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โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
(The first school providing a Bilingual Program in Thailand)
 ย้อนหลังไปเม่ือปี พ.ศ. 2534 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา...หน่ึงในโรงเรียนเครือสารสาสน์ 
ได้เปิดตัวโครงการพัฒนาการสอนแบบ Bilingual เป็นโครงการนำร่องช่ือว่า Extra Class Program ข้ึน 
โดยมีลักษณะเด่นพิเศษตรงท่ีสอนวิชาในหลักสูตรไทย-อังกฤษโดยครูต่างชาติ ซ่ึงได้รับความร่วมมือจาก 
สถาบันการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียในเร่ืองต่างๆ เช่น การพัฒนาและผสมผสานหลักสูตร 
การสรรหาบุคลากร ฯลฯ ผลการดำเนินการประสบความสำเร็จอย่างสูง เป็นท่ียอมรับจากหน่วยงาน 
และบุคคลท่ัวไปท้ังในและต่างประเทศ ต่อมาในปีพ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติโครงการ 
อย่างเป็นทางการ โรงเรียนแรกในประเทศไทย นับเป็นจุดเร่ิมต้น และเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียน 
สองภาษาท่ัวไปจนมาถึงปัจจุบัน
 จากความสำเร็จในการสอนเฉพาะด้านแบบ Bilingual ท่ียาวนานกว่า 21 ปี และได้ผลิต 
นักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ (Biliteracy) ท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะนักเรียน 
ท่ีจบเกรด 12 (ม.6) จากสารสาสน์เอกตราไปแล้วถึง 18 รุ่นน้ัน สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบัน 
อุดมศึกษาทุกประเภท ท้ังในและต่างประเทศ ปัจจุบันนักเรียนรุ่นแรกๆท่ีได้จบปริญญาตรี พร้อมด้วย 
ผลการเรียนท่ีน่าภาคภูมิใจ ซ่ึงปัจจุบันได้ทำงานแล้วหรือกำลังเรียนต่อในระดับท่ีสูงกว่าต่างได้พิสูจน์ 
ถึงความสามารถให้เป็นท่ีประจักษ์แก่หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในเรื่องของคุณภาพและ 
คุณธรรม

 Sarasas Ektra School is one of 40 Sarasas Affiliated Schools. It was the 
first school in Thailand to implement bilingual (Thai-English) education through the  
“Extra Class Program”. This was a special group of classes in which students learnt 
English through content from native English speaking teachers to ensure that they learnt  
English effectively and precisely. We also had a Memorandum of Understanding (M.O.U.) 
with the Cambridge Public School, Boston, United States of America, who supported us with 
the curriculum and human resource development and teaching techniques. The program was 
officially authorized by the Private Education Board Office, Ministry of Education in 1995.
 Our School has produced students who have become efficient bilinguals 
for the past 15 years. Graduates from Sarasas Ektra have continued their studies in 
the undergraduate degree both in Thailand (either Thai or International programs) and 
abroad. Some have then gone into the professions, and others have furthered their 
education in Graduate School. Their accomplishments have proven their capability.  
They have become decent citizens and respected professionals that both their  
teachers and parents are proud of.



โครงการหลักสูตรระดับประถมศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3

ภาคภาษาไทย

ภาคภาษาไทย

ภาคภาษาอังกฤษ

ภาคภาษาอังกฤษ

- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
- สุขศึกษาและพละศึกษา
- ศิลปะ
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี

- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
- สุขศึกษาและพละศึกษา
- ศิลปะ และ ดนตรี
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ภาษาอังกฤษ

- English 
- Phonics
- Mathematics
- Science
- Social Studies
- Physical Education (P.E.)
- Music

- English 
- Phonics
- Mathematics
- Science
- Social Studies
- Physical Education (P.E.)
- Music
- Chinese

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรม M.I. (Multiple Intelligences)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรม M.I. (Multiple Intelligences)

- กิจกรรมลูกเสือ (Scout)



ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ภาคภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษ

- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
- สุขศึกษาและพละศึกษา
- ศิลปะ และ ดนตรี
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ภาษาอังกฤษ

- English
- Phonics 
- Mathematics
- Science
- Social Studies
- Physical Education (P.E.)
- Music
- Chinese or Japanese

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรม M.I. (Multiple Intelligences)

- กิจกรรมลูกเสือ (Scout)

หมายเหตุ : อัตราส่วนการสอน (Extra Class) ภาคภาษาอังกฤษ : ภาษาไทย (70:30)

 สาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม อันได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ดนตรีและศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

