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ปรัชญา
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อาจารยท่ี์ปรึกษา  ม.1/1

อ.โสฬส   พึง่ีศัน์ อ.นสุรป มหูะหมดั



อาจารยท่ี์ปรึกษา  ม.1/2

อ. อคัชยั   เจรญิสขุ อ. พิไลลกัาณ ์  ค  ปมะระ



อาจารยท่ี์ปรึกษา  ม.1/3

อ. สิีธิญป ศรจีนัีรแ์กว้ อ. กมณรตัน ์  นีีสินีรพัย์



อาจารยท่ี์ปรึกษา  ม.1/4

อ. กรรณิกป   เงินบตุรโคตร อ. ไอฟป้   ตรุาสปรี



การจัดห้องเรียน

1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 
1 2 3 4 ……...

- แยกห้องเรียน และดูความเหมาะสมของจ านวน นร. ชาย/หญิง



การจดัหอ้งเรียน ม.2 และ ม.3

ค านวณจากคะแนนเฉลีย่สะสมในปีการศึกษาน้ันๆ

- จัดห้องเรียน ม. 2 จะดูคะแนนเฉลีย่เฉพาะ ม. 1 ทั้งปี

- จัดห้องเรียน ม. 3 จะดูคะแนนเฉลีย่เฉพาะ ม. 2 ทั้งปี



การจัดห้องเรียน
2 3 4  2 3 4  2 3 4  
2 3 4  2 3 4  2 3 4  
2 3 4 ……

- แยกห้องเรียน และดูความเหมาะสม
ของจ านวน นร. ชาย/หญิง

☺ คดันักเรียน
ทีม่ผีลการเรียนดี 
อยู่ห้อง ม. 2/1 และ 3/1 (ห้องละ 
45 คน)



กปรขอเอกสปรฝ่ปยวิชปกปร

เอกสปรฝ่ปยวิชปกปร คือ 

ีพ.1 

ีพ.7



ปพ.   ย่อมาจาก  เอกสารประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน

ปพ. 1 คอื ระเบยีบแสดงผลการเรียน 
ใชส้มคัรเรยีนตอ่ ี ปงปน 
ใหเ้ม่ือจบแตล่ะช่วงชัน้

ปพ. 7 คอื ใบรับรองผลการศกึษา 
ใชร้บัรองกปรเี็นนกัเรยีน เี็นหลกัฐปนชั่วครป่ว แีน ีพ.1  

มีระยะเวลป 4 เดือน
ใหเ้ม่ือ นกัเรยีนตอ้งกปรใชเ้ี็นหลกัฐปนในกปรตดิตอ่กบั

หน่วยงปนอ่ืนๆ 



ขัน้ตอนกปรขอเอกสปร
ฝ่ปยวิชปกปร ีพ.1   ีพ.7

1. กรอกใบค ปรอ้งี่ี หอ้งวิชปกปร อปคปร 1 ชัน้ 2

2. เตรยีมรูีถ่ปย 1.5 นิว้ 

3. รบัเอกสปรี่ีหอ้งฝ่ปยวิชปกปร 
เอกสปรภปาปไียรบั 3 วนัี ปกปร
เอกสปรภปาปองักฤารบั 5 วนัี ปกปร



งานหลกัสูตร
Intensive English Program

นักเรียน ม.1 – ม.3 
เรียนภาษาอังกฤษ สัปดาหล์ะ 8 คาบ



โปรแกรม  Intensive  English Program 

วิชป จ ปนวนคปบ/สัี ดปห์ อปจปรยผ์ูส้อน

ภปาปองักฤา 1 5 Native English Speaker

ภปาปองักฤาเพิ่มเติม 1 1 Non-Native English 
Speaker (Thai teacher)

ภปาปองักฤา (สรุี) 1 Non-Native English 
Speaker (Thai teacher)

ภปาปองักฤาเพ่ือกปรฟังและพดู 1 Non-Native English 
Speaker (Philippines)



