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ีรัชญา
โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร

สรา้งเดก็ดี

มีปัญญา

ทรงคณุคา่ ตอ่สงัคม



วิสยัทศัน์

โรงเรยีนมธัยมสาธิตวดัพระศรมีหาธาต ุมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
เป็นโรงเรยีนโครงการพิเศษมุ่งเสรมิสรา้งนกัเรยีนใหมี้คณุธรรม
ความสามารถทางวิชาการ กา้วทนัเทคโนโลยีและเป็นแหลง่วิจยั 
มุ่งสูก่ารศกึษามาตรฐานสากล



อาจารยท์ีป่รึกษา 
มัธยมศึกษาปีที ่4
ปีการศึกษา 2563



อาจารยท่ี์ีรึกาา  ม.4/1

อ.ดร. ชยัเดช  นาคสะอาด อ. Rudyl Pareja
Besana



อาจารยท่ี์ีรึกาา  ม.4/2

อ. ประเวศ  ลาวณัยศ์ิริ



อาจารยท่ี์ีรึกาา  ม.4/3

อ.อารรีตัน ์ แสนค า



แผนการเรยีน

ม. 4/1
(แผนการเรียนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร)์

ม. 4/2
(แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร)์

ม. 4/3
(แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น/ ภาษาอังกฤษ-ภาษาจนี)



การขอเอกสารฝ่ายวิชาการ

เอกสารฝ่ายวิชาการ คือ 
ปพ.1 

ปพ.7



ปพ.  คอื  เอกสารประเมนิผลตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ปพ. 1 คือ ระเบยีบแสดงผลการเรียน 
ใชส้มคัรเรยีนตอ่ ท างาน 
ใหเ้ม่ือจบแตล่ะชว่งชัน้

ปพ. 7 คือ ใบรับรองผลการศึกษา 
ใชร้บัรองการเป็นนกัเรยีน เป็นหลกัฐานชั่วครา่ว แทน ปพ.1  มีระยะเวลา 4 เดือน
ใหเ้ม่ือ นกัเรยีนตอ้งการใชเ้ป็นหลกัฐานในการตดิตอ่กบัหนว่ยงานอ่ืนๆ



ขัน้ตอนการขอเอกสาร
ฝ่ายวิชาการ
ปพ.1   ปพ.7

1. กรอกใบค ารอ้งท่ี หอ้งวิชาการ อาคาร 1 ชัน้ 2

2. เตรยีมรูปถ่าย 1.5 นิว้ 

3. รบัเอกสารท่ีหอ้งฝ่ายวิชาการ 
เอกสารภาษาไทยรบั 3 วนัท าการ
เอกสารภาษาองักฤษรบั 5 วนัท าการ



แผนการเรยีน คณิตศาสตร-์วิทยาศาสตร์

กลุม่สาระการเรียนรู ้ จ  านวนวิชา ช่ือวิชา

คณิตศาสตร์ 2 (5 คาบ/สปัดาห)์ 1. คณิตศาสตร์ 1
2. คณิตศาสตรเ์พิ่มเตมิ 1

วิทยาศาสตร์ 6 (16 คาบ/สปัดาห)์ 1. วิทยาศาสตร ์1
2. การออกแบบและเทคโนโลยี 1
3. ฟิสิกส ์1
4. เคมี 1
5. ชีววิทยา 1
6. โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ 1



แผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาาาองักฤา
กลุม่สาระการเรยีนรู ้ จ  านวนวิชา ช่ือวิชา

คณิตศาสตร์ 2 (5 คาบ/ สปัดาห)์ 1. คณิตศาสตร ์1
2. คณิตศาสตรเ์พิ่มเตมิ 1

ภาษาตา่งประเทศ 4 ( 8 คาบ/สปัดาห)์ 1. ภาษาองักฤษ 1
2. การอ่านภาษาองักฤษเพื่อการ

วิเคราะห ์1
3. หลกัการเขียนภาษาองักฤษ

พืน้ฐาน 1
4. ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1



แผนการเรียน ภาาาองักฤา – จีน/ญ่ีีุ่น
กลุม่สาระการเรยีนรู ้ จ  านวนวิชา ช่ือวิชา

ภาษาตา่งประเทศ (องักฤษ) 3 (6 คาบ/สปัดาห)์ 1. ภาษาองักฤษ 1
2. การอา่นภาษาองักฤษเพ่ือการ

