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ประวัติโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
  โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ท าการสอนมาตั้งแต่       
วันที่ 1 กรกฎาคม 2496 ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ" เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาสังกัด   
กรมวิสามัญศึกษา มีเนื้อที่ประมาณ 47 ไร่ ในขณะนั้นเปิดท าการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน      
2 ห้องเรียนมี นายสุวรรณ  วิณวันก์  เป็นครูใหญ่  มีครูรวมทั้งหมด 5 คน มีนักเรียน 50 คน ต่อมาได้ขยาย   
ชั้นเรียนขึ้นไปเรื่อย ๆ จนในปีการศึกษา 2503 มีจ านวนห้องเรียนรวมทั้งสิ้น 30 ห้อง มีนักเรียน 1,197 คน     
ม ีคร ู 46 คน และในป ีการศ ึกษาเด ียวก ันนี ้ก ็ม ีจ านวนน ักเร ียนจบหล ักส ูตรชั ้น เตร ียมอ ุดมศ ึกษา                   
(แผนกวิทยาศาสตร์) เป็นรุ่นแรกมีจ านวน 29 คน นับว่าเป็นสถิติท่ีดีมากโรงเรียนหนึ่งในสมัยนั้น  

 ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2513 โรงเรียนได้โอนมาเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตของวิทยาลัยครูพระนคร 
สังกัดกรมการฝึกหัดครู ในปีการศึกษานั้นก็ได้เปิดท าการสอนตามปกติ  คือมีชั้นเรียนตั้งแต่ ชั้น ม.ศ.1 ถึง ม.ศ.5 
และใช้ชื่อโรงเรียนว่า " โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ แผนกสาธิตวิทยาลัยครูพระนคร " โดยมี นางประเยาว์  ศักดิ์ศรี  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยครูพระนคร ด ารงต าแหน่งรักษาการอาจารย์ใหญ่ และมีนางนิรมล  ศังขฤกษ์  ท าหน้าที่
หัวหน้าแผนกสาธิตฯ 

 ในปี 2517 คุณหญิงพึงใจ  สินธุวานนท์  เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยครูพระนคร  ได้ปรับปรุงสายงานของ
วิทยาลัยครูพระนครใหม่ โดยให้โรงเรียนสาธิตไปสังกัดอยู่ในภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะวิชาครุศาสตร์ 
และให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ ฝ่ายสาธิตวิทยาลัยครูพระนคร” 

 ในปี 2519 วิทยาลัยครูพระนคร ให้โรงเรียนแยกออกเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดีวิทยาลัย
ครูพระนคร และให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ วิทยาลัยครูพระนคร”   

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535  วิทยาลัยครูพระนคร ได้รับพระราชทานชื่อจาก พระบาทสมเด็จ    

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชว่า “สถาบันราชภัฏ” จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนมัธยมสาธิต        

วัดพระศรีมหาธาตุ สถาบันราชภัฏพระนคร"  

 ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ขึ้นไว้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23  ก. ลงวันที่ 

14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547  โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น  

“โรงเรียนมัธยมวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” นับแต่นั้นมา 

 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 ทุกคนต้องเข้าเรียนในโครงการ

ภาษาอังกฤษเข้มข้น ( Intensive English Program) จนส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3           
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(เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติในวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จ านวน 5 คาบ/สัปดาห์ และมีอาจารย์

ชาวไทยสรุปทบทวนให้ จ านวนประมาณ 2-3 คาบ/สัปดาห์  )   

 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้นชั้นละ 4 ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นละ 3 ห้องเรียนใน 4 แผนการเรียน คือ 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-

ภาษาญี่ปุ่น และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,000 คน  

 

สีประจ าโรงเรยีน 

สีเหลือง – ชมพ ู

 

ตราประจ าโรงเรยีน 

เป็นตราพระพิฆเนศวร 

 

 

 

 

 

 
คติพจน์  :  สุสกิโข ลภเต ปญฺญ  

ผู้ศึกษาด ี  ย่อมมปีัญญา 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
สร้างเด็กด ี มีปัญญา  ทรงคณุค่าต่อสงัคม 