และภาษาต่างประเทศ เป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานสำคัญท่ีผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

 สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ กำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง เพ่ือใช้เป็น 

เคร่ืองมือติดต่อส่ือสาร และค้นคว้าความรู้จากแหล่งการเรียนท่ีหลากหลายในยุคข้อมูลสารสนเทศ นอกจากน้ัน  

ยังจัดให้มีการเรียนรู้ภาษาจีนและภาษาญ่ีปุ่นเพ่ิมเติม เป็นภาษาท่ีสามตามความสนใจ และความถนัดอีกด้วย

 ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนอย่างหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการ  

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน จัดเป็นกิจกรรมเพ่ิมเติมจากการเรียนตามสาระ 

การเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ และระดับพัฒนาการของผู้เรียน 

ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรม M.I. (Multiple Intelligences)



Course structure for Primary School

Primary School Year 1

Primary School Year 2-3

Thai Program

Thai Program

English Program

English Program

- Thai Language 

- Mathematics

- Science

- Social, Religion and Cultural Studies

- Physical Education / Health Education

- Art

- Occupations and Technology

- Thai Language 

- Mathematics

- Science

- Social, Religion and Cultural Studies

- Physical Education / Health Education

- Art and Music

- Occupations and Technology

- English Language

- English 

- Phonics

- Mathematics

- Science

- Social Studies

- Physical Education (P.E.)

- Music

- English

- Phonics 

- Mathematics

- Science

- Social Studies

- Physical Education (P.E.)

- Music

- Chinese

Student Development Activities
- M.I. Activities (Multiple Intelligences)

Student Development Activities
- M.I. Activities (Multiple Intelligences)

- Scout Activities



Primary School Year 4-6

Thai Program English Program

- Thai Language 
- Mathematics
- Science
- Social, Religion and Cultural Studies
- Physical Education / Health Education
- Music and Art
- Occupations and Technology
- English Language

- English 
- Phonics
- Mathematics
- Science
- Social Studies
- Physical Education (P.E.)
- Music
- Chinese or Japanese

Student Development Activities
- M.I. Activities (Multiple Intelligences)
- Scout Activities

Remark : Ratio of Teaching content (Extra Class) in English : Thai (70 : 30)

 There are eight Thai subject groups: Thai Language, Mathematics, Science, Social 
Studies, Religion, Cultural Studies, Physical and Health Education, Music and Art. These  
subjects are important general knowledge required by the Thai Ministry of Education for all  
students in Primary Schools.
 As for English subjects, the bilingual program has set English as a second  
language. We focus on allowing students to learn English from our foreign teachers who are  
providing high standard education. In addition, School also provides Chinese and Japanese  
languages as a third language.
 The Student Development Activities are organized to meet the needs and interests  
of the students. They are provided in addition to the eight standard subject groups. 
The objective of these additional activities is to encourage and develop student  
knowledge by participating in activities such as Scouts and Girl Guides and M.I. Activities  
(Multiple Intelligences).



โครงการ EXTRA CLASS: THE SECOND GENERATION
WE MAKE THE CHOICE, YOU MAKE THE DIFFERENCE
 โครงการ EXTRA CLASS: THE SECOND GENERATION จัดข้ึนเพ่ือให้นักเรียนในระดับ 
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพสูงข้ึน และ 
เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนไทยสำหรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้น้ี
 แผนการจัดการเรียนการสอน
 จัดการเรียนการสอนในลักษณะ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยมีสัดส่วนคาบเรียน 
ในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังน้ี
 ระดับประถมศึกษา (Year 2-6)
 เพิ่มคาบเรียนในภาคภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพความสามารถในการใช้ภาษา 
อังกฤษ เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยปรับสัดส่วนร้อยละการเรีียน 

ภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาไทยของนักเรียนโครงการ Extra Class ดังตารางข้างล่างนี้

หมายเหต ุ:

 1. สัดส่วนตารางเป็นอัตราส่วนการเรียนภาคภาษาอังกฤษ: ภาคภาษาไทย เมื่อเทียบ 100%  
(อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
 2. รายวิชาที่เรียนในภาคภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสารและสอนโดย 
ครูต่างชาติ คือ English, Phonics, Mathematics, Science, Social Studies, Music และ P.E. (Physical  
Education)

โครงการ Extra Class
Year 2

70 : 30 70 : 30 70 : 30 70 : 30 70 : 30

Year 3 Year 4 Year 5 Year 6



EXTRA CLASS: THE SECOND GENERATION PROJECT
WE MAKE THE CHOICE, YOU MAKE THE DIFFERENCE
 The Extra Class:  the Second Generation Project is launched for students in Primary 
and the first years of Secondary to develop their English competence and to prepare Thai students 
for the next step once the country enters the ASEAN Community. The curriculum will be a bilingual 
system (Thai and English) with the ratio of classes in English and Thai for each class according 
to the information below:
 1. Primary Level (Year 2 - 6)
 There will be additional English classes to enhance the students’ competence in using 
English for academic purposes and communication. The ratio of English to Thai lessons for the 
Extra Class Project will be according to the table below.

