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สวนนํา 

(PREAMBLE) 

 

ปฏิญญาฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบดําเนินการของ

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเปนหนวยงานเทยีบเทา

ภาควิชา โดยมีจุดมุงหมายทีจ่ะใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอก

หนวยงานเขาใจในบทบาท หนาที่ และภารกิจอันจะทําใหทุกภาค

สวนมุงปฏิบัติงานท่ีเกื้อกลูและสงเสริมงานของโรงเรียนมัธยมสาธิต

มหาวิทยาลยันเรศวร ใหเปนไปตามปฏญิญา อันจะนาํไปสูการ

พัฒนามหาวิทยาลยัที่สอดคลองกันในลักษณะบูรณาการโดยรวม

ตอไป 
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สวนที่ 1 

 

เปาหมาย 

(GOAL) 

เพื่อผลิตเยาวชนที่รอบรูตามแนวศลิปวิทยาศาสตร (Liberal 

arts education) และมีความถนัดทางวิทยาศาสตร ตลอดจนมี

ความสามารถทางภาษา มุงม่ันที่จะเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาท้ัง

ภายในและตางประเทศ  
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สวนที่ 2 

 

วัตถุประสงค 

(OBJECTIVES) 

1. เพื่อใหเยาวชนไดมีโอกาสฝกฝนตนเอง ใชชีวิตรวมกัน และสราง

องคความรูที่เช่ียวชาญทั้งดานศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

2. เพื่อใหเยาวชนสามารถนําความรูไปพัฒนาตนเอง เพื่อเปน

ประชาคมโลกที่มีคุณภาพ 
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สวนที่ 3 

 

คุณลักษณะที่พึงม ี

(CHARACTERISTICS) 

1. เปนโรงเรียนประจํา ที่มสีภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและเกื้อกลูตอ

การพัฒนารางกายและจิตใจ รวมทั้งการใชชีวิตรวมกันของ

นักเรียน 

2. มีระบบการรับเขาที่เปนมาตรฐานสากล 

3. มีอาคารเรียน หองปฏิบัติการและอุปกรณในการเรียนการสอนที่

ครบครันและทันสมัย 

4. มีอุปกรณที่ชวยสงเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตและสันทนาการ

ของเยาวชนที่สมบูรณ 

5. เปนสถาบนัที่โดดเดน  มีช่ือเสยีงเปนที่ยอมรับของสังคมในทุก

ดาน 

6. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมใหนักเรยีนมีโอกาสสรางโลก

ทัศนใหกวางไกล 

7. ไมใชระบบการใหทุนการศึกษา หรือการงดเวนคาเลาเรยีนแก

นักเรียนเปนวิธีการดึงดูดหรือใหรางวัลแกนักเรียนเรยีนดี แตใช

ระบบที่สรางความภาคภูมิใจใหแกนักเรียนเปนหลัก 

 

 

 



6 

สวนที่ 4 

 

ทรัพยากรที่ใชในการดาํเนินการ 

(INPUTS) 

1. บุคลากร(Man) 

ก. บุคลากรสายวิชาการ 

1. จํานวนผูสอนตองเปนไปตามเกณฑของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

2. คุณวุฒิของผูสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ตองไมต่ํากวาระดับปริญญาโท 

3. ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

4. มีคุณวุฒิตรงตามรายวิชาทีส่อน 

5. ตองมีระบบการพัฒนาความรูของผูสอนอยางตอเนื่อง 

6. ผูสอนตองทําวิจยัในชั้นเรยีนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

ข. บุคลากรสายสนับสนุน 

1. ตองจัดบุคลากรสายสนับสนุนใหมีจํานวนเพียงพอ

และเหมาะสม สําหรับกิจกรรมในหลักสูตรและ

กิจกรรมนอกหลักสูตร 

2. มีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนเพยีงพอและ

เหมาะสม สําหรับการบริหารจัดการหอพกัและ

สวัสดิการตางๆ  
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2. ผูเรียน(Learner) 

ก. การรับนักเรียนเขาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

1. ใหแบงออกเปน 2 กลุม  

1.1 ใชวิธีรับตรง  โดยการสอบแขงขัน 

1.2 โดยใชสิทธิความเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย

ของบุคลากรที่ ปฏิบั ติ งานในมหาวิทยาลั ย

นเรศวร และในสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย  

(ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม)แตตองไมเกิน 25%  

ของจํานวนรับเขา ในกรณีที่มีจํานวนเกินกวา

กําหนด ใหดําเนินการสอบแขงขัน เพื่อคัดเลือก

ใหไดจํานวน 25%   

2. จํานวนรับตองไมเกิน 4 หองเรียน หองเรียนละไมเกิน 

40 คน 

3. การจัดสอบเขาเรียน ใหโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ แตงตั้ง