วิสัยทัศน์  
 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เป็นโรงเรียนโครงการพิเศษ    
ที่มุ่งเสริมสร้างนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยีและเป็น
คนดีของสังคม 
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พันธกิจ  
 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นโรงเรียนโครงการพิเศษมี
ภารกิจดังต่อไปนี้       
 1. จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเป็นสถานที่สาธิตการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 
 2. เป็นแหล่งวิจัย ค้นคว้า ทดลอง ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็น
เลิศ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และบริการวิชาการแก่ชุมชน  
 3. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิชาชีพอ่ืน ๆ ส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
พระนคร และสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ    
 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม      

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน  
 1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่

ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 2.  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมที่สามารถตรวจสอบได้โดยอาศัยการ

พ่ึงพาตนเองบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.  เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งการวิจัย ค้นคว้า ทดลอง สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ รวมทั้งสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

หน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 4.  เพื่อให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู และนักศึกษาสาขาต่าง ๆ 

 5.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 6.  เพื่อสนับสนุน และจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 7.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  

 S  =  Scholarly นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการ 

 A  =  Accountable นักเรียนมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 T  =  Thinkable นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

 I   = Intellectual นักเรียนมีความรู้ มีสติปัญญา และไหวพริบ 

 T   =  Technological นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ 

 P  =  Personable นักเรียนมีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

 M  =  Morally นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติตนถูกต้องเหมาะสม 
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หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนมัธยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาต ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

การจัดการเรียนการสอน   

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอน

ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยมีจ านวนห้องเรียน ดังนี้  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มี       4     ห้องเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มี       4     ห้องเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มี       4     ห้องเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มี       3     ห้องเรียน   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มี       3     ห้องเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มี       3     ห้องเรียน  

        รวม     21  ห้องเรียน  

 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทุกคนต้องเข้าเรียนในโครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น 

(Intensive English Program) โดยจะเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติในวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

จ านวน 5 คาบ/สัปดาห์ และอาจารย์ชาวไทย จ านวนประมาณ 2-3 คาบ/สัปดาห์   

 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะมี 3 ห้องเรียน 4 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น และแผนการเรียน

ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน    

ก าหนดเวลาเรียน  

 เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ คาบละ 50 นาที เริ่มตั้งแต่  08.30 น. ถึงเวลา 16.20 น.  

หมายเหตุ   

นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนวิชารักษาดินแดนในวันพุธตามตารางที่กรมการรักษาดินแดน

ก าหนด  วันใดไม่ได้เรียนวิชารักษาดินแดนจะเรียนตามปกติ  

ก าหนดวันเปิด และปิดภาคเรียน   

โรงเรียนได้ก าหนดให้แต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน แต่ละภาคเรียนมีเวลาเรียนประมาณ 

20 สัปดาห์ มีก าหนดดังนี้  
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   ภาคเรียนที่ 1  เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม 

        ปิดภาคเรียนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน  

   ภาคเรียนที่ 2   เปิดเรียนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม  

       ปิดภาคเรียนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 

ก าหนดการประจ าวัน  

 07.35 น.    สัญญาณครั้งที่ 1 เปิดเพลงโรงเรียนเตรียมเข้าแถว 

 07.50 น.    สัญญาณครั้งที่ 2 เข้าแถวเรียบร้อย 

        - เคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ 

- อบรมนักเรียน  ประกาศจากทางโรงเรียน 

 08.20 – 08.30 น.  อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักเรียน 

 08.30 – 09.20 น.  คาบเรียนที่ 1 

 09.20 – 10.10 น.  คาบเรียนที่ 2 

 10.10 – 10.30 น.  พัก 

 10.30 – 11.20 น.  คาบเรียนที่ 3 

 11.20 – 12.10 น.  คาบเรียนที่ 4 

 12.10 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 

 13.00 – 13.50 น.  คาบเรียนที่ 5 

 13.50 – 14.40 น.  คาบเรียนที่ 6 

 14.40 – 15.30 น.  คาบเรียนที่ 7 

 15.30 – 16.20 น.  คาบเรียนที่ 8 

 16.20 น.    เลิกเรียน 
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การคัดเลือกนักเรียนเขา้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 

