสัน 
น.ส.ธมนวรรณ บุญพ่วน 

โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
(สังกัดส่วนกลาง) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ณ ห้องประมวลกุล
มาตย์ อาคารหอประชุม
พ่อขุนรามค าแหง
มหาราช 

21 ก.ย. 63 นางวราภรณ์ เหมกุล 
น.ส.สุดา บุญซัน 
น.ส.รุจิรา หลังสัน 
น.ส.ปนัดดา บุญมาเลิศ 
น.ส.ฐิรฎัฐ์ปภา พรศรีลากุล 
นายพิรัฏฐิ์ เอ่ียมจรูญ 

หลักสูตร “การเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงานจากงานประจ า” 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ณ ห้องประมวล กุล
มาตย์ อาคารหอประชุม
พ่อ-ขุนรามค าแหง
มหาราช 

30 ก.ย. 63 น.ส.ฐิรฎัฐ์ปภา พรศรีลากุล 
น.ส.นุชร ีเทพจั้ง 
น.ส.สุดา บุญซัน 
น.ส.ธมนวรรณ บุญพ่วน 
 

ประชุมเสวนาเครือข่ายงานด้าน
นโยบายและแผนและการคลัง
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 (ด้านนโยบายและ
แผน) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
อาคารหอประชุมพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช 

26 มี.ค. 64 น.ส.ธมนวรรณ  บุญพ่วน 
น.ส.สุดา  บุญซัน 

อบรมการกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารบัญชีเงินทุนส ารองจ่าย
ของหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ตึก VKB ชั้น 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๗๙ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 
 

1. เพ่ือวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการด าเนินงาน 
ที ่ ผู้ท าวิจัย โครงการวิจัย 
1. ผศ.อรอุมา พันธ์เกตุ น าเสนอบทความวิจัย  (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ  “The 69” Annual GST Conference 2019 SJST EASE Joint 
Session”            
ณ ShiZuoka University ประเทศญี่ปุ่น 

2. นายณัฐพงษ์  ฉ่ าศิริ วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  รอ
ด าเนินการเผยแพร่บทความวิจัยBu Academic Review ปี 2564 

 
      2. การสนับสนุนการน าเสนอและตีพิมพ์บทความวิจัย 

ที ่ ผู้ท าวิจัย โครงการวิจัย 
1. นายสุทธิพงษ์ มากุล ร่วมน าเสนอบทความวิจัย เรื่องการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ 
2. นายราชันย์ เวียงเพ่ิม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ที่เรียนด้วยเครื่องมือส่งเสริมการคิด 
3. นางสาวภาวินี  ตรีเดชี (Thinking Tools) ในโครงการประชุมวิชาการ และการน าเสนอ 
4. นางสาววรรณวิศา  ถึกเจริญ ผลงานวิจัยระดับชาติจัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
5. นางสาววาสนา  ยอมิน ณ เดอะไทด์  รีสอร์ท จังหวัด ชลบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิจยัอาจารย์ บุคลากร ปีการศึกษา 2563 



๘๐ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
 

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 
"โครงการประกวดคลิปวดีีโอ ภายใต้หัวข้อ New Normal วิถีใหม่...โอกาสใหม่" 

ทีม NN023 (ปลอดภัยไม่ประมาทนี่สิไทยแลนด์) 
 

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน 

นายอานีส มิตรยิ้ม (ตัดต่อ+ถ่ายวีดีโอ) ได้รับ "รางวัลชมเชย" การประกวดคลิปวีดีโอ  
นายวรกันต์ แสงสุข (เขียนบท) "โครงการประกวดคลิป 
นายมานิต มนตรีวสุวัฒน์ (นักแสดง+CG) วีดีโอ ภายใต้หัวข้อ New Normal วิถีใหม่...โอกาสใหม่"  
นายธีธัช ทองค าดี (นักแสดง) 
นายหิมาลายา ปัณฑ์ (นักแสดง) 
นายพงศกร บัวส าโรง (นักแสดง) 

รับเงินรางวัล จ านวน 2,000 บาท 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานนักเรยีน ปีการศกึษา 2563 



๘๑ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ระหว่างวันที่ 17 - 22 กนัยายน 2563 
การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 7  
7th CSTD THAILAND DANCE GRAND PRIX 

ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ 
 

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน 
เด็กหญิงปุณยนุช คุ้มดี ได้รับรางวัล 

1. 1st Place Modern Championship (15&under) 
พร้อมถ้วย Modern Championship 
2. 1st Place Classical Solo (15&under) 
3. 1st Place Lyrical Solo (15&under) 
4. 3rd Place Modern Solo (15&under) 
5. 3rd Place All Style Duo/Trio (17&under) 
6. 3rd Place All Style Troupe (Open Age) 
7. H.M. Repertoire Solo (13-15 under) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๒ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2563   
การประกวดดนตรีร่วมสมัยโครงการ "บทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 10"                                  

 จัดโดยกองทัพบกร่วมกบั บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
นักเรียนวง DS.RU.BAND จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 

 

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน 
เด็กชายธนภัทร ภาษิตานนท์ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การประกวดดนตรีร่วมสมัยโครงการ "บท 

เดก็หญิงพิมพ์มาดา สนนุกิจ เพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 10" จัดโดยกองทัพบก ร่วมกับ  

เด็กหญิงกวิสรา ทองสุข บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

เด็กชายพาทิศ โอชะกลิ่น รับถ้วยพระราชทาน "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

เด็กชายปวีกรณ์ แทน พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" พร้อมทุนการศึกษา 300,000 บาท  

เด็กชายนิรัฐภูมิ มนตรีวสุวัฒน์ และเกียรติบัตร มอบรางวัลโดยพลตรีพิเศษ ศิริเกษม รองเจ้ากรม 

นายวรภพ อิงค์นันท์ กิจการพลเรือน 

นางสาวฉัตรพร พวงมาลัย  

นางสาวสุภัสสรา สีสุด  

นางสาวกอร์ปปุณภัทร บุญเศษ  

นายมานิต มนตรีวสุวัฒน์  

นายตรีเทพ บ ารุงศิลป์ นายตรีเทพ บ ารุงศิลป์ 

 ได้รับรางวัลพิเศษ "นักดนตรียอดเยี่ยม"  

 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท 
 

 
 

 
 
 



๘๓ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 - 12 สิงหาคม 2563  
การประกวดดนตรีประเภทเดี่ยวเครื่องเป่า ในโครงการ "Winds from home by ART4C" 

จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน 
นางสาวทิพวรรณ สันธิศิริ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดนตรีประเภทเดี่ยว 

 เครื่องเป่า ในโครงการ "Winds from home by ART4C"  

 รับบัตร Magic Gift Card จาก Central Group 

 มูลค่า 800 บาทพร้อมเกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2563 
การแข่งขันขี่ม้ารายการ "ADISORN'S CUP#1" ณ ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิสร  

จังหวัดสระบุรี 
 

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน 
เด็กหญิงเกิดเก้า รัตนพันธ์ ได้รับรางวัลอันดับที่3 จากการแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้า  
 Adison Dressage/Open Preliminary Test1 
 ได้รับรางวัลอันดับที่3 จากการแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้า 
 Adison Dressage/Open Preliminary Test2 
 ได้รับรางวัลอันดับที่5 จากการแข่งขันประเภทข่ีม้ากระโดด 
 ข้ามเครื่องกีดขวาง Show Jumping 70Cm. 

 

 



๘๔ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

ระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2563 
การแข่งขันค่าย สอวน.คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 รุ่นที่ 21 ปี 2563 

 

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน 
เด็กชายสร้างสรรค์ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ได้สอบผ่านการแข่งขันค่าย สอวน.คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ 

ค่าย 1 รุ่นที่ 21 ปี 2563 ซึง่เป็นการสอบแข่งขันส าหรับนักเรียน
ชั้น ม.1 - ม.5 ทั่วประเทศ 
 

 
 

 

ระหว่างวันที่ 23 - 25 ตลุาคม 2563 
การแข่งขันว่ายน้ าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  

Arena Thailand Swimming Championships 2020 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 

 

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน 
นายต้นน้ า กันตีมูล ได้รับรางวัล เหรียญทอง 9 เหรียญทอง พร้อมท าลายสถิติ 4 

