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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปของการพัฒนาสถานศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 



๑ 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 

The Demonstration School of Ramkhamhaeng University  
(Secondary Education) 

 
ข้อมูลทั่วไป 

 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  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)      

เหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียน : เพ่ือเป็นสถานปฏิบัติการเพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

วัตถุประสงค์ 
1. เป็นสถานปฏิบัติการเพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2. เป็นสถานที่ส าหรับศึกษาค้นคว้าทดลองและวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ ในการผลิตบัณฑิต    

ทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3. ผลิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวนโยบายและพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ 
หน้าที่ของโรงเรียน 
สนับสนุนและร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ในการควบคุมดูแลนิเทศ        

และประเมินผลการปฏิบัติการฝึกสอนและฝึกงานของนักศึกษา ศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการระดับมัธยมศึกษา มุ่งผลิตและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามคุณสมบัติของนักเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความเป็นเลิศ
ทั้งด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และเทคโนโลยี รวมทั้งให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม 

ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ตั้งอยู่เลขที่ 282 ถนนรามค าแหง แขวง

หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
คณะศึกษาศาสตร์ได้รับอนุมัติ ให้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตขึ้นเพ่ือเป็นสถานปฏิบัติการทางด้าน

ศึกษาศาสตร์และเป็นที่ฝึกอบรมทางวิชาการแก่เยาวชน โดยสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้ออกข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔        

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

mailto:ds.ru.ac@gmail.com


๒ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

และแต่งตั้งกรรมการเตรียมการเปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยมี รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร 
รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ในขณะนั้นเป็นประธาน แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเรียน แล้วเสร็จไม่
ทัน ปีการศึกษา ๒๕๑๔  จึงได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๑๖ เป็นโรงเรียนลักษณะ
สหศึกษา มีวัตถุประสงค์เม่ือแรกก่อตั้ง คือ 

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

และผู้บริหารการศึกษา 
๔. เพ่ือเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติอันดี

งามเพ่ือเป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต 
ในปีการศึกษา ๒๕๑๖ เริ่มการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

(หลักสูตรมัธยมศึกษา ๕ ปี) ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ก าหนดให้มีการเรียน ใน
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
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 คนรวมทั้งสิ้น ๗๒ คน 

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



๓ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

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 
๖. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้มีการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้              

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๗.  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายมีความยืดหยุ่นและมีความเป็นสากล 
๘.  ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 
 
๑. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากการปฏิบัติงานกับสภาพจริงและสามารถน าไป

เป็นแบบอย่างและแนวทางในการพัฒนาเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถเพ่ือประกอบอาชีพต่อไป 
๒. มีผลงานการศึกษาค้นคว้าทดลองและวิจัยเพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
       มุ่งเน้นพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ มีภาวะผู้น าสร้างสรรค์นวัตกรรม                      

ก้าวทันเทคโนโลยีให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 

 

   พันธกิจ (Mission)  
 

เป้าหมาย (Goal) 
 

ปรัชญา คุณธรรม น าความรู้ พัฒนาสังคม 

 



๔ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ตราประจ าโรงเรียน : พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
 

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 
 
 
 
 
          
 
 
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  เป้าประสงค์ 

เอกลักษณ์ : เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
 

สีประจ าโรงเรียน 
 

พฤกษาสัญลักษณ์ 

อัตลักษณ์  : เป็นผู้น าด้านความคิด อิสระ
ในการเรียนรู้ มุ่งสู่พลโลกที่มีคุณภาพ 

เพลงประจ ำโรงเรยีน มาร์ชลูกพ่อขุนเกรียงไกร 

ยุทธศาสตร์ (strategic) 



๕ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

   - 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 
ร่วม  ในการพฒันาคุณภาพผู้เรียน   

กลยุทธ์ 
   - พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
จากภารกิจของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ได้พัฒนาขีดความสามารถ 

ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในการจัดการศึกษาเพ่ือ
เป็นการสร้างทางเลือกให้ผู้เรียนได้มีความรู้มุ่งสู่สถาบันอุดมศึกษาโดยมีความเป็นผู้น าด ารงคุณธรรมที่สังคม
ต้องการต่อไป 
 
