
วนัพฤหัสบดีท ี 3 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมโรงเรียนธีรธาดา พษิณุโลก



ตราสญัลกัษณป์ระจําโรงเรยีน



ปรัชญาของโรงเรียน

1. ตองมีความเชื่อและศรัทธาในศาสนาของตน

2. ตองมีความรักเพื่อนบานเหมอืนรักตนเอง

3. ตองมีปญญาเยี่ยงนักปราชญ ตองศกึษาเรียนรูตลอดชีวิต

4. ตองมีความเขาใจในสมดุลแหงชีวิตและสิ่งแวดลอม



บกุเบิก  บากบั่น  และสรรสราง



รักษาเอกลักษณความเปนไทย

มุงกาวไกล รูทนัโลก



วิสัยทัศน (Vision)

ธีรธาดา เพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา สูสากล

พันธกิจ (Mission)

สรรสรางบคุลากร บรรยากาศและสิ่งแวดลอม

เพื่อเอื้อประโยชนตอการเรียนรู



สีประจําโรงเรียน

สีน้ําเงิน – เหลือง (กาญจนาภิเษก )

ตัวยอของโรงเรียน





โครงสรา้งการบริหาร  โรงเรียนธีรธาดา  พิษณุโลก

รอง ผอ.ฝ่ายปกครอง/กิจกรรมรอง ผอ.ฝ่ายอาคารสถานที

ผูร้บัใบอนุญาต

คณะกรรมการบริหารภายใน

รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ

คณะกรรมการสถานศึกษา

ธุรการ

การเงิน/บญัชี

งานทะเบียน

งานบุคลากร/ฝึกอบรม

งานหลกัสูตร

งานการเรียนการสอน

งานนิเทศการสอน

งานวดั/ประเมินผล

งานหอ้งสมุด

งานแนะแนว

งานผลิตสือการสอน

งานส่งเสริมความสามารถทาง

วิชาการ

งานสารสนเทศ

งานยานพาหนะ

งานประชาสมัพนัธ์

งานบุคลากร

งานปกครอง

งานสภานักเรียน

งานปลกูฝังระเบียบวินัยคุณธรรมและ

จริยธรรม

งานรณรงคร์กัษาความสะอาด

งานศาสนกิจ    

งานพยาบาล

งานสมัพนัธช์ุมชน

งานกิจการนักเรียน

กิจกรรมทุกประเภท

งานอาคารสถานที/สิงแวดลอ้ม

งานโภชนาการ

งานสวสัดิภาพ/ความปลอดภยั

งานนักการ/ยาม/ภารโรง

งานรกัษาและซ่อมบาํรุงอุปกรณ์

งานแสงเสียงและโสตทศันูปกรณ์

ผูอ้าํนวยการ/ผูจ้ดัการ

นายสมชาย  สนัติภาดา



วท.บ.วิทยาศาสตรท์วัไป จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั

ประสบการณ์ :  ผูบ้ริหารระดบัอนุบาล – มธัยมปลาย ,    

อาชีวศึกษา ทงัในและนอกระบบกว่า 50 ปี

นายสมชาย  สนัติภาดา

ผูก้่อตงั  ผูร้บัใบอนุญาต

โรงเรียนธีรธาดา  พิษณุโลก



นางวลัลา สนัติภาดา

ผูร้ว่มก่อตงัและกรรมการ

โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก

ประสบการณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนตงัแต่ระดบั Nursery – มธัยม

และการบริหารโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์

ประเภทนอกระบบกวา่ 40 ปี

บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การเงิน)

คม. บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณฯ์

Cert. of School Management held at University College London



นางสาวภาณุมาษ  โพธิทอง

ผู้ร่วมก่อตงัฯ และ

รองผู้อาํนวยการฝ่ายบริหาร - แผนกอนุบาล     

ประสบการณ์การสอนกว่า 30 ปี



นางสุดารัตน์  พลอยระย้า
รองผู้อํานวยการฝ่ายวชิาการ

ประสบการณ์สอนกว่า 25 ปี



นางภัทนิกุล  แก้วมรกต
รองผู้อํานวยการฝ่ายปกครองฯ

ประสบการณ์สอนกว่า 25 ปี



นายพยงุศกัดิ  เพชรจินดา

กรรมการบรหิารภายในฝ่ายอาคารสถานที



นางสาวสดุารตัน ์ จนัทรห์า

กรรมการบริหารภายในฝ่ายกิจกรรม



นางรุ่งนภา  พฤกษาศิลป์

กรรมการบริหารภายใน ฝ่ายการเงิน



Ms. Adelaida Tabbu Velasco
Head of English Studies



กรรมการทีปรึกษา 

ด้านอนุบาล และ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

MSc. Education and Training 

Management with DISTINCTION, 

University of Portsmouth.