รายการ 
 ฟรีสไตล์ 1500 เมตร สถิติ 15.48.08 (สถิติใหม่) 
 ฟรีสไตล์ 800 เมตร สถิติ 8.24.40 (สถิติใหม่) 
 ฟรีสไตล์ 200 เมตร สถิติ 1.55.25 
 กรรเชียง 100 เมตร สถิติ 58.91 (สถิติใหม่) 
 กรรเชียง 200 เมตร สถิติ 2.07.23 (สถิติใหม่) 
 ผีเสื้อ 200 เมตร สถิติ 2.08.24 
 เดี่ยวผสม 400 เมตร สถิติ 4.35.18 
 เดี่ยวผสม 200 เมตร สถิติ 2.11.12 

 

 



๘๕ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 
การประกวด Northeastern Wind Festival & Competition  

ณ โคราช ฮอลล์เซ็นทรัล จังหวัดนครราชสีมา 
 

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน ครูผู้ฝึกสอน 
เด็กชายชุติเชษฐ์ ศุภณรงค์พงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง นายประพันธ์พงศ์ มณีวงษ์  
เด็กหญิงณญาดา ชมภู การประกวด Northeastern Wind  นายกิติภัทร ภูวะปัจฉิม 
เด็กหญิงสุภัสสร อินทมะโน Festival & Competition  
เด็กชายธรรศพงศ์ จิตติวราโรจน์ ประกวดในประเภทวง Concert Band   
เด็กหญิงชนัญกาญจ์ ดุสิตา Division 1  
เด็กชายสรัล วรรณพงษ์   
เด็กหญิงอักษิพร ชอบชื่น 
นายนิรัฐภูมิ มนตรีสุวรรณ 
นายอัครวิทย์ ประทุมวัน 
นางสาวกอร์ปปุณภัทร บุญเศษ 

  

นายฐิติพงศ์ รุจิรพิสิฐ 
นางสาวปัณณสา เทียนสว่าง 
นางสาวพิชชาอร คณะเจริญ 
นางสาวสิธาสินี จันทร์มุข 
นางสาวจลิตา โพธิ์ศรีชัย 
นายวิพุธ มาแก้ว 
นายอนันดา สนธินรากุล 
นายพงศกร บัวส าโรง 
นายนครา เมฆาสุวรรณรัตน์ 
นางสาวนันทิยา คุ้มกระโทก 
นางสาวฉัตรพร พวงมาลัย 
นางสาวสุทธิวรรณ วรรณสมบัติศิริ 
นางสาวศรัณย์รัตน์ ศรัณย์สมบัติ 
นางสาวทิพวรรณ สันธิศิริ 
นายชลันธร เตียวตระกูล 
นายสรวิชญ์ สุราษฎร์ 
นางสาวอัจฉรียา หงส์วริทธิ์ธร 
นายสขภณ อิศรภักดี 

  

 



๘๖ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563  (ต่อ) 
การประกวด Northeastern Wind Festival & Competition  

ณ โคราช ฮอลล์เซ็นทรัล จังหวัดนครราชสีมา  
 

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน ครูผู้ฝึกสอน 

นายมานิต มนตรีวสุวัฒน์   
นายตรีเทพ บ ารุงศิลป์ 

 
 

นางสาวอนันทินี ต๊ะมาฟู 
นายชนัญชิต ทวีชัยวุฒิกุล 
นางสาวธีมาพร คุม้กระโทก 
นายอานีส มิตรยิ้ม 
นายกรินทร์ สุขกสิกร 
 

 

ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤจิกายน 2563 
การแข่งขันรายการ ออมสิน ยิมนาสติกศิลป์ ยมินาสติกแอโรบิก และยิมนาสติกลีลา                  

 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40  
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 

 

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน 
เด็กหญิงปุณยนุช คุ้มดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท เชือก 
 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท ริบบิ้น 
 ได้รับรองชนะเลิศ อันดับที่ 5 ประเภท คฑา 
 ได้รับรองชนะเลิศ อันดับที่ 7 ประเภทบอล 
 ได้รับรองชนะเลิศ อันดับที่ 5 ประเภทรวมอุปกรณ์ 