  

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนก าหนดให้มีการเปิดรับสมัครเพ่ือสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวนประมาณ 180 คน โดยแบ่งการรับออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.  ประเภทนักเรียนโครงการพิเศษ จ านวน 30 คน เป็นการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม จากโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ขอเข้าร่วมโครงการและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร 

โรงเรียน  

1.1 วัตถุประสงค์โครงการ    

1.1.1 คัดเลือกนักเรียนทีจ่บชั้นประถมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณภาพเข้าเรียนในโรงเรียน 

        เพ่ือจะได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนต่อไป 

1.1.2 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับนักเรียนที่มีความอุตสาหะ วิริยะในการเรียน 

1.1.3 เพ่ือเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏพระนครและโรงเรียนในชุมชนทั่วไป 

1.2 การคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 

     1.2.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาจ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นไป 

     ตามเงื่อนไข 

      1.2.2 พิมพ์ประกาศเรื่องการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพิเศษ เสนอ 

        อธิการบดีลงนาม 

      1.2.3 ส่งหนังสือเรื่องการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพิเศษไปยัง 

              โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยก าหนดให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตาม 

              เกณฑ์ต่อไปนี้ 

- โรงเรียนออกหนังสือน าส่งใบสมัครของนักเรียน 

- ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามในหนังสือรับรอง 

- โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถส่งนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา 

 ปีที่ 6 ของโรงเรียนเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ไม่เกิน 3 คน  และนักเรียนจะต้อง   

     มีผลการเรียนเฉลี่ยของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.75  

- โรงเรียนหรือผู้ปกครองต้องน าเอกสารใบสมัครมาส่งด้วยตนเอง ที่ห้องวิชาการ  

 อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 
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- หากโรงเรียนสละสิทธิ์ในการส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่ว่าด้วยเหตุผลใด  

      จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาต่อไป 

- ถ้านักเรียนที่โรงเรียนคัดเลือกมาสอบผ่านแต่สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน ทาง 

      โรงเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาต่อไป 

1.3 ก าหนดการรับสมัคร 

   เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 

1.4 ก าหนดการสอบคัดเลือก 

   วันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เวลา 9.00 – 11.00 น. 

1.5 วิชาที่สอบคัดเลือก 

   วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา รวม 100 ข้อ 

1.6 การประกาศผลการสอบคัดเลือกและการรับมอบตัวนักเรียน 

   ปลายเดือนมกราคม 

          1.7    สถานที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

    โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และเว็บไซต์  

                   www.wpm.ac.th 

   

2.  ประเภทนักเรียนโครงการทั่วไป จ านวน 150 คน เป็นการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยไม่จ ากัดเขตพ้ืนที่ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

2.1.1 พิมพ์ประกาศเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เสนอ 

         อธิการบดีลงนาม 

 2.1.2 ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปยัง 

          โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์โรงเรียนและติดป้าย 

          ประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน 

2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

2.2.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ  

เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษานั้น 

2.2.2 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือมีโรคภัยร้ายแรง 

2.2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย  เหมาะสมกับวัยและสภาพของนักเรียน 

2.2.4 การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นการรับสมัคร โดยทั่วไปไม่จ ากัดเขตภูมิล าเนา 

 

http://www.wpm.ac.th/
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2.3    การจ าหน่ายใบสมัคร 

      กลางเดือนธันวาคม – ปลายเดือนมกราคม 

2.4 การรับสมัคร 

   วันเสาร์ - อาทิตย์ ปลายเดือนมกราคม 

2.5    หลักฐานการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 

2.5.1 ใบสมัครของโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

2.5.2 ใบรับรองการเป็นนักเรียนหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ของโรงเรียนที่แสดงว่าก าลังเรียนอยู่     

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษานั้น หรือเทียบเท่า หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน  

2.5.3 รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียนขนาด 3 x 4 ซม. ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า       

ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน  จ านวน  2 รูป (ติดท่ีใบสมัครท่อนบนและท่อนล่าง) 

2.6 ค่าบริการเอกสารและการด าเนินการสอบ    

ค่าใบสมัครพร้อมอุปกรณ์การสอบและค่าสมัคร 400 บาท 

2.7 ก าหนดการสอบคัดเลือก 

        วันอาทิตย์กลางเดือนกุมภาพันธ์ เวลา 9.00 – 12.00 น. 