 



๖ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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 

แผนผังโรงเรียน 



๗ 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ/อัตราก าลัง 

 

เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 



๘ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 



๙ 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ประจ าปกีารศึกษา 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

รองศาสตราจารย ์พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

 

อาจารยส์ ารวย หาญหา้ว 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

อาจารยช์บา เมอืงจนี 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

อาจารยเ์ยาวรชั  ทองเสรมิ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการ

นักเรียน 

อาจารยเ์วสารชั ชพูงศ ์
รองผู้อ านวยการฝ่ายธรุการ 

 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์ุจนิต ์ใจกระจา่ง 
รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน 

อาจารยภ์ฑิชญา   สุนทรกลมัพ ์
รองผู้อ านวยการฝ่ายสวสัดิการ 

อาจารยป์ฐมิาพร ลอ้มลาย 
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.คึกฤทธ์ิ ศิลาลาย 
รองคณบดีและผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) 



๑๐ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

คณาจารย์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

            
 
 
 
 

        
 

 
 
       

         
  
 
 
  
 
 
 
 
 

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 

อาจารยพ์รหมมณี  โฮชนิ 
หวัหน้าหน่วยแนะแนว

และให้ค าปรกึษา 

อาจารยณ์ฐัพงษ์  ฉ ่าศริ ิ
โครงการพฒันาศกัยภาพเดก็ 
ท่ีมีความต้องการพิเศษเรียน

ร่วม 

อาจารยช์ยัพรรณ ช านาญณรงค ์
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
หลกัสูตรภาษาองักฤษ 

(English Program) 



๑๑ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ข้อมูลผู้บริหาร ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ) 
1. รองศาตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย          

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตฯ       
ฝ่ายมัธยม (ผู้อ านวยการ) 

3. อาจารย์ส ารวย หาญห้าว รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
4. อาจารย์ชบา เมืองจีน                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
5. อาจารย์เยาวรัช ทองเสริม รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
6. อาจารย์เวสารัช ชูพงศ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ 
7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุจินต์ ใจกระจ่าง รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน 
8. อาจารย์ภิฑชญา  สุนทรกลัมพ์   รองผู้อ านวยการฝ่ายสวัสดิการ 
9. อาจารย์ปฐิมาพร ล้อมลาย รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
  

 
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 
๑๔. นายมนังค์ อังควานิช     กรรมการ 
๑๕. นายฤทธิชัย หอมใบเตย     กรรมการ 
๑๖. นางธวรรณรัตน์ นาคเครือ     กรรมการ 
๑๗. นางสาวกิรณา จิรโชติเดโช     กรรมการ 
๑๘. นายกมล สาระมิตร     กรรมการ 
๑๙. นายประพันธ์พงศ์ มณีวงษ์     กรรมการ 



๑๒ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู (ต่อ) 
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) 

 
 

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 



๑๓ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 
คณะกรรมการสถานศึกษา (ต่อ) 

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     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 
 
            โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 63) 
มีบุคลากร 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 
 



๑๕ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

สัดส่วนบคุลากรสายวิชาการ (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 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษเรียนร่วม 

- 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 

     
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 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  
และวัฒนธรรม 

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 
 

แนะแนวและให้
ค าปรึกษา   

4 
        

4 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

1 
        

1 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษเรียนร่วม 

 
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 

 



๑๗ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 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 
  
 

 
 
 
 



๑๘ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 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   
หน่วยโสตทัศนศึกษา 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   
 



๑๙ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 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 
 
 
 
 

บุคลากรหลักสตูรภาคภาษาอังกฤษ 
 

วุฒิการศึกษา 
สถานะ 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก รวม 

สายวิชาการ - - - - - 
     ครูประจ าหลักสูตร - 6 ๑ - 7 
     ครูชาวต่างประเทศ - ๓ 2 ๒ 7 
     สายสนับสนุน ๑ ๒ 1 - 4 

รวม ๑ ๑1 4 ๒ ๑8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ข้อมูลทรัพยากรโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
 