 ประเภทรายการ รุ่นประชาชน 
 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กรุ๊ป 3 ประเภท ห่วง 4 คฑา 
 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กรุ๊ป 5 ประเภท บอล 
 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กรุ๊ป กรุ๊ปรวมอุปกรณ์ 

 

 



๘๗ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 โครงการวันวิชาการ 100 ปี เซนต์คาเบรียล 
ประเภทการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับมธัยมศึกษา "พร่ังพรู ฤดูรัก"  

 

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน 
นาย อานีส มิตรยิ้ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการวันวิชาการ 100 ปี  
นาย เนติพัฒน์ ลักษณวิศิษฎ์ เซนต์คาเบรียล ประเภทการประกวดภาพยนต์สั้นระดับมัธยมศึกษา  
นางสาว อัยธยาน์ กรยุทธพิพัฒน์ "พรั่งพรู ฤดูรัก" รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษาจ านวน  
นางสาว พิมพ์ลภัส แก่นจันทร์ดี 3,000 บาท 
นางสาว ธีมาพร คุ้มกระโทก 
นายจิรบดี สีหะไตร 

 

  

 

ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2563 
การแข่งขันขี่ม้ารายการHorse Guard Cup 2020  

ณ สนาม Royal Horse Guard MaxWin Riding Arena 
 

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน 
เด็กหญิงเกิดเก้า รัตนพันธ์ ประเภทDressage Preliminary Test2(ศิลปบังคับม้า) 
 ได้รับ 3 รางวัล จากทั้งหมด 6 รางวัลคือ 
 ได้รับชนะเลิศอันดับที่1 
 ได้รับรองชนะเลิศอันดับที่4 
 ได้รับรองชนะเลิศอันดับที่6(HC) 

 จากผู้เข้าร่วมท าการแข่งขัน 48 คน 
 ประเภท Show Jumping70cm.(ขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง)  
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4  
 จากผู้เข้าร่วมท าการแข่งขัน 22 คน 

 



๘๘ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2563 
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ าระหว่างโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563  

ในกลุ่ม 2 (14 - 15 ปี ชาย) 
 

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน 
นายต้นน้ า กันตีมูล ลงแข่งขัน 9 ท่าแข่งขัน 
 ผลการแข่งขัน 9 ทอง 9 New Championship Record 
 1.ได้รับเหรียญทอง ประเภทฟรีสไตส์ 400 เมตร ท าสถิติใหม่ 
 ด้วยเวลา 4.06.56 (สถิติเดิม 4.16.78) 
 2. ได้รับเหรียญทอง ประเภทกรรเชียง 100 เมตร ท าสถิติใหม่  
 ด้วยเวลา 1.00.55 (สถิติเดิม 1.00.89) 
 3. ได้รับเหรียญทอง ประเภทเดี่ยวผสม 200 เมตร ท าสถิติขึ้นใหม่  
 ด้วยเวลา 2.09.38 (สถิติเดิม 2.14.69) 
 4. ได้รับเหรียญทอง ประเภทฟรีสไตส์ 200 เมตร ท าสถิติขึ้นมาใหม่ 
 ด้วยเวลา 1.56.70 (สถิติเดิม 2.00.95) 
 5. ได้รับเหรียญทอง ประเภทกรรเชียง 200 เมตร ท าสถิติขึ้นมาใหม่ 
 ด้วยเวลา 2.10.55 (สถิติเดิม 2.13.51) 
 6. ได้รับเหรียญทอง ประเภทเดี่ยวผสม 400 เมตร ท าสถิติข้ึนมาใหม่ 
 ด้วยเวลา 4.41.68 (สถิติเดิม 4.51.85) 
 7. ได้รับเหรียญทอง ประเภทฟรีสไตส์ 1500 เมตร ท าสถิติขึ้นมาใหม่ 
 ด้วยเวลา 16.29.40 (สถิติเดิม 17.18.44) 
 8. ได้รับเหรียญทอง ประเภทฟรีสไตส์ 100 เมตร ท าสถิติขึ้นมาใหม่ 
 ด้วยเวลา 52.61 (สถิติเดิม 55.36) 
 9. ได้รับ เหรียญทอง ประเภทผีเสื้อ 200 เมตร ท าสถิติข้ึนมาใหม่ 
 ด้วยเวลา 2.06.98 (สถิติเดิม 2.13.44) 

