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๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนลาซาล   ตั้งอยูํเลขท่ี   ๗๕๒ ถนนลาซาล    แขวงบางนา  เขตบางนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๒๖๐ โทร ๐-๒๓๙๓-๓๕๑๐ , ๐-๒๓๙๓-๖๑๓๗  โทรสาร ๐-๒๗๔๘-๖๘๕๕        
E-mail address : Webmaster@lasalleschool.ac.th สังกัด ส านักบริหารงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษา
เอกชน เปิดท าการสอนตั้งแตํการศึกษาปฐมวัย ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๑.๒ ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนลาซาลเป็นโรงเรียนคาทอลิกของมูลนิธิลาซาล ได๎รับอนุญาตให๎จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๐๖ ในนามมูลนิธิคณะเซนต๑คาเบรียลแหํงประเทศไทย โดยมี นายชิน บุญยานันทน๑ เป็นผู๎รับใบอนุญาต 
ภราดาไมเคิล พิเอเลต๑ เป็นอธิการ นายยงยุทธ โชติรวี เป็นผู๎จัดการ และนายชิน ประกอบกิจ เป็นครูใหญํ 
 เริ่มแรกโรงเรียนลาซาล เปิดท าการสอน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย
ล๎วน ตั้งแตํชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งหมด ๓๔๒ คน ครู ๑๑ คน และคณะ
ภราดา ๔ ทําน มีอาคารเรียน ๑ หลัง เป็นอาคารตึก ๔ ชั้น 
 ป๓จจุบันโรงเรียนลาซาล เปิดท าการสอน ตั้งแตํการศึกษาปฐมวัย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผู๎บริหารครู
และบุคลากรทางศึกษา ๒๕๙ คน มีจ านวนนักเรียน ๕,๑๕๑ คน มีเนื้อที่ ๔๓ ไรํ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา ประกอบด๎วย
อาคาร ๕ ชั้น ๑ หลัง อาคาร ๔ ชั้น ๓ หลัง อาคาร ๓ ชั้น ๑ หลัง อาคารชั้นเดียว ๑ หลัง หอประชุมใหญํ ๑ หลัง สระ
วํายน้ า ๑ สระ และห๎องประกอบตําง ๆ เชํน ห๎องเรียน คอมพิวเตอร๑ ห๎องสมุด ห๎อง Sound lab และ ห๎องประชุม 
Kan Mini Hall 
 

แผนที่โรงเรียนลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสั ยทั ศน์    ปรัชญา   ค าขวัญ   อั ตลั กษณ์  เอกลั กษณ์ของสถานศึกษา   เป้ าหมาย   
พันธกิจและนโยบาย    ของโรงเรียน 

 
 



 
วิสัยทัศน์ 

เป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ มุํงสูํคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณธรรม พร๎อมน าระเบียบวินัย  
หํางไกลยาเสพติด รํวมคิดกับชุมชน อยูํบนพื้นฐานแหํงความพอเพียง 

 
ปรัชญา 

“คุณภาพของโรงเรียนขึ้นอยูํกับคุณภาพของครูและนักเรียนเป็นส าคัญ” 
 
 

ค าขวัญ 
“มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  กิจกรรมก๎าวหน๎า  รักษาคุณธรรม  มีจิตส านึกทางสังคม” 

 
 

อัตลักษณ์โรงเรียนลาซาล 
“ ใฝ่เรียนรู๎ คูํจิตส านึกทางสังคม ” 

 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนลาซาล 
เด็กมีสุนทรีย๑ทางด๎านศิลปะ  และการกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

 เป้าหมายที่ ๑ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและสุขภาพจิตที่ดี (บริการแนะแนว) 
 เป้าหมายที่ ๒ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค๑ (กิจการนักเรียน) 

เป้าหมายที่ ๓ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักเรียนรู๎ และพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่อง (วิชาการ) 

เป้าหมายที่ ๔ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค๑ ตัดสินใจ  
แก๎ป๓ญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล (วิชาการ) 

เป้าหมายที่ ๕ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร (วิชาการ) 
เป้าหมายที่ ๖ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎  

และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต (วิชาการ) 
เป้าหมายที่ ๗ สํงเสริมให๎ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  



(บุคลากร) 
 เป้าหมายที่ ๘ สํงเสริมให๎ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธิผล (บริหาร) 
เป้าหมายที่ ๙ สํงเสริมให๎คณะกรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่

อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (บริหาร) 
เป้าหมายที่ ๑๐ สํงเสริมให๎สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ และกิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน (วิชาการ) 
เป้าหมายที่ ๑๑ สํงเสริมให๎สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนา 

เต็มศักยภาพ (ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน) 
 เป้าหมายที่ ๑๒ สํงเสริมให๎สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 

กฎกระทรวง (ประกันคุณภาพ/ประสิทธิผล) 
เป้าหมายที่ ๑๓ สํงเสริมให๎สถานศึกษามีการสร๎าง สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

(วิชาการ) 
เป้าหมายที่ ๑๔ สํงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน๑ ปรัชญา และจุดเน๎นที่ 

ก าหนดขึ้น (กิจการนักเรียน) 
 เป้าหมายที่ ๑๕ สํงเสริมให๎มีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือ 

พัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพที่สูงขึ้น (วิชาการ) 
 เป้าหมายที่ ๑๖ พัฒนาศักยภาพการเป็นครูที่ดีตามเจตนารมณ๑ของทํานนักบุญยวง (บริหาร/อภิบาล) 

เป้าหมายที่ ๑๗ สํงเสริมให๎สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(วิชาการ) 
เป้าหมายที ่๑๘ รณรงค๑ให๎ความชํวยเหลือเยาวชนผู๎ขอโอกาสทางการศึกษา (บริการแนะแนว) 
เป้าหมายที่ ๑๙ สํงเสริมความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางโรงเรียนและผู๎ปกครองศิษย๑เกําและชุมชน 

 (สัมพันธ๑ชุมชน) 
เป้าหมายที่ ๒๐ พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนโรงเรียนและงานพัสดุครุภัณฑ๑ ให๎เป็น 

มาตรฐานและทันตํอการให๎บริการ (ธุรการ-การเงิน) 
พันธกิจ 

๑.  สํงเสริมให๎นักเรียนได๎พัฒนาตนเต็มศักยภาพในทุกกลุํมสาระ มีนิสัยรักการอําน การคิด การวิเคราะห๑ และการ
เขียน มีความคิดสร๎างสรรค๑ ใฝ่เรียนใฝ่รู๎ (วิชาการ) 

๒. พัฒนาหลักสูตรให๎เหมาะสมกับนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแหํงชาติ และความเหมาะสมกับท๎องถิ่น มุํงสูํ
ความมีทักษะและความช านาญในวิชาชีพพ้ืนฐาน มีการจัดระบบด๎านการวัดผลประเมินการเรียน อยํางมีระบบ 
(วิชาการ) 

๓.  ปลูกฝ๓งให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู๎จักความพอเพียง รักประชาธิปไตย ไมํเกี่ยวข๎องกั บ
อบายมุขตํางๆ อนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมไทย และมีจิตอาสา (กิจการนักเรียน) 

๔. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให๎มีความรู๎ ความสามารถ มีทักษะการสอน เน๎นการสอนที่เป็นกระบวนการ น า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีชํวยในการสอน (บุคลากร) 

๕. พัฒนาบุคลากรครูให๎มีวุฒิตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู๎มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตส านึก
และคํานิยมในการท างานที่ดี (บุคลากร) 

๖. สํ ง เ ส ริ ม ใ ห๎ ค รู มี จิ ต ต า ร ม ณ๑ ต า ม ค า ส อ น ข อ ง ทํ า น  น . ย ว ง  เ ด อ  ล า ซ า ล  เ พ่ื อ น า                                                               
มาจัดการเรียนการสอน    

      (บริหาร/ส านักอธิการ) 
๗. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการให๎มีประสิทธิภาพ การมีสํวนรํวม โดยใช๎แผนยุทธศาสตร๑ในการพัฒนา และ

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบ (บริหาร/ส านักอธิการ) 



๘. พัฒนาระบบการบริการ การแนะแนว ระบบการดูแลชํวยเหลือ ระบบสุขอนามัยในโรง เรียน และชํวยเหลือ
ผู๎ด๎อยโอกาสทางการศึกษา (บริการ แนะแนว) 

๙. พัฒนาอาคารสถานที่ แหลํงเรียนรู๎ ห๎องประกอบ และสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน  เป็น
ส าคัญ (ทรัพยากรฯ) 

๑๐. สํงเสริมการประชาสัมพันธ๑โรงเรียน การมีสํวนรํวมและสนับสนุนของชุมชนในการจัดการศึกษา และการบริการ
ข๎อมูลที่ดีของโรงเรียน (สัมพันธ๑ชุมชน) 

๑๑. พัฒนาศักยภาพนักเรียนให๎มีความรู๎ตามเกณฑ๑มาตรฐานการศึกษา โดยเน๎นการมีพ้ืนฐานที่ดีที่มุํงสูํความเป็นเลิศ 
(ประสิทธิผล) 

๑๒. สํงเสริมระบบการก ากับติดตาม สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในองค๑กรเพ่ือการพัฒนางานอยําง
ตํอเนื่อง (ประสิทธิผล) 

๑๓. สํงเสริมและพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน ให๎เป็นมาตรฐานและทันตํอการให๎บริการ  
      (ธุรการ การเงิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๒.๑ ผู๎อ านวยการโรงเรียน    

     ๑) นายวิรัตน๑  ค าเจริญ  โทรศัพท๑ ๐๘๑-๖๒๒-๗๖๗๙  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา   ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนตั้งแตํ  ๔  สิงหาคม  ๒๕๒๖  
จนถึงป๓จจุบัน  เป็นเวลา  ๓๕  ปี   
 ๒.๒ รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  ๑  คน 
      ๑) นายเดโชชัย  ไทยวิรัช  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท๑  
๐๘๑- ๙๓๗-๔๕๘๔  รับผิดชอบ ฝ่ายบุคลากร 
  
๓.  ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗) 
 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น    ๕,๑๕๑   คน    จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
๓.๑ ที่ตั้ง     กทม.    ภูมิภาค 
๓.๒ ลักษณะของโรงเรียน 
  สามัญทั่วไป   สามัญศึกษาและ EP   EP   อิสลามศึกษา 
  การกุศล   การสอนศาสนาอิสลามควบคูํวิชาสามัญของมูลนิธิ/มัสยิด 
๓.๓ ระดับท่ีเปิดสอน 
   ปฐมวัย     ปฐมวัย-ประถมศึกษา    ปฐมวัย-ม.ต๎น 
   ปฐมวัย-ม.ปลาย    ประถมศึกษา     ประถมศึกษา-ม.ต๎น 
   ประถมศึกษา-ม.ปลาย   ม.ต๎น      ม.ต๎น-ม.ปลาย 
   ม.ปลาย     อ่ืนๆ 
 
๓.๔  จ านวนห๎องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการ 



ระดับชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

ไทย EP อิสลาม รวม 
เตรียมอนุบาล     
อนุบาล ๑๘    
ประถม ๑-๖ ๕๑    
มัธยมต๎น ๒๕    
มัธยมปลาย ๑๕    

รวม ๑๐๙    
 

 
 
 
 
 
๓.๕ จ านวนผู๎เรียนจ าแนกตามหลักสูตร /โครงการและเพศ 

หลักสูตรโครงการ/
ระดับชั้น 

จ านวนผู้เรียน 
ไทย EP อิสลาม รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
เตรียมอนุบาล          
อนุบาล ๓๙๗ ๓๒๓     ๓๙๗ ๓๒๓ ๗๒๐ 
ประถม ๑-๖ ๑,๓๕๗ ๑,๐๙๑     ๑,๓๕๗ ๑,๐๙๑ ๒,๔๔๘ 
มัธยมต๎น ๖๕๘ ๕๑๕     ๖๕๘ ๕๑๕ ๑,๑๗๓ 
มัธยมปลาย ๔๕๑ ๓๕๙     ๔๕๑ ๓๕๙ ๘๑๐ 

รวม ๒,๘๖๓ ๒,๒๘๘     ๒,๘๖๓ ๒,๒๘๘ ๕,๑๕๑ 
๓.๖  จ านวนผู๎เรียนที่มีลักษณะพิเศษ 

รายการ 
จ านวน (คน) 

อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑. ผู๎เรียนท่ีมีความบกพรํองเรยีนรวํม - - - - - - 
๒. ผู๎เรียนท่ีมภีาวะทุพโภชนาการ - - - - - - 
๓. ผู๎เรียนป๓ญญาเลิศ       
    ๓.๑ คณิตศาสตร๑ - ๑,๕๕๔ ๖๙๒ ๒๕๒ ๒,๔๙๘ ๔๘.๕๐ 
    ๓.๒ วิทยาศาสตร๑ - ๑,๔๓๓ ๕๕๑ ๔๓๑ ๒,๔๑๕ ๔๖.๘๘ 
    ๓.๓ ภาษาอังกฤษ - ๑,๓๖๔ ๕๙๐ ๒๙๕ ๒,๒๔๙ ๔๓.๖๖ 
    ๓.๔ ศิลปะ / นาฏศิลป์/ดนตร ี - ๑,๔๓๐ ๙๒๘ ๒๐๐ ๒,๕๕๘ ๔๙.๖๖ 
    ๓.๖ พลศึกษา - ๑,๖๗๗ ๑,๑๑๖ ๗๘๖ ๓,๕๗๙ ๖๙.๔๘ 
    ๓.๗ ภาษาไทย - ๑,๔๔๗ ๖๙๑ ๓๑๐ ๒,๔๔๘ ๔๗.๕๒ 
๔. ผู๎เรียนท่ีต๎องการความชํวยเหลอืเป็นพิเศษ       
    ๔.๑ ยากจน - - ๘ - ๘ ๐.๑๖ 
    ๔.๒ ด๎อยโอกาส - - - - - - 
    ๔.๓ อื่นๆ (ระบุ) - - - - - - 
๕. ผู๎เรียนซ้ าช้ัน - - - - - - 
๖. ผู๎เรียนท่ีขาดเรียนมากกวําร๎อยละ ๕ ของเวลาเรียน 
(วัน) ตลอดปีการศึกษา 

- - ๑๒๑ - ๑๒๑ ๒.๓๕ 



๗. ผู๎เรียนลาออกกลางคัน - - ๕ - ๕ ๐.๑๐ 
๘. ผู๎เรียนท่ีท าช่ือเสียงให๎กับโรงเรยีน - ๑๗๒ ๓๕ ๒๘ ๒๓๕ ๔.๕๖ 
๙. ผู๎เรียนท่ีอยูํในภาวะเสีย่ง       
    ๙.๑ เอดส๑ - - - - - - 
    ๙.๒ ยาเสพติดประเภทบุหรี ่ - - - - ๔ ๐.๐๘ 
    ๙.๓ ความรุนแรง - - - - - - 
    ๙.๔ พฤติกรรมก๎าวร๎าวตามค าวินิจฉัยของแพทย๑ - - - - - - 

 
 
 

๓.๗   จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎าง 

         เสริมสุขภาพ (สสส.) ๔,๐๐๖ คน คิดเป็นร๎อยละ ๘๒.๑๑ 

๓.๘   จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักสํวนสูงตามเกณฑ๑ของกรมอนามัย ๔,๔๐๓ คน คิดเป็นร๎อยละ ๙๐.๒๔ 
๓.๙   จ านวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 

๓.๑๐ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ ผู๎ปกครอง ๔,๑๒๐ คน คิดเป็นร๎อยละ ๙๔.๙๖ 

๓.๑๑ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๔,๐๕๒ คน คิดเป็นร๎อยละ ๙๓.๓๙ 
๓.๑๒  จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
  อ.๓ จ านวน   ๒๔๐ คน คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๐ 
  ป.๖ จ านวน  ๓๘๑ คน คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๐ 
  ม.๓ จ านวน  ๓๘๘ คน คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๐ 
  ม.๖ จ านวน  ๒๗๓ คน คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๐ 
๓.๑๓  อัตตราสํวนครู : นักเรียน =  ๑:๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

๔. ข๎อมูลครูและบุคลากร  
เป็นไฟล๑ Excel  นะคะ 

ชื่อไฟล๑วํา ข้อมูลครู ปี ๕๗ 
มีอยูํ ๙ หน๎า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ข้อมูลบุคลากร 
 ๔.๑ จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน๎าที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ๑ 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) อายุเฉลี่ย 

(ปี) 
ประสบการณ๑
ในต าแหนํง ชาย หญิง ต่ ากวํา ป.ตร ี สูงกวํา 



ป.ตร ี ป.ตร ี (เฉลี่ย)(ปี) 
ผู๎รับใบอนุญาต ผู๎จัดการ และผู๎อ านวยการ        
ผู๎รับใบอนุญาตและผู๎จัดการ        
ผู๎รับใบอนุญาตและผู๎จัดการ        
ผู๎จัดการและผู๎อ านวยการ        
ผู๎รับใบอนุญาต ๑     ๕๖ ๓ 
ผู๎จัดการ  ๑    ๖๖ ๓๙ 
ผู๎อ านวยการ ๑     ๕๔ ๓๔ 
รองผู๎อ านวยการ ๑     ๖๑ ๓๖ 
ครู (บรรจุ) ๕๘ ๑๗๗ ๑๓ ๑๙๔ ๒๘ ๔๒ ๑๓ 
ครูพิเศษ/ครูผู๎ชํวย (ไมํบรรจุ)  ๑๑ ๔ ๖ ๑ ๔๓ ๕ 
ครูตํางประเทศ ๔ ๖ ๑ ๙  ๓๙ ๔ 
พี่เลี้ยง        
บุคลากรทางการศึกษา ๔ ๕ ๕ ๔  ๓๖ ๕ 
นักการภารโรง ๒๖ ๒๗ ๕๓   ๔๐ ๘ 
คนขับรถ        
ยามรักษาความปลอดภัย ๕  ๕   ๔๑ ๓ 
อื่นๆ(ระบุ...............................)        

 
   จ านวนที่สอนวิชาตรงเอก  ๒๐๔  คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๗๕.๘๔ 
   จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๖๕  คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๒๔.๑๖ 

        ข๎อมูลวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 อาคารเรียนจ านวน  ๖   หลัง อาคารประกอบจ านวน ๕๑  หลัง  ส๎วม ๑๒๐  หลัง   สระวํายน้ า   ๑   สระ  
สนามเด็กเลํน  ๑  สนาม  สนามฟุตบอล  ๑   สนาม  สนามบาสเก็ตบอล   ๑   สนาม  สนามแชร๑บอล ๑ สนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ  (รับ-จําย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินอุดหนุนรายหัว ๖๐,๑๒๑,๙๘๘.๖๓ จํายเงินเดือนครู/คําจ๎าง ๕๒,๙๐๕,๔๕๗.๐๐ 
  พัฒนาครู ๑,๔๙๐,๐๕๓.๑๑ 
  พัฒนาคุณภาพการจัดเรียน 

การสอน 
๕,๗๒๖,๔๗๘.๕๒ 

เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ม.ค. 
– ธ.ค. ๒๕๕๖ 

๑,๑๖๘,๘๒๗.๐๐ คําครองชีพชั่วคราว ๑,๑๖๘,๘๒๗.๐๐ 

นโยบายการสนับสนุนคําใช๎จําย ๑๑,๐๓๐,๙๐๓.๐๐ คําหนังสือเรียน ๓,๗๔๕,๑๗๘.๐๐ 



ใน 
การจัดการศึกษาตั้งแตํระดับ  คําอุปกรณ๑การเรียน ๑,๙๖๕,๐๒๐.๐๐ 
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 คําเครื่องแบบนักเรียน ๒,๐๓๒,๒๕๐.๐๐ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ๓,๒๘๘,๔๕๕.๐๐ 
เงินอุดหนุนคําอาหารเสริม (นม) ๒,๘๒๔,๙๓๔.๐๐ คํานม ยู.เอส.ที.๒๐๐ ซีซี และ

นมพาสเจอร๑ไรส๑ ๒๐๐ ซีซี 
๒,๘๒๔,๙๓๔.๐๐ 

รวมรายรับ ๗๕,๑๔๖,๖๕๒.๖๓ รวมรายจ่าย ๗๕,๑๔๖,๖๕๒.๖๓ 
 

งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินคําจ๎าง          คิดเป็นร๎อยละ    ๙๐.๔๘     ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา      คิดเป็นร๎อยละ     ๙.๕๒       ของรายรับ 

 
 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๗.๑ อาชีพหลักของชุมชน คือ 
   รับราชการ     ค๎าขาย    เกษตรกร 
   รับจ๎าง     ไมํมีอาชีพ    อ่ืนๆ (ระบุ...................) 
๗.๒  ศาสนาที่ชุมชนนับถือ คือ 
    พุทธ     คริสต๑   อิสลาม 
    ฮินดู     ซิกข๑    อ่ืนๆ  (ระบุ...................) 
๗.๓ อาชีพหลักของผู๎ปกครองสํวนใหญํ คือ   
   รับราชการ     ค๎าขาย    เกษตรกร 
   รับจ๎าง     ไมํมีอาชีพ    อ่ืนๆ  (ระบุ...................) 
๗.๔ ศาสนาที่ผู๎ปกครองสํวนใหญํนับถือ  คือ 
    พุทธ     คริสต๑   อิสลาม 
    ฮินดู     ซิกข๑    อ่ืนๆ  (ระบุ...................) 
๗.๔  รายได๎เฉลี่ยของผู๎ปกครองตํอครอบครัว  มากกวํา  ๓๐๐,๐๐๐   บาท/ปี  ผู๎ปกครองสํวนใหญํจบการศึกษา 
       ระดับปริญญาตรี 
๘.  โอกาสและข้อจ ากัดของสถานศึกษา 