ก ปหนดเวลป 
เีิด – ีิด ภปคเรยีน



ภาคเรียนที่ 1/2563

เปิด 1 กรกฎาคม 2563

ปิด  21 ตุลาคม  2563



เกณฑก์ปรีระเมินผลกปรเรยีน

1. ีระเมินผลกปรเรยีน 8 กลุม่สประกปรเรยีนรู ้
2. ีระเมินผลกิจกรรมพฒันปผูเ้รยีน (แนะแนว ชมุนมุ ลกูเสือ-เนตร
นปร ีกิจกรรมสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม และกิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สปธปรณะีระโยชน)์
3. ีระเมินคณุลกัาณะอนัพงึีระสงค์
4. ีระเมินกปรอ่ปน คิด วิเครปะห ์และเขียนสื่อควปม



เกณฑก์ารประเมินผลการเรียน

คะแนน  80-100 ขึน้ไป  ไดร้ะดับผลการเรียน  4

คะแนน  75-79   ขึน้ไป  ไดร้ะดับผลการเรียน  3.5

คะแนน  70-74   ขึน้ไป  ไดร้ะดับผลการเรียน  3

คะแนน  65-69   ขึน้ไป  ไดร้ะดับผลการเรียน  3.5

คะแนน  60-64   ขึน้ไป ไดร้ะดับผลการเรียน  2

คะแนน  55-59   ขึน้ไป ไดร้ะดับผลการเรียน  1.5

คะแนน  50-54   ขึน้ไป ไดร้ะดับผลการเรียน  1

คะแนนต ่ากว่า 50 คะแนน ไดร้ะดับผลการเรียน  0



ผลกปรเรยีน 0 ร มส มผ

ผลกปรเรยีน 0 ร มส มผ
1. ติดตอ่ฝ่ปยวิชปกปรเพื่อลงีะเบียนซอ่ม และรบัเอกสปร       
กปรซอ่ม 
2. ติดตอ่อปจปรยผ์ูส้อนเพ่ือของปนซอ่ม พรอ้มย่ืนเอกสปรกปรซอ่ม
3. อปจปรยผ์ูส้อนสง่ผลกปรเรยีนใหม่ี่ีฝ่ปยวิชปกปร
4. อปจปรยผ์ูส้อนแจง้นกัเรยีนพรอ้มเอกสปรกปรแกไ้ขผลกปรเรยีนใหก้บันกัเรียน
5. ฝ่ปยวิชปกปรด ปเนินกปรแกไ้ขผลกปรเรยีนและแจง้ผลใหก้บันกัเรยีน



ขอ้ควรระวงัตอ่กปรเรยีน

1) ี่ีไดผ้ลกปรเรยีนเฉลี่ยในแตล่ะีีกปรศกึาปไมถ่ึง 1.00 และมีแนวโนม้วป่
จะเี็นีัญหปตอ่กปรเรยีนในระดบัีี่สงูขึน้  
2) นกัเรยีนี่ีมีผลกปรเรยีน 0 ร มส เกนิกว่าคร่ึงของวชิาทีเ่รียนและ
คณะกรรมกปรพิจปรณปแลว้เห็นวป่มีพฤติกรรมกปรเรยีนไมเ่หมปะสม จะตอ้ง
เรยีนซ ป้ชัน้



หอ้งเรียน คะแนนเฉลี่ย
5 เทอม

คะแนนแยกแผน
5 เทอม

ม. 4/1
(วิทย์ – คณิต)

2.75 3.25
คณิต - วิีย์

ม. 4/2
(คณิต - อังกฤษ)

2.25 2.75
คณิต - องักฤา

ม. 4/3
(อังกฤษ – จนี/ ญ่ีปุ่น)

2.00 2.50
องักฤา – ไีย

เกณฑก์ปรคดัเลือก ศกึาปตอ่ ม.4
ีระเภี 1เรยีนดี ีระพฤติดี (หนป้ 39)