 

 



๘๙ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2563 (ต่อ) 
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ าระหว่างโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563  

ในกลุ่ม 2 (14 - 15 ปี ชาย) 
 

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน 
นายวสุ พันธุรักษา 1. ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง จาก ประเภทฟรีสไตส์ 200 เมตร  
 2. ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง จาก ประเภทฟรีสไตส์ 400 เมตร 

 

 
 

 

ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2563 
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ าระหว่างโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563  

ในกลุ่ม 2 (16 - 18 ปี หญิง) 
 

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน 

นางสาวธัญรดี พิมลเกตุกุล ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง จากประเภทบุคคล 
 ท่าผีเสื้อ 100 เมตร ด้วยเวลา 1.10.69 วินาที 

 

 
 



๙๐ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563 
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ าระหว่างโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน 
เด็กชายวัษษา พันธุรักษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทกรรเชียง 200 เมตร  
 (ท าลายสถิติการแข่งขันด้วยเวลา 2.22.87 นาที) 
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทกรรเชียง 100 เมตร  
 ด้วยเวลา 1.04.86 นาท ี
 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทฟรีสไตล์ ด้วยเวลา 26.68 วินาที 
 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทผีเสื้อ ด้วยเวลา 28.89 วนิาที 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2563 
การประกวดวงดนตรี "3rd Valaya Alongkorn Music Competition" 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน 
เด็กชายชุติเชษฐ์ ศุภณรงค์พงศ์ 1. ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน 2 ถ้วย  
เด็กหญิงณญาดา ชมพู 2. ได้รับรางวัลถ้วยเหรียญทองอีก 1 ถ้วย 
เด็กหญิงสุภัสสร อินทมะโน 3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสตริงคอมโบ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  
นางสาวพิชชาอร คณะเจริญ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
เด็กชายธรรศพงศ์ จิตติวราโรจน์ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เด็กหญิงชนันญกาญจ์ ดุสิดา 4. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสตริงคอมโบ รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี  
เด็กชายสรัล วรรณพงษ์ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
เด็กหญิงอักษิพร ชอบชื่น กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เด็กชายนิรัฐภูมิ มนตรีวสุวัฒน์ 5. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Concert Band D1 
นายอัครวิทย์ ประทุมวัน  
นางสาวปัณณสา เทียนสว่าง  
เด็กชายฐิติพงศ์ รุจิรพิสิฐ  



๙๑ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 
การประกวดวงดนตรี "3rd Valaya Alongkorn Music Competition" 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

เด็กหญิงแก้วกัลยา อร่ามวานิชย์ 
นายวิพุธ มาแก้ว 
นางสาวสิธาสินี จันทร์มุข 
นางสาวจลิตา โพธิ์ศรีชัย 
นายพงศกร บัวส าโรง 
นางสาวสุทธิวรรณ วรรณสมบัติศิริ 
นางสาวทิพวรรณ สันธิศิริ 
นางสาวนันทิยา คุ้มกระโทก 

 

นายนครา เมฆาสุวรรณรัตน์  
นายสรวิชญ์ สุราษฎร ์  
นายชลันธร เตียวตระกูล  
นางสาวศรัณย์รัตน์ ศรัณย์สมบัติ  
นางสาวฉัตรพร พวงมาลัย  
นางสาวกอร์ปปุณภัทร บุญเศษ  
นางสาวอัจฉรียา หงส์วริทธิ์ธร 
นายสขภณ อิศรภักดี 
นายกรินทร์ ศุขกสิกร 
นายมานิต มนตรีวสุวัฒน์ 
นายตรีเทพ บ ารุงศิลป์ 
นายอานีส มิตรยิ้ม 
นายชนัญชิต ทวีชัยวุฒิกุล 
นางสาวอนันทินี ต๊ะมาฟู ม 
นางสาวธีมาพร คุ้มกระโทก 
เด็กชายอชิระ นัดพบสุข 
เดก็ชายธนภัทร ภาษิตานนท์ 
เด็กชายปวีณ์กร แทน 
นายพาทิศ โอชะกลิ่น 

 

 
 