    พื้นที่ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
สถานที ่ จ านวน 

๑. พ้ืนที่/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. สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 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. ห้องน้ า  ๔๙ ห้อง 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 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 ค่าจ้างชั่วคราว  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  
          2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นให้ราชการ  



๒๒ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

          2.1.3 ค่าปฏิบัติงานรับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษา  
   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. งบเงินอุดหนุน (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 
          2.1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  
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          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  
         1.2.1 เงินตอบแทนสมทบค่าจ้างประจ า  
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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 ารองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ  
        2.1.3 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานของรัฐ  
        2.1.4 อัตราทดแทนเกษียณ  
        2.1.5 เงินประจ าต าแหน่ง  
  
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จ านวนเงิน  11,507,200 บาท 

   1) งบเงินอุดหนุน จ านวนเงิน  11,507,200 บาท 
       1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 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 
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ข้อมูลการรับสมัคร-สอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

ข้อมูลการรับสมัคร-สอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 
รวมทัง้สิ้น  ๑,๖52 คน 
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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 
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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. ทุนประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน 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 



๒๘ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 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 สขุศึกษาฯ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 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 

สังกัด 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 



๓๐ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับมธัยมศกึษา 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  :  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 าให้สถานศกึษา 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 
 



๓๑ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับมธัยมศกึษา 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  :  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  
 

เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศกึษา มีผลประเมินมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับดีเลิศ 
 1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาความเชี่ยวชาญของ
ผู้สอน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา น าสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 2. มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูในแต่ละ
กลุ่มสาระ โดยสถานศึกษามีการส่งเสริมให้เน้นทางการวิจัยเพื่อน าผลไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และต่อยอด
องค์ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอนที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง 
 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ เหมาะสม 
เพียงพอ หลากหลาย และทันสมัย ตอบสนองการใช้งานได้อย่างครอบคลุม 
 4. มีการจัดสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยค านึงถึงความปลอดภัย
ของครูและนักเรียน 

ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการจัดระบบการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งโรงเรียน เพื่อความเป็น
มาตรฐานและสามารถด าเนินการและบริหารจัดการได้ไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับมธัยมศกึษา 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  :  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 าให้สถานศกึษา 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 



 
 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดและทิศทางการด าเนินงาน 

ตามความคาดหวังและวิสัยทัศน์ 
 
 
 

 
 
 
 



๓๓ 
 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ส่วนที่ ๒ 

กรอบแนวคิดและทศิทางการด าเนินงาน 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาต่อยอดคุณภาพการจัด

การศึกษาจากปีการศึกษา 2562 ให้มีมาตรฐานเร่งด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 
2567) โดยด าเนินการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคามแห่งชาติ แผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการพัฒนาส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบาย 
ของคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยรามค าแหง ให้เกิดเป็นรูปธรรมด้านคุณภาพและประสิทธิผล  

ดังนั้น การด าเนินการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหงต้องตอบสนองแผนการปฏิบัติราชการ ซึ่งแผนดังกล่าวเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ผู้ปกครอง ชุมชน โดยมีกรอบแนวคิดและทิศทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑.๑ วิสัยทัศน์  
 มุ่งเน้นพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ มีภาวะผู้น าสร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวทัน

เทคโนโลยีให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 
๑.๒ พันธกิจ 

 ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข         
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 ๒. สนับสนุนและส่งเสริมจัดท าสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา 

 ๓. สนับสนุนและส่งเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และรับผิดชอบต่อสังคม 

 ๔. สนับสนุนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง    
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพคร ู
 ๖. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้มีการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้    

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๗.  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายมีความยืดหยุ่นและมีความเป็นสากล 
 ๘.  ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๓ เป้าหมาย 
 ๑. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากการปฏิบัติงานกับสภาพจริงและสามารถ

น าไปเป็นแบบอย่างและแนวทางในการพัฒนาเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถเพ่ือประกอบอาชีพต่อไป 
 ๒. มีผลงานการศึกษาค้นคว้าทดลองและวิจัยเพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป 