2.8 วิชาที่สอบคัดเลือก 

   วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา รวม 200 ข้อ 

2.9 การประกาศผลการสอบคัดเลือกและการรับมอบตัวนักเรียน 

   ปลายเดือนมีนาคม 

          2.10  สถานที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

    โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และเว็บไซต์โรงเรียน        

                   www.wpm.ac.th 

 

 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 2 ประเภทจะต้องเข้ารับการ

ปฐมนิเทศการศึกษานักเรียนใหม่ และจะต้องเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมในช่วงเดือนพฤษภาคม 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wpm.ac.th/
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การคัดเลือกนักเรียนเขา้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 

 

 

 

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 ทุกปีการศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะคัดเลือก

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 ห้องเรียน 4 แผนการเรียน 

(แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่นและแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน เรียนอยู่ในห้องเดียวกัน)  

คือ 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จ านวน 45  คน                                                                                                                                                                                                                                    
    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ จ านวน 45  คน 
 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น จ านวน 20  คน 
 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน จ านวน 20  คน 
 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี 2 
ประเภท ดังนี้ 

1.  ผู้สมัครซึ่งเป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จากโรงเรียนมัธยมสาธิตวัด  
    พระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ านวนประมาณ 140 คน  

1.1 ขั้นตอนการด าเนินการ  
1.1.1 ปฐมนิเทศให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนทราบวิธีการและขั้นตอนในการคัดเลือก 

                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่แรกเข้าศึกษาใน 
                      โรงเรียน พร้อมชี้แจงรายละเอียดในคู่มือนักเรียน 

1.1.2 จัดท าประกาศ เรื่องการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทึ่ 3 ของโรงเรียน เข้าศึกษา 
                      ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนชั้น 
      มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้อธิการบดีลงนาม 

1.1.3 จัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อชั้น 
                      มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในแต่ละแผนการเรียนต้นเดือนมกราคมของทุกปีการศึกษา 

1.1.4 นักเรียนรับใบสมัครศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากอาจารย์แนะแนว และเลือก
แผนการเรียนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในคู่มือนักเรียนของนักเรียนแต่ละปีการศึกษา 

1.1.5 นักเรียนส่งใบสมัครที่อาจารย์และแนวภายในเวลาที่ก าหนด 
     1.2  คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
   1.2.1   ประเภทเรียนดี  ประพฤติดี  นักเรียนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาในชั้นมัธยม 
                            ศึกษาปีที่ 1-2 และภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษาปัจจุบัน ดังนี้ 
     -  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 2.75 
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     -  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 2.25 
     -  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 2.00 
     -  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 2.00 
           โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะแผนการเรียนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ ดังนี้ 

-  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชา 
   วิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์  รวมกันไม่น้อยกว่า  3.25  
-  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชา 
   ภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์  รวมกันไม่น้อยกว่า  2.75  
-  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชา 
   ภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย  รวมกันไม่น้อยกว่า  2.50   
-  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชา 
   ภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย รวมกันไม่น้อยกว่า 2.50 

         1.2.2  ประเภทช่วยเหลือกิจกรรมและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน นักเรียนจะต้องมีคะแนนเฉลี่ย 
                           สะสมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษาปัจจุบันไม่ 
                           น้อยกว่า 2.00 และคะแนนเฉลี่ยแต่ละแผนการเรียนไม่น้อยกว่า 2.00  โดยจะเข้า 
                           เรียนได้เฉพาะแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ  
                           -ภาษาญี่ปุ่น / จีน ซึ่งอาจารย์ที่เก่ียวข้องและฝ่ายกิจการนักเรียนจะเป็นผู้รับรอง 
                           ผลงานของนักเรียน และต้องน าหลักฐานมาแสดวงให้คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน 
     พิจารณา 
         1.2.3  นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ  
                            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครต้ังแต่ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษานั้น ๆ  