๙๒ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2563 
การประกวดวงดนตรี "3rd Valaya Alongkorn Music Competition" (ต่อ) 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน 
เด็กชายมหาสมุทร ศรีแก้วประพันธ์  

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สนนุกิจ 

เด็กหญิงกวิสรา ทองสุข 

นายวรภพ อิงคนันท์ 

นายปริตต์ ปรีดายันต์ 

นางสาวสุภัสสรา สีสุด 

 

  

 

ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2564 
ได้เข้าร่วมท าการแข่งขัน "คณิตคดิเร็ว&ภาษาอังกฤษ" 

ชิงแชมป์ประเทศไทย ครัง้ที่ 21  
จัดโดย PAMA THAILAND 

 

ชือ่ – นามสกุล ผลงาน 
นายเดชาวัต แก้วถา  ได้รับรางวัลถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
 
 
 



๙๓ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2564 (ต่อ) 
ได้เข้าร่วมท าการแข่งขัน "คณิตคดิเร็ว&ภาษาอังกฤษ" 

ชิงแชมป์ประเทศไทย ครัง้ที่ 21  
จัดโดย PAMA THAILAND 

 

นางสาวบัณฑิตา แก้วถา ได้รับรางวัลถ้วยรองชนะเลิศ 
 อันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



๙๔ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

วันที่ 26 มีนาคม 2564 
นางสาวฉัตรพร พวงมาลัย ม.5/3(4-1) ได้รับทุนการศึกษา"ประเภทดนตร ีมัธยมปลาย  

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานวงสตริงคอมโบ"  
โดยมีพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  

เป็นประธานการมอบทุนบุตรข้าราชการต ารวจที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา  
และศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ทุนละ 10,000 บาท  

ณ ห้องประชุมศรียานนท ์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

การศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 262 คน เข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน 167  คน ร้อยละ 63.74 มหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 74  คน 
ร้อยละ 28.24 ศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน 4 คน ร้อยละ 1.53 ดรอป จ านวน 8 คน ร้อยละ 3.05 และติดต่อ
ไม่ได้ จ านวน 9 คน ร้อยละ 3.44 มีรายละเอียด ดังนี้ 

สถาบันการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
มหาวิทยาลัยของรัฐ                                            167 63.74 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 1.53 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16 6.11 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16 6.11 
มหาวิทยาลัยมหิดล 8 3.05 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 6.49 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19 7.25 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 21 8.02 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 19 7.25 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 0.38 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 0.76 
มหาวิทยาลัยบูรพา 3 1.15 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 1.53 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 11 4.20 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 5 1.91 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2 0.76 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 0.76 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 3 1.15 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5 1.91 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วังไกลกังวล) 1 0.38 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 1 0.38 
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 1 0.38 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 0.38 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2 0.76 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1 0.38 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 0.38 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ 1 0.38 
มหาวิทยาลัยรัฐบาลเอกชน 74 28.24 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 12 4.58 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 8 3.05 
มหาวิทยาลัยรังสิต 6 2.29 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 6 2.29 



๙๖ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

สถาบันการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 4 1.53 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1 0.38 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด 4 1.53 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 3 1.15 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 4 1.53 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 13 4.96 
วิทยาลัยดุสิตธานี 13 4.96 
ศึกษาต่อต่างประเทศ 4 1.53 
ดรอป (พักการเรียน) 8 3.05 
ติดต่อไม่ได้ 9 3.44 
 



๙๗ 
 

5 ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มัธยมศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
    1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและคิดค านวน  
    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    5) มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
    6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
    1) การมีคุณลักษณะที่ดีและค่านิยมที่ดีต่อสถานศึกษาที่ก าหนด  
    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
 
เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษา มีผลประเมินมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับดีเลิศ 
 1. นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและมีความมุ่งมั่นในการท างาน ท างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทักษะการคิด วิเคราะห์ การมีวิจารณญาณ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี 
 2. นักเรียนมีความเข้าใจและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากข้ึน เห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต เช่น อาชีพทางกีฬา ดนตรี อาหารและโภชนาการ 
 3. นักเรียนสามารถประยุกต์การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการท างานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึง
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 
 นักเรียนควรได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 