๓๔ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

         ๓. นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นเยาวชน            
และพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ 

๑.๔  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ต่อไปนี้ 
   ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
   ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
   ๓.  มีวินัย 
   ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
   ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
   ๖. มุ่งม่ันในการการท างาน 
   ๗.  รักความเป็นไทย 
   ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 

      ๑.๕  ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กล

ยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
       ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน
และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

 

เป้าประสงค์ ๑ 
      ผู้เรียนได้รับบริการทา 
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอ 
ภาคท่ีมีคุณภาพ 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มี 

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

 
1. โครงการเรียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน ส าหรับนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6  
    ปีการศึกษา 256๓ 
2. โครงการเรียนคู่ขนานภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563  
3. โครงการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
4. โครงการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
5. โครงการเข้าค่ายพักแรมเพ่ือฝึกอบรมและทดสอบภาคปฏิบัติลูกเสือ- 
    เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
    ปีการศึกษา 256๒    
6. โครงการเข้าค่ายพักแรมเพ่ือฝึกอบรมและทดสอบภาคปฏิบัติลูกเสือ- 
    เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ปีการศึกษา 2562   



๓๕ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กล
ยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม 

7. โครงการเข้าค่ายพักแรมเพ่ือฝึกอบรมและทดสอบภาคปฏิบัติลูกเสือ- 
    เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
    ปีการศกึษา 256๒ 
8. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานร่วมกัน 
    นักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 256๒ 
9. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี  ปีการศึกษา 256๓ 
10. โครงการแสดงเชียร์กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” 
      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  (ฝ่ายมัธยม)        
      ปีการศึกษา 2562 
11. โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด เอดส์ และความรุนแรง  
      ปีการศึกษา 2562 
12. โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ "เรียนรู้สู่งานอาชีพ" 

2. พัฒนาหลักสูตรได้ 
มาตรฐานให้สอดคล้องกับการ
พัฒนา ศักยภาพตลอดชีวิต   
 

๑. ร่วมมือและประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์เพ่ือผลิตบัณฑิตคณะ   
    ศึกษาศาสตร์   
๒. กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563  
๓. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตนักเรียน 

3. พัฒนาและส่งเสริมการ 
บริการแก่ชุมชนและสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
      พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
เทคโนโลยีและวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที่ 1 
     บุคลากรมีทักษะมีความรู้ 
ความสามารถความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านในการผลิตบัณฑิตให้ 
มีคุณภาพตามมาตรฐานทาง 
การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 
      ส่งเสริมและพัฒนาให้ 
บุคลากรท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ และพัฒนาการ 
วิจัยเชิงบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. กลยุทธ์สู่รางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีแจ๊ส บิก แบนด์ โครงการ    
    “ไทยแลนด์ แจ๊ส คอมเพททิชั่น” ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย   
    รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) (ฝ่ายมัธยม) (ภาษาอังกฤษ) Strategy to win    
    the Big Band Jazz Contest "Thailand Jazz Composition" of  
    the Demonstration School of Ramkhamhaeng University 
2. การสร้างกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะด้านชีวิตและอาชีพให้ 
    ผู้สูงอายุในศตวรรษท่ี 21 (ภาษาอังกฤษ) Creating workshops for  
    developing life and career skills to the Third-Age in the  
    21th century 



๓๖ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กล
ยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 
      การพัฒนาการศึกษาเพ่ือ 
ความมั่นคงของรัฐ 

 

เป้าประสงค์ 1 
      เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค ์ภูมิใจในความเป็นไทย 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
1. โครงการจัดงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 
2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 256๒  
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
3. โครงการสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

     2. พัฒนาและเสริมสร้าง 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก 
ของชาติ 

1. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติและพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนาง-   
    เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
    ปีการศึกษา 2563 
2. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร- 
    รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี   
    การศึกษา ๒๕๖๓   

    3. พัฒนาและเสริมสร้าง 
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

1. โครงการสรรหาประธานนักเรียนปีการศึกษา 256๓ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 
     ด้านการพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการศึกษาและส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