๘.๑ โอกาส / จุดแข็ง ( เลือกได๎มากกวํา ๑ ข๎อ และเพ่ิมเติมได๎ ) 
  ตั้งอยูํใกล๎แหลํงเรียนรู๎ที่ส าคัญและเป็นประโยชน๑ เชํน แหลํงโบราณสถาน / โบราณวัตถุ  
      สถานที่ทํองเที่ยว 

      ตั้งอยูํในเมือง อยูํใกล๎สถานที่ราชการ / โรงพยาบาล / หนํวยงานอื่นๆ 
  ปลอดภัยตํอยาเสพติด / แหลํงเริงรมย๑ / แหํงการพนันมอมเมาเยาวชน 
  สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนเหมาะสม เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
  สภาพแวดล๎อมดี / ปลอดโปรํง / ไมํแออัด / บรรยากาศรํมรื่น 
 ได๎รับการสนับสนุนจากแหลํงชุมชน ผู๎ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
  ผู๎ปกครองและชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน / มีสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน 
  มีวิทยากรในท๎องถิ่น / ผู๎น าในท๎องถิ่นท่ีมีความรู๎ 
 รํวมมือกับชุมชนและหนํวยงานตํางๆ เพื่อบริการชุมชนด๎านสุขภาพ / กีฬา / สวัสดิภาพ 
  การคมนาคมสะดวก มีรถรับจ๎าง  รถประจ าทางผําน 
  มีรถรับสํงระหวํางโรงเรียนกับบ๎าน 
  อยูํในเขตที่อยูํอาศัยหนาแนํน / ใกล๎ตลาด / แหลํงชุมชน / ใกล๎ห๎างสรรพสินค๎า 
  บุคลากรมีความรู๎ความสามารถ / เอาใจใสํ ดูแลเด็กเป็นอยํางดี 



  สํงเสริมคุณภาพบุคลากรให๎มีจรรยาบรรณครู 
  สนับสนุนด๎านการพัฒนาบุคลากร 
  ผู๎ปกครองมีศรัทธา / ทัศนคติ / ความเชื่อมั่น ที่ดีตํอโรงเรียน 

   ผู๎ปกครองสํวนใหญํจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
   สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี ผู๎ปกครองเอาใจใสํ 
   เน๎นจุดเดํนด๎านภาษาตํางประเทศ เชํน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

  มีความคลํองตัวในการบริหารจัดการ 
๘.๒ ข๎อจ ากัด / จุดอํอน ( เลือกได๎มากกวํา ๑ ข๎อ และเพ่ิมเติมได๎ ) 
            ผู๎ปกครองสํวนใหญํมีฐานะยากจน 
  ตั้งอยูํในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน / โรงเรียนเทศบาล / โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง 
   ที่พักอาศัยของผู๎เรียนหํางไกลจากโรงเรียน 
   ผู๎เรียนมีทักษะการคิด / ตั้งค าถาม / แสวงหาความรู๎น๎อย 
   งบประมาณมีไมํเพียงพอ 
   จ านวนผู๎เรียนลดลง 
   ทางเข๎าโรงเรียนคับแคบท าให๎การสัญจรติดขัด 
   ไมํมีห๎องประชุมที่รองรับส าหรับคนจ านวนมาก 
   ไมํสามารถขยายการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได๎ 
   โรงเรียนมีขนาดเล็กจึงขาดรายได๎น ามาพัฒนา 

  สถานที่บริเวณโรงเรียนคับแคบ เชํน พ้ืนที่การออกก าลังกาย พื้นที่ท ากิจกรรม สนาม 
  อาคารไมํได๎รับการปรับปรุง 
  ขาดแคลนสื่อ / แหลํงการเรียนรู๎ ที่ใช๎เป็นแหลํงค๎นคว๎าของผู๎เรียน 
  โรงเรียนอยูํใกล๎แหลํงอบายมุข / แหลํงมอมเมาเยาวชน 
  ขาดแคลนบุคลากร / ครู / วุฒิทางการศึกษา 
  ครูมีภาระงานอ่ืนนอกจากการสอนมาก 
  ครูไมํทันเทคโนโลยี 
  โรงเรียนไมํมีเจ๎าหน๎าที่ดูแลความเรียบร๎อย / อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให๎กับชุมชน 
  ขาดการนิเทศติดตามจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
  ขาดการรับข๎อมูลขําวสารจากหนํวยงานราชการ 
  การท ากิจกรรมของโรงเรียนขึ้นอยูํกับวันหยุดของผู๎ปกครอง 
  ขาดความรํวมมือจากชุมชนและผู๎ปกครอง 
  ผู๎ปกครองไมํเข๎าใจหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร๎อม 
  การบริหารจัดการไมํคลํองตัว 
  มีการเปลี่ยน / โยกย๎ายผู๎บริหารบํอย 
  ผู๎ปกครองเลือกโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร EP 
  ไมํมีรถรับ – สํงผู๎เรียน 
  ผู๎ปกครองมีรายได๎น๎อย 
  ครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบด๎านสุขนิสัย คุณธรรม – จริยธรรม 
  ผู๎ปกครองสํวนใหญํมีการศึกษาต่ ากวําระดับปริญญาตรี 
  ผู๎เรียนขาดระเบียบวินัย 
  อยูํในพื้นท่ีหํางไกลจากความเจริญ / อ าเภอ /แหลํงชุมชน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  (ระดับอนุบาล ๓ - ๕ ปี) 
โรงเรียนลาซาล  กรุงเทพมหานคร 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัยโรงเรยีนลาซาล เป็นการพัฒนาเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี โดยการสํงเสริมพัฒนาการองค๑รวมที่เน๎นกระบวนการ ผําน
ประสบการณ๑ตรงในการเรียนรู๎ สามารถใช๎ภาษาในการสื่อสาร ปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรม โดยค านึงถึงความแตกตําง ระหวําง

บุคคลที่สอดคล๎องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ภายใต๎การมสีํวนรํวมของผู๎ปกครองและชุมชนที่เด็กอาศัยอยูํ เพื่อ    สํงเสริมให๎
เด็กได๎รับการพัฒนาตามศักยภาพและสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

 

คุณลักษณะตามวัย คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ 

สาระการเรียนรู ๎

ประสบการณ๑ส าคัญ 
เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะที่ส าคัญในการสร๎างองค๑ความร๎ูโดยผําน
รูปแบบการจัดประสบการณ๑ที่สํงเสริมพัฒนาการ ๔ ด๎าน 
- พัฒนาการทางด๎านรํางกาย  
- พัฒนาการทางด๎านอารมณ๑ – จิตใจ 
- พัฒนาการทางด๎านสังคม  
- พัฒนาการทางด๎านสติป๓ญญา 
- คุณธรรมจริยธรรม 
 

สาระท่ีควรเรียนรู๎ 
เรื่องราวรอบตัวเด็กท่ีน ามาปรับเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม 
    - ตัวเด็ก 
    - บุคคลและสถานท่ีแวดล๎อมเด็ก 
    - ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
    - สิ่งตําง ๆ รอบตัวเด็ก 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
คุณภาพของโรงเรียนขึ้นอยูํกับคุณภาพของครูและนักเรียนเป็นส าคัญ 



 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
 

ระดับก่อนประถมศึกษา 

โครงสร้างแผนการจัดประสบการณ์ (กิจกรรมประจ าวัน) 

ระดับก่อนประถมศึกษา 

ล าดับที ่ กิจกรรมประจ าวัน อนุบาลปีท่ี ๑ 

ช่ัวโมง : วัน 

อนุบาลปีท่ี ๒ 

ช่ัวโมง : วัน 

อนุบาลปีท่ี ๓ 

ช่ัวโมง : วัน 

๑ การเคลื่อนไหวและจังหวะ ๒๐ นาที ๒๐ นาที ๑๐ นาที 

๒ กิจกรรมสร๎างสรรค๑ ๓๐ นาที ๓๐ นาที ๔๐ นาที 

๓ กิจกรรมเสริมประสบการณ๑ ๒๐ นาที ๒๐ นาที ๔๐ นาที 

๔ กิจกรรมเสร ี ๕๐ นาที ๕๐ นาที ๕๐ นาที 

๕ กิจกรรมกลางแจ๎ง ๔๐ นาที ๔๐ นาที ๔๐ นาที 

๖ เกมการศึกษา ๒๐ นาที ๒๐ นาที ๓๐ นาที 

๗ ทักษะพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน 

(การชํวยเหลือตนเองในการ
รับประทานอาหาร ดื่ม
นม สุขอนามัย และ 
การนอนพักผํอน) 

๒ ชม. ๒ ชม. ๑.๓๐ ชม. 

รวม 
๕ ชม. /วัน ๕ ชม. /วัน ๕ ชม. /วัน 

๑,๐๐๐ ชม./ปี ๑,๐๐๐ ชม./ปี ๑,๐๐๐ ชม./ปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการจดัประสบการณ๑ 
-  เรียนรู๎จากประสบการณ๑ตรง/ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย   
-  เรียนรู๎จากแหลํงเรยีนรู๎ที่หลากหลาย ใน/นอกห๎องเรียน 
-  การมีปฏิสมัพันธ๑กับบุคคลและสิ่งแวดล๎อม    
-  การมสีํวนรํวมของชุมชน 
 

การประเมินผลตามสภาพจริง 



 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) 

 

กลุ่มสาระ 
เวลาเรียนรายปี (ชั่วโมงต่อปี) 

ชั่วโมง 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ประถมศึกษาปีที่ ๓ 

๑. สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ 
  - ภาษาไทย ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ 
  - คณิตศาสตร๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ 
  - วิทยาศาสตร๑ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 
  - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 
  - ประวัติศาสตร๑ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 
  - สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 
  - ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 
  - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 
  - ภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 

รวม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๒๑ 
๒. สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (การอ่านภาษาไทย) ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 
๓. สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (หน้าท่ีพลเมือง) ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 
๔. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๓ 

รวม ๕๒๐ ๕๒๐ ๕๒๐ ๕๒๐ ๕๒๐ ๕๒๐ ๒๖ 
 
หมายเหตุ     
๑. กลุํมสาระเพิ่มเติม การอํานภาษาไทย   ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
๒. กลุํมสาระเพิ่มเติม หน๎าที่พลเมือง    ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
๓. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓)     
   ๓.๑ ภาษาไทย      ๑ ชั่วโมง/สัปดาห๑ 
   ๓.๒ วิทยาศาสตร๑     ๑ ชั่วโมง/สัปดาห๑ 
   ๓.๓ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ๓ ชั่วโมง/สัปดาห๑ 
   ๓.๔ ภาษาตํางประเทศ     ๕ ชั่วโมง/สัปดาห๑ 
๔. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน     
   ๔.๑ กิจกรรมแนะแนว     ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
   ๔.๒ กิจกรรมนักเรียน     
        ๔.๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   ๓๐ ชั่วโมง/ปี 
        ๔.๒.๒ กิจกรรมชุมนุม/ชมรม    ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
   ๔.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 
 



 
โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) 

 
๑. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓)      
   ๑.๑ ภาษาไทย       ๑ ชั่วโมง/สัปดาห๑  
   ๑.๒ วิทยาศาสตร๑      ๑ ชั่วโมง/สัปดาห๑  
   ๑.๓ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ๓ ชั่วโมง/สัปดาห๑  
   ๑.๔ ภาษาตํางประเทศ      ๕ ชั่วโมง/สัปดาห๑  
๒. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ( ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี )      
   ๒.๑ กิจกรรมแนะแนว      ๔๐ ชั่วโมง/ปี  
   ๒.๒ กิจกรรมนักเรียน ( ๗๐ ชั่วโมง/ปี )      
        ๒.๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี    ๓๐ ชั่วโมง/ปี  
        ๒.๒.๒ กิจกรรมชุมนุม/ชมรม    ๔๐ ชั่วโมง/ปี  
   ๒.๓ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑   ๑๐ ชั่วโมง/ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนหน่วยกิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รวมพื้นฐาน 

พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม และเพ่ิมเติม 

ภาษาไทย ๑๕.๐ ๓.๐ ๕.๐ ๑.๐ ๕.๐ ๑.๐ ๕.๐ ๑.๐ ๑๘.๐ 

คณิตศาสตร๑ ๑๕.๐ - ๕.๐ - ๕.๐ - ๕.๐ - ๑๕.๐ 

วิทยาศาสตร๑ ๖.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๖.๐ 

สังคมศึกษา ๖.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๖.๐ 

ประวัติศาสตร๑ ๓.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๓.๐ 

สุขศึกษาฯ ๖.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๖.๐ 

ศิลปะ ๖.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๖.๐ 

การงานอาชีพ ๓.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๓.๐ 

ภาษาอังกฤษ ๓.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๓.๐ 

หน๎าท่ีพลเมือง ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๓.๐ 

รวม ๖๔.๐ ๓.๐ ๒๒.๐ ๑.๐ ๒๒.๐ ๑.๐ ๒๒.๐ ๑.๐ ๖๙.๐ 



กลุ่มสาระ 
เวลาเรียนรายปี  (ชั่วโมงต่อปี) 

ชั่วโมง ประถมศึกษาปีที่ ๔ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๑.  สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ 

-   ภาษาไทย ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔ 

-   คณิตศาสตร๑ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔ 

-   วิทยาศาสตร๑ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

-   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

-   ประวัติศาสตร๑ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 

-   สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

-   ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

-   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

-   ภาษาอังกฤษ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

รวม  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๒๑ 

๒.   สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม (คอมพิวเตอร์) ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 

๓. สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม (หน้าที่พลเมือง) ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 

๔.   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๓ 

รวม ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๒๕ 

 
หมายเหตุ 
   ๑. กลุํมสาระเพ่ิมเติม คอมพิวเตอร๑       ๔๐  ชั่วโมง/ปี 
   ๒. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
        ๒.๑  ภาษาไทย         ๑  ชั่วโมง/สัปดาห๑  
        ๒.๒  คณิตศาสตร๑         ๒  ชั่วโมง/สัปดาห๑ 
        ๒.๓  วิทยาศาสตร๑การทดลอง       ๒  ชั่วโมง/สัปดาห๑ 
        ๒.๔  จริยธรรม         ๑  ชั่วโมง/สัปดาห๑ 
        ๒.๕  ภาษาอังกฤษ         ๔  ชั่วโมง/สัปดาห๑ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) 

 

กลุ่มสาระ จ านวนน้ าหนัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวมพ้ืนฐาน 



การเรียนรู้ พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม และเพ่ิมเติม 

ภาษาไทย ๑๒.๐ - ๔.๐ - ๔.๐ - ๔.๐ - ๑๒.๐ 

คณิตศาสตร๑ ๑๒.๐ - ๔.๐ - ๔.๐ - ๔.๐ - ๑๒.๐ 

วิทยาศาสตร๑ ๖.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๖.๐ 

สังคมศึกษา ๖.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๙.๐ 

ประวัติศาสตร๑ ๓.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๓.๐ 

หน๎าท่ีพลเมือง - ๓.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ ๓.๐ 

สุขศึกษาฯ ๖.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๖.๐ 

ศิลปะ ๖.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๖.๐ 

การงานอาชีพ ๖.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๖.๐ 

คอมพิวเตอร๑ - ๓.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ ๓.๐ 

ภาษาอังกฤษ ๖.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๖.๐ 

รวม ๖๓.๐ ๖.๐ ๒๑.๐ ๒.๐ ๒๑.๐ ๒.๐ ๒๑.๐ ๒.๐ ๖๙.๐ 

 
หมายเหตุ 
    ๓. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  
     ๓.๑ กิจกรรมแนะแนว     ๔๐ ชั่วโมง/สัปดาห๑ 
    ๓.๒ กิจกรรมนักเรียน         
  ๓.๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ   -   เนตรนารี    ๓๐ ชั่วโมง/สัปดาห๑ 
  ๓.๒.๒ กิจกรรมชุมนุม/ชมรม   ๔๐ ชั่วโมง/สัปดาห๑ 

๓.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑   ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห๑ 
 
 
 

แผนการเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 

 

รหัสวิชา 
สาระการเรียนรู้ 

จ านวนชั่วโมง ชั่วโมง/สัปดาห์ 
สาระการเรียนพื้นฐาน 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ ๕ 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๒๐๐ ๕ 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ ๒ 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๒ 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ ๑ 



พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ ๒ 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๑ 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๔๐ ๑ 

รวม ๘๔๐ ๒๑ 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม     

ท๑๑๒๐๑ การอํานภาษาไทย ๔๐ ๑ 
ส๑๑๒๐๑ หน๎าที่พลเมือง ๔๐ ๑ 

รวม ๘๐ ๒ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

กิจกรรมแนะแนว   ๔๐ ๑ 
กิจกรรมนักเรียน       
    ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ ๑ 
    ชุมนุม / ชมรม ๔๐ ๑ 

    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ ๑๐ ชั่วโมง   
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ ๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 

 

รหัสวิชา 
สาระการเรียนรู้ 

จ านวนชั่วโมง ชั่วโมง/สัปดาห์ 
สาระการเรียนพื้นฐาน 

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ ๕ 
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๒๐๐ ๕ 
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ ๒ 
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๒ 
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ ๑ 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ ๒ 
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๑ 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๔๐ ๑ 

รวม ๘๔๐ ๒๑ 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม     



ท ๑๒๒๐๑ การอํานภาษาไทย ๔๐ ๑ 
ส๑๒๒๐๑ หน๎าที่พลเมือง ๔๐ ๑ 

รวม ๘๐ ๒ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

กิจกรรมแนะแนว   ๔๐ ๑ 
กิจกรรมนักเรียน       
    ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ ๑ 
    ชุมนุม / ชมรม ๔๐ ๑ 

    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ ๑๐ ชั่วโมง   
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ ๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

 

รหัสวิชา 
สาระการเรียนรู้ 

จ านวนชั่วโมง ชั่วโมง/สัปดาห์ 
สาระการเรียนพื้นฐาน 

ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ ๕ 
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๒๐๐ ๕ 
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ ๒ 
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๒ 
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ ๑ 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ ๒ 
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๑ 
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๔๐ ๑ 

รวม ๘๔๐ ๒๑ 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม     

ท ๑๓๒๐๑ การอํานภาษาไทย ๔๐ ๑ 
ส๑๓๒๐๑ หน๎าที่พลเมือง ๔๐ ๑ 

รวม ๘๐ ๒ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

กิจกรรมแนะแนว   ๔๐ ๑ 
กิจกรรมนักเรียน       



    ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ ๑ 
    ชุมนุม / ชมรม ๔๐ ๑ 

    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ ๑๐ ชั่วโมง   
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ ๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

รหัสวิชา 
สาระการเรียนรู้ 

จ านวนชั่วโมง ชั่วโมง/สัปดาห์ 
สาระการเรียนพื้นฐาน 

ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ ๔ 

ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๑๖๐ ๔ 

ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ ๒ 

ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๒ 

ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ ๑ 

พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ 

ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ ๒ 

ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ ๒ 

อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ ๒ 

รวม ๘๔๐ ๒๑ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม   

ง ๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร๑ ๔๐ ๑ 

ส ๑๔๒๓๔ หน๎าที่พลเมือง ๔ ๔๐ ๑ 

รวม ๘๐ ๒ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     



กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ ๑ 

กิจกรรมนักเรียน      

    ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ ๑ 

    ชุมนุม / ชมรม ๔๐ ๑ 

    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ ๑๐ ชั่วโมง   

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ ๒๖ 

 
 
 
 
 

แผนการเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

รหัสวิชา 
สาระการเรียนรู้ 

จ านวนชั่วโมง ชั่วโมง/สัปดาห์ 
สาระการเรียนพื้นฐาน 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ ๔ 

ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๑๖๐ ๔ 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ ๒ 

ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๒ 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ ๑ 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ ๒ 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ ๒ 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ ๒ 

รวม ๘๔๐ ๒๑ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม   

ง๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร๑ ๔๐ ๑ 

ส๑๕๒๓๕ หน๎าที่พลเมือง ๕ ๔๐ ๑ 

รวม ๘๐ ๒ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ ๑ 



กิจกรรมนักเรียน      

    ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ ๑ 

    ชุมนุม / ชมรม ๔๐ ๑ 

    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ ๑๐ ชั่วโมง   

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ ๒๖ 

 
 
 
 
 

แผนการเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

รหัสวิชา 
สาระการเรียนรู้ 

จ านวนชั่วโมง ชั่วโมง/สัปดาห์ 
สาระการเรียนพื้นฐาน 

ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ ๔ 

ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๑๖๐ ๔ 

ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๘๐ ๒ 

ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๒ 

ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔๐ ๑ 

พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ 

ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ ๒ 

ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ ๒ 

อ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ ๒ 

รวม ๘๔๐ ๒๑ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม   

ง๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร๑ ๔๐ ๑ 

ส๑๖๒๓๖ หน๎าที่พลเมือง ๖ ๔๐ ๑ 

รวม ๘๐ ๒ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ ๑ 

กิจกรรมนักเรียน      



    ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ ๑ 

    ชุมนุม / ชมรม ๔๐ ๑ 

    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ ๑๐ ชั่วโมง   

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ ๒๖ 

 
 
 
 
 

โรงเรียนลาซาล 
โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

กลุํมสาระการเรียนรู ๎
จ านวนหนํวยกิต ช้ันมัธยมปีที่ ๑ ช้ันมัธยมปีที่ ๒ ช้ันมัธยมปีที่ ๓ รวมพื้นฐาน 