คณะกรรมการในการจัดทําขอสอบ ดําเนินการสอบ 

และวัดผลการสอบคัดเลือกใหไดมาตรฐานและเปน

ธรรม โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

ข. การรับนักเรียนเขาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

1. การรับนักเรียนเขาเรียน ใหใชวธิีการสอบแขงขันแต

เพียงวิธีเดียวใหประกาศรับไดไมเกินจํานวน 4 

หองเรียน หองเรียนละไมเกิน 40 คน ทั้งนี้ไมรวม 

นักเรียนจากโครงการพิเศษของ

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
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2. การจัดสอบแขงขัน ใหใชขอสอบที่มีมาตรฐานตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

ค. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ 

จะไมไดรับสิทธิในการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลยั

นเรศวรโดยอัตโนมัติ   แตตองผานกระบวนการ

สอบแขงขันตามระเบียบของมหาวิทยาลยั และตามเกณฑ

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

3. งบประมาณ (Money) 

ก. งบประมาณแผนดิน (เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป) 

ข. เงินนอกงบประมาณแผนดิน 

 

4. การจัดการ (Management) 

ก. จัดสภาพแวดลอม (Environment)ใหมีบรรยากาศที่

สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน 

ข. นักเรียนทุกคนตองเขาอยูในหอพักที่ทางโรงเรียนจัดให 

ตลอดระยะเวลาการศึกษา 
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สวนที่ 5 

 

กระบวนการดาํเนินงาน 

(PROCESS) 
1. หลักสูตร 

หลักสูตรตางๆ (Curriculum) มีเนื้อหาและองคความรู 

และกระบวนการเรียนการสอนที่เสริมสรางทักษะและสมรรถนะ

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

2. การเรียนการสอน 

ก. เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

ข. มีสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยและครบ

ครัน 

ค. มีกิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตร เนนการคิด

วิจารณญาณ  การคิดสรางสรรคและการคิดอยางมี

เหตุผลของนักเรียน 

ง. เนนสงเสริมทักษะทางดานภาษาและวิทยาศาสตร 

(Language and Scientific skills)  
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สวนที่ 6 

 

ผลลัพธ 

(OUTCOMES) 

 
1. เยาวชนมีโลกทัศนกวางไกล (Global perspective) เปนที่

นิยมและยอมรับของสังคม 

2. นักเรียนมีศักยภาพในการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี

ชื่อเสียง  ทั้งในและตางประเทศ 
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บทเฉพาะกาล 

 

1. สิทธิของนัก เรียนที่ เขาศึกษาถึงปการศึกษา 2553 ใหคงสิทธิ ไว

ดังตอไปนี้ 

ก. การรับนักเรียนเขาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 ใหรับ

นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จบชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 มี GPA 2.25 และมีคะแนนเฉลี่ยของ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และสังคมศึกษา เทากับ 2.00  ไดเขาเรียนตอ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยอัตโนมัติ 

ข. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดสิทธิในการเขาศึกษา

ตอในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอัตโนมัติ สวนจะไดศึกษาใน

คณะใดนั้นอยูในดุลยพินิจของคณะวิชา 

ค. การจัดนักเรียนเขาอยูในหอพัก อนุโลมใหใชวิธีจัดโดยความ

สมัครใจของนักเรียน   และใหสิ้นสุดเม่ือการกอสรางหอพัก

สําเร็จโดยสมบูรณ 

2. ผูสอนที่ขาดประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จะตองดําเนินการใหไดมา 

ภายในป พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก 

 

ภารกิจหลักโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ตามมติสภามหาวิทยาลยันเรศวร 

(JOB DESCRIPTIONS) 
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชวงชั้นที่ 3(ม.1-ม.3) และชวงชั้น  ที่ 4 

(ม.4-ม.6) ท่ีเนนการพฒันาพื้นฐานทางดานวิชาการ  เรียนรูแบบ

ลึกและเขมขนในกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร ภูมิศาสตรและ

ประวัติศาสตร และจัดใหมีความสําคัญเทาเทียมกันในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต  โดยเนนกิจกรรมท่ีเปนสภาพวิถีชีวิตท่ีแทจริง  โดย

ผานกระบวนการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพล

ศึกษา ศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนและกิจกรรมแนะแนว  รวมทั้งสาระการเรียนรูศิลธรรม 

จริยธรรมและศาสนา 

2. จัดกิจกรรมการศึกษาใหสอดคลองและครอบคลุมภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลยันเรศวรทั้ง 4 ดาน คือ ดานการผลิตนักเรียนที่มี

ความเปนเลิศ ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ดานการบริการ

วิชาการชุมชน และดานการทํานุบํารุงศลิปวิฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

3. บริหารจัดการโดยยึดผลงานคือประสิทธิภาพของการเรียนรูของ

ผูเรียนเปนสําคัญ 

4. บริหารงานดวยหลกัธรรมาภิบาล 