เป้าประสงค์ 1 
     ส่งเสริมและพัฒนาระบบ 
บริการจัดหารให้มีประสิทธิภาพ 
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
1. โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๒ 
2. โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๓ 

     2. ส่งเสริมและพัฒนาการมี 
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพการทางศึกษา 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    และประเมินทักษะศตวรรษท่ี 21 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 



๓๗ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 (ตุลาคม ๒562 – กันยายน ๒๕63) (1 สิงหาคม 2563)   
ด้าน/มาตรฐาน/

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
มาตรฐานที่ ๑  
คุณภาพของผู้เรียน 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
   ของผู้เรียน 
๒. คุณลักษณะที่พึง  
    ประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
 - ทุกกลุ่มสาระการ 

1. โครงการจัดงานเฉลิมพระ  
    เกียรติพระบาทสมเด็จพระ- 
    ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร     
    มหาวชิราลงกรณพระวชิร-   
    เกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 
    การศึกษา 2563 

24 ก.ค. 2563 กลุ่มสาระฯ สังคม 

2. โครงการจัดงานพิธีไหว้ครู  
    ปีการศึกษา 2563 

27 ส.ค. 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน 

    เรียนรู้ฯ 
 - ทุกหน่วยงาน 

3. โครงการส่งเสริมอาชีพ 
    อิสระ "เรียนรู้สู่งานอาชีพ"  

7 - 8 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระฯ         
การงานอาชีพ 

 4. โครงการการจัดงานวันแม่ 
    แห่งชาติและพิธี เทิดพระ- 
    เกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้า- 
    สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
    พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
    ปีการศึกษา 2563 

11 ส.ค. 2563 กลุ่มสาระฯ สังคม 

 5. โครงการตรวจสุขภาพ 
    นักเรียนประจ าปี ปีการศึกษา       
    2563 

1 มิ.ย. - 30 ก.ย.
2563 

หน่วยพยาบาล 

 6. โครงการแสดงเชียร์กีฬา 
    สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44  
    "ประสานมิตรเกมส์"  
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั- 
    รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
    ปีการศึกษา 2562 

27 ต.ค. - 22 ธ.ค. 
2562 

กลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาฯ 

 7. โครงการเข้าค่ายพักแรม 
     เพ่ือฝึกอบรมและทดสอบ 
     ภาคปฏิบัติลูกเสือ-เนตรนารี 
     สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น 
     มัธยมศึกษาปีที่ 1  
     ปีการศึกษา 2562 

23 – 25 พ.ย. 
2562 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 



๓๘ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ด้าน/มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 8. โครงการแข่งขันกีฬา 
    ภายในต้านภัยยาเสพติด  
    เอดส์ และความรุนแรง  
    ปีการศึกษา 2563 

4 ธ.ค. 2563 – 5 
ก.พ. 2564 

กลุ่มสาระฯ        
สุขศึกษาฯ 

 9. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม 
    ส่งเสริมประสิทธิภาพการ    
    ท างานร่วมกัน นักเรียนชั้น  
    ม.5 ปีการศึกษา 2562 

15 - 17 พ.ย. 2562 หน่วยพัฒนาองค์กร
นักเรียน 

 10. โครงการเข้าค่ายพักแรม 
      เพ่ือฝึกอบรมและทดสอบ 
      ภาคปฏิบัติลูกเสือ-เนตรนารี 
      สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น 
      มัธยมศึกษาปีที่ 2  
      ปีการศึกษา 2562 

10 - 12 ม.ค. 2563 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 11. โครงการเข้าค่ายพักแรม 
      เพ่ือฝึกอบรมและทดสอบ 
      ภาคปฏิบัติลูกเสือ-เนตร 
      นารี สามัญรุ่นใหญ่  
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
      ปีการศึกษา 2562 

18 - 20 ม.ค. 2563 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 12. โครงการสรรหาประธาน 
      นักเรียน ปีการศึกษา   
      2563 