พื้นฐาน เพิ่มเตมิ พื้นฐาน เพิ่มเตมิ พื้นฐาน เพิ่มเตมิ พื้นฐาน  เพิ่มเตมิ และเพิ่มเติม 
ภาษาไทย ๙.๐ - ๓.๐ - ๓.๐ - ๓.๐ - ๙.๐ 
คณิตศาสตร๑ ๙.๐ ๖.๐ ๓.๐ ๒.๐ ๓.๐ ๒.๐ ๓.๐ ๒.๐ ๑๕.๐ 
วิทยาศาสตร๑ ๙.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๑๒.๐ 
สังคมศึกษา ๑๒.๐ ๓.๐ ๔.๐ ๑.๐ ๔.๐ ๑.๐ ๔.๐ ๑.๐ ๑๕.๐ 
สุขศึกษา ฯ ๖.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๖.๐ 
ศิลปะ ๖.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๖.๐ 
การงานอาชีพ ๖.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๖.๐ 
ภาษาตํางประเทศ ๙.๐ ๖.๐ ๓.๐ ๒.๐ ๓.๐ ๒.๐ ๓.๐ ๒.๐ ๑๕.๐ 

รวม ๖๖.๐ ๑๘.๐ ๒๒.๐ ๖.๐ ๒๒.๐ ๖.๐ ๒๒.๐ ๖.๐ ๘๔.๐ 

 
 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน) 
 - กิจกรรมแนะแนว     ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 - กิจกรรมนักเรียน    
  กิจกรรมชุมนุม     ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
  กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี   ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑) มัธยมศึกษาปีที่ ๑  (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต เวลาเรียน รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต เวลาเรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   

ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๕ ๖๐ ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๑ ๑.๕ ๖๐ ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร๑ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๑ ๑.๕ ๖๐ ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร๑ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๕ ๖๐ ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๑ ๐.๕ ๒๐ ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร๑๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๒๑๑๐๒ กรีฑา ๐.๕ ๒๐ พ ๒๑๑๐๔ ปิงปอง ๐.๕ ๒๐ 
ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๑.๐ ๔๐ ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๑ ๑.๐ ๔๐ ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ ๖๐ 

  ๑๑.๐ ๔๔๐   ๑๑.๐ ๔๔๐ 

วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   

ค ๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม ๑ ๑.๐ ๔๐ ค ๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว ๒๑๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร๑ ๐.๕ ๒๐ ว ๒๑๒๐๒ วิทยาศาสตร๑สิ่งแวดล๎อม ๐.๕ ๒๐ 
ส ๒๑๒๓๑ หน๎าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๒๓๒ หน๎าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑ ๑.๐ ๔๐ อ ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๒ ๑.๐ ๔๐ 

  ๓.๐ ๑๒๐   ๓.๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 

- กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน   - กิจกรรมนักเรียน   
        กิจกรรมชุมนุม  ๑๕         กิจกรรมชุมนุม  ๑๕ 
        กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ๒๐         กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ๑๕ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๕ - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๖๐๐ รวมเวลาเรียน  ๖๐๐ 

 
 
 
 
 



 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒  (ภาคเรียนที่ ๑) มัธยมศึกษาปีที่ ๒  (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   

ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๕ ๖๐ ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๓ ๑.๕ ๖๐ ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร๑ ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๓ ๑.๕ ๖๐ ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร๑ ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๕ ๖๐ ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๓ ๐.๕ ๒๐ ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร๑ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๒๒๑๐๒ ฟุตบอล ๐.๕ ๒๐ พ ๒๒๑๐๔ ตะกร๎อ ๐.๕ ๒๐ 
ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๑.๐ ๔๐ ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๓ ๑.๐ ๔๐ ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕ ๖๐ อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕ ๖๐ 

  ๑๑.๐ ๔๔๐   ๑๑.๐ ๔๔๐ 

วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   

ค ๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม ๓ ๑.๐ ๔๐ ค ๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว ๒๒๒๐๑ วิทยาศาสตร๑กับสุขภาพ ๐.๕ ๒๐ ว ๒๒๒๐๒ อาหารและยา ๐.๕ ๒๐ 
ส ๒๒๒๓๓ หน๎าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส ๒๒๒๓๔ หน๎าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๓ ๑.๐ ๔๐ อ ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๔ ๑.๐ ๔๐ 

  ๓.๐ ๑๒๐   ๓.๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 

- กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน   - กิจกรรมนักเรียน   
        กิจกรรมชุมนุม  ๑๕         กิจกรรมชุมนุม  ๑๕ 
        กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ๒๐         กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ๑๕ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

 ๕ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

 ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๖๐๐ รวมเวลาเรียน  ๖๐๐ 

 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓  (ภาคเรียนที่ ๑) มัธยมศึกษาปีที่ ๓  (ภาคเรียนที่ ๒) 



รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   

ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๕ ๖๐ ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร๑ ๕ ๑.๕ ๖๐ ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร๑ ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร๑ ๕ ๑.๕ ๖๐ ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร๑ ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๕ ๖๐ ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๕ ๐.๕ ๒๐ ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร๑ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๒๓๑๐๒ วอลเลย๑บอล ๐.๕ ๒๐ พ ๒๓๑๐๔ บาสเกตบอล ๐.๕ ๒๐ 
ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๑.๐ ๔๐ ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๕ ๑.๐ ๔๐ ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ ๖๐ อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ ๖๐ 

  ๑๑.๐ ๔๔๐   ๑๑.๐ ๔๔๐ 

วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   

ค ๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม ๕ ๑.๐ ๔๐ ค ๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร๑เพิ่มเติม ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ว ๒๓๒๐๑ อิเล็กทรอนิกส๑เบื้องต๎น ๐.๕ ๒๐ ว ๒๓๒๐๒ ไฟฟ้าและเครื่องกล ๐.๕ ๒๐ 
ส ๒๓๒๓๕ หน๎าท่ีพลเมือง ๕ ๐.๕ ๒๐ ส ๒๓๒๓๖ หน๎าท่ีพลเมือง ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๕ ๑.๐ ๔๐ อ ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๖ ๑.๐ ๔๐ 

  ๓.๐ ๑๒๐   ๓.๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 

- กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน   - กิจกรรมนักเรียน   
        กิจกรรมชุมนุม  ๑๕         กิจกรรมชุมนุม  ๑๕ 
        กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ๒๐         กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ๑๕ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๕ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน๑ 

 ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๖๐๐ รวมเวลาเรียน  ๖๐๐ 
 

 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนหน่วยกิต ชั้นมัธยมปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมปีท่ี ๖ รวมพื้นฐาน 

พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม และเพ่ิมเติม 
ภาษาไทย ๖.๐ ๑.๐ ๒.๐ ๑.๐ ๒.๐ - ๒.๐ - ๗.๐ 

คณิตศาสตร๑ ๖.๐ ๑๒.๐ ๒.๐ ๔.๐ ๒.๐ ๔.๐ ๒.๐ ๔.๐ ๑๘.๐ 

วิทยาศาสตร๑ ๖.๐ ๒๗.๕ ๖.๐ ๔.๕ - ๑๑.๕ - ๑๑.๕ ๓๓.๕ 

สังคมศึกษา ๘.๐ ๓.๕ ๒.๕ ๑.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๒.๕ ๑.๕ ๑๑.๕ 



การงานอาชีพ ๓.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๓.๐ 

สุขศึกษา ฯ ๓.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๖.๐ 

ศิลปะ ๓.๐ - ๑.๕ - ๑.๐ - ๐.๕ - ๓.๐ 

ภาษาตํางประเทศ ๖.๐ ๘.๐ ๒.๐ ๒.๕ ๒.๐ ๒.๕ ๒.๐ ๓.๐ ๑๔.๐ 

รวม ๔๑.๐ ๕๕.๐ ๑๘.๐ ๑๔.๐ ๑๒.๐ ๒๐.๐ ๑๑.๐ ๒๑.๐ ๙๖.๐ 

 

 

 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน) 
 - กิจกรรมแนะแนว     ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 - กิจกรรมนักเรียน    
  กิจกรรมชุมนุม     ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
  กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑   ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑   ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร)์ 

 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร๑พื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร๑พื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๐๑๐๑ วิทยาศาสตร๑พื้นฐาน ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๓๐๑๐๔ วิทยาศาสตร๑พื้นฐาน ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๐๑๐๒ วิทยาศาสตร๑พื้นฐาน ๒ ๑.๕ ๖๐ ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๐๑๐๓ วิทยาศาสตร๑พื้นฐาน ๓ ๑.๕ ๖๐ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะพื้นฐาน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพพื้นฐาน ๒ ๐.๕ ๒๐ 



พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐     
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพพื้นฐาน ๑ ๐.๕ ๒๐     
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐     
วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   
ท๓๑๒๐๑ การพูด ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๒ ๒.๐ ๘๐ 
ค๓๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๑ ๒.๐ ๘๐ ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส๑ ๑ ๒.๐ ๘๐ 
พ๓๑๒๐๑ วอลเลย๑บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๓๑๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ๑ ๑  ๑.๕ ๖๐ ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยา ๑ ๑.๐ ๔๐ 

    ส๓๑๒๐๒ ศาสนาสากล ๐.๕ ๒๐ 
    ส๓๐๒๓๑ หน๎าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ 
    พ๓๑๒๐๒ วอลเลย๑บอล ๒ ๐.๕ ๒๐ 
    อ๓๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ๑ ๓ ๑.๐ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
- กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน   - กิจกรรมนักเรียน   
        กิจกรรมชุมนุม  ๒๐         กิจกรรมชุมนุม  ๒๐ 
        กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑  ๑๐         กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑  ๑๐ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ 

 

 

 

 
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร)์ 
 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร๑พื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร๑พื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๒ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร๑ ๓ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะพื้นฐาน ๓ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะพื้นฐาน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพพื้นฐาน ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพพื้นฐาน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 

        
        
        
        



วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   
ค๓๒๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๔ ๒.๐ ๘๐ ค๓๒๒๐๓ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๖ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๒๒๐๒ ฟิสิกส๑ ๒ ๒.๐ ๘๐ ว๓๒๒๐๓ ฟิสิกส๑ ๓ ๒.๕ ๑๐๐ 
ว๓๒๒๒๒ เคมี ๒ ๒.๐ ๘๐ ว๓๒๒๒๓ เคมี ๓ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑.๕ ๖๐ ว๓๒๒๔๓ ชีววิทยา ๓ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๒๒๐๑ ศาสนาและจริยธรรม ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๒ หน๎าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๒๐๑ แบดมินตัน ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๒๐๒ แบดมินตัน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ๑ ๕ ๑.๕ ๖๐ อ๓๒๒๐๔ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ๑ ๗ ๑.๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
- กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน   - กิจกรรมนักเรียน   
        กิจกรรมชุมนุม  ๒๐         กิจกรรมชุมนุม  ๒๐ 
        กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑  ๑๐         กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑  ๑๐ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ 

 
 
 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร)์ 

 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร๑พื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร๑พื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพพื้นฐาน ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะพื้นฐาน ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพพื้นฐาน ๕ ๐.๕ ๒๐     
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐     

        
        
        
        

วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   
ค๓๓๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๘ ๒.๐ ๘๐ ค๓๓๒๐๓ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๑๐ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๓๒๐๔ ฟิสิกส๑ ๔ ๒.๐ ๘๐ ว๓๓๒๐๕ ฟิสิกส๑ ๕ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๓๒๒๔ เคมี ๔ ๒.๐ ๘๐ ว๓๓๒๒๕ เคมี ๕ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๓๒๔๔ ชีววิทยา ๔ ๑.๕ ๖๐ ว๓๓๒๔๕ ชีววิทยา ๕ ๒.๐ ๘๐ 
ส๓๐๒๓๓ หน๎าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๓๒๐๒ ประชากรกับสิ่งแวดล๎อม ๐.๕ ๒๐ 



พ๓๓๒๐๑ กิจกรรมเข๎าจังหวะ ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๔ หน๎าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ๑ ๙ ๑.๕ ๖๐ พ๓๓๒๐๒ กิจกรรมเข๎าจังหวะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 

    อ๓๓๒๐๔ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ๑ ๑๑ ๑.๕ ๖๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
- กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน   - กิจกรรมนักเรียน   
        กิจกรรมชุมนุม  ๒๐         กิจกรรมชุมนุม  ๒๐ 
        กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑  ๑๐         กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑  ๑๐ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ 
 
 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียน  ศิลป์ - ค านวณ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนหน่วยกิต ชั้นมัธยมปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมปีท่ี ๖ รวมพื้นฐาน 

พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม และเพ่ิมเติม 
ภาษาไทย ๖.๐ ๖.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๑๒.๐ 

คณิตศาสตร๑ ๖.๐ ๑๒.๕ ๒.๐ ๔.๐ ๒.๐ ๔.๐ ๒.๐ ๔.๕ ๑๘.๕ 

วิทยาศาสตร๑ ๖.๐ ๘.๕ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๒.๕ - ๓.๐ ๑๔.๕ 

สังคมศึกษา ๘.๐ ๘.๐ ๒.๕ ๒.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๒.๕ ๓.๐ ๑๖.๐ 

การงานอาชีพ ๓.๐ ๒.๐ ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ ๒.๐ ๕.๐ 

สุขศึกษา ฯ ๓.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๖.๐ 

ศิลปะ ๓.๐ ๒.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๐ - ๐.๕ ๒.๐ ๕.๕ 

ภาษาตํางประเทศ ๖.๐ ๑๒.๕ ๒.๐ ๔.๕ ๒.๐ ๔.๐ ๒.๐ ๔.๐ ๑๘.๕ 

รวม ๔๑.๐ ๕๕.๐ ๑๕.๐ ๑๗.๐ ๑๕.๐ ๑๗.๐ ๑๑.๐ ๒๑.๐ ๙๖.๐ 

 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน) 
 - กิจกรรมแนะแนว    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 - กิจกรรมนักเรียน    
  กิจกรรมชุมนุม    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
  กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑  ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (ศิลป์ – ค านวณ) 

 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร๑พื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร๑พื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๐๑๐๑ วิทยาศาสตร๑พื้นฐาน ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๓๐๑๐๒ วิทยาศาสตร๑พื้นฐาน ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะพื้นฐาน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพพื้นฐาน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพพื้นฐาน ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐     

        
        

วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   
ท๓๑๒๐๑ การพูด ๑.๐ ๔๐  ท๓๑๒๐๒ วรรณกรรมป๓จจุบัน ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๑ ๒.๐ ๘๐ ค๓๑๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๒ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๑๒๖๑ วิทยาศาสตร๑กายภาพ ๑.๕ ๖๐ ว๓๑๒๖๒ วิทยาศาสตร๑กายภาพ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๑๒๐๑ กฎหมายเบื้องต๎น ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๒๐๓ ศาสนาสากล ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๑๒๐๑ วอลเลย๑บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๑ หน๎าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ๑ ๒  ๒.๐ ๘๐ พ๓๑๒๐๒ วอลเลย๑บอล ๒ ๐.๕ ๒๐ 

    ศ๓๑๒๐๑ ศิลปะเพิ่มเติม ๐.๕ ๒๐ 
    อ๓๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ๑ ๔ ๒.๐ ๘๐ 
    อ๓๑๒๐๖ ภาษาอังกฤษอําน-เขียน ๐.๕ ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
- กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน   - กิจกรรมนักเรียน   
        กิจกรรมชุมนุม  ๒๐         กิจกรรมชุมนุม  ๒๐ 
        กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑  ๑๐         กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑  ๑๐ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ 

 
 



 
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (ศิลป์ – ค านวณ) 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร๑พื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร๑พื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๐๑๐๓ วิทยาศาสตร๑พื้นฐาน ๓ ๑.๕ ๖๐ ว๓๐๑๐๔ วิทยาศาสตร๑พื้นฐาน ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๒ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร๑ ๓ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะพื้นฐาน ๓ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะพื้นฐาน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพพื้นฐาน ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพพื้นฐาน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 

        
        

วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   
ท๓๒๒๐๑ การเขียน ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๒๐๒ การเขียน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๔ ๒.๐ ๘๐ ค๓๒๒๐๓ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๖ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๒๒๖๔ วิทยาศาสตร๑กายภาพ ๑.๕ ๖๐ ว๓๒๒๖๖ วิทยาศาสตร๑กายภาพ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๒๒๐๑ ศาสนาและจริยธรรม ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๒๐๔ การเงิน การคลัง การธนาคาร ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๒๐๒ ภูมิศาสตร๑ ๑.๐ ๔๐ ส๓๐๒๓๒ หน๎าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๒๐๑ แบดมินตัน ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๒๐๒ แบดมินตัน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ๑ ๖ ๒.๐ ๘๐ อ๓๒๒๐๕ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ๑ ๘ ๒.๐ ๘๐ 

        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
- กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน   - กิจกรรมนักเรียน   
        กิจกรรมชุมนุม  ๒๐         กิจกรรมชุมนุม  ๒๐ 
        กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑  ๑๐         กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑  ๑๐ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ 
 

 
 
 
 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (ศิลป์ – ค านวณ) 

 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 



รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร๑พื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร๑พื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพพื้นฐาน ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะพื้นฐาน ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพพื้นฐาน ๕ ๐.๕ ๒๐     
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐     

        
        
        

วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   
ท๓๓๒๐๑ หลักภาษาไทย ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๒๐๒ ประวัติวรรณคดี ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๘ ๒.๐ ๘๐ ค๓๓๒๐๔ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๑๑ ๒.๕ ๑๐๐ 
ว๓๓๒๖๘ วิทยาศาสตร๑กายภาพ ๑.๕ ๖๐ ว๓๓๒๗๐ วิทยาศาสตร๑กายภาพ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๓๒๐๑ เหตุการณ๑โลกป๓จจุบัน ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๒๐๓ ประชากรกับสิ่งแวดล๎อม ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๐๒๓๓ หน๎าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๔ หน๎าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๓๒๐๑ กิจกรรมเข๎าจังหวะ ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๒๐๒ กิจกรรมเข๎าจังหวะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๓๒๐๑ ศิลปะเพิ่มเติม ๑.๐ ๔๐ ศ๓๓๒๐๒ ศิลปะเพิ่มเติม ๑.๐ ๔๐ 
ง๓๓๒๐๑ การงานอาชีพเพิ่มเติม ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๒๐๓ การงานอาชีพเพิ่มเติม ๑.๐ ๔๐ 

อ๓๓๒๐๒ 
ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ๑ 
๑๐ 

๒.๐ ๘๐ อ๓๓๒๐๕ 
ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ๑ 
๑๒  

๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
- กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน   - กิจกรรมนักเรียน   
        กิจกรรมชุมนุม  ๒๐         กิจกรรมชุมนุม  ๒๐ 
        กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑  ๑๐         กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑  ๑๐ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ 

 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียน  ศิลป์ – ภาษา 

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จ านวนหน่วยกิต ชั้นมัธยมปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมปีท่ี ๖ รวมพื้นฐาน 

พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม และเพ่ิมเติม 
ภาษาไทย ๖.๐ ๖.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๑๒.๐ 

คณิตศาสตร๑ ๖.๐ ๙.๐ ๒.๐ ๓.๕ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๓.๕ ๑๕.๐ 

วิทยาศาสตร๑ ๖.๐ ๕.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๓.๐ ๒.๐ - ๒.๐ ๑๑.๐ 

สังคมศึกษา ๘.๐ ๘.๐ ๒.๕ ๒.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๒.๕ ๓.๐ ๑๖.๐ 



การงานอาชีพ ๓.๐ ๑.๐ ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ ๑.๐ ๔.๐ 

สุขศึกษา ฯ ๓.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๖.๐ 

ศิลปะ ๓.๐ ๒.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๐ - ๐.๕ ๒.๐ ๕.๕ 

ภาษาตํางประเทศ ๖.๐ ๒๐.๐ ๒.๐ ๗.๐ ๒.๐ ๖.๕ ๒.๐ ๗.๐ ๒๖.๕ 

รวม ๔๑.๐ ๕๕.๐ ๑๕.๐ ๑๗.๐ ๑๕.๐ ๑๖.๕ ๑๑.๐ ๒๑.๐ ๙๖.๐ 

 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน) 
 - กิจกรรมแนะแนว    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 - กิจกรรมนักเรียน    
  กิจกรรมชุมนุม    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
  กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑  ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ศิลป์ – ภาษา) 

 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร๑พื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร๑พื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๐๑๐๑ วิทยาศาสตร๑พื้นฐาน ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๓๐๑๐๒ วิทยาศาสตร๑พื้นฐาน ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะพื้นฐาน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพพื้นฐาน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพพื้นฐาน ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 



อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐     
        

วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   
ท๓๑๒๐๑ การพูด ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๒๐๒ วรรณกรรมป๓จจุบัน ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๑ ๒.๐ ๘๐ ค๓๑๒๐๓ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๓ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๑๒๐๑ กฎหมายเบื้องต๎น ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๒๖๓ วิทยาศาสตร๑กายภาพ ๑.๐ ๔๐ 
พ๓๑๒๐๑ วอลเลย๑บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๒๐๓ ศาสนาสากล ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ๑ ๒  ๒.๐ ๘๐ ส๓๐๒๓๑ หน๎าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษฟ๓ง-พูด ๑ ๑.๕ ๖๐ พ๓๑๒๐๒ วอลเลย๑บอล ๒ ๐.๕ ๒๐ 