Remarks :
 1) The ratios in the table are the % of classes in English: Thai compared to 100%*
(Subject to changes according to appropriateness.)
 2) Subjects in English that are taught by foreign teachers and use English as the 
instructional language are English, Mathematics, Science, Social Studies, Music, Art and  
P.E. (Physical Education)

Extra Class Project
Year 2

70 : 30 70 : 30 70 : 30 70 : 30 70 : 30

Year 3 Year 4 Year 5 Year 6



การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยดนตรี
 โรงเรียนได้ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีให้กับนักเรียน โดยเห็นถึงความสำคัญและ 
ประโยชน์ของดนตรีว่ามีส่วนช่วยพัฒนาผู้เรียน ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 จึงได้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนในวิชาดนตรีอย่างต่อเน่ืองเสมอมา
ขอบข่ายเน้ือหาการเรียนการสอนวิชาดนตรี  ในระดับประถมศึกษา
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3
 นักเรียนจะได้เรียนรู้ทฤษฎีดนตรี  การอ่าน  เขียน  ออกเสียงโน้ต  รวมถึงทักษะการร้องเพลง  และ 
การปฏิบัติเคร่ืองมือดนตรีประเภทคีย์บอร์ด โดยคุณครูต่างชาติ
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6
 ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  กำหนดให้นักเรียนเลือกเรียนดนตรีไทยหรือดนตรีสากลตามความสนใจ 
เป็นเคร่ืองมือเอก 1 ชนิด โดยจะได้รับการพัฒนาฝีมือและประสบการณ์ในการเรียนเคร่ืองดนตรีชนิดน้ันๆ 
ตามหลักสูตรดนตรีของโรงเรียนจนจบการศึกษาข้ันสูงสุด เพ่ือให้เกิดความชำนาญอย่างแท้จริง  นักเรียน 
จึงไม่ควรเปล่ียนเคร่ืองมือเน่ืองจากจะไม่ได้รับการพัฒนาฝีมือเท่าท่ีควร
 หากนักเรียนต้องการเรียนเคร่ืองมืออ่ืนๆ อาจเลือกเรียนเสริมพิเศษนอกเวลาในช่วงเย็นท่ีโรงเรียน 
เปิดสอนได้
 เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนในการเลือกเรียนเครื่องดนตรี
 1. สำรวจพ้ืนฐานความรู้  ความสามารถ  และความชอบของผู้เรียนเพ่ือบ่งช้ีความพร้อมในทุกด้าน
 2. รวบรวมข้อบ่งช้ีความพร้อมโดยทดสอบจัดลำดับความสามารถและความถนัดเพ่ือแยกลง 
เคร่ืองท่ีเหมาะสม
 3. พัฒนาความพร้อมไปสู่ความเป็นเลิศในด้านน้ันๆ
 วิชาเฉพาะเครื่องมือเอกที่เปิดสอนมี  2  สาขา  ได้แก่
 1. ดนตรีไทย  แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น  2  กลุ่มเคร่ืองมือ ได้แก่ กลุ่มเคร่ืองสาย และ
กลุ่มป่ีพาทย์
 เครื่องดนตรีที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้
 กลุ่มเคร่ืองสาย  เปิดสอนเคร่ืองมือ ซอด้วง  ซออู้  ขิม  จะเข้ 
 กลุ่มปี่พาทย์  เปิดสอนเครื่องมือ  ระนาดเอก  ระนาดทุ้ม  ฆ้องวงใหญ่  ฆ้องวงเล็ก   
เครื่องหนัง และขลุ่ย
 2. ดนตรีสากล  แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น  6  กลุ่มเครื่องมือ โดยการจัดการเรียน 
การสอนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะตามลำดับขั้น  Level 1 – 6
 เครื่องดนตรีสากลที่เปิดสอนมีดังนี้
 กลุ่ม  Woodwind: Flute, Clarinet, Alto Saxophone, Tenor Saxophone 
 กลุ่ม  Brass: Euphonium, Horn, Trumpet, Trombone & Tuba
 กลุ่ม  Strings: Violin, Viola, Cello & Double Bass
 กลุ่ม  Guitar: Classical Guitar
 กลุ่ม  Keyboard: Piano
 กลุ่ม  Percussion