1.2.4 นักเรียนทุกคนจะต้องไมม่ีผลการเรียน  0  ร  และ  มผ.  ในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร 
  

1.3  การพิจารณาคัดเลือก     
      คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีจะพิจารณาคัดเลือกโดย 
    เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะแผนจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และผลการ 

  เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนที่สมัคร โดยพิจารณาจากล าดับคะแนน    
       เฉลี่ยสูงสุดลงมาจนครบตามจ านวนที่ต้องการและจะคัดเลือกส ารองไว้อีกจ านวนหนึ่งเพ่ือ 
       เรียกเข้าแทนผู้ที่สละสิทธิ์ก าหนด  
1.4 การประกาศผลการคัดเลือกและการมอบตัว 

 ประกาศผลปลายเดือนมกราคมและรับมอบตัวนักเรียนปลายเดือนมีนาคม 

 

 



12 

 

2.  ผู้สมัครซึ่งเป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จากโรงเรียนอ่ืน จ านวน
ประมาณ 10 คน (รับเฉพาะแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นและ แผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน) 
2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

    ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปยังโรงเรียน  

    ในบริเวณใกล้เคียง ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์โรงเรียนและติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน 

2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

2.2.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ

ก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษานั้น 

2.2.2 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือมีโรคภัยร้ายแรง 

2.2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย  เหมาะสมกับวัยและสภาพของนักเรียน 

2.2.4 การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นการรับสมัครโดยทั่วไปไม่จ ากัดภูมิล าเนา 

2.3 การจ าหน่ายใบสมัคร 

       กลางเดือนธันวาคม – ปลายเดือนมกราคม 

2.4 การรับสมัคร 

       วันเสาร์ - อาทิตย์ ปลายเดือนมกราคม 

2.5 หลักฐานการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 

2.5.1 ใบสมัครของโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

2.5.2 ใบรับรองการเป็นนักเรียนหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ของโรงเรียนที่แสดงว่าก าลังเรียนอยู่     

ชั้นมัธยมศึกษาปีการศึกษานั้น หรือเทียบเท่า หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน  

2.5.3 รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียนขนาด 3 x 4 ซม. ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า       

ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน  จ านวน  2 รูป (ติดท่ีใบสมัครท่อนบนและท่อนล่าง) 

2.6 ค่าบริการเอกสารและการด าเนินการสอบ    

ค่าใบสมัครพร้อมอุปกรณ์การสอบ 350 บาท 

2.7 ก าหนดการสอบคัดเลือก 

  วันอาทิตย์กลางเดือนกุมภาพันธ์ เวลา 9.00 – 12.00 น. 

2.8 วิชาที่สอบคัดเลือก 

    วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา รวม 150 ข้อ 

2.9 การประกาศผลการสอบคัดเลือกและการรับมอบตัวนักเรียน 

ปลายเดือนมีนาคม 
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 2.10  สถานที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

    โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และเว็บไซต์โรงเรียน        

                   www.wpm.ac.th 

 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนจะต้องเข้ารับการ

ปฐมนิเทศการศึกษานักเรียนใหม่ และจะต้องเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมในช่วงเดือนพฤษภาคม 

   

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wpm.ac.th/
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ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

โรงเรียนมัธยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาต ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
ข้อแนะน าในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ 

1. ก่อนการเข้าห้องสอบ 
1.1  ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบ กบหรือมีด 
         เหลาดินสอ บัตรประจ าตัวผู้สอบให้เรียบร้อยก่อนไปสนามสอบ 
1.2 แต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ 
1.3 ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที 
1.4 ตรวจชื่อและห้องสอบของตนเองจากแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบและรออยู่ในบริเวณนั้น 
1.5 ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการก ากับการสอบ 
1.6 หากหาชื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
1.7 หากท าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบหายหรือไม่ได้น าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบมาให้รีบแจ้ง 
        คณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบเพ่ือออกใบอนุญาตเข้าสอบให้ใหม่ 