    ศ๓๑๒๐๑ ศิลปะเพิ่มเติม ๐.๕ ๒๐ 
    อ๓๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ๑ ๔ ๒.๐ ๘๐ 
    อ๓๑๒๐๗ ภาษาอังกฤษฟ๓ง-พูด ๒ ๑.๕ ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
- กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน   - กิจกรรมนักเรียน   
        กิจกรรมชุมนุม  ๒๐         กิจกรรมชุมนุม  ๒๐ 
        กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑  ๑๐         กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑  ๑๐ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ 

 

 
 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (ศิลป์ – ภาษา) 

 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร๑พื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร๑พื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๐๑๐๓ วิทยาศาสตร๑พื้นฐาน ๓ ๑.๕ ๖๐ ว๓๐๑๐๔ วิทยาศาสตร๑พื้นฐาน ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๒ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร๑ ๓ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะพื้นฐาน ๓ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะพื้นฐาน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพพื้นฐาน ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพพื้นฐาน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 

        
        

วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   
ท๓๒๒๐๑ การเขียน ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๒๐๒ การเขียน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๒๐๔ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๗ ๑.๐ ๔๐ 



ว๓๒๒๖๕ วิทยาศาสตร๑กายภาพ ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๒๖๗ วิทยาศาสตร๑กายภาพ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๒๐๑ ศาสนาและจริยธรรม ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๒๐๔ การเงิน การคลัง การธนาคาร ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๒๐๒ ภูมิศาสตร๑ ๑.๐ ๔๐ ส๓๐๒๓๒ หน๎าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๒๐๑ แบดมินตัน ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๒๐๒ แบดมินตัน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ๑ ๖ ๒.๐ ๘๐ อ๓๒๒๐๕ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ๑ ๘ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๒๒๐๓ ภาษาอังกฤษฟ๓ง-พูด ๓ ๑.๕ ๖๐ อ๓๒๒๐๖ ภาษาอังกฤษฟ๓ง-พูด ๔ ๑.๕ ๖๐ 

        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
- กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน   - กิจกรรมนักเรียน   
        กิจกรรมชุมนุม  ๒๐         กิจกรรมชุมนุม  ๒๐ 
        กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑  ๑๐         กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑  ๑๐ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ 

 
 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (ศิลป์ – ภาษา) 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร๑พื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร๑พื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๒ ประวัติศาสตร๑ ๔ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพพื้นฐาน ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะพื้นฐาน ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพพื้นฐาน ๕ ๐.๕ ๒๐     
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐     

        
        

วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   
ท๓๓๒๐๑ หลักภาษาไทย ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๒๐๒ ประวัติวรรณคดี ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๙ ๑.๕ ๖๐ ค๓๓๒๐๓ เสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ๑๐ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๓๒๖๙ วิทยาศาสตร๑กายภาพ ๑.๐ ๔๐ ว๓๓๒๗๑ วิทยาศาสตร๑กายภาพ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๒๐๑ เหตุการณ๑โลกป๓จจุบัน ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๒๐๓ ประชากรกับสิ่งแวดล๎อม ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๐๒๓๓ หน๎าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๔ หน๎าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๓๒๐๑ กิจกรรมเข๎าจังหวะ ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๒๐๒ กิจกรรมเข๎าจังหวะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๓๒๐๑ ศิลปะเพิ่มเติม ๑.๐ ๔๐ ศ๓๓๒๐๒ ศิลปะเพิ่มเติม ๑.๐ ๔๐ 
ง๓๓๒๐๒ การงานอาชีพเพิ่มเติม ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๒๐๔ การงานอาชีพเพิ่มเติม ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ๑ ๑๐ ๒.๐ ๘๐ อ๓๓๒๐๕ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ๑ ๑๒ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๓๒๐๓ ภาษาอังกฤษฟ๓ง-พูด ๕ ๑.๐ ๔๐ อ๓๓๒๐๖ ภาษาอังกฤษฟ๓ง-พูด ๖ ๑.๕ ๖๐ 



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
- กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน   - กิจกรรมนักเรียน   
        กิจกรรมชุมนุม  ๒๐         กิจกรรมชุมนุม  ๒๐ 
        กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑  ๑๐         กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน๑  ๑๐ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ 

 
 
 
 
๑๐. แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ๑๐.๑   ห๎องสมุดระดับมัธยมมีขนาด    ๔๐๐   ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห๎องสมุด    ๒๗,๐๖๔   เลํม 
   การสืบค๎นหนังสือและการยืม-คืน ใช๎ระบบ   อัตโนมัติงานห๎องสมุด   MAS   Library   
   จ านวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  ๑,๗๕๕  คน ตํอวันคิดเป็นร๎อยละ                             
             ๘๘.๕๐   ของนักเรียนทั้งหมด 
            ห๎องสมุดระดับประถมมีขนาด   ๗๐.๗๗  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห๎องสมุด ๑๘,๖๖๐ เลํม 
   การสืบค๎นหนังสือและการยืม-คืน ใช๎ระบบ   อัตโนมัติงานห๎องสมุด   MAS   Library   
   จ านวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  ๒,๒๓๗  คน ตํอวันคิดเป็นร๎อยละ                       
             ๙๑.๓๘    ของนักเรียนทั้งหมด 
   ห๎องสมุดอนุบาล เป็นห๎องสมุดขนาดเล็ก จ านวนหนังสือในห๎องสมุด ๑,๗๔๐ เลํม 
    การสืบค๎นหนังสือและการยืม-คืน ใช๎ระบบ   อัตโนมัติงานห๎องสมุด   MAS   Library   
   จ านวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  ๑๔๔  คน ตํอวันคิดเป็นร๎อยละ   
   ๒๐.๐๐     ของนักเรียนทั้งหมด                    
     ๑๐.๒  ห๎องปฏิบัติการมีทั้งหมด    ๕๒   ห๎อง  ได๎แกํ 
  ห๎องคอมพิวเตอร๑    ๖ ห๎อง 
  ห๎องวิทยาศาสตร๑    ๗ ห๎อง 
  ห๎องปฏิบัติการทางภาษา   ๕ ห๎อง 
  ห๎องโสต     ๕ ห๎อง 
  ห๎องศูนย๑การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ  ๒ ห๎อง 
  หอ๎งศูนย๑การเรียนรู๎คณิตศาสตร๑  ๑ ห๎อง 
  ห๎องศูนย๑การเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ  ๑ ห๎อง 
  ห๎องศูนย๑การเรียนรู๎ภาษาไทย  ๑ ห๎อง 
  ห๎องศิลปะ    ๓ ห๎อง 
  ห๎องนาฏศิลป์ / ดนตรี   ๒ ห๎อง 
  ห๎องพยาบาล    ๒ ห๎อง 
  ห๎องศาสนสัมพันธ๑   ๑ ห๎อง 

ห๎องแนะแนว    ๑ ห๎อง 
ห๎องพละ    ๒ ห๎อง 
ห๎องลูกเสือ    ๑ ห๎อง 
ห๎องสื่อการเรียนการสอน   ๖ ห๎อง 
ห๎องสมุด    ๔ ห๎อง 



ห๎องอาเซี่ยน    ๑ ห๎อง 
           ห๎อง To Be Number one  ๑ ห๎อง 
 
 
 
   ๑๐.๓ ห๎องเครื่องคอมพิวเตอร๑พร๎อมโปรแกรมใช๎งาน มีทั้งหมด   ๔๐๔  เครื่อง 
 

คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 
๑.  ใช๎ในการเรียนการสอน ๔๒๙ 
๒.  ใช๎สืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร๑เน็ตได๎ ๓๘๒ 
๓.  ใช๎ในการบริหาร ๑๘๐ 

  
                           จ านวนนักเรียนที่สืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร๑เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
 เฉลี่ย ๑,๒๕๐ คน ตํอวัน  คิดเป็นร๎อยละ ๒๕.๐๐ ของนักเรียนทั้งหมด 
 

 
๑๐.๔   แหลํงเรียนรู๎ / ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 

๑๐.๔.๑  แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน (เลือกได๎มากกวํา  ๑ ข๎อ และเพ่ิมเติมได๎) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๔.๒ แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน (เลือกได๎มากกวํา  ๑ ข๎อ และเพ่ิมเติมได๎) 
 
 
 

 
 
 
 
 
๑๐.๔.๓ ภูมิ

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
  สวนหยํอม / สวนสุขภาพ 
  สวนสมุนไพร 
  สวนเกษตร 
  สวนวรรณคดี 
  เรือนเพาะช า 
  สนามเด็กเลํน 
  ลานกิจกรรม 
 ป้ายนิเทศ/บอร๑ด 
 มุมหนังสือ 
 โรงอาหาร 
 สระวํายน้ า 
 สหกรณ๑ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
  โบสถ๑/วัด/มัสยิด/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/พิพิธภัณฑ๑ 
  สถานที่ทํองเที่ยวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว๑/อุทยาน 
  สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย๑/สถานีต ารวจ/เทศบาล 
  สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/ราชภัฎ/เทคโนโลยีราชมงคล 
  ห๎องสมุด/ท๎องฟ้าจ าลอง/เมืองจ าลอง 
  ธนาคาร/โรงแรม/ห๎างสรรพสินค๎า/ตลาด/โรงงาน 
  พ้ืนที่เพาะปลูก/ไรํ/สวน 



ป๓ญญาท๎องถิ่น 
ที ่ ประเภทความรู้ จ านวนครั้ง 
๑ การประกอบวิชาชีพ ๕ 
๒ คหกรรม ๕ 
๓ หัตถกรรม ๑ 
๔ วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี ๒ 
๕ ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ ๓ 
๖ ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย ๖ 
๗ สุขภาพการแพทย๑/สุขอนามัย ๒ 
๘ สิ่งแวดล๎อม/ทรัพยากร ๓ 
๙ การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน ๗ 

 
๑๐.๔.๔ ปราชญ๑ชาวบ๎าน / ภมูิป๓ญญาท๎องถิ่น / ผู๎ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครู นักเรียน 
 ในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๑)  คุณทัศนีย๑  อํุนสุดคลอง สอนวิธีการนวดเพื่อสุขภาพ สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้    
             จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

๒) เจ๎าหน๎าที่ต ารวจจาก สน.บางนา รณรงค๑สวมหมวกกันน็อค สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้    
จ านวน ๒ ครั้ง/ปี 
๓) คุณวิฑูรย๑ สุวรรณป๓ถวี,คุณไพริน ไชยเสน,คุณจิราภรณ๑ ริมดุสิต สอนการท าสเปรย๑ตะไคร๎หอม  

             สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้   จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
๔) คุณสิริพร  ทองอินทร๑ สอนท าบัวลอย สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้   จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
๕) คุณอารีรัตน๑  แซํอ้ึง  สอนการคัดแยกขยะ สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้   จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
๖) คุณต๎ู  สุขนึก  สอยการท าปุ๋ยอินทรีย๑ สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้   จ านวน ๒ ครั้ง/ป ี
๗) พระมหาธนเดช ธมมปญโญ และคณะ  บรรยายการเข๎าคํายคุณธรรม สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียน 

             แหํงนี้   จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
๘) คุณฉัตรชัย  อ่ันประเสริฐ  การฝึกด๎านระเบียบวินัย สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้    

             จ านวน ๓ ครั้ง/ป ี
๙) พันโทผดุง  โพธิ์ชู  การท าอิฐบล็อก สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
๑๐) คุณอนุวัฒน๑ กลมร ี สอนกีฬาหมากรุกไทย สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
๑๑) คุณวีรวัลย๑  สุจิรานุธรรม  อาหารไทยในวรรณคดี สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ านวน  

              ๑ ครั้ง/ป ี
๑๒) คุณศรีสุข สีสดใส สอนการท าน้ าพริกปลาทู สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ านวน  

              ๑ ครั้ง/ป ี
๑๓) Mr. Anthony  Marian  Noronha บรรยายทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ สถิติการให๎ความรู๎ใน  
 โรงเรียนแหํงนี้ จ านวน ๑ ครัง้/ปี 
 
๑๔) คุณกิตติพงษ๑  สุขศร ี สอนการนุํงผ๎าแบบอีสาน สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
๑๕) เชฟนเรนท๑ เกียรติยศเจริญ สอนการท าขนมถั่วแปบ สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้  

             จ านวน ๒ ครั้ง/ป ี
๑๖) คุณภูมิ สุขดี สอนการท าข๎าวแต๐น สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
๑๗) คุณอภิลักษณ๑ สวยงาม สอนท าหมวกจากเศษวัสดุเหลือใช๎ สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้จ านวน   
๑ ครั้ง/ป ี



๑๘) คุณวิโรจน๑   สุขส าราญ ทักษะชีวิต "ตื่นตัว ไตรํตรอง ตอบโต๎" สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้      
จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
๑๙) คุณนิติ ชัยชิติตาทร บรรยายเกี่ยวกับแนวคิดเป็นฉันมันผิดตรงไหน สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียน 

             แหํงนี้จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
๒๐) คุณเกียรติศักดิ์ อุดมนาค และทีมงานสาระแน คอนแว๎นซ๑   รายการสาระแน“เป็นตัวเราไปกับฝ๓นที่  
ยิ่งใหญํ” สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
๒๑) คุณคณาธิป สุนทรรักษ๑  ให๎ความรู๎หัวข๎อวัยรุํนติดหนึบ Social เอะอะกด Like อะไรๆ ก็กด Share 
สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
๒๒) คุณอริยสิริ  พิพัฒน๑นรา บรรยายสร๎างสรรค๑เยาวชนเป็นพลเมืองเข๎มแข็งใจอาสาสืบสานโครงการ      
พระราชด าริ สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
๒๓) บริษัท ฮอนด๎าประเทศไทย บรรยายการขับขี่อยํางปลอดภัย สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้  
จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
๒๔) ร.ต.ท สมพร นนท๑จันทร๑ และ ด.ต.นันทเชษฐ๑ หนูมาน๎อย บรรยายการด ารงชีวิตอยํางไรให๎หํางไกล 

             ยาเสพติด สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
๒๕) บริษัทบางนาเซ็นทรัลพร็อพเพอร๑ตี้ จ ากัด เผยแพรํความรู๎พร๎อมสาธิตและสอนวิธีการดับเพลิงเบื้องต๎น  
ให๎แกํนักเรียนและหัวหน๎า  ชํวงชั้นและพนักงานตัวแทนร๎านค๎าโรงเรียน 
๒๖) อาจารย๑แสงธรรม  เกื้อหนุน ให๎ความรู๎เรื่องภาษา  วิชาอังกฤษ สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ 
จ านวน ๒ ครั้ง/ปี 
๒๗) คุณณัฐวดี พูลศิริ การนวดเพ่ือสุขภาพ สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
๒๘) สถาบันป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหลม จรวดประดิษฐ๑เชิงวิทยาศาสตร๑ สถิติการให๎ความรู๎ใน   
โรงเรียนแหํงนี้จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
๒๙) เจ๎าหน๎าทีม่หาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สํงเสริมและทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ สถิติการให๎ 
ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. ผลงานดีเด่นของครูและนักเรียน 
    ๑๑.๑ ด้านโรงเรียน 

๑. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอยํางต๎นแบบ ประจ าปี ๒๕๕๗  จากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
๒. สถานศึกษาดีเดํนทางวัฒนธรรมด๎านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ๎าน ประจ าปี ๒๕๕๗ ระดับมัธยมศึกษา จาก

กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
๓. รองชนะเลิศอันดับ ๑  การสํงเสริมการประหยัดน้ าในสถาบันการศึกษาของการประปานครหลวง “Water 

Ranger ปีที่ ๓”  ปฏิบัติการพิทักษ๑น้ า ปีที่ ๓  เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
๔. รองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการรักชาติถูกทางสร๎างเสริมความซื่อสัตย๑สุจริต ประจ าปี ๒๕๕๗  ได๎รับโลํเชิดชู

เกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
๕. โรงเรียนลาซาล ได๎รับมอบป้ายประกาศเจตนารมณ๑ตํอต๎านการทุจริตคอรัปชั่นต๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 

๒๕๕๗ 



๖. โรงเรียนลาซาล ได๎รับวุฒิบัตรเข๎ารํวมโครงการข๎าวนอกนา ของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท๑ 
รํวมกับ กรมการข๎าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 

 
๑๑.๒ ผลงานของครู 

๑. คุณครูพาที นาคนาคา ได๎รับเข็มรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู๎ก ากับนักศึกษาวิชาทหารดีเดํน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗  ณ บริเวณโดมวรรณสมิต โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย๑การก าลังส ารอง เมื่อวันที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๒. คุณครูวันทา  นาคนาคา   ได๎รับโลํรางวัลมีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ  ด๎านพัฒนาการเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  จากศูนย๑สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ 

๓. รางวัลมีผลการปฏิบัติงานผํานการคัดกรองระดับภูมิภาคด๎านพัฒนาการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากศูนย๑สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จ านวน  ๓  ทําน 
๑) คุณครูชนิดา  สุทธิจิต   ชื่อผลงาน   หลักคิดบนพื้นฐานแหํงความพอเพียง 
๒) คุณครูวันทา  นาคนาคา  ชื่อผลงาน  ฝึกทักษะงานประดิษฐ๑สร๎างชีวิตสูํความพอเพียง 
๓) คุณครูอรุณศรี  ธีระกาญจน๑  ชื่อผลงาน  หลักสูตรไมํใชํเรื่องที่ยากอยํางที่คิด 

     ๔.  คุณครูพาที นาคนาคา เข๎ารับพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ณ มัทนะพาธา อาคารสวนเจ๎าเชตุ  
           หนวํยบัญชาการรักษาดินแดน เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ 
     ๕.  หนึ่งแสนครูดี  ประจ าปี ๒๕๕๗  จากคุรุสภา จ านวน  ๔๐ ทําน 

๑)  คุณครูชริยา ค าจันทร๑   ๒๑)  คุณครูพิกุลแก๎ว  วิยาสิงห๑ 
๒)  คุณครูญาดา จันทร๑ศุกระ   ๒๒)  คุณครูภัทรศศิร๑  ลูกรัก 
๓)  คุณครูฐิติวรรณ จินดาวรรณ   ๒๓)  คุณครูมยุรา หวานจิตร 
๔)  คุณครูปานดวงเนตร วิจิตรพร   ๒๔)  คุณครูอารีย๑ สงวนศิลป์ 
๕) คุณครูพรพิมล  จันทร๑เคน   ๒๕)  คุณครูขนิษฐา  โพธิสาร 
๖) คุณครูมารีนา ทวยเศษ    ๒๖)  คุณครูธนัชนันท๑  วราห๑ค า 
๗)  คุณครูอาทิญา  สุริยวโรภาส   ๒๗)  คุณครูฉลองรัฐ   ไชยสมบูรณ๑ 
๘)  คุณครูกมลวรรณ  โสวรรณะ   ๒๘)  คุณครูวัชรินทร๑   ดีสุ 
๙) คุณครูณัฏฐา มีเจริญ    ๒๙)  คุณครูกิตติศักดิ์  อุสุมสารเสวี 
๑๐) คุณครูนวพร ป่วนภูเขียว   ๓๐)  คุณครูเบ็ญจวรรณ บัวรอด 
๑๑)  คุณครูนียนา  ศรีสนั่น   ๓๑)  คุณครูฐิติรัตน๑  พิทักษ๑โยธากุล 
๑๒)  คุณครูนุชนภางค๑  ไชยเผือก   ๓๒)  คุณครูนงลักษณ๑  พันธุ๑อารีย๑ 
๑๓)  คุณครูบรรยดา  ต๎นทองค า   ๓๓)  คุณครูพรเพ็ญ  สุขไกรไทย 
๑๔)  คุณครูวาสนา  ศิลป์ชัย   ๓๔)  คุณครูสุริยา  มนัสศิลา 
๑๕)  คุณครูสมลักษณ๑  อมรพิทักษ๑วงศ๑  ๓๕)  คุณครูวิมลมาศ ป้อมงาม 
๑๖)  คุณครูสุธัญญา  สีหไสยาสิทธิ์   ๓๖)  คุณครูกิตติ  เหลาค า 
๑๗)  คุณครูกชกร ขันธะ    ๓๗)  คุณครูพนม  วิทยานุกรณ๑ 
๑๘)  คุณครูชุตินันท๑  ธีระพร   ๓๘)  คุณครูเพียงดาว อุสุมสารเสวี 
๑๙)  คุณครูณัฏฐา  เข็มเพ็ชร   ๓๙)  คุณครูภารดา  ศิลป์ชัย 
๒๐)  คุณครูนงนุช  ราชภักด ี   ๔๐)  คุณครูลัดดา  ศิลป์ชัย 

      ๖.  รางวัลประกวดสื่อการเรียนการสอน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



  อนุบาล  รางวัลชนะเลิศ  คุณครูพรพิมล จันทร๑เคน 
    รองชนะเลิศอันดับ ๑ คุณครูฐิติวรรณ จินดาวรรณ 
    รองชนะเลิศอันดับ ๒ คุณครูญาดา จันทร๑ศุกระ 
  ประถมต๎น รางวัลชนะเลิศ  คุณครูสมลักษณ๑  อมรพิทักษ๑วงศ๑ 
    รองชนะเลิศอันดับ ๑ คุณครูอัจฉรา ปลิดกระโทก 
    รองชนะเลิศอันดับ ๒ คุณครูกมลวรรณ  โสวรรณะ 
  ประถมปลาย รางวัลชนะเลิศ  คุณครูภูมิพัฒน๑ ตาปราบ   
    รองชนะเลิศอันดับ๑ คุณครูเอกพงษ๑ หลี่อินทร๑ 
    รองชนะเลิศอันดับ๒ คุณครูณิชชา บุญประเวศ 
  แผนกภาษา รางวัลชนะเลิศ  คุณครูโชคชัย    ตันเจริญ 
    รองชนะเลิศอันดับ ๑ คุณครูชัญญาภัค   ทองรวยโรจ 
    รองชนะเลิศอันดับ ๒ คุณครูละไมล๑ พละเอ็น 
  มัธยมต๎น รางวัลชนะเลิศ  คุณครูภัททิรา ศิริค า 