๙๙ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มัธยมศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
  1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดอย่างชัดเจน  
  2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
  4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
อย่างมีคุณภาพ  
  6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ  
และการจัดการเรียนรู้  
 
เหตุปัจจัยท่ีท าให้สถานศึกษา มีผลประเมินมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับดีเลิศ 
 1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาความเชี่ยวชาญของ
ผู้สอน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา น าสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 2. มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูในแต่ละ
กลุ่มสาระ โดยสถานศึกษามีการส่งเสริมให้เน้นทางการวิจัยเพื่อน าผลไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และต่อยอด
องค์ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอนที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง 
 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ เหมาะสม 
เพียงพอ หลากหลาย และทันสมัย ตอบสนองการใช้งานได้อย่างครอบคลุม 
 4. มีการจัดสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยค านึงถึงความปลอดภัย
ของครูและนักเรียน 
ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการจัดระบบการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งโรงเรียน เพื่อความเป็น
มาตรฐานและสามารถด าเนินการและบริหารจัดการได้ไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มัธยมศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
  1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป  
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
  2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
  3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
  4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 
เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษา มีผลประเมินมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเลิศ 
 1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงโดยกระตุ้นให้นักเรียนมีกระบวนการ
คิดและปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 
 2. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ทั้งยังสามารถน าผลกลับมาพัฒนาและต่อยอดผู้เรียนในระดับสูงขึ้น
ต่อไป 
 3. ครูจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนรักท่ีจะเรียนรู้ด้วยค าถาม งาน กิจกรรมที่ท้าท้าย
ความสามารถของนักเรียนที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 
 ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
สะท้อนผล เพ่ือน าไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ไดด้ าเนินการจัดหลักสูตร กิจกรรม
การเรียนการสอน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คุณภาพ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดงันี ้
 
 
 
 

โครงการหลักสูตรภาคปกติ  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 

 
วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2563 

จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี ปีการศึกษา 2563 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

          

           
 

 
 
 

ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2563 

เดือน มิถุนายน  

 



๑๐๒ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 รามค าแหงปันสุข 
 

  
 

  
 

  
 
 
 



๑๐๓ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
จัดงานพิธีท าบุญอาคารศรีสวาย (DS7) 

 

  
 
 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี-

ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

  
 

  
 



๑๐๔ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติและพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
                                                                   

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โครงการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 

  
 

                                              
 

 



๑๐๕ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563 
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 

 

   
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2563  โครงการจัดงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 
งานถวายตัวต่อพ่อขุนรามค าแหงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

 
 

  
 

  
 
 
 



๑๐๘ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

วันที่ 16 กันยายน 2563 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง จัดงานเกษียณอายุราชการ 

 

  
 

  
 

   
 

   
 
 



๑๐๙ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

วันที่ 20 กันยายน 2563 
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 

  
 

  
 

  
 
 
 



๑๑๐ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

พิธีประดับบ่าและเข้าประจ ากอง ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
จัดงาน 47 ปี แห่งการสถาปนา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

   
 

   
 

   
 
 
 
 

 



๑๑๒ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 
จัดโครงการเข้าฝึกอบรมและทดสอบภาคปฏิบัติ ลูกเสือ/เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

 

  
 

  
 

   
 
 
 
 



๑๑๓ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ด าเนินการท าความสะอาดตามมาตรการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน และควบคุมโรค covid 19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร. สืบพงษ์ ปราบใหญ่ 

และ ทีมงาน ผอ.โยธิน ไพรพนานนท์ ผอ. กองกิจการนักศึกษา  
รักษาราชการแทนผอ.กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

 
 



๑๑๔ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 วันทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถม (ป.4 - ป.6) 
ปีการศึกษา 2564 

 

   
 

วันที่ 5 มีนาคม 2564   โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัย ยาเสพติด เอดส์       
และความรุนแรง ปีการศึกษา 2563  

 

  
 
 

วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานร่วมกัน นักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2563 

 

   
 



๑๑๕ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

วันที่ 21 มีนาคม 2564 
สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

 

   
 

   
 
 
 วันที่ 3 เมษายน 2564 วันมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2564  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
 

   
 
 
 



๑๑๖ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564  พิธีท าบุญปีใหม่ไทย (สงกรานต์ 2564) 

 

  
 

  
 

    
 
 
 
 



๑๑๗ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 

 
20 กันยายน 2563 

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

  
 

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ช่วง COVID-19 
 

   
 

   
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

Gold Bear Experiment 
Class :M6 
Subject : Physical Science 
Teacher : Dr. Richard Kiddle 
The experiment is an oxidation reduction reaction. 
The potassium permanganate oxidizes the sugar in the sweet to carbon dioxide and water. 
As the reaction progresses the permanganate changes to different compounds, resulting in 
the pretty colours. 