นางสาววชิญา สันติภาดา  



กรรมการทีปรึกษา 

กลุ่มสาระวิทย์ – คณิต – เทคโนโลยี

ป.ตรี : คณะวทิยาศาสตร์  จุฬาฯ

MSc. Management 
of Information Technology 

with DISTINCTION, 
University of Nottingham

นายสาวิตร  สันติภาดา  



กรรมการทีปรึกษา 

กลุ่มสาระวิทย์ – คณิต – เทคโนโลยี

ป.ตรี :วิศวกรรมศาสตร  จุฬาฯ
MSc. Energy 

with DISTINCTION, 
Heriot Watt University, 

Edinburgh.

นายสิทธา  สันติภาดา  





โดย นางสุดารัตน์  พลอยระย้า

รองผู้อํานวยการฝ่ายวชิาการ

***



นโยบาย (POLICY)

� ระดบัอนุบาล เปนการเตรียมความพรอมใหกับเด็กทั้ง 4 ดาน 

   ดานที่ 1 ดานรางกาย ดานที่ 2 ดานอารมณ-จิตใจ

   ดานที่ 3 ดานสังคม ดานที่ 4 ดานสติปญญา



โดย นางสาววิชญา  สันติภาดา 

นางสาวภาณมุาษ   โพธิ์ทอง



แนวคิด BRAIN BASED LEARNING



หน้าต่างแห่งโอกาส (WINDOW IS CHANCE)

วยัทารก 0-2 ปี ปฐมวัย 3-5 ปี วยัเรียน 6-12
วยัรุ่น/เยาวชน 

13-20/25 ปี

ปัญญา

ภายนอก
(ความรู้

ความสามารถ)

การใช้

กล้ามเนือ

มัดใหญ่

ประสาท

รับรู้พืนฐาน

การใช้

กล้ามเนือ

มัดเลก็ 

ภาษา 

จินตนาการ

คณิตศาสตร์

การใช้เหตุผล 

ดนตรี

และศิลปะ

ทักษะวิชาการ

วิชาชีพ

สังคม

ปัญญาภายใน

คุณลกัษณะ

ความผูกพัน

และ

ไว้วางใจ

การควบคุม

อารมณ์การรู้

ประหยดั

มีวินัย ใฝ่รู้

อตัลกัษณ์

ทางเพศ

อตัลกัษณ์

ทางสังคม



คณุลกัษณะของเด็กและเยาวชนไทย : เป้าหมายในยุทธศาสตร ์

วยัอนุบาล

วยัเรียน

รูถู้กผิด

ควบคุมอารมณ์

ประหยดั

มีวินัย

ใฝ่รู ้

อตัลกัษณท์างเพศ

อตัลกัษณท์างสงัคม
วยัรุ่น



เลียงลกูใหด้ีและฉลาด

ดว้ย

SMART CONCEPT
และพญ.อุมาพร  ตรังคสมบตัิ 



S = Smile.       

           ยิ้มแยมแจมใส
M = Management 

           จัดการใหลูกเปนคนดี
A = Attitude   

           สรางทัศนคติเชิงบวก มองทุกอยางดานบวก
R = Realize   

           ตระหนักรู...รกั เขาใจ
T = Test             

           ทดสอบประเมินลูกตามวัย



12 วิธีทําลาย ...ชวีิตลกูดวยมือของทาน...
http://love.spokedark.tv/2014/03/12/11-ways-to-destroy-
your-kids/#.Vx2TVfl97IU

ชีวิตเปนของลูก...

ความฝนเปนของลูก...

มิใชของเรา..

โดย ครูนพพร   อินสว่าง...

ร.ต.อ.นนทกร  เตียวตระกลู  



“...ลกูผ่านมาทางเรา    แต่เรามิใช่เจ้าของ

เขาก็มีชีวติของเขา   เรามีหน้าทเีลยีงด ูอุ้มชู

ให้เขาได้เติบโต   อย่างมีคณุภาพให้เขาสามารถ          

ดูแลตนเอง และครอบครัวในอนาคตได้..........”