รองชนะเลิศอันดับ ๑  คุณครูสุรเชษฐ พลายงาม 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ คุณครูสุภาสิรี กีรติวานิชย๑ 

  มัธยมปลาย รางวัลชนะเลิศ  คุณครูสุรีย๑นุ   นุชน๎อย 
    รองชนะเลิศอันดับ ๑ คุณครูธิฒิวุฒิ   พันธุ๑เจริญเกียรติ 
    รองชนะเลิศอันดับ ๒ คุณครูบริพัตร   อินทรบุญ 

๗.  ครูผู๎สอนดีเดํน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗   จากคุรุสภา จ านวน ๙  ทําน 
  ครูผู๎สอนปฐมวัยดีเดํน    คุณครูญาดา จันทร๑ศุกระ 
  ครูผู๎สอนปฐมวัยดีเดํน    คุณครูสุดารัตน๑ ธานัตถ๑โชติภณ 

ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ดีเดํน คุณครูสิรินทิพย๑ อยูํรักษา 
  ครูผู๎สอนกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนดีเดํน  คุณครูจารุณี โพธิ์น๎อย 
  ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะดีเดํน  คุณครูโยธิน วงษ๑สะอาด  
  ครูผู๎สอนกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนดีเดํน  คุณครูศุภิสรา    แจํมจิตร 
  ครูผู๎สอนกลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คุณครูศรทิพย๑ บุญคง 

ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาดีเดํน คุณครูบริพัตร   อินทรบุญ 
  ครูผู๎สอนกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนดีเดํน  คุณครูศยามล  พูลศิริ 
 

๘.  ครูดีเดํนกลุํม ๑๘ สัมพันธ๑  ประจ าปี ๒๕๕๗ จ านวน ๖  ทําน 
อนุบาล   คุณครูชริยา ค าจันทร๑ 
ประถมต๎น  คุณครูสุชีลา ยมะสมิต 
ประถมปลาย  คุณครูปลมัยจิตต๑ มงคลชัย 
แผนกภาษา  คุณครูฉลองรัฐ    ไชยสมบูรณ๑ 
มัธยมต๎น  คุณครูวิมลมาศ ป้อมงาม 
มัธยมปลาย    คุณครูศยามล   พูลศิริ 

๑๑.๓  ผลงานของนักเรียน 



๑๐.๒  ผลงานของนักเรียน 
๑. เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาเทควันโด รายการ ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  

ในระหวํางวันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๕๗ จัดการแขํงขันโดยสมาคมเทควันโดแหํงประเทศไทย ซึ่งเป็นรายการ
แขํงขันท่ียิ่งใหญํและส าคัญท่ีสุดของกีฬาเทควันโดของประเทศไทย 

              ด.ช. ณภัทร  ศรีติมงคล ได๎สมัครเข๎ารํวมการแขํงขันในรุํนอายุ ๑๑-๑๒ ปี พิกัดน้ าหนัก ๓๘-๔๒ กิโลกรัม 
 ได๎รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญทอง) เป็นแชมป์เทควันโดของประเทศไทยประจ าปีนี้ ในรุํนดังกลําว และ
 ยังได๎ติดอันดับเหรียญรางวัลท าเนียบแชมป์ประเทศไทยติดตํอกันถึง ๖ ปีซ๎อนอยํางตํอเนื่อง    

๒. ด.ญ ชุติกาญจน๑  จงกลรัตนวัฒนา  นักเรียนชั้น ป ๖/๗ ได๎รับเหรียญทองกีฬาเทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทย
ประจ าปี ๒๕๕๗ประเภทเยาว๑ชนอายุ ๑๑-๑๒ ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที่ ๑-๖ เมษายน พ.ศ  ๒๕๕๗ 

๓. เข๎ารํวมแขํงขันวํายน้ า รายการอํอนนุช สวิมม่ิง คัพ ณ สระวํายน้ า ศูนย๑กีฬาอํอนนุช  
วันอาทิตย๑ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ผลการแขํงขันวํายน้ า มีดังนี้  
๑. ด.ญ.เอมิกา อมฤก ป.๒/๗ รุํน ๘ ปี หญิง   ๒ เหรียญเงิน  ๔ เหรียญทองแดง  
๒. ด.ญ.ณัฐพัชร๑ พยัคฆศิริ ป.๓/๙ รุํน ๙ ปี หญิง  ๔ เหรียญทอง  ๒ เหรียญเงิน  ๒ เหรียญทองแดง  
ถ๎วยคะแนนรวมประเภทบุคคลรองชนะเลิศที่ ๔ รุํนอายุ ๙ ปีหญิง กลุํมไมํจ ากัดฝีมือ  
 
๓. ด.ญ.ประณิตา มีสิทธิ์ ป.๖/๓ รุํน ๑๒ ปี หญิง  ๑ เหรียญเงิน  ๒ เหรียญทองแดง  
    ถ๎วยคะแนนรวมประเภทบุคคลรองชนะเลิศที่ ๗ รุํนอายุ ๑๒ ปีหญิง กลุํมไมํจ ากัดฝีมือ  
๔. ด.ญ.ภัทรานิษฐ๑ ธรรมวัฒน๑ ม.๒/๔ รุํน ๑๔ ปี หญิง  ๒ เหรียญเงิน  ๓ เหรียญทองแดง  
๕. ด.ช.นิติภูมิ สุภาพ ป.๒ รุํน ๗ ปี ชาย   ๘ เหรียญทอง  ๑ เหรียญเงิน 
     ถ๎วยคะแนนรวมประเภทบุคคลชนะเลิศ รุํนอายุ ๗ ปีชาย กลุํมไมํจ ากัดฝีมือ ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท  
๖. ด.ช.นวว ีรอมาลี ป.๓/๙ รุํน ๙ ปี ชาย   ๑ เหรียญทองแดง   
๗. ด.ช.สมิตนนท๑ สมิตติพัฒน๑ ป.๓/๙ รุํน ๙ ปี ชาย  ๑ เหรียญทองแดง  
๘. ด.ช.ปราชญ๑ ปุยงาม ป.๔/๖ รุํน ๑๐ ปี ชาย  ๑ เหรียญทอง  ๒ เหรียญทองแดง  
๙. ด.ช.ณัฐภัทร อดุลโภคาธร ป.๕/๑ รุํน ๑๐ ปี ชาย ๓ เหรียญทอง  ๕ เหรียญเงิน  ๑ เหรียญทองแดง  
     ถ๎วยคะแนนรวมประเภทบุคคลรองชนะเลิศที่ ๒ รุํนอายุ ๑๐ปีชายกลุํมไมํจ ากัดฝีมือทุนการศึกษา  
      ๕๐๐ บาท  
๑๐. ด.ช.ธนภัทร ดนัยนฤมล ป.๖/๒ รุํน ๑๑ ปี ชาย  ๗ เหรียญทอง  ๑ เหรียญเงิน  ๑ เหรียญทองแดง  
       ถ๎วยคะแนนรวมประเภทบุคคลชนะเลิศ รุํนอายุ ๑๑ ปีชาย กลุํมไมํจ ากัดฝีมือ ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท  
๑๑. ด.ช.สิปปกร ธรรมวัฒน๑ ม.๑ รุํน ๑๓ ปี ชาย  ๑ เหรียญเงิน  ๕ เหรียญทองแดง  
๑๒. ด.ช.ชาญชล พิมสิม ม.๒/๖ รุํน ๑๓ ปี ชาย  ๔ เหรียญทอง  ๓ เหรียญทองแดง  
๑๓. นายพงศธร แสงใหญํ ม.๓/๒ ทั่วไป ชาย  ๑ เหรียญทอง  ๒ เหรียญเงิน  ๕ เหรียญทองแดง  
๑๔. นายวรภพ หลํมวงษ๑ ทั่วไป ชาย   ๑ เหรียญทอง  ๑ เหรียญเงิน  ๑ เหรียญทองแดง  
        ถ๎วยคะแนนรวมประเภทบุคคลรองชนะเลิศที่ ๕ รุํนทั่วไปชาย กลุํมไมํจ ากัดฝีมือ  
        รางวัลถ๎วยคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ ๒ 

๔. เด็กหญิง ณัฐชยา  อํุนสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  ๑/๘  ได๎เข๎ารํวมการแขํงขันเทควันโด ๒nd Phuket 
International  Taekwondo Championship ๒๐๑๔  รุนํอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี หญิง มือเกํา ได๎รับรางวัล
ชนะเลิศ เหรียญทอง  และรางวัลถ๎วยนักกีฬายอดเยี่ยม ประจ าปี ๒๐๑๔ 

๕. นักเรียนโรงเรียนลาซาลเข๎ารํวมแขํงขันวํายน้ ารายการครบรอบแหํงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑  
๘๐ ปี ณ ศูนย๑กีฬาทางน้ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ รังสิต  
ผลการแขํงขันมีดังนี้ 
๑.ด.ช.นิติภูมิ สุภาพ ป.๒ รุํน ๗ ปี ชาย ๒ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน  
๒.ด.ช.ปราชญ๑ ปุยงาม ป.๔/๖    รุํน ๑๐ ปี ชาย ๑ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง 



๓.ด.ช.ณัฐภัทร อดุลโภคาธร ป.๕/๑ รุํน ๑๐  ปี ชาย ๑ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง 
๔.ด.ญ.ประณิตา มีสิทธิ์ ป.๖/๓ รุํน ๑๒ ปี หญิง ๑ เหรียญทองแดง     
๕.ด.ช.ธนภัทร ดนัยนฤมล ป.๖/๒ รุํน ๑๑ ปี ชาย ๗ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน    
ถ๎วยคะแนนรวมประเภทบุคคลชนะเลิศ รุํนอายุ ๑๑ ปีชาย กลุํม C ทุนการศึกษา ๖๐๐ บาท   

๖. เข๎ารํวมรายการ Set All Thailand Table Tennis Championship ๒๐๑๔  
ณ ห๎างสรรพสินค๎า แฟชั่นไอส๑แลนด๑ กรุงเทพมหานคร  
๑. ด.ญ.วิรากานต๑ ทายะพิทักษ๑ ป.๒/๘  ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน รุํนอายุ ๘ ปีหญิง 
๒. ด.ญ.แพรวพราว ทรัพย๑ศิริอยูํคง ป.๒/๑  ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง  
                                                     รุํนอายุ ๘ ปีหญิง  
สรุปเหรียญรางวัลการแขํงขันเทเบิลเทนนิส  
รายการ Set All Thailand Table Tennis Championship ๒๐๑๔   ๑ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง  

๗. เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาระหวํางโรงเรียนของกรมพลศึกษา ณ สระวํายน้ าวิสุทธารมณ๑ กรมพลศึกษา  
๑. ด.ช.พัทธนันท๑ เอื้อวงศ๑ตระกูล ป.๒/๙  ได๎รับรางวัล ๕ เหรียญทอง และถ๎วยรางวัลชนะเลิศชาย  

รุํนอายุ ๗ ปี พร๎อมทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท  
๒. ด.ญ.กันติชา ชุมแก๎ว ป.๔/๗   ได๎รับรางวัล ๑ เหรียญทองแดง  
สรุปเหรียญรางวัลวํายน้ าการแขํงขันกีฬาระหวํางโรงเรียนของกรมพลศึกษา  
๕ เหรียญทอง ๑ เหรียญทองแดง ๑ ถ๎วยคะแนนรวมประเภทบุคคล ทุนการศึกษารวม ๕๐๐ บาท  

๘. เข๎ารํวมการแขํงขันวํายน้ ายุวทูตศึกษา สวิมม่ิง แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑ ณ สระวํายน้ าโรงเรียนยุวทูตศึกษา  
๑. ด.ช.พัทธนันท๑ เอื้อวงศ๑ตระกูล ป.๒/๘  
ได๎รับรางวัล ๖ เหรียญทอง และถ๎วยคะแนนรวมประเภทบุคคลอายุ ๘ ปีชาย อันดับที่ ๑  
๒. ด.ญ.กันติชา ชุมแก๎ว ป.๔/๗  
ได๎รับรางวัล ๕ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงินและถ๎วยคะแนนรวมประเภทบุคคลอายุ ๙ ปีหญิง อันดับที่ ๑  
๓. ด.ญ.กัญญ๑วรา ไหมหรือ ป.๕/๒  
ได๎รับรางวัล ๓ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง และถ๎วยคะแนนรวมประเภทบุคคลอายุ ๑๐ ปี
หญิง อันดับที่ ๒  
สรุปเหรียญรางวัลการแขํงขันวํายน้ า ยุวทูตศึกษา สวิมม่ิง แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑  
๑๔ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง ๓ ถ๎วยคะแนนรวมประเภทบุคคล 

๙. นักเรียนโรงเรียนลาซาล เข๎ารํวมการแขํงขันออกก าลังกายประกอบดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ SPORT DANCE FOR THE QUEEN รอบชิงชนะเลิศภาคนครหลวงได๎รับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภททีม รุํนอายุไมํเกิน ๑๕ ปี ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

๑๐. นางสาวปวริศา. เส็งหะพันธ๑ เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาแหํงชาติ ครั้งที่ ๔๓ (รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค ๒) 
"สระบุรีเกมส๑" ได๎รับรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬา เทควันโด (ตํอสู๎ หญิงเดี่ยว)  
ระหวํางวันที่ ๓-๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย๑ฝึกกีฬาฯ จ.สระบุรี 

๑๑. เข๎ารํวมแขํงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสรายการ set all Thailand Table Tennis Championships ๒๐๑๔  
เซอร๑กิต ๒ ณ จังหวัดนครสวรรค๑  
๑. เด็กหญิงวิรากานต๑ ทายะพิทักษ๑ ป.๒/๘ ประเภทเยาวชนหญิง อายุไมํเกิน ๘ ปี    

รางวัลชนะเลิศได๎รับรางวัลเหรียญทอง และเกียรติบัตร  
๒. นางสาวแคทรียา พวงศรี ม.๔/๒ ประเภทเยาวชนหญิง อายุไมํเกิน ๑๕ ปี  

รางวัลชนะเลิศ ได๎รับรางวัลเหรียญทองและเกียรติบัตร  
๑๒. เข๎ารํวมแขํงขันกีฬานักเรียนชิงถ๎วยผู๎บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ ๔๓ ประจ าปี ๒๕๕๗  

๑. เด็กหญิงวิรากานต๑ ทายะพิทักษ๑ ป.๒/๘ ประเภทเยาวชนหญิง อายุไมํเกิน ๑๐ ปี  
        รางวัลชนะเลิศได๎รับรางวัลเหรียญทอง และเกียรติบัตร  



๒. เด็กหญิงศุภมาศ ปานเขาย๎อย ป.๓/๖ ประเภทเยาวชนหญิง อายุไมํเกิน ๑๐ ปี 
       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง 

และเกียรติบัตร  
๑๓. ด.ญ.พรไพลิน เหล็กเพชร เข๎ารํวมแขํงขันเทควันโดถ๎วยผู๎วําการกีฬาแหํงประเทศไทย  

ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ รุํน ๒๗ กิโลกรัมประเภทตํอสู๎ ๗-๘ ปี หญิง  
๑๔. เข๎ารํวมแขํงขันวํายน้ า รายการ SAT SWIMMING CHAMPIONSHIP ๒๐๑๔ ณ สระวํายน้ าการกีฬาแหํง 

ประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร  
ได๎รับรางวัลดังนี้  
๑. ด.ช.ณัฐวัตร กลํอมน๎อย อ.๓/๖   ได๎รับรางวัล ๑ เหรียญเงิน  
๒. ด.ช.ณัฐวัตร กลํอมน๎อย ป.๔/๖   ได๎รับรางวัล ๖ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน  

   และถ๎วยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ บุคคลชาย รุํนอายุ ๙ ปี  
พร๎อมทุนการศึกษา  

๓. ด.ช.พัทธนันท๑ เอื้อวงศ๑ตระกูล ป.๒/๙  ได๎รับรางวัล ๕ เหรียญทอง ๒ เหรียญทองแดง  
      และถ๎วยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ บุคคลชาย รุํนอายุ ๘ ปี  
      พร๎อมทุนการศึกษา  
๔. ด.ญ.สุรัสวดี ฉัตรวโรดม ป.๔/๗  ได๎รับรางวัล ๔ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน  
      และถ๎วยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ บุคคลหญิง รุํนอายุ ๙ ปี  
      พร๎อมทุนการศึกษา  
๕. ด.ช.นิติภูมิ สุภาพ ป.๒/๔   ได๎รับรางวัล ๕ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง  
      และถ๎วยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ บุคคล ชาย รุํนอายุ ๗ ปี  

     พร๎อมทุนการศึกษา  
๖. ด.ช.ธนภัทร ดนัยนฤมล ป.๖/๒   ได๎รับรางวัล ๕ เหรียญทอง และถ๎วยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒  

     บุคคลชาย รุํนอายุ ๑๑ ปี พร๎อม ทุนการศึกษา  
๗. ด.ญ.กัญอมน แซํอ้ึง ป.๔/๔   ได๎รับรางวัล ๓ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง  

     และถ๎วยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ บุคคล หญิง รุํนอายุ ๙ ปี  
     พร๎อมทุนการศึกษา  

๘. ด.ญ.กัญญ๑วรา ไหมหรือ ป.๕/๒  ได๎รับรางวัล ๓ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน และถ๎วยรางวัล 
     ชนะเลิศอันดับ ๒ บุคคลหญิง รุํนอายุ ๑๐ ปี พร๎อมทุนการศึกษา  
๙. ด.ญ.รภัส มะลิลา ป.๒/๗   ได๎รับรางวัล ๑ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง  
      และถ๎วยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ บุคคล หญิง รุํนอายุ ๘ ปี  
      พร๎อมทุนการศึกษา  
๑๐. ด.ญ.กันติชา ชุมแก๎ว ป.๔/๗   ได๎รับรางวัล ๖ เหรียญทอง และถ๎วยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๓  

    บุคคลหญิง รุํนอายุ ๙ ปี พร๎อม ทุนการศึกษา 
๑๑. ด.ช.ธนาธิป โพธิ์อํอน ป.๑/๒   ได๎รับรางวัล ๕ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน  
๑๒. ด.ช.ณัฐภัทร อดุลโภคาธร ป.๕/๑  ได๎รับรางวัล ๑ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง  
๑๓. ด.ช.ปราชญ๑ ปุยงาม ป.๔/๒   ได๎รับรางวัล ๑ เหรียญทอง ๔ เหรียญทองแดง  
๑๔. ด.ช.ชาญชล พิมสิม ม.๒/๖   ได๎รับรางวัล ๓ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง  
๑๕. ด.ญ.ณัฐพัชร๑ พยัคฆศิริ ป.๓/๙  ได๎รับรางวัล ๑ เหรียญเงิน ๕ เหรียญทองแดง  
๑๖. ด.ช.ธนกฤต แจ๎งสุข ป.๕/๑   ได๎รับรางวัล ๑ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง  
๑๗. ด.ญ.ภัทรานิษฐ๑ ธรรมวัฒน๑ ม.๒/๔  ได๎รับรางวัล ๑ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง  
๑๘. ด.ญ.ประณิตา มีสิทธิ์ ป.๖/๓   ได๎รับรางวัล ๒ เหรียญทองแดง  
๑๙. ด.ช.ชงคา โสภาพ ม.๑/๑   ได๎รับรางวัล ๒ เหรียญทองแดง  



๒๐. นายพงศธร แสงใหญํ ม.๓/๒   ได๎รับรางวัล ๒ เหรียญทองแดง  
๒๑. ด.ญ.ปริยภัทร แจ๎งสุข ป.๒/๒  ได๎รับรางวัล ๑ เหรียญทองแดง  
๒๒. ด.ญ.เอมิกา อมฤก ป.๒/๘   ได๎รับรางวัล ๑ เหรียญทองแดง  
๒๓. ด.ช.สิปปกร ธรรมวัฒน๑ ม.๑/๕  ได๎รับรางวัล ๑ เหรียญทองแดง 
 

๑๕. ด.ช.ธนภัทร ดนัยนฤมล เข๎ารํวมแขํงขันวํายน้ าเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑๓  
ชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ได๎รับรางวัล ๒ เหรียญเงิน ๑ เหรียญ
ทองแดง  

๑๖. ด.ญ.วิรากานต๑ ทายะพิทักษ๑ ระดับชั้นป.๒/๘ เข๎ารํวมแขํงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสปากเกร็ดคัพ ครั้งที่ ๑๗  
ณ ศูนย๑กีฬาโรงเรียนปากเกร็ด รุํนเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไมํเกิน ๑๐ ปี ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
เหรียญทองแดงและเกียรติบัตร ระหวํางวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๑๗. เข๎ารํวมโครงการข๎าวนอกนา ของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท๑ รํวมกับ กรมการข๎าวกระทรวง
เกษตรและสหกรณ๑ ได๎รับวุฒิบัตรเข๎ารํวมแขํงขันและวุฒิบัตรส าหรับโรงเรียนดังตํอไปนี้  
๑. ด.ช.ภัทรพล สุขส าราญ ป.๖/๑  
๒.ด.ช.เดชา ทูลไชย ป.๖/๑  
๓. ด.ญ.กาญจวดี ทองใบใหญํ ป.๖/๑ 