 

  
 

Candy Neuron Project 

Class: Mathayom 2 (grade 8) 

Subject: Science 

Teacher: Nagar Mohammadi 

This project is a great hands-on way to help kids learn the structure of a typical neuron and 
the function of each part. They will also understand how the nervous system receives and 
carries the electrical impulses. 

   



๑๑๙ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
การสอบวัดระดับความรู้เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
 

  
 

28 มีนาคม 2564 
สอบวัดระดับความรู้เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
 

  
 

  
 
 



๑๒๐ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กทีม่ีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วม 
 ระหว่างวันที่ 2, 9, 16 และ 30 ตุลาคม 2563 

โครงการพฒันาศักยภาพการเรียนรู้ทางคหกรรมศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม 
 

                           

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

วันที่ 9 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563 
"โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางคหกรรมศาสตร์ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนร่วม" 

เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาหาร และงานประดิษฐ์  โดย ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่าย-
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ฝ่ายมัธยม (ผู้อ านวยการ) ประธานในพิธี และยังมีผู้เข้าร่วมงาน 

ได้แก่ ดร.กนกวรรณ ทองต าลึง รองหัวหน้าภาควิชา คหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์, 
อาจารย์ชบา เมืองจีน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ, หัวหนา้กลุ่มสาระการงานพ้ืนฐานอาชีพ 

ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษา 
 

  
 

กิจกรรม “ส่งลูกกอล์ฟให้ถึงฝั่ง” 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

กิจกรรม “ความหนาแน่น” 
 

  
 

กิจกรรม “ของว่างยามบ่าย” 
 

  
 

กิจกรรม “ปิดตา วงล้อหรรษา” 
 

  
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

กิจกรรม “ค านวณเลขได้ค าตอบระบายสีตามเงื่อนไข” 
 

  
 

กิจกรรม “เดินกะลา” 
 

  
 

กิจกรรมวันพุธ “ขวดเป่าลูกโป่ง” 
 

  
 
 
 



๑๒๔ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

กิจกรรม “ไหวัดใจ” 
 

  
 

กิจกรรม “การ์ดอวยพรวันพ่อ” 
 

  
 

พิธีปิดงานและกิจกรรมสุดท้ายของเทอม 
 

  
 

 
 



๑๒๕ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  วิชาเลือกเสรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กิจกรรมที่ท าให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะและการสร้างอาชีพ 

 

  
 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
 

 
 

 



๑๒๖ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

วันที่ 11 มีนาคม 2564  กิจกรรมกีฬาสียุคโควิด-19 
 

   
 

    
 
 

วันที่ 16 มีนาคม 2564 พิธีปัจฉิมนิเทศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

  
 
 
 



๑๒๗ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

วันที่ 21 มีนาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการ รุ่น 8 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๒๙ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 
 



๑๓๐ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
 
 



๑๓๑ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 
 



๑๓๒ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 

 

 

 



๑๓๓ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 
 
 

 
 
 



๑๓๔ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



๑๓๖ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

จัดท าโดยหน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ฝ่ายนโยบายและแผน 

 
คณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษา 
            คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

รองคณบดีและผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายสวัสดิการ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน   

คณะท างาน 
            นางสาวอัญชลิกา  นุ่มส าอางค์ ข้อมูล 

นายประเสริฐ  จันต๊ะไพร ข้อมูล 
นายวสันต   ฉิมมาทอง ข้อมูล 
นางสาวจิรัฎฐ์ปภา  พรศรีลากุล ข้อมูล   
นางสาวพนารัตน์ บุญล้อม ข้อมูล ออกแบบ และรูปเล่ม 
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