24 ม.ค. 2563 หน่วยพัฒนาองค์กร
นักเรียน 

 13. โครงการประชุมผู้ปกครอง  
      ภาคเรียนที่ 2   
      ปีการศึกษา 2562 

26 ม.ค. 2563 ฝ่ายวิชาการ 

 14. โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
      ไทยและปัจฉิมนิเทศ  
      ปีการศึกษา 2562  
      โรงเรียนสาธิต- 
      มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

1 - 3 ก.พ. 2563 หน่วยพัฒนาองค์กร
นักเรียน 



๓๙ 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ด้าน/มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 15. โครงการเรียนซ่อมเสริม 
      ภาคฤดูร้อน โดยการสอน  
      (Online) ชั้น ม.1 - ม.6   
      ปีการศึกษา 2563 

27 เม.ย. – 8 พ.ค. 
2564 

ฝ่ายวิชาการ 

 16. โครงการเรียนคู่ขนานภาค 
    เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2   
    ปีการศึกษา 2563 

ภาคเรียน 1,2                 
ปีการศึกษา 2563 

ฝ่ายวิชาการ 

มาตรฐานทื่ ๒ 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

1. โครงการประชุมผู้ปกครอง  
    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  
    2563 

20 ก.ย. 2563 ฝ่ายวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
- ฝ่ายนโยบายและแผน 
- ฝ่ายวิชาการ 

 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
    การประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษา และประเมิน 
    ทักษะศตวรรษที่ 21  
    ปีการศึกษา 2563 

18 ธ.ค. 2562 
 

ฝ่ายนโยบายและ
แผน 
 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียน 

1. โครงการจัดงานสัปดาห์วัน 
    วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

3 - 21 ส.ค. 2563 กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

2. โครงการสัปดาห์วัน 
    ภาษาไทยแห่งชาติ 

29 – 31 ก.ค. 
2563 

กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
- กลุ่มสาระ 
- วิทยาศาสตร์ 
- กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
- กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
และคอมพิวเตอร์ 

3. โครงการคณิตศาสตร์และ 
    เทคโนโลยี โรงเรียนสาธิต-                   
    มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    (ฝ่ายมัธยม) 

5 – 16 ต.ค. 2563 กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ และ 
คอมพิวเตอร์ 

    
 
 



๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงานการจัดการศึกษา 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 





๔๑ 
 

แผนการด าเนินงานการจัดการศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 256๓ 
 

ที ่ โครงการ 
 

ปี 2562 ปี 2563 เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ปริมาณ คุณภาพ   

1.  โครงการคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

                 กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์
และ
คอมพิวเตอร ์

 

2.  โครงการจดังานสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

                 กลุ่มสาระฯ 
วิทย์ฯ 

 

3.  โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
ต้านภัยยาเสพติด เอดส์ และ
ความรุนแรง ปีการศึกษา 
2562 

                 กลุ่มสาระฯ สุข
ศึกษาฯ 

 

4.  โครงการเข้าค่ายพักแรมเพื่อ
ฝึกอบรมและทดสอบ
ภาคปฏิบตัิลูกเสือ-เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1                 
ปีการศึกษา 2562 

                 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

 

5.  โครงการเข้าค่ายพักแรมเพื่อ
ฝึกอบรมและทดสอบ
ภาคปฏิบตัิลูกเสือ-เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2                       
ปีการศึกษา 2562 
 

                 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

 



๔๒ 
 

ที ่ โครงการ 
 

ปี 2562 ปี 2563 เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ปริมาณ คุณภาพ   

6.  โครงการเข้าค่ายพักแรมเพื่อ
ฝึกอบรมและทดสอบ
ภาคปฏิบตัิลูกเสือ-เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3                  
ปีการศึกษา 2562 

                 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

 

7.  โครงการส่งเสริมอาชีพ 
“เรียนรูสู้่งานอาชีพ” 

                 กลุ่มสาระฯ   
การงานอาชีพ 

 

8.  โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม
ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ท างานร่วมกัน นักเรียนช้ัน ม.
5 ปีการศึกษา 2562 

                 หน่วยพัฒนา
องค์กรนักเรียน 

 