๑๘. เข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันเสริมทักษะภาษาจีน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
ผลการแขํงขันการประกวดร๎องเพลงภาษาจีนกลาง นายนพพันธ๑ จันทร๑ศร ม.๔/๕  
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

๑๙. เข๎ารํวมแขํงขันกีฬานักเรียน ชิงถ๎วยผู๎บัญชาการทหารอากาศ ครั้งท่ี ๔๓ ณ สนามกีฬาธูปเตมีย๑ ดอนเมือง  
แอโรบิค รุํนมัธยม  
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกาศนียบัตร ถ๎วยรางวัล พร๎อมเงินรางวัล ๓๐๐๐ บาท  
มีรายชื่อดังนี้  
๑ ด.ญ.นันนภัทร๑ ภูํน๎อย ม.๒/๑  
๒ ด.ญ.เบญจมาภรณ๑ เป็นสุข ม.๒/๒  
๓ ด.ช.ณัฐผล จันทร๑ทรา ม.๓/๑  
๔ ด.ญ.สิภสัสร ฤกษ๑ศิริวรรณ ม.๓/๒  
๕ ด.ญ.หรรษา ลีลารมย๑ ม.๓/๒  
๖ ด.ญ.เมทิกา ผจนาเดชเจริญ ม.๓/๒  
๗ ด.ญ.อรพิม แซํผูํ ม.๓/๒  
๘ ด.ญ.กนกร ทองมีศรี ม.๓/๓  
๙ ด.ญ.ป๓ทมาวรรณ๑ เจริญสุข ม.๓/๓  
๑๐ ด.ญ.มนันชนก ป๓ตสาย ม.๓/๓  
๑๑ ด.ญ.พรรษมล เตชะสิทธิ์ ม.๓/๔  
๑๒ ด.ญ.ธนารีย๑ ก๎อนทอง ม.๓/๔  
๑๓ ด.ญ.เดนิสา วังคะฮาต ม.๒/๒  
๑๔ ด.ช อัษฐาวุธ เศรษฐศิระกุล ม.๓/๔  
๑๕ ด.ช.นาซิส ศยวงศ๑ษารักษ๑ ม.๓/๔ 
 

๒๐. เข๎ารํวมแขํงขันกีฬานักเรียน ชิงถ๎วยผู๎บัญชาการทหารอากาศ ครั้งท่ี ๔๓ ณ สนามกีฬาธูปเตมีย๑ ดอนเมือง  
แอโรบิค รุํนประถมศึกษา  
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกาศนียบัตร ถ๎วยรางวัล พร๎อมเงินรางวัล ๓๐๐๐ บาท  



มีรายชื่อดังนี้  
๑ ด.ญ.จิรัชญา พุํมเจริญ ป.๔/๑  
๒ ด.ญ.ชนาธินาถ อิทธิพรวรวฒัน๑ ป.๔/๑  
๓ ด.ญ.สิริรัญญา แอบยิ้ม ป.๔/๑  
๔ ด.ช.ธิติกร เทียมกลาง ป.๔/๖  
๕ ด.ญ.สมมะนี ถิระจรัสพัฒน๑ ป.๔/๗  
๖ ด.ญ.ณัฐฑชญาน๑ จรัสอรุณพงศ๑ ป.๔/๗  
๗ ด.ญ.กันติชา ภูระขา ป.๕/๒  
๘ ด.ญ.อังศุธร ศยวงศารักษ๑ ป.๕/๒  
๙ ด.ญ.ธีรนชุ พิพัฒพันธ๑ ป.๕/๒  
๑๐ ด.ญ.วรันธร โนเลื่ยม ป.๕/๒  
๑๑ ด.ญ.นธพร จวงมุทิตา ป.๕/๕  
๑๒ ด.ญ.ญาดา เกิดกัน ป.๕/๕  
๑๓ ด.ญ.เต็มศิริ หนูยิ้มซ๎าย ป.๖/๓  
๑๔ ด.ญ.ปุณิภา เปี่ยมถาวร ป.๖/๔  
๑๕ ด.ญ.พิชามญชุ๑ อยูํรักษา ป.๖/๗   

๒๑. เข๎ารํวมแขํงขันกีฬานักเรียน ชิงถ๎วยผู๎บัญชาการทหารอากาศ ครั้งท่ี ๔๓ ณ สนามกีฬาธูปเตมีย๑ ดอนเมือง  
แอโรบิค รุํนอนุบาล  
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประกาศนียบัตร มีรายชื่อดังนี้  
๑ ด.ญ.พีรดา จันมี  
๒ ด.ญ.พาพินันท๑ กิจธนาชื่นพงษ๑  
๓ ด.ญ.ปวิชญา พานเพ็ง  
๔ ด.ญ.ปาณิศา จันลาวงศ๑  
๕ ด.ญ.ศศิการ พํวงศรี  
๖ ด.ญ.กวินธิดา กระแสโสม  
๗ ด.ญ.ขวัญข๎าว คนเสงี่ยม  
๘ ด.ญ.บัณฑิตา มะลิขาว  
๙ ด.ญ.ณิชาภา ฤกษ๑สันทัด  
๑๐ ด.ญ.มนัสนันท๑ บุญศรีวงษ๑  
๑๑ ด.ญ.วรรธณา ฉิมตะมะ  
๑๒ ด.ญ.ปราณัสมา บัวเจริญ  
๑๓ ด.ญ.ษมน ส าราญสุข  
๑๔ ด.ญ.ฐิตินัน ชิดชมนาด  
๑๕ ด.ญ.ไหมทอง แสงเพชร 

๒๒. เข๎ารํวมการน าเสนอโครงการประหยัดน้ าประปาของการประปานครหลวง ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
พร๎อมเงินรางวัล ๗๐๐๐ บาท นักเรียนที่เข๎ารํวมดังนี้  
๑. ด.ญ.นฤมล แดงเปี่ยม ม.๒/๑  
๒. ด.ญ.ธันยธรณ๑ รุํงรัตนกุล ม.๒/๑  
๓. ด.ญ.ธนพร เศรษฐธนวัฒน๑ ม.๒/๑  
๔. ด.ญ.อริษรา ขาวสุวรรณ ม.๒/๑  
๕. ด.ช.ณัฐพล จันทรา ม.๓/๑  



๖.ด.ช.ณัฐวุฒิ แก๎วพวง ม.๓/๗  
๗.ด.ญ.อิสรียา ตรีระสกุล ม.๓/๕ 

๒๓. เข๎ารํวมการแขํงขันออกก าลังกายประกอบดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  
Sponsor Thailand Championship ๒๐๑๔ รอบชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทย  
ณ โรงยิมเนเซียม นครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได๎รับรางวัลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศ รุํนอายุ ๑๕ ปี มีนักเรียน
เข๎ารํวมแขํงขันดังนี้  
๑. ด.ญ.ชนาธินาถ อิทธิพรวรวัฒน๑ ป.๔/๑  
๒. ด.ญ.กาญจนาวดี ทองใบใหญํ ป.๖/๑  
๓. ด.ญ.ชิตากานต๑ บุญศิริ ป.๖/๒  
๔. ด.ญ.เบญจมาภรณ๑ เป็นสุข ม.๒/๒  
๕. ด.ญ.สเตฟานี่ ไพลิน ค๏านท๑ ม.๒/๗  
๖. ด.ญ.จิราพัชร เฉลิมถ่ิน ม.๒/๘  
๗. ด.ญ.วีรดา ธีโรภาส ม.๒/๘  
๘. ด.ญ.พิมพ๑นิภา เย็นสบาย ม.๓/๘  
๙. ด.ญ.ปวัณรัตน๑ จรัสอรุณพงศ๑ ป.๕/๗  
๑๐. ด.ญ.ณัฐวดี จ าปี ป.๖/๑  
๑๑. ด.ญ.ปุณิภา เปี่ยมถาวร ป.๖/๔  
๑๒. ด.ญ.ณิชาภัทร ศรีจุมปา ม.๒/๗  
๑๓. ด.ญ.วรินลักษณ๑ เดชชัยยัญ ม.๒/๘  
๑๔. ด.ญ.รมย๑นลิน นิตยะ ม.๒/๘  
๑๕. ด.ญ.พิชญา กิ่งเกตุ ม.๒/๘  
 

๒๔. เข๎ารํวมแขํงขันทักษะวิชาการภาษาไทย ของนักเรียนเอกชน รอบชิงชนะเลิศ ประเภททักษะการอําน (ร๎อย
แก๎ว) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓-๕  
๑.เด็กหญิงภัทรลภา บํอโพธิ์ ได๎รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน  
๒.เด็กหญิงขวัญชนก ธงชัย ได๎รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

๒๕. เข๎ารํวมการแขํงขัน“ธนชาต รเิริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ๑ไทย” ปีที่ ๔๓ “การแขํงขันอํานฟ๓งเสียง” และ 
“การประกวดมารยาทไทย” ชิงรางวัลถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ได๎รับรางวัลชนะเลิศการแขํงขันอํานฟ๓งเสียง ครั้งที่ ๔๓ ประจ าปี ๒๕๕๗  
เด็กชายภัทรพล สุขส าราญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑  
เด็กหญิง พรชนัน สุทธิจิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๘ 

๒๖. ลาซาลเข๎ารํวมแขํงขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย และเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท ได๎แกํ  
เด็กหญิงพัชรีพร มาศมัณฑนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๙  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลผํานเกณฑ๑ ได๎แกํ  
เด็กชายอริยะ ผจญยุทธ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๗ 

๒๗. ลาซาลเข๎ารํวมแขํงเทควันโด"GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ "  
ประเภททีมหญิง ได๎รับรางวัลเหรียญทอง นางสาวปวริศา เส็งหะพันธ๑ ม.๓/๕  
ณ การค๎าแฟชั่นไอส๑แลนด๑ รามอินทรา 



๒๘. เด็กหญิง เบญญภา เรศสันเทียะ ป.๕/๗ เข๎าแขํงขันออมสินยิมนาสติกลีลาและยิมนาสติกแทรมโปลีน  
ชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทย ชิงถ๎วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ณ อินดอร๑ สเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแหํงประเทศไทย 

๒๙. เข๎ารํวมแขํงขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship ๒๐๑๕  
รุํน Pre Teenage ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
โดยมีรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู๎มอบ  

๓๐. โรงเรียนลาซาล ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ           
๑. ด.ช.สิทธิชัย อํอนศรี ชั้น ม.๓/๑  
๒. ด.ญ.กัญญาณัฐ พุตศรี ชั้น ม.๓/๙  
จากการเข๎ารํวมการแขํงขัน Microsoft Office Specialist (MOS)Certificate  
ภายใต๎โครงการสร๎างสรรค๑เยาวชนคนรุํนใหมํผู๎มีวินัยใช๎ไอซีที ปีที่ ๒ "NETGEN๒" ณ ห๎องประชุม ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน๑และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กสทช.) 

๓๑. เข๎ารํวมการแขํงขันเทเบิลเทนนิส SET ALL Thailand Table Tennis Championships ๒๐๑๔  
เซอร๑กิต ๓ ณ จังหวัดจันทบุรีระหวํางวันที่ ๙ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗  
ประเภทเยาวชนหญิงอายุไมํเกิน ๘ ปี ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับ๑ ได๎รับเหรียญทองและเกียรติบัตร ดังนี้  
• เด็กหญิงวิรากานต๑ ทายะพิทักษ๑ ป.๒/๘  
 
ประเภทเยาวชนหญิงอายุไมํเกิน ๑๐ ปี ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับ๑ ได๎รับเหรียญทองและเกียรติบัตร ดังนี้  
• เด็กหญิงวิรากานต๑ ทายะพิทักษ๑ ป.๒/๘ 

๓๒. เข๎ารํวมการแขํงขันเทเบิลเทนนิส SET ALL Thailand Table Tennis Championships ๒๐๑๔  
เซอร๑กิต ๔ ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหวํางวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
ประเภทเยาวชนหญิงอายุไมํเกิน ๘ ปี ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได๎รับถ๎วยรางวัลเหรียญทองและเกียรติ
บัตร ดังนี้  
• เด็กหญิงวิรากานต๑ ทายะพิทักษ๑ ป.๒/๘  
ประเภทเยาวชนชายอายุไมํเกิน ๘ ปี ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได๎รับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
ดังนี้  
• เด็กชายตรีชาติ เวชวินิจ ป.๓/๔ 

๓๓. เข๎ารํวมการแขํงขันเทเบิลเทนนิสPEA Table Tennis Junior&Cadet ๒๐๑๔  
ระหวํางวันที่ ๑๔ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห๎องอเนกประสงค๑ ชั้น ๖ อาคาร LED การไฟฟ้าสํวนภูมิภาค  
ส านักงานใหญํ  
ประเภทเยาวชนหญิงอายุไมํเกิน ๘ ปี ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได๎รับถ๎วยรางวัล เหรียญทอง   
และเกียรติบัตร ดังนี้  
• เด็กหญิงวิรากานต๑ ทายะพิทักษ๑ ป.๒/๘  
ประเภทเยาวชนชายอายุไมํเกิน ๘ ปี ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได๎รับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 
ดังนี้  
• เด็กชายตรีชาติ เวชวินิจ ป.๓/๔ 

๓๔. เด็กหญิงธัญกร ตันสุวงษ๑เข๎ารํวมแขํงขัน เพชรยอดมงกุฏภาษาญี่ปุ่น ได๎รับรางวัลชมเชย อันดับที่ ๒๒  
จากนักเรียน๑๐๐๐ กวําคน  

๓๕. เข๎ารํวมแขํงขันรายการเพชรยอดมงกุฎถ๎วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย๑ ประธานมูลนิธิรํมฉัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
๑. กลุํมสาระการเรียนรู๎ ภาษาไทย ได๎รับรางวัลวุฒิบัตร ผํานเกณฑ๑  
   ด.ญ. นันท๑นภัส ไมํดัด ป.๖/๘  



   ด.ญ. พรชนัน สุทธิจิต ป.๖/๘  
๒. กลุํมสาระการเรียนรู๎ วิทยาศาสตร๑ ได๎รับรางวัลวุฒิบัตร ผํานเกณฑ๑  
   ด.ช. เวคา แนวโอโล ป.๖/๑  
   ด.ช. ทิวไผํทอง รอดวงศ๑ ป.๖/๑  
   ด.ช. ศุภณัฐ รักษ๑คิด ป.๖/๑  
๓. กลุํมสาระการเรียนรู๎ สังคม ได๎รับรางชมเชย ได๎รับรางวัลวุฒิบัตร และเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท  
   ด.ช. ชนธัญ ตั้งหลักดี ป.๓/๙  
   ด.ญ. อารีย๑ เลิกน๎อย ป.๖/๑  
   ด.ญ. ธัญกร ตันสุวงษ๑ ม.๓/๙  
ได๎รับรางวัลวุฒิบัตร ผํานเกณฑ๑  
   ด.ญ. นภษร คงสกุลเจริญ ป.๖/๑ 

๓๖. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม ประเพณีรับบัว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
๑. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๑ การแขํงขันประกวดค าขวัญประเพณี รับบัว ในหัวข๎อ "มรดกภูมิป๓ญญา
ไทย วัฒนธรรมของชาติ" ได๎รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท  
   ด.ช. เรือรบ นิลนิมิต ม.๓/๑  
๒. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๒ การเขียนข๎อความร๎อยแก๎วหัวข๎อ "มรดกภูมิป๓ญญาไทยวัฒนธรรมของ
ชาติประเพณีรับบัว" ได๎รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท  
   ด.ญ. นฤมล แดงเปี่ยม ม.๒/๑  
๓. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดค าขวัญ หัวข๎อ "น้ าพระทัยพํอ" จัดโดย การประปานครหลวง     
    ได๎รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๘๐๐ บาท  
   ด.ญ. ฐิดาภรณ๑ จรุงพันธ๑ ม.๓/๑  
๔. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๒ ได๎รับเกียรติบัตร  
   ด.ญ. กฤติยา ราศีสิทธิ์ ม.๓/๗  
๕. เข๎ารํวมการแขํงขัน วาดภาพ งานสัมมนาวิชาการ ๒๕๕๗ ในหัวข๎อ "เกษตรไทยก๎าวไกลทั่วโลก"  
    ได๎รับรางวัลชมเชย  
   ด.ญ.ภารดี อุดมรัตน๑ ม.๓/๔ 

๓๗. กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ระดับมัธยมปลายได๎สํงนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันเกมกระดานทางวิชาการ  
"ACSP Logic Games #๒" ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๕๕๗  
ผลปรากฏวํา นายภีม วิไลวงศ๑ เสถียร ม.๕/๑ ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ Crossword Puzzle  
รุํนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได๎รับถ๎วยรางวัล วุฒิบัตร และจ านวนเงิน ๙๐๐ บาท  
- กลุํมสาระการเรียนรู๎สาระภาษาไทย ระดับมัธยมปลาย สํงนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันรางวัลแตํงค าขวัญประเพณี
รับบัว ในงานประเพณีรับบัว อ.บางพลี ได๎รับรางวัลชมเชย ได๎แกํ นายเจษฏา เจือไธสง ม.๖/๑  
- กลุํมสาระการเรียนรู๎สาระสังคมศึกษา ระดับมัธยมปลาย สํงนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันป๓ญหาทางวิชาการ ตอบ
ป๓ญหาประเพณีรับบัว หัวข๎อมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒณธรรมชาติ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ได๎รับเงินรางวัล ๑๐๐๐ บาท ได๎แกํ  
   น.ส.ธนพร พิศพรรณ ม.๕/๑  
   น.ส.สวุภัทร ทิพยรัตน๑สุนทร ม.๕/๑  
   น.ส.นภสัวรรณ๑ สุดรัตน๑ ม.๕/๑  
- กลุํมสาระการเรียนรู๎สาระวิทยาศาสตร๑ ระดับมัธยมปลาย สํงนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันตอบป๓ญหาเนื่องในวัน
มาตรฐานโลก ณ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 



ได๎เงินรางวัล ๓๐๐๐ บาท ได๎แกํ  
   นายศุภฤกษ๑ วรชาติเดชชัย ม.๖/๑  
   นายสัณหภาพ ศรีจุมปา ม.๖/๒ 
 
 
 
 
 

๓๘. เข๎ารํวมแขํงขันประกวดหนังสั้นโครงการ LSC ๓ Dได๎รับรางวัลชมเชยพร๎อมเงินสนับสนุนโครงการ  
๓๐๐๐ บาท  
๑ ด.ญ.ธนพร เศรษฐ๑ชนวัฒน๑ ม.๒/๑  
๒ ด.ญ.ธันยธรณ๑ รุํงรัตนกุล ม.๒/๑  
๓ ด.ญ.นฤมล แดงเปี่ยม ม.๒/๑  
๔ ด.ญ.อริษา ขาวสุวรรณ ม.๒/๑  
๕ ด.ญ.ณัฏฐากร กิตติทวีสิน ม.๒/๑  
๖ ด.ญ.กานต๑ชนก เรืองศรี ม.๒/๑  
๗ ด.ญ.ชนิตา อํอนนุช ม.๒/๑  
๘ ด.ช.ณัฐธีร๑ รัฐวรีพรมงคล ม.๒/๖  
๙ ด.ญ. นภสร บุนนาคเจิรญ ม.๒/๑ 

๓๙. เข๎ารํวมแขํงขันเทเบิลเทนนิสธรรมศาสตร๑ คัพ ครั้งที่ ๑ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว อายุไมํเกิน ๑๒ ปี            
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได๎รับถ๎วยรางวัล เหรียญทอง และเกียรติบัตร  
ด.ช.นิธิกร คงคล๎าย ม.๑/๓ 

๔๐. เข๎ารํวมแขํงขันเทเบิลเทนนิส เพื่อความชนะเลิศแหํงประเทศไทย ครองถ๎วยพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๕๗  
- ประเภทเยาวชนหญิง ๘ ปี ได๎ล าดับที่ ๕-๘ ได๎รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท  
ด.ญ.ภัณฑิรา เมนะสินธุ๑ ป.๒/๗  
- ประเภทเยาวชนหญิง ๘ ปี รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได๎รับเหรียญทองและเกียรติบัตร  
ด.ญ.วิรากานต๑ ทายะพิทักษ๑ ป.๒/๘  
- ประเภทเยาวชนหญิง ๑๐ ปี ได๎ล าดับที่ ๕-๘ ได๎รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท  
ด.ญ. รุจีรัตน๑ น๎อยประไพ ป.๔/๘  
- ประเภทเยาวชนหญิง ๑๕ ปี รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได๎รับเหรียญทองและเกียรติบัตร  
นางสาวแคทรียา พวงศรี ม.๔/๒ 

๔๑. นางสาวแคทรียา พวงศรี ม.๔/๒ เข๎ารํวมแขํงขันเทเบิลเทนนิส South East Asian Table Tennis 
Championships ๒๐๑๔ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  
ประเภททีมหญิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได๎รับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 

๔๒. เข๎ารํวมแขํงขันเทเบิลเทนนิส Asean School Games ณ ประเทศฟิลิปปินส๑  
- ประเภทหญิงเดี่ยว ๑๘ ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได๎รับเหรียญทองแดง  
นางสาวแคทรียา พวงศรี ม.๔/๒  
- ประเภททีมหญิง ๑๘ ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได๎รับเหรียญเงิน  
นางสาวแคทรียา พวงศรี ม.๔/๒ 

๔๓. เข๎ารํวมแขํงขันฟุตบอล ๗ คน ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รุํนอายุไมํเกิน ๑๒ ปี  
วันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนป๓ญจทรัพย๑ มีนบุรี 