Management of Music Classes
 The contents of Music Class course
 Primary School Year 1 - 3
 Students will learn the basics of Thai music and Thai traditional music taught by Thai 
music teachers. In this class, students will learn how to read, write and pronounce musical notation. 
Students will also learn how to sing in English, taught by our foreign teachers.
 Primary School Year 4 - 6
 Students in Year 4 may choose to learn music of their interest, either a Thai or Western 
instrument. They may choose a lead instrument of their choice that they can profess and develop 
to a higher level over the next study year. It is recommended for students not to change the lead 
instrument every year because he or she will not be able to progress in a particular instrument.
 Music instruments selection guidelines
 1. Explore the basic knowledge, potential and personal interest to identify readiness in 
different areas.
 2. Evaluate readiness by testing ability and skills to the right instruments.
 3. Develop skills in the chosen instrument.
 Lead instruments special courses include
 1. Thai instruments - This course is divided into two groups of instruments in four 
classes. The two groups are Stringed instruments and Thai Orchestra or the Gamelan.
 Stringed Instruments Courses provided are Saw Duang (Traditional Thai Violin), Saw-U 
(Thai Violin), Kim (Struck String Instrument), Jakhay (Wooden plucked Zither) and Klui (Thai 
Flute).
 Thai Orchestra or Gamelan Courses provided are Ranat Ek (Wooden Xylophone), Ranat 
Thum (Bass Xylophone), Kong Wong Yai (Large Thai gong), Kong Wong Lek (Small Thai gong) 
and Kruang Nang (Shadow Puppetry).  
 2. Western Instruments are divided into six instrument groups taught in six classes. 
The course is designed for students to slowly develop their skills as they progress from Level 1 
to Level 6.
 - Woodwind Group: Flute, Clarinet, Alto Saxophone, Tenor Saxophone and  
Baritone Saxophone
 - Brass Group: Euphonium, Horn, Trumpet, Trombone and Tuba
 - Strings Group: Violin, Viola, Cello and Double Bass
 - Guitar Group: Classical Guitar 
 - Keyboard Group: Piano
 - Percussion Group



การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วย  MI (Multiple Intelligences)
 กจิกรรม MI เปน็กจิกรรมทีน่ำแนวคดิของทฤษฎพีหปุญัญา (Theory of Multiple Intelligences)  
ของศาสตราจารย์ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) มาประยุกต์ใช้บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า  
นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถทางปัญญาที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 8 ด้าน ดังนี้
 1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligences) 
 2. ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligences) 
 3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligences)  
 4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligences)
 5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligences)
 6. ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligences)
 7. ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligences)
 8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligences)
 ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีการเรียนการสอนและกิจกรรม MI (Multiple Intelligences) ให้กับนักเรียน 
ทุกคนโดยมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละระดับช้ัน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือค้นหาความสามารถทาง 
ปัญญาท่ีเป็นจุดเด่นของนักเรียนแต่ละคน แล้วส่งเสริมพัฒนาความสามารถทางปัญญาน้ันให้เด่นชัดย่ิงข้ึน

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) 

เรียนรู้ปัญญา

ค้นหาความถนัด

ค้นพบตัวเอง

พัฒนาเต็มศักยภาพY.10 - Y.12

Y.7 - Y.9

Y.4 - Y.6

Y.1 - Y.3



 สำหรับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 การจัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการเรียนรู้ 
ท่ีสอดคล้องกับปัญญาด้านต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียน ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสำคัญ  
ท่ีช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน จะยังคงไม่เน้นการส่งเสริมปัญญาด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะ

 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  นักเรียนจะเข้าฐานกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับปัญญาด้านต่างๆ ในรูปแบบ 
การเวียนฐานซ่ึงนักเรียนจะได้เข้ากิจกรรมทุกฐาน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำรวจและค้นพบความสามารถ  
และความถนัดของตนเองจากประสบการณ์ในการเวียนฐาน นอกจากน้ีคุณครูประจำฐานกิจกรรมก็จะเป็น 
ผู้สังเกตและประเมินผลจากความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของนักเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการค้นหา 
ความสามารถและความถนัดของนักเรียนแต่ละคนต่อไป 

 และในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6 การจัดกิจกรรมจะยังคงแบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