      2.  ก่อนเวลาสอบ 
 2.1   กรรมการก ากับการสอบจะเชิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที 

          2.2    ห้ามน าต ารา เอกสาร หรือกระดาษ และสิ่งพิมพ์อ่ืนใด รวมทั้ง เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

                  ใดๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  

 2.3   ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวเข้าสอบและต้องนั่งตามท่ีนั่งสอบที่กรรมการก ากับการสอบ 

                  ก าหนดให้ 

 2.4   ห้ามผู้เข้าสอบท าข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตจากรรมการก ากับการสอบให้ลงมือสอบ 

 2.6   เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน าของกรรมการก ากับการสอบโดยเคร่งครัด 

2.7   อ่านข้อแนะน า ค าชี้แจงทั่วไป และตัวอย่างในการตอบที่ปกหน้าข้อสอบ 

2.8   กรอกข้อมูลต่างๆ บนหัวกระดาษค าตอบให้ครบถ้วน ได้แก่ รหัสประจ าตัวสอบ และ ชื่อ – ชื่อสกุล 

          2.9   ให้ใช้ดินสอด า 2B หรือ 2B ขึ้นไป ระบายรหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบบนกระดาษค าตอบให้ครบ  

3. ในเวลาสอบ 

 3.1   เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการก ากับการสอบ 
          3.2   ตรวจสอบจ านวนข้อและหน้าของข้อสอบ ถ้ามีไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ชัดเจนให้รีบแจ้ง 
                 กรรมการก ากับการสอบทันทีเพ่ือเปลี่ยนฉบับใหม่ 

      3.3   ให้ใช้ดินสอด า 2B หรือ 2B ขึ้นไป ระบายค าตอบบนกระดาษค าตอบให้เต็มวง ถ้าระบายผิดหรือ 

                 ต้องการระบายวงกลมใหม่ให้ลบของเดิมให้สะอาดจนหมดรอยด าแล้วระบายตัวเลือกใหม่ 
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 3.4   ห้ามท าเครื่องหมายหรือขีดเขียนบนข้อสอบ ในกรณีที่ต้องใช้กระดาษทด ให้ท าในกระดาษทดที่ 

                  ได้แจกให้ 

 3.5   เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกิจจ าเป็นห้ามลุกจากที่นั่ง ให้ยกมือขึ้นเพ่ือแจ้งกรรมการก ากับการสอบ 

 3.6   ผู้เข้าสอบต้องลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ           

 3.7   ห้ามออกนอกห้องสอบตั้งแต่เริ่มลงมือสอบ แม้ว่าจะท าข้อสอบเสร็จแล้ว ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

        เป็นการสุดวิสัยจ าเป็นตอ้งออกนอกห้องสอบให้กรรมการก ากับการสอบควบคุมอย่างใกล้ชิด 

 3.8   ห้ามเข้าห้องสอบภายหลังเลยเวลาสอบไปแล้ว 15 นาที เว้นแต่มีเหตุความจ าเป็นให้อยู่ใน 

                  ดุลพินิจของประธานด าเนินการสอบพิจารณาอนุญาต 

 3.9   ห้ามกระท าการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใดไม่ว่าจะ 

                  กระท าโดยวิธีโดหรือให้บุคคลอ่ืนกระท าการให้  

 3.10  ผู้เข้าสอบจะได้รับสัญญาณเตือนเมื่อเหลือเวลาอีก 5 นาที ก่อนหมดเวลาสอบ และครั้งสุดท้าย 

                  เมื่อหมดเวลาสอบ 

 3.11  ถ้าท าข้อสอบเสร็จก่อนหมดเวลาหรือไม่ประสงค์จะท าข้อสอบต่อไป ห้ามลุกจากท่ีนั่ง แต่ให้ยก 

                   มือขึ้นเพ่ือให้กรรมการก ากับการสอบเดินไปเก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบที่โต๊ะผู้เข้าสอบ  

                   และจะออกจากจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการก ากับการสอบก่อน 

 3.12   ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกนอกห้องสอบ 

 3.13   เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการก ากับการสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออก 

          จากห้องสอบได้เมื่อกรรมการก ากับการสอบได้อนุญาตแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