ประเภท 2  ช่วยเหลือกจิกรรมและสร้างช่ือเสียงให้
โรงเรียน

นร. ี่ีจะสมคัรตอ้งมีผลกปรเรยีนเฉลี่ยสะสม    5 ภปคเรยีน ไมน่อ้ยกวป่ 2.00
(คะแนนเฉลี่ยสะสม ม. 1 - 2 และ ม. 3 เีอมแรก)
คะแนนเฉลี่ยแตล่ะแผนกปรเรยีนไมน่อ้ยกวป่ 2.00 สปมปรถเขป้เรยีน 
เฉพปะ ม. 4/2 และ ม. 4/3



ีระเภี 1
ใชผ้ลกปรเรียน

ีระเภี 2 โควตป้
ช่วยเหลือกิจกรรม และสรป้งช่ือเสียง

เกรดเฉล่ีย 5 ภปคเรยีนตปม
แผนกปรเรียนี่ีก ปหนด

เกรดเฉล่ีย 5 ภปคเรยีน ไม่
นอ้ยกวป่ 2.00

ม. 4

เกรดเฉลี่ยแยกตปมแผนกปร
เรยีนี่ีเขป้

เกรดเฉลี่ยแยกตปมแผนไม่
ต  ่ปกวป่ 2.00
ม.4/2  ม.4/3



วยัรุ่น 
(Adolescence)

วยัรุน่ตอนตน้
11 - 14

วยัรุน่ตอนกลปง
14 - 17

วยัรุน่ตอนีลปย
17 - 20 G.Stanly Hall

ร่างกาย
สรีรวทิยา
ปัญญา

ปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลีย่นแปลงใหม่

การเข้าสู่ความ
เป็นผู้ใหญ่



แนวทางการพฒันาทางการศึกษาของโรงเรียน

คิด พดู ี ป
สง่ผล สง่ผล

เีลี่ยน
Learning 
by doing



ขอ้คิดควปมส ปเรจ็ีปงกปรศกึาป

PM

P = Patience

M = Management

Obstacle
Lazy

Time



การดูแลพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 
ส าหรับผูป้กครอง
1. สอบถปมและสงัเกตีัญหปกปรเรยีนของนกัเรยีน
2. ถป้พบีัญหป ใหผู้้ี กครองติดตอ่ อปจปรย์ี ี่ีรกึาป และอปจปรย์ี ี่ีรกึาป
ีระสปนงปนกบัอปจปรย์ี ระจ ปวิชป หรอืติดตอ่โดยตรงกบัฝ่ปยวิชปกปร
3. ควรเขป้รว่มกปรีระชมุเรือ่งกปรแจง้ผลกปรเรยีนของนกัเรยีนไดแ้ก่

(1) กปรแจง้ผลกปรเรยีนกลปงภปค
(2) กปรแจง้ผลกปรเรยีนีลปยภปค



เรือ่งแจง้ให้ี รปบ

นกัเรยีนี่ีจะเรยีนเสรมิพิเศาวนัเสปรใ์นวิชปสปมญั( 5 กลุม่
สประกปรเรยีนรู)้ และวิชปพิเศาใหม้ปติดตอ่ีี่หอ้งวิชปกปรตัง้แตว่นันี ้
เี็นตน้ไี



ควปมส ปเรจ็
ดป้นวิชปกปรของโรงเรยีน



คะแนนเฉลี่ย O-NET 
โรงเรยีนมธัยมสปธิตวดัพระศรมีหปธปต ุมหปวิียปลยัรปชภฏัพระนคร ีี

กปรศกึาป 2562
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โรงเรยีน จวัหวดั ีระเีศ
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โรงเรียน จัวหวัด ประเทศ



% กปรสอบเขป้มหปวิียปลยั

คณิต - วิีย ์(6/1) 100

คณิต - องักฤา (6/2) 95

องักฤา - จีน/ญ่ีีุ่ น (6/3) 90.7

คป่เฉลี่ย 95.2

100

95

90.7

95.2

ผลการสอบ TCAS ม.6 ปีการศึกษา 2562



เบอรต์ิดตอ่ 

ดร.ชยัเดช  นปคสะอปด
รองผูอ้  ปนวยกปรฝ่ปยวิชปกปร

Tel: 084 000 7861
Id line: chaidej



บป้นแหง่ควปมสขุ
Home of Happiness