 



 
๔๔. นางสาวปวริษา เส็งหะพันธ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๕ เข๎ารํวมแขํงขันกีฬาเทควันโด  

การแขํงขันกีฬาแหํงชาติ ครั้งที่ ๔๓ "นครราชสีมาเกมส๑" รุํนน้ าหนักไมํเกิน ๕๓ กก.  
ระหวํางวันที่ ๙-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง 

๔๕. เด็กหญิง ชุติกาญจน๑ จงกลรัตนวัฒนา นักเรียน ชั้น ป. ๖/๗ได๎รับเหรียญทองพร๎อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท  
จากการแขํงขันกีฬาเทควันโดแม็ต THAILAND TAEKONDO NOW๒๖  
รุํนอายุ ไมํเกิน ๑๑ ปีหญิง น้ าหนัก ๒๙-๓๔ กก. ที่แฟชั่นไอแลนด๑ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔๖. เข๎ารํวมแขํงวํายน้ ารายการ SWIMFANCLUB CHAMPIONSHIP EXTRA MIND  
วันอาทิตย๑ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สระวํายน้ าศูนย๑กีฬาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
  ๑. ดช. พัทธนันท๑ เอ้ือวงศ๑ตระกูล ชั้น ป. ๒/๙  ได๎ถ๎วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ ๑ รุํนอายุ ๘ ปี ชาย  
          ได๎ ๔ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน.  
๒. ดญ. กัญญวรา ไหมหรือ ชั้น ป ๕/๒     ได๎ถ๎วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ ๓  
          รุํนอายุ ๑๐ ปี ได๎ ๗ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน.  
๓. ดญ. กันติชา ชุมแก๎ว ป. ๔/๗     ได๎ถ๎วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม อันดับที่ ๔  
         รุํนอายุ ๙ ปี ได๎ ๑ เหรียญทอง ๕ เหรียญ เงิน ๑ ทองแดง 

๔๗. ด.ช. รชัพล เส็งหะพันธ๑ เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาเทควันโด รายการ THAILAND TAEKWONDO NOW๒๖  
รุํนน้ าหนักไมํเกิน ๓๓ กก. ได๎รับรางวัลเหรียญทอง พร๎อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท  
ห๎างแฟชั่นไอซ๑แลนด๑ เมื่อวันเสาร๑ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

๔๘. ด.ญ.ใจไพลิน ผาสุข ป.๒/๕ เข๎ารํวมการแขํงขันเทนนิสเยาวชน จ าเริญเทนนิสคัพ-ลอนเทนนิสพัฒนาดาวรุํง 
ประจ าปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไมํเกิน ๘ ปี  
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

๔๙. เข๎ารํวมแขํงขันกีฬากลุํม ๑๘ สัมพันธ๑ ที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘  
ตัวแทนนักเรียนเข๎ารํวมได๎รับรางวัลดังนี้  
รายการกระโดดเชือกบุคคลเร็ว ๓๐ วินาที  

๑. ด.ช.กฤติพงศ๑ อินทรสิงห๑ ป.๑ ชนะเลิศอันดับที่ ๑  
๒. ด.ญ.นงค๑ชมน ใจเปี่ยม ป.๑ ชนะเลิศอันดับที่ ๑  
๓. ด.ช.จีรพัฒน๑ อาภานันท๑ ป.๒ ชนะเลิศอันดับที่ ๑  
๔. ด.ญ.ณัฐกานต๑ กีตา ป.๒ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
๕. ด.ช.นพดล เกิดกัน ป.๓ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
๖. ด.ญ.พรพิรุธ สงวนศิลป์ ป.๓ ชนะเลิศอันดับที่ ๑  
๗. ด.ช.ศุภกฤต๑ ศรีชู ป.๔ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
๘. ด.ช.ชิติพันธ๑ ลีลาเลิศเกียรติ ป.๕ ชนะเลิศอันดับที่ ๑  
๙. ด.ญ.วันวิสา บัวศรี ป.๕ รองชนะเลิศอันดับที่ ๓  

รายการยืนกระโดดไกล  
๑. ด.ช.ชัยพัฒน๑ แซํโซว ป.๑ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
๒. ด.ญ.อรไพลิน พิลึก ป.๒ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
๓. ด.ญ.ปุณยวีร๑ ฑะประสพ ป.๓ ชนะเลิศอันดับที่ ๑  
๔. ด.ช.ปุณวัฒน๑ ปริปุณณะ ป.๔ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
๕. ด.ญ.ภัญอมน แซํอ่ึง ป.๔ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
๖. ด.ช.ธนัชพงศ๑ ปรีชาอัครสิทธิ์ ป.๕ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
๗. ด.ญ.อัญชสา แซํเอ้ียม ป.๕ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  



๘. ด.ช.โซซา พลีบัตร ป.๖ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
๙. ด.ญ.ทวินนา อัวชิว ป.๖ ชนะเลิศอันดับที่ ๑  

รายการแชร๑บอลหญิง รุํน ๑๐ ปี รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  
รายการกระโดดเชือกทีมชาย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  
รายการแชร๑บอลหญิงรุํน ๑๕ ปี รองชนะเลิศอันดับ ๒  
รายการฟุตบอลชาย รุํน ๑๕ ปี รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  

ระดับอนุบาล  
   การแขํงขันกระโดดไกล  

ด.ญ.พลอยเงิน วรจันทร๑ อ.๑/๒ ได๎รับเหรียญทอง  
ด.ช.เอกนาวี ศิริสาคร อ.๒/๔ ได๎รับเหรียญทอง  
ด.ญ.กรณ๑ธราวี ยาก๏บ อ.๓/๑ ได๎รับเหรียญทอง  
ด.ช.มนัสพงศ๑ พันพิพัต อ.๑/๔ ได๎รับเหรียญเงิน  
ด.ช. ศุภพิชญ๑ งามมี อ.๓/๕ ได๎รับเหรียญทองแดง  
การแขํงขันวิ่งพลัด ๔*๔๐๐ ประเภททีมชาย  
ด.ช.ธนวัฒน๑ ตาก๐องแก๎ว อ.๑/๑ ได๎รับเหรียญทอง  
ด.ช.กันตณัฐ ป่วงสุข อ.๑/๒ ได๎รับเหรียญทอง  
ด.ช.พศุตม๑ โฮมมละคร อ.๑/๔ ได๎รับเหรียญทอง  
ด.ช.วชิระ ศรีวิชัย อ.๑/๕ ได๎รับเหรียญทอง  
ด.ช.ชณุพงษ๑ สูตรเชียรชัย อ.๒/๔ ได๎รับเหรียญเงิน  
ด.ช.ลูคาร๑ช ชวาร๑ส อ.๒/๖ ได๎รับเหรียญเงิน  
ด.ช.ศุภวชิช๑ สามารถ อ.๒/๒ ได๎รับเหรียญเงิน  
ด.ช.กฤตธนินนรากร สุทธาบุญ อ.๒/๓ ได๎รับเหรียญเงิน  
ด.ช.คณพศ อนุมา อ.๓/๑ ได๎รับเหรียญทองแดง  
ด.ช.ธนวัฒน๑ เกตพันธ๑ อ.๓/๓ ได๎รับเหรียญทองแดง  
ด.ช.ชนาธิป บัวศรีโพธิ์ อ.๓/๓ ได๎รับเหรียญทองแดง  
ด.ช.เตชพัฒน๑ เผือกรํม อ.๓/๓ ได๎รับเหรียญทองแดง  

การแขํงขันวิ่งพลัด ๔*๔๐๐ ประเภททีมหญิง  
ด.ญ.ภัททิยา สุชีววธาดาพงศ๑ อ.๑/๓ ได๎รับเหรียญทอง  
ด.ญ.สรียา อิ่มจรุงใจ อ.๑/๓ ได๎รับเหรียญทอง  
ด.ญ.อรอุมา รุํงสวําง อ.๑/๓ ได๎รับเหรียญทอง  
ด.ญ.ณัชชา พิมพ๑สะอาด อ.๑/๔ ได๎รับเหรียญทอง  
ด.ญ.ณัฏฐ๑ริกา บุญอาสา อ.๒/๒ ได๎รับเหรียญเงิน  
ด.ญ.ณัฐณิชา งามทรัพย๑ทวีคูณ อ.๒/๒ ได๎รับเหรียญเงิน  
ด.ญ.เมศิญา เรืองเศรษฐา อ.๒/๕ ได๎รับเหรียญเงิน  
ด.ญ.ณัฏฐวรรณ จันทร๑คง อ.๒/๖ ได๎รับเหรียญเงิน  
ด.ญ.วาธินี วิทยะถาวร อ.๓/๑ ได๎รับเหรียญทองแดง  
ด.ญ.พาพินันท๑ กิจธนาชื่นพงษ๑ อ.๒/๕ ได๎รับเหรียญทองแดง  
ด.ญ.เมศิญา เรืองเศรษฐา อ.๒/๕ ได๎รับเหรียญทองแดง  
ด.ญ.ณัฏฐวรรณ จันทร๑คง อ.๒/๖ ได๎รับเหรียญทองแดง  

การแขํงขันวิ่ง ๓๐ เมตร ชาย  
ด.ช.พิชญะ อนันต๑เศรษฐกุล อ.๑/๑ ได๎รับเหรียญเงิน  



ด.ช.นัฐชานันท๑ ยงค๑พีระกุล อ.๒/๒ ได๎รับเหรียญทอง  
ด.ช.วชิญ๑พล ศรีวารีรัตน๑ อ.๓/๑ ได๎รับเหรียญเงิน  

การแขํงขันวิ่ง ๓๐ เมตร หญิง  
ด.ญ.หทัยกาญจน๑ เกลื่อนสันเทียะ อ.๑/๕ ได๎รับเหรียญทองแดง  
ด.ญ.ชาลิสา บุญรักษา อ.๒/๒ ได๎รับเหรียญทองแดง  
ด.ญ.พีรดา จันมี อ.๓/๒ ได๎รับเหรียญทองแดง  
การแขํงขันวิ่ง ๔๐ เมตร ชาย  
ด.ช.กัลยากร แก๎ววงศ๑ อ.๑/๒ ได๎รับเหรียญเงิน  
ด.ช.ธนวิทย๑ เอี่ยมใหมํ อ.๒/๓ ได๎รับเหรียญเงิน  
ด.ช.ณัฐพนธ๑ นนท๑ศิลา อ.๓/๒ ได๎รับเหรียญเงิน  

การแขํงขันวิ่ง ๔๐ เมตร หญิง  
ด.ญ.อัมพกา อรุณรัมย๑ อ.๑/๔ ได๎รับเหรียญทองแดง  
ด.ญ.ชวาวดี ดีสิน อ.๒/๑ ได๎รับเหรียญทองแดง  
ด.ญ.บัณฑิตา มะลิขาว อ.๓/๔ ได๎รับเหรียญทองแดง  
การแขํงขันวิ่ง ๕๐ เมตร ชาย  
ด.ช.ชนาธิป ชํวยชูสุข อ.๑/๔ ได๎รับเหรียญทองแดง  
ด.ช.พิชญตม๑ เนียมนํวม อ.๒/๒ ได๎รับเหรียญเงิน  
ด.ช.เจษฏากร สีมา อ.๓/๓ ได๎รับเหรียญเงิน  

การแขํงขันวิ่ง ๕๐ เมตร หญิง  
ด.ญ.สุรยา วิชัย อ.๑/๖ ได๎รับเหรียญทองแดง  
ด.ญ.ณัฐณิชานันท๑ สุขสด อ.๒/๔ ได๎รับเหรียญทองแดง  
ด.ญ.ภัทรกร อภิรักษ๑ธนากร อ.๓/๒ ได๎รับเหรียญเงิน  

การแขํงขันขว๎างไกล  
ด.ญ ชฎาพรรณ อํอนนวล อ.๑/๓ ได๎รับเหรียญทอง  
ด.ช.ธนากร วรพรสัมฤทธิ์ อ.๓/๑ ได๎รับเหรียญเงิน  
ด.ช.ณัฐภัทร ต๏วนพานิช อ.๒/๖ ได๎รับเหรียญทองแดง  
ด.ญ.กัญญาพัชร จุฑาเวฬุ อ.๒/๑ ได๎รับเหรียญทองแดง 

๕๐. เข๎ารํวมการแขํงขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship ๒๐๑๕  
รุํน Pre-Teenaga ได๎รับพระราชทาน รางวัลชมเชย  
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห๎างสรรพสินค๎า เดอะมอลล๑ บางกะปิ 

๕๑. เข๎ารํวมแขํงขันกิจกรรมงานนิทรรศการวิชาการ "สุรศักดิ์มนตรี รักศ กดิ์ศรีความเป็นไทย ก๎าวไกลสูํศตวรรษที่ 
๒๑" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ประกวดร๎องเพลงจีน   นายนพพันธ๑ จันทรศร ชั้น ม.๔/๕ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  
ประกวดร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ภาษาอังกฤษ น.ส.ธนฏัฐา สวํางใสว ชั้น ม.๕/๓ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ  
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑  
๑. กิจกรรมนักคิดประดิษฐ๑วําวไทย ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได๎แกํ  
    ๑. ด.ช.ณัฐวัตร สัพวาหะ ม.๓/๒  
    ๒. ด.ช.จิรพงศ๑ พุํมจันทร๑ ม.๓/๒  
    ๓. ด.ช.ณัฐวุฒิ แก๎วพวง ม.๓/๗  
๒. ประกวดสิ่งประดิษฐ๑เครื่องรํอน ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได๎แกํ  
    ด.ช.วโรดม เสร็จอุดมลาภ ม.๑/๘  



กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
กิจกรรมตอบป๓ญหาวิทยาศาสตร๑ ได๎รับรางวัลชนะเลิศได๎แกํ  
    ๑. ด.ช.อดุลย๑ ไพยการ ม.๒/๑  
    ๒. ด.ช.ดุลยภาพ จินะแปง ม.๒/๑  
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
     ๑. ประกวดกาท าน้ าพริกและเครื่องเคียง ได๎รับรางวัลชนะเลิศได๎แกํ  
         - ด.ญ.นภสร บุนนาคเจริญ ม.๒/๑  
         - ด.ช.นิรัติศัย สุขสวัสดิ์ ม.๒/๓  
     ๒. การสร๎าง web page ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได๎แกํ  
        - ด.ช.ปฐวี จอมแปง ม.๒/๘  
        - ด.ช.เกริกพล อภิชัยกุล ม.๒/๘  
     ๓. กิจกรรมสร๎างแผํนพับ ได๎รับรางวัลชมเชยได๎แกํ  
        - ด.ญ.ศศิกานต๑ ชุํมทรวง ป.๖/๘  
        - ด.ญ.อภิชญา ล๎อมสิริอุดม ป.๖/๘  
กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ  
      ประกวดการเต๎น Cover Dance "ไทยสะดิ้ง" ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  
      การเลํานิทานพื้นบ๎านเรื่อง ปลาบูํทอง ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
      การเลํานิทานพื้นบ๎านเรื่อง ดาวลูกไกํ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
     วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี 

๕๒. ชมรมดนดตรี นาฏศิลป์ไทย โรงเรียนลาซาลสํงนักเรียนเข๎ารํวมประกวดระนาดเอก ระดับประถมศึกษา  
การประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" ชิงถ๎วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ครั้งที่ ๔  
ด.ช.ธีรภัทร นิติจาายร ป.๖/๑  
ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ถ๎วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 

๕๓. เข๎ารํวมแขํงขันทักษะการแก๎ป๓ญหาทางคณิตศาสตร๑ โดยใช๎โปรแกรม GSP  
ในงานแขํงขันคณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑ระหวํางโรงเรียน ครั้งที่ ๑๓  
ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได๎รับเกียรติบัตร พร๎อมเงินรางวัล ๘๐๐ บาท ได๎แกํ  
๑. เด็กชายทิวไผํทอง รอดวงศ๑ ป.๖/๑  
๒. เด็กชายธนภณ นวลฉวี ป.๖/๒  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได๎รับเกียรติบัตร พร๎อมเงินรางวัล ๕๐๐ บาท ได๎แกํ  
๑. เด็กชายเวคา แนวโอโล ป.๖/๑  
๒. เด็กชายอิทธิพัทธ๑ กายจะโป๊ะ ป.๖/๑ 

๕๔. เข๎ารํวมแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สอบแขํงขันวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘  
วิชาคณิตศาสตร๑  
เด็กชายธีรภัทร วัฒนเสรี ป.๔/๘ รางวัลเหรียญเงิน  
เด็กชายณภัทร มุํงพัฒนกิจ ป.๕/๘ รางวัลเหรียญทองแดง  
เด็กชายปิยะพงษ๑ วิอังศุธร ป.๕/๑ รางวัลเหรียญทองแดง  
วิชาวิทยาศาสตร๑  
เด็กชายเวคา แนวโอโล ป.๖/๑ รางวัลเหรียญเงิน  
เด็กชายศุภณัฐ รักษ๑คิด ป.๖/๘ รางวัลเหรียญเงิน  



เด็กหญิงธีมา เลาหะพงษ๑พันธ๑ ป.๔/๑ รางวัลเหรียญทองแดง  
เด็กหญิงสุรัสวดี ฉัตรวโรดม ป.๔/๗ รางวัลเหรียญทองแดง  
เด็กชายอภิสิทธิ์ ศรีธร ป.๕/๒ รางวัลเหรียญทองแดง 

๕๕. ด.ญ.พรชนัน สุทธิจิต และ ด.ช.ภัทรพล สุขส าราญ ชนะเลิศการแขํงขันอํานฟ๓งเสียง ประจ าปี ๒๕๕๗     
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประเภทชาย-หญิง เข๎าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ๎วยรางวัล      
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่๑๙ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ณ ศาลาดุสิดา
ลัย สวนจิตรลดา 

๕๖. การแขํงขันทักษะทางวิชาการระดับประถมปลาย งาน PK Open House ๒๐๑๕ เปิดรั้ว ฟ้า-เหลือง                
ที่ ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ที่ ดังนี้  
กิจกรรมแขํงขันการเขียนสะกดค า  
    รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงนภสร ศวสกุลเจริญ ชั้น ป.๖/๑  
กิจกรรมแขํงขัน ตอบป๓ญหาวิทยาศาสตร๑  
    รางวัลชนะเลิศ เด็กชายเวคา แนวโอโล และเด็กชายทิวไผทอง รอดวงศ๑ ชั้น ป.๖/๑  
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กชายศุภณัฐ รักษ๑คิด และเด็กหญิงกัลยดา เบญจลักษณพร ชั้น ป.๖/๘  
กิจกรรมแขํงขันตอบป๓ญหาคอมพิวเตอร๑  
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กชายพีรวัส บุญหลง ชั้นป.๖/๑  
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กชายนิธิ ไม๎เกตุ ชั้น ป.๖/๘  
กิจกรรมแขํงขันวาดภาพด๎วยโปรแกรม Paintbrush  
    รางวัลชนะเลิศ เด็กชายณัฐรัจน๑ กัจฉมาภรณ๑ ชั้น ป.๕/๕  
กิจกรรมแขํงขันการสร๎างงานน าเสนอด๎วยโปรแกรม MS PowerPoint  
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงศศิกานต๑ ชุํมทรวง ชั้น ป.๖/๘  
กิจกรรมแขํงขัน Spelling Bee  
    ประเภทเดี่ยว รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงนุชนิชา ทองประเสริฐ ชั้นป.๖/๑  
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เดก็หญิงณัฐณิชา สุขวัฒนาการวิทย๑ ชั้นป.๖/๘  
    ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงเก็จมณี พิมพ๑วิจิตร ชั้นป.๖/๘ และเด็กหญิงพรชนัน สุทธิจิต  
    ชั้นป.๖/๘  
กิจกรรมแขํงขัน Quick-Opening Dictionary ประเภททีม  
    รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงรัสรินทร๑ ฐิติวงค๑ธนโชค ชั้น ป.๖/๗  
    เด็กหญิงนันท๑นภัส ไม๎ดัด ชั้น ป.๖/๘ และเด็กหญิง ทิพรดา พันธ๑หอม ชั้น ป.๖/๘  
กิจกรรมแขํงขัน ตํอค าศัพท๑ภาษาอังกฤษ ประเภททีม  
   ทีม A รางวัลชนะเลิศ เด็กชายอริยะ ผจญยุทธ ชั้นป.๕/๗  
                             เด็กชายพุฑฒิพล เจียมอนุกูลกิจ ชั้น ป.๕/๗  
                             เด็กชายศิระ วิเศษโวหาร ชั้น ป.๕/๘  
   ทีม B รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงศุภิสรา ศรประสิทธิ์ ชั้นป.๕/๘  
                             เด็กหญิง ภัทรนิษฐ๑ เดิมหลิ่ม ชั้นป.๕/๘  
                             เด็กหญิงอนัญญา จารุวรานนท๑ ชั้น ป.๖/๗ 

๕๗. เข๎ารํวมประกวดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยไร๎ยาเสพติด  
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได๎เงินรางวัล ๒๐๐๐๐ และโลํรางวัล  
ณ ห๎องคอนเวนชั่นฮอลล๑ โรงแรมแอมบาสเดอร๑ สุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพมหานคร  
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน      
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีการพัฒนาด๎านรํางกาย      
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ๑และจิตใจ      

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม      

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด๎านสติป๓ญญา      

มาตรฐานด๎านการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 
   

 
 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   
 

 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
     

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร๎าง สํงเสริม สนับสนุนให๎

สถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
     

มาตรฐานด๎านอัตลักษณ๑ของสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายตาม

ปรัชญา วิสัยทัศน๑และจุดเน๎นของการศึกษาปฐมวัย 
     

มาตรฐานด๎านมาตรการสํงเสริม      
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให๎สูงชึ้น 
     



 
 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น  
                   ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 

     

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน      
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ      
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกาย

สม่ าเสมอ 
     

๑.๒ มีน้ าหนักตามเกณฑ๑สํวนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ๑มาตรฐาน 

     

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ 
และป๓ญหาทางเพศ 

     

๑.๔ เห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยําง
เหมาะสม 

     

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อ่ืน      
๑.๖ สร๎างผลงานจากเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
     

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
                   ที่พึงประสงค์ 

     

๒.๑       
๒.๒ เอ้ืออาทรผู๎อ่ืนและกตัญ๒ูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ      
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง      
๒.๔ ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ๑และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม      
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย 
                   ตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง  
                   ต่อเนื่อง  

 

    

๓.๑ มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจาก
ห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ และสื่อตํางๆ รอบตัว 

     

๓.๒ มีทักษะในการอําน ฟ๓ง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือ
ค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติม 

     

๓.๓ เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู๎ระหวํางกัน 

     

๓.๔ ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน าเสนอผลงาน      



                   อย่างมีสติสมเหตุผล 
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟ๓ง และดู และสื่อสารโดย

การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
     

๔.๒ สามารถอธิบายวิธีคิด วิธีแก๎ป๓ญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง อยํางเป็นล าดับขั้นตอน 

     

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ๑ ตัดสินใจแก๎ป๓ญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

     

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค๑ผลงานด๎วยความ
ภาคภูมิใจ 

     

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 
                  หลักสูตร 

     

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระเป็นไปตาม
เกณฑ๑ 

     

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ๑ 

     

๕.๓ ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ๑ 

     

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ๑      
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  
                  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติ      
                  ทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

     

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ      
๖.๒ ท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 
     

๖.๓ ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎      
๖.๔ มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับ

อาชีพที่ตนเองสนใจ 
     

  



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

๗.๑ 
 

ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู๎เรียนที่มีทั้งด๎าน
ความรู๎ ทักษะกระบวนการสมรรถนะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค๑ 

     

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห๑ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และใช๎ข๎อมูลใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู๎เรียน 

     

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตําง
ระหวํางบุคคลและพัฒนาการทางสติป๓ญญา      

๗.๔ ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า 
บริบทและภูมิป๓ญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนรู๎ 

     

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎นการพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 

     

๗.๖ ครูให๎ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก๎ไขป๓ญหาให๎แกํผู๎เรียน
ทั้งด๎านการเรียน และคุณภาพชีวิตด๎วยความเสมอภาค 

     

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในวิชา 
ที่ตนรับผิดชอบและใช๎ผลในการปรับการสอน 

     

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี และเป็นสมาชิก 
ที่ดีของสถานศึกษา 

     

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได๎รับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ 

     

  



 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ 
                     เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

     

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
                   อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

๘.๑ ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน๑ ภาวะผู๎น า และความคิดริเริ่มที่เน๎น 
การพัฒนาผู๎เรียน  

     

๘.๒ ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูล
ผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด๎าน
วิชาการและจัดการ  

     

๘.๓ ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ  

     

๘.๔ ผู๎บริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อม
รับการกระจายอ านาจ  

     

๘.๕ นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 
การจัดการศึกษา  

     

๘.๖ ผู๎บริหารให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใสํการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

     

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง       
                   ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี     
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู๎และปฏิบัติหน๎าที่ตามที่
ระเบียบก าหนด 

     

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

     

๙.๓ ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
 

     



                     อย่างรอบด้าน 
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับ

ท๎องถิ่น 
     

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือก 
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

     

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนอง 
ความต๎องการ ความสามารถความถนัด และความ
สนใจของผู๎เรียน 

     

๑๐.๔ สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียน 
ได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

     

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางสม่ าเสมอ 

     

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทั่วถึงผู๎เรียนทุกคน 

     

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและ                    
                     การบริการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนา 
                     เต็มศักยภาพ 

     

๑๑.๑ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคง สะอาด 
และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยูํใน
สภาพใช๎การได๎ดีสภาพแวดล๎อมรํมรื่นและมีแหลํง
เรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียน 

     

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมสุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยของผู๎เรียน 

     

๑๑.๓ จัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอ้ือให๎ผู๎เรียน เรียนรู๎ด๎วยตนเอง และหรือเรียนรู๎แบบมี
สํวนรํวม 

     

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
                    สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาท่ีมุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
๑๒.๓ จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการ

บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
     

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

     

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

     



มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน 
                     ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง การเรียนรู้ 

     

๑๓.๑ มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษา 
และใช๎ประโยชน๑จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผู๎เกี่ยวข๎อง 

     

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคคลภายใน
สถานศึกษา  ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว  
ชุมชน  และองค๑กรที่เก่ียวข๎อง 

     

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
                     ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  และจุดเน้น 
                     ที่ก าหนดขึ้น 

     

๑๔.๑ จัดโครงการกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน๑ ปรัชญา และจุดเน๎นของ
สถานศึกษา 

     

๑๔.๒ ผลการด าเนินงาน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน๑ ปรัชญา และจุดเน๎นของ
สถานศึกษา 

     

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม      
มาตรฐานที่ ๑๕   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 
                      แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา  
                      และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ  
                      คุณภาพที่สูงข้ึน 

     

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือสนองนโยบาย จุดเน๎น ตาม
แนวทางการปฏิรูปสถานศึกษา 

     

๑๕.๒ ผลการด าเนินงาน บรรลุตามเป้าหมาย      
มาตรฐานเพิ่มเติมของสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๖  การเป็นครูที่ดีตามเจตนารมณ์ของ 
                     ท่านนักบุญยวง 

     



มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลัก 
                    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

มาตรฐานที่ ๑๘ ช่วยเหลือเยาวชนผู้ขอโอกาสทางการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๙ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์  
                    และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา 
                    สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ ๒๐ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียน   
                    โรงเรียนและงานพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็น       
                    มาตรฐานและทันต่อการให้บริการ 

     

 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ ดีมาก  คิดเป็นร๎อยละ  
๘๕.๐๓  (มีคําเฉลี่ย ๔.๒๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

๑๒.๑ การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ประเภทโรงเรียน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ๑และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด๎านสติป๓ญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตํอไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๙๖ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบํงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน๑ พันธกิจ  
               และวัตถุประสงค๑ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น 
                 เอกลักษณ๑ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 



กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม    
ตัวบํงชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินพัฒนางานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาท 
                ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลิศท่ีสอดคล๎องกับ 
                แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๙๖ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี) ประเภทโรงเรียน 

 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๙๔.๙๖ คะแนน 
 มีคุณภาพระดับ ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบํงชี้ ตั้งแตํ ๘๐ คะแนนขึ้นไป    ใชํ    ไมํใชํ 
 มีตัวบํงชี้ที่ได๎ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบํงชี้ จาก ๑๒ ตัวบํงชี ้   ใชํ    ไมํใชํ 
 ไมํมีตัวบํงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต๎องปรับปรุงหรือต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ใชํ    ไมํใชํ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี) 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไมํสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

๑๓.๒ การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงชี้ที่ ๑  ผู๎เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๕ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๒  ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑ ๑๐.๐๐ ๙.๗๗ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓  ผู๎เรียนมีความใฝ่รู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๐๖ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๔  ผู๎เรียนคิดเป็นท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๐๓ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน ๒๐.๐๐ ๑๒.๕๕ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๓๐ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
                และต๎นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๖ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบํงชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
               วัตถุประสงค๑ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น 
                เอกลักษณ๑ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบํงชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของ 
                สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                 รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลิศ ที่สอดคล๎องกับ 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 



                 แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๒๒ ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบํงชี้ ตั้งแตํ ๘๐ คะแนนขึ้นไป    ใช ํ    ไมํใชํ 
สถานศึกษามีตัวบํงชี้ที่ได๎ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบํงชี้ จากท้ังหมด ๑๒ ตัวบํงชี ้   ใช ํ    ไมํใชํ 
สถานศึกษาไมํมีตัวบํงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต๎องปรับปรุง หรือต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ใช ํ    ไมํใชํ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไมํสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 โรงเรียนลาซาล ตั้งอยูํเลขที่ ๗๕๒ ซอยลาซาล ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านักงานบริหารงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอนตั้งแตํชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
มีบุคลากรสายบริหาร ๗ คน ได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่  ๒๒  ถึง  ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ มีการจัดการศึกษา ๒ ระดับคือ 

๑. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : การศึกษาปฐมวัย (๒-๕ปี) มีครูจ านวน ๔๐ คน เด็กจ านวน ๗๒๐ คน 
๒. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ าแนกเป็น 

- ประถมศึกษา มีบุคลากรครูจ านวน ๑๐๖ คน  ผู๎เรียนจ านวน  ๒,๓๘๑ คน 
- มัธยมศึกษา มีบุคลากรครูจ านวน ๗๗   คน  ผู๎เรียนจ านวน ๑,๘๓๑ คน 
รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรจ านวน  ๒๒๓    คน ผู๎เรียนจ านวน ๔,๙๓๒ คน 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ปี) 
 ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่ 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๑ เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย ดีมาก 
๒ ๒ เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ๑และจิตใจสมวัย ดีมาก 
๓ ๓ เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมสมวัย ดีมาก 
๔ ๔ เด็กมีพัฒนาการด๎านสติป๓ญญาสมวัย ดีมาก 
๕ ๕ เด็กมีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตํอไป ดีมาก 
๖ ๖ ประสิทธิผลในการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 
๗ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
๘ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 
๙ ๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน๑ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค๑ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ดีมาก 

๑๐ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ๑
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๑ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
๑๒ ๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสูํความเป็นเลิศท่ีสอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

 
ดีมาก 



 
ไมํมีตัวบํงชี้ที่มีคุณภาพต่ ากวําระดับดี 
 
 
 
จุดเด่น 

๑. ผู๎เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย๑ 
๒. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ 
๓. ผู๎บริหารมีภาวะผู๎น า มีความสามารถในการบริหารจัดการ พัฒนาสถานศึกษาให๎มีแหลํงเรียนรู๎ที่

หลากหลาย สวนสัตว๑ สวนป่าเมาคลี ลานไดโนเสาร๑ 
จุดควรพัฒนา 

๑. ผู๎เรียนบางสํวนยังมีน้ าหนักเกินเกณฑ๑ ใสํใจรับประทานอาหารที่มีประโยชน๑คํอนข๎างน๎อย 
๒. การบริหารจัดการด๎านโครงการ/กิจกรรม ยังมีความซับซ๎อน ท าให๎สภาพการด าเนินงานมีที่มากโดยไมํ

จ าเป็น 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสํงเสริมผู๎เรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ๑ให๎มีการควบคุมอาหาร และสํงเสริม

การออกก าลังกายอยํางตํอเนื่อง ติดตามควบคุมดูแลเรื่องการรับประทานอาหารที่ไมํมีประโยชน๑ เชํน น้ าอัดลม ขนม
ขบเค้ียว ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของความอ๎วนและโรคภัยตําง ๆ โดยเฉพาะควรประสานรํวมกับผู๎ปกครอง 

๒) สถานศึกษาควรสํงเสริมผู๎เรียนที่มีสติป๓ญญาและมีความพร๎อมเข๎าประกวดแขํงขันตามความสามารถ
กับหนํวยงานตําง ๆ 

๒. ด้านการบริหารการจัดการ 
๑) สถานศึกษาควรท าการทบทวนวิเคราะห๑โครงการตําง ๆ ในระดับปฐมวัยที่มีลักษณะการด าเนินงานที่

มีวัตถุประสงค๑คล๎ายคลึงกัน เพ่ือปรับหรือยุบรวมเป็นโครงการเดียวกัน ลดภาระงาน ลดความซ้ าซ๎อน ขณะเดียวกัน 
ควรพิจารณาวําการด าเนินงานสํวนใดยังไมํครอบคลุมป๓จจัยการพัฒนาของสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพใน
การบรรลุสูํเป้าหมายและปรัชญา วิสัยทัศน๑ที่ก าหนดไว๎ได๎ดีขึ้นในแตํละปีตํอไป 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ครูจัดกิจกรรมสร๎างสรรค๑เป็นฐานการเรียนรู๎สํงเสริมให๎เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมที่สนใจและมี

ความถนัด รวมทั้งควรน าผลงานการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาผู๎เรียนให๎เต็มศักยภาพ 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

๑) สถานศึกษาควรจัดโครงสร๎างการบริหารให๎สอดคล๎องกับ พรบ. การศึกษาเอกชน 
๒) สถานศึกษาควรท าแผนพัฒนาการศึกษาให๎มีมาตรฐานสอดคล๎องกับต๎นสังกัด จัดโครงการและ

กิจกรรมรองรับแตํละมาตรฐานไมํซับซ๎อนกัน พัฒนาวิธีการประเมินตนเองให๎มีที่มาที่ไปชัดเจนนําเชื่อถือ สูํการน าไป
ปรับปรุงพัฒนาได๎อยํางถูกต๎อง เกิดพัฒนาการของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน๑ตํอสังคม 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๑) โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑ ปลูกฝ๓งให๎ผู๎เรียนมีระเบียบวินัย รู๎จัก
พอเพียง รักประชาธิปไตย อนุรักษ๑วัฒนธรรมไทย และความมีจิตอาสา 

๒) สถานศึกษาบริหารจัดการสภาพแวดล๎อมให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับธรรมคติและวัยของเด็ก 
จัดท าสวนสัตว๑ สวนป่าเมาคลี และลานไดโนเสาร๑ 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 



 ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๑ ๑ ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
๒ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑ ดีมาก 
๓ ๓ ผู๎เรียนมีความใฝ่รู๎และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ดีมาก 
๔ ๔ ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดีมาก 
๕ ๕ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎น

สังกัด 
ดีมาก 

๖ ๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน ดี 
๗ ๗ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ดี 
๘ ๘ ประสิทธิภาพของบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดี 
๙ ๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค๑ 

ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ดี 

๑๐ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ๑
ของสถานศึกษา 

ดี 

๑๑ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดี 
๑๒ ๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับตัวบํงชี้รักษาตัวบํงชี้ 

และพัฒนาสูํความเป็นเลิศ ที่สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

ดี 

 
   ไมํมีตัวบํงชี้ที่มีคุณภาพต่ ากวําระดับดี 
จุดเด่น 

๑. ด๎านผลการจัดการศึกษา ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึง
ประสงค๑ มีความใฝ่รู๎และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง คิดเป็น ท าเป็น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนอยูํใน
ระดับดี มีผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา พันธกิจและวัตถุประสงค๑ของการจัดตั้งสถานศึกษา ผลการ
พัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ๑ของสถานศึกษา มีผลการพัฒนาตามจุดเน๎น
และจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ๑ของสถานศึกษา และผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ
สํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

๒. ด๎านการบริหารจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีประสิทธิภาพและมีผลการ
สํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับตัวบํงชี้รักษาตัวบํงชี้ และพัฒนาสูํความเป็นเลิศ ที่สอดคล๎องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๓. ด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ และมีผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับตัวบํงชี้และพัฒนาสูํความเป็นเลิศ ที่
สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๔. ด๎านการประกันคุณภาพภายใน มีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต๎นสังกัด 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ครูบางสํวนยังมีทักษะคํอนข๎างน๎อยในการวางแผนเพ่ือประเมินความก๎าวหน๎าผู๎เรียน 
๒. สถานศึกษามีการด าเนินงานประชาสัมพันธ๑และท าความเข๎าใจคํอนข๎างน๎อยแกํผู๎ปกครอง ชุมชน 

ตลอดจนผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให๎มีความเข๎าใจอยํางทั่วถึง ตลอดจนการให๎
ความรํวมมือในการสํงเสริม สนับสนุนในการด าเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน๑ และการด าเนินงานให๎บรรลุตามจุดเน๎น จุดเดํนหรือความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา เพ่ือให๎ทุก
ภาคสํวนได๎ประจักษ๑ถึงประโยชน๑ที่ได๎รับตํอสังคมอยํางกว๎างขวางในอนาคต 



๓. สถานศึกษายังมีการด าเนินงานคํอนข๎างน๎อยในการท าวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยที่สถานศึกษามีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการด าเนินงานการจัดการศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑) สถานศึกษาควรมีการด าเนินงานประชาสัมพันธ๑และท าความเข๎าใจแกํผู๎ปกครอง  ชุมชน  ตลอดจน 

ผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให๎บรรลุตามปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน๑และการด าเนินงานให๎บรรลุตาม
จุดเน๎น จุดเดํนหรือความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา เพ่ือให๎ทุกภาคสํวนได๎ประจักษ๑ถึงประโยชน๑ที่ได๎รับตํอสังคมอยําง
กว๎างขวางในอนาคต 

๒. ด้านการบริหารการจัดการศกึษา 
๑) สถานศึกษาควรมีการด าเนินการท าวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนการจัดการศึกษาของสถาน    

ศึกษาโดยที่สถานศึกษามีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการด าเนินงานการจัดการศึกษา และเพ่ือให๎สถานศึกษามีนโยบาย
และแผนการจัดการศึกษาที่สมบูรณสามารถใช๎พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) สถานศึกษาควรด าเนินการปรับปรุงระบบการประเมินความก๎าวหน๎าของผู๎เรียน โดยใช๎แบบทดสอบ  

และแบบวัดประเมินผล ที่มีความหลากหลายตรงตามธรรมชาติของวิชาที่สอน และสํงเสริมให๎มีการน าผลประเมิน
ความก๎าวหน๎าของผู๎เรียนมาใช๎พัฒนาผู๎เรียนในการจัดสอนซํอมเสริม และใช๎ในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎มี
ความสอดคล๎องกับศักยภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
๑) สถานศึกษาควรหารือกับหนํวยงานต๎นสังกัดเพ่ือพิจารณากระแสการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานตัวบํงชี้ 

การประเมินคุณภาพภายในตามสถานการณ๑ป๓จจุบันเนื่องจากหนํวยงานบางสํวนเชํน สพฐ. มีการประกาศใช๎มาตรฐาน
ชุดใหมํ เพ่ือให๎เกิดความเหมาะสมกับบริบทและทิศทางการก๎าวสูํประชาคมอาเซียนแล๎ว จึงควรหารือเพ่ือรับรู๎ทิศ
ทางการใช๎มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในให๎ชัดเจนและพัฒนาได๎ถูกต๎องมั่นใจก๎าวสูํความเป็นสากลได๎ทันตํอเหตุ  
การณ๑ไมํเกิดภาระงานการพัฒนาคุณภาพสะสมกับบุคลากรมากเกินไป 
 
 
 



 

ฝ่ายธุรการ – การเงิน 
- การเงิน –บัญชี 
- พัสดุครุภัณฑ๑ 
- งานสารบรรณ 
- งานวารสาร 
- งานยานพาหนะ 
- งานทะเบียนครู/นักเรียน 
- งานประชาสัมพันธ๑ 
- งานสารสนเทศและเทคโนโลย ี

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
โรงเรียนลาซาล 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 สมาคมศิษย์เก่า 

  คณะผู้บริหาร 

 ที่ปรึกษาอาวุโส 

ชมรมผู้ปกครองและครู 

คณะคร ู

หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู ๎

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผู้รับใบอนุญาต/อธิการ 

ผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ ำนวยกำร 

   ฝ่ายบริการแนะแนว 
 

- งานแนะแนว  
- งานระบบดูแลชํวยเหลือ 
- งานโภชนาการและร๎านค๎า 
- งานสุขภาพและอนามยั
โรงเรียน 
 

ฝ่ายส านักอธิการ(บริหาร) 
 

- งานบริหาร 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานสัมพันธ๑ชุมชน 
- งานอภิบาล 
- งานอาคารสถานท่ี 

      ฝ่ายบุคลากร 
 
- งานสํงเสริมและพัฒนา
บุคลากร 
- งานบริการสวัสดิการ 
- งานสรรหาบุคลากร 
/งานแตํงตั้ง/โยกย๎าย และ   
ถอดถอน 
- งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 

- งานหลักสูตรการเรียนการสอน 

- งานวัดผลและประเมินผล  
- งานทะเบียน 

- งานสํงเสริมวิชาการ 

- งานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 

- งาน ๘ กลุํมสาระการเรียนรู ๎
-  งานห๎องสมุด 

- งานนิเทศการสอน 

- งานวจิัยในชั้นเรียน 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

- งานระดับชั้น 

- งานป้องกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 

- งานสํงเสริมประชาธิปไตยสภา
นักเรียนและ  จิตสาธารณะ 

- งานสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และระเบียบวินัย 
- งานรักษาความปลอดภัย สารวัตร
นักเรียนและจราจร 

-งานกิจกรรมนักเรียน 

หัวหน๎าระดับกํอนประถม 
- บริหารงานท่ัวไป 

- วิชาการ 

หัวหน๎าระดับ ป.๑-ป.๓ 
- บริหารงานท่ัวไป 

- วิชาการ 

หัวหน๎าระดับ ป.๔-ป.๖ 
- บริหารงานท่ัวไป 

- วิชาการ 

หัวหน๎าระดับ ม.๑-ม.๓ 
- บริหารงานท่ัวไป 

- วิชาการ 

หัวหน๎าระดับ ม.๔-ม.๖ 
- บริหารงานท่ัวไป 

- วิชาการ 