วิเคราะห ์1
3. หลกัการเขียนภาษาองักฤษ

พืน้ฐาน 1

ภาษาตา่งประเทศ
(จีน/ญ่ีปุ่ น)

1  (6 คาบ/สปัดาห)์ ภาษาญ่ีปุ่ น 1/ภาษาจีน 1



ก าหนดเวลา เปิด – ปิด ภาคเรยีน



ภาคเรียนที่ 1/2563

เปิด 1 กรกฎาคม 2563

ปิด  21 ตุลาคม  2563



ขอ้ควรระวงัต่อการเรียน

นกัเรยีนท่ีไดผ้ลการเรยีนเฉลี่ยในแตล่ะปีการศกึษาไมถ่ึง 1.00 และมีแนวโนม้
วา่จะเป็นปัญหาตอ่การเรยีนในระดบัที่สงูขึน้  

หรอื 
นกัเรยีนท่ีมีผลการเรยีน 0 ร มส เกินกวา่ครึง่ของวิชาท่ีเรยีนและ
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่มีพฤติกรรมการเรยีนไมเ่หมาะสม   
จะตอ้งเรยีนซ า้ชัน้



กลุ่มงานบริการวชิาการของโรงเรียนส าหรับมธัยมศึกาาตอนีลาย

1. มีการจดัสอนเสรมิเพื่อพฒันาคะแนน 
O-NET ใหก้บันกัเรยีนทกุรายวิชา

2.  โครงการแนะแนวเพ่ือการศกึษาตอ่ส าหรบั ม.ปลาย



วยัรุ่น 
(Adolescence)

วยัรุน่ตอนตน้
11 - 14

วยัรุน่ตอนกลาง
14 - 17

วยัรุน่ตอนปลาย
17 - 20 G.Stanly Hall

ร่างกาย
สรีรวทิยา
ปัญญา

ปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลีย่นแปลงใหม่

การเข้าสู่ความ
เป็นผู้ใหญ่



แนวทางการพฒันาทางการศึกาาของโรงเรียน

คิด พดู ท า
สง่ผล สง่ผล

เปลี่ยน
Learning 
by doing



ขอ้คิดความส าเรจ็ทางการศกึษา

PM

Patience

Management

Obstacle
Laziness

Time



การดแูลพฤติกรรมการเรยีนของนกัเรยีน 
ส  าหรบัผูป้กครอง

1. สอบถามและสงัเกตปัญหาการเรยีนของนกัเรยีน
2. ถา้พบปัญหา ใหผู้ป้กครองติดตอ่อาจารยท่ี์ปรกึษาทนัที และอาจารยท่ี์
ปรกึษาประสานงานกบัอาจารยป์ระจ าวิชา หรอืแจง้กบัฝ่ายวิชาการโดยตรง
3. ควรเขา้รว่มการประชมุเรือ่งวิชาการของโรงเรยีน ไดแ้ก่

(1) การแจง้ผลการเรยีนกลางภาค
(2) การแจง้ผลการเรยีนปลายภาค



ความส าเรจ็ของโรงเรยีน
ดา้นวิชาการ
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

O-NET 2562 M.3

โรงเรยีน จวัหวดั ประเทศ
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โรงเรียน จัวหวัด ประเทศ



% การสอบเขา้มหาวิทยาลยั

คณิต - วิทย ์(6/1) 100

คณิต - องักฤษ (6/2) 95

องักฤษ - จีน/ญ่ีปุ่ น (6/3) 90.7

คา่เฉลี่ย 95.2

100

95

90.7

95.2

ผลการสอบ TCAS ม.6 ปีการศึกษา 2562



เบอรต์ิดตอ่ 
ดร.ชยัเดช  นาคสะอาด

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ

Tel: 084 000 7861
Id line: chaidej



บา้นแหง่ความสขุ
Home of Happiness