9.  โครงการสรรหาประธาน
นักเรียน ปีการศึกษา 2563 

                 หน่วยพัฒนา
องค์กรนักเรียน 

 

10.  โครงการตรวจสุขภาพ
นักเรียนประจ าปี  ปี
การศึกษา 2563 

                 หน่วยพยาบาล  

11.  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาและประเมิน
ทักษะศตวรรษท่ี 21 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

                 ฝ่ายนโยบาย
และแผน และ
ฝ่ายวิชาการ 

 

12.  โครงการจดังานพิธีไหว้ครู     
ปีการศึกษา 2562 

                 ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

 



๔๓ 
 

ที ่ โครงการ 
 

ปี 2562 ปี 2563 เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ปริมาณ คุณภาพ   

13.  โครงการจดังานวันแม่
แห่งชาติและพิธี
เทิดพระเกยีรติ  
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม-
ราชชนนีพันปีหลวง             
ปีการศึกษา 2563 

                 กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษา 

 

14.  โครงการจดังานเฉลมิพระ
เกียรตสิมเด็จพระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีิ
นทร มหาวชิราลงกรณพระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี
การศึกษา 2563 

                 กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษา 

 

15.  โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทยและปัจฉิมนิเทศ ปี
การศึกษา 2562  

                 หน่วยพัฒนา
องค์กรนักเรียน 

 

16.  โครงการวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 

                 กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

 

17.  โครงการประชุมผู้ปกครอง 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 

                 ฝ่ายวิชาการ  

18.  โครงการประชุมผู้ปกครอง 
ภาคเรยีน ท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 

                 ฝ่ายวิชาการ  



๔๔ 
 

ที ่ โครงการ 
 

ปี 2562 ปี 2563 เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ปริมาณ คุณภาพ   

19.  โครงการแสดงเชียร์กีฬาสาธติ
สามัคคี ครั้งท่ี  44 
“ประสานมิตรเกมส์” 

                 หน่วยพัฒนา
องค์กร 

 

20.  โครงการเรียนซ่อมเสริมภาค
ฤดูร้อน ส าหรับนักเรยีนช้ัน 
ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 
2563 

                 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม) 

 

21.  โครงการเรียนปรับพื้นฐาน
นักเรียน ช้ัน ม.1 ปีการศึกษา 
2564 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม) 

                 ฝ่ายวิชาการ  

 



 

 

 
 
 

 
 

ส่วนที่ 3 
แผนงานและโครงการ 

 
 
 

 
 
 



 
แผนงานและโครงการ 

ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 มีรายละเอียดโครงการตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. กลยุทธ์ท่ี 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี  
21 จ านวน 12 โครงการ 

2. กลยุทธ์ท่ี 2 : ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรท าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
                 และพัฒนาการวิจัยเชิงบูรณาการ จ านวน 2 โครงการ  

3. กลยุทธ์ท่ี 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ 
                     สิ่งแวดล้อม จ านวน 6 โครงการ 

     4. กลยุทธ์ท่ี 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 3 โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 

 
1. โครงการเรียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน ส าหรับนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 256๓ 
2. โครงการเรียนคู่ขนานภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563  
3. โครงการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
4. โครงการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
5. โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด เอดส์ และความรุนแรง ปีการศึกษา 2562 
6. โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ "เรียนรู้สู่งานอาชีพ" 
7. โครงการเข้าค่ายพักแรมเพ่ือฝึกอบรมและทดสอบภาคปฏิบัติลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่   
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 256๒ 
8. โครงการเข้าค่ายพักแรมเพ่ือฝึกอบรมและทดสอบภาคปฏิบัติลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
9. โครงการเข้าค่ายพักแรมเพ่ือฝึกอบรมและทดสอบภาคปฏิบัติลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 256๒ 
10. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานร่วมกันนักเรียนชั้น ม.5  
      ปีการศึกษา 256๒ 
11. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี  ปีการศึกษา 256๓ 
๑2. โครงการแสดงเชียร์กีฬาสาธิตสามัคคีคร้ังท่ี 44 “ประสานมิตรเกมส์” ปีการศึกษา ๒๕๖2 
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