  
บทความทีควรติดตาม

BasicSkillToy



https://m.facebook.com/basicskillth/photos/p.1276691
462451406/1276691462451406/?type=3&theater



https://m.facebook.com/basicskillth/photos/p.1278488
262271726/1278488262271726/?type=3&theater



https://today.line.me/TH/article/7329ab000d512dd0
537a955d6a79b454472dcafeaed35ab87ab3585962de
4e2d?openExternalBrowser=1



นโยบาย (POLICY)

� ชวงชั้นที่ 1  (ป.1 – 3)  

 3 กลุมสาระ: ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร 

5 กลุมสาระ: บรูณาการเขาสู วิชาหลัก/ปฎิบัติจริง 



นโยบาย (POLICY)

�ชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – 6)

4 กลุมสาระ: ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
4 กลุมสาระ: บูรณาการเขาสูวิชาหลัก/ปฎิบัติจริง



นโยบาย (POLICY)

�ชวงชั้นที่ 3  (ม.1 - 3)

5 กลุมสาระ: ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
สังคมฯ

3 กลุมสาระ: บรูณาการ และประเมินตามสภาพจริง



นโยบาย (POLICY)

� การเรยีนพิเศษนอกเวลา : วิชาการ
เฉพาะผูที่มีความจําเปน  (ไมสามารถหยดุยาวได)

หรือนักเรียนที่ประสงคจะเรียนตอระบบนานาชาติ

� การเรยีนพิเศษนอกเวลา : วิชาอาภรณประดับกาย
     - The Power of Arts วันเสาร-อาทิตยและหลังเลิก

เรียนตอนเย็น ติดตอไดที่เคานเตอรประชาสัมพันธ



การได้รับการยอมรับ

และการแต่งตงัอย่างเป็นทางการ

ภายในประเทศ

• ไดร้ับแต่งตงัเป็นศูนยพ์ฒันาอจัฉริยภาพ

    ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดบั  

    ประถมศึกษา ของ สถาบันส่งเสริมการสอน

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.)   

* * เป็น  1 ใน 12  โรงเรียนทวัประเทศทีได้รับแต่งตงั * *



ภายในประเทศ

• ได้รับการคดัเลือกเป็นศูนย์พฒันาครูผู้สอน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

ของ สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การได้รับการยอมรับ

และการแต่งตงัอย่างเป็นทางการ



การได้รับการยอมรับ

และการแต่งตงัอย่างเป็นทางการ

ปีการศึกษา 2560 ถงึ 2562



เมอืโลกเปลียน  เราต้องปรับ















สาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)

http://www.onesqa.or.th



• KING’S SCHOOL, ELY-CAMBRIDGE
• SAINT MICHAEL’S COLLEGE
• COLCHESTER SCHOOL OF 
ENGLISH
• Cambridge Regional College (CRC)
• PortsmouthEnglish Language 
School

เป็นตวัแทนสถาบนัการศึกษา

ในต่างประเทศ

ประเทศสหราชอาณาจักร – GREAT BRITAIN



ประเทศสิงคโปร์

•ZESPRION LANGUAGE CENTRE

•ST. FRANCIS METHODIST SCHOOL 



ประเทศจีน

- Guangxi Overseas Chinese School

- Shiji Jinyuan School Attached To 
Yunnan Normal University



5 Award Winning High School
•Botany Downs Secondary College

•Kerikeri High School

•Mt Maunganui College

•Wellington High School

•Pompalier Catholic College

ประเทศนิวซีแลนด์ : New Zealand



โดย นางภัทนิกุล   แกวมรกต
รองผู้อํานวยการฝ่ายปกครองฯ



ขอความร่วมมือผู้ปกครองขอความร่วมมือผู้ปกครอง



กรณุาชาํระตามกาํหนดเวลา เพอืให้สามารถวางแผนการเงินได้
ขอยกเลิกการผอ่นผนั  ค่าธรรมเนียมทกุประเภท

• นักเรียนชันอนุบาล 1, ประถมศึกษาปีที 1, 

มัธยมศึกษาปีที 1   ชําระภายใน 9  มกราคม ของทุกปี

• นักเรียนใหม่ เข้าระหว่างชัน ชําระในวันมอบตวั

• นักเรียนเก่าชันอืน ๆ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกมุภาพนัธ์



• นักเรียนทกุระดับ ชําระ 22 – 30 กันยายน

กรณีเลยกําหนดชําระ  ถือวาสละสิทธิ์ 

โรงเรยีนฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการรับนักเรียนใหมแทน 



วิธีการชําระ

• ชําระผานธนาคาร แลวนําใบ Pay in มายื่นเพื่อรับ

ใบเสร็จรับเงินที่ฝายการเงินของโรงเรียน 

• การโอนผานมือถือขออนุญาตตรวจสอบกอนออก

ใบเสร็จ   

         
Line ID : teeratada_school
หรือ Fax : 0-5598-7058 



-สือผ่าน สมดุสือ : อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห/์ครงั

-โทรศพัท ์: ติดต่อผา่นเบอรโ์รงเรยีนเท่านนั

-กรณีทีผ ูป้กครองตอ้งการพบปะพดูคยุอยา่งเป็นทางการ 

/ ไม่เป็นทางการ : กรณุาติดต่อทีเคานเ์ตอร์

ประชาสมัพนัธ์



เดือนละ 1 ครงั / ส่งเขา้อีเมลล์



ไมมีพฤติกรรมกาวราว  ปวนหองเรียน  

ลักขโมย  ทะเลาะวิวาท 

สามารถปฏิบัติตามกติกาของโรงเรียนฯได

ผูปกครองใหความรวมมือในการพัฒนาเด็ก

กรณไีมมั่นใจวาจะตอหรือไม  ไมตองชําระ
คาธรรมเนียมการเรียน  



- ภายในโรงเรียน

October Camp / Pre Summer / Summer Camp

- ค่ายต่างประเทศ  

ประเทศจีน: ต.ค. (นักเรียนโปรแกรม JET)

ประเทศองักฤษ  ออสเตรเลยี และนิวซีแลนด์: มี.ค. - เม.ย.

- โครงการเชือมโยง สสวท. ส่งต่อค่าย SEAMEO 

(ป.5 – ม.1 และเป็นนักเรียนทปีระสงค์จะเรียนต่อ)

โครงการพเิศษช่วงปิดภาคเรยีน



การเตรียมพนืฐานภาษาอังกฤษเพอืศึกษาต่อ
โรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์  คอลเลจ ประเทศไทย

¾  การจองคอรสเรียนสวนตัว กับครตูางชาติ 

ไมเกิน 4 คน ตอ Class 

¾  การจองคอรสเรยีนตางประเทศชวงปดภาคเรียน  

Pre-Sessional Course  ณ ประเทศอังกฤษหรือนิวซีแลนด



  ª�พาสปอร์ต (ใหจ้ดัทาํตงัแต่ตน้ปี) 

  ª�บตัรประจาํตวัประชาชน

ª�กรณมีคีวามซบัซอ้นของครอบครัว

(ผู้ปกครองและนักเรียนรู้สถานะและแจ้งล่วงหน้า)





การขอหนงัสอืรบัรอง

"กรณขีอเป็นภาษาองักฤษเพอืขอ Visa 

ใหส้ะกดชือตาม Passport



การมอบตวั แจง้ยา้ยและลาออก

"ตอ้งเป็นบดิา-มารดา  หรอืผูป้กครองทมีี

หลกัฐานการไดร้บัมอบอาํนาจเท่านนั



การมอบตวั แจง้ยา้ยและลาออก

"แจง้ไม่เกิน 19 มกราคมของทุกปี

"กรอกคาํรอ้งฯ ทแีผนกทะเบยีน 

"กรณทีีมาขอหนงัสอืรบัรอง เพอืไป

สอบหรอืเขา้สถาบนัอนื ตอ้งยนืใบลาออก

แนบดว้ย





เว็บไซตโ์รงเรียน 

WWW.TEERATADA.AC.TH
E-MAIL : TEERATADA06@GMAIL.COM

LINE ID : TEERATADA_SCHOOL

กรณี กล ุม่ SOCIAL NETWORK ของหอ้งเรียนจะ

เป็นโทรศพัทส์่วนตวัของคร ู(ขอเวลาเป็นส่วนตวัดว้ย)



E-mail: teeratada06@gmail.com

เบอรโ์ทร. : 098-7501140

Line ID : teeratada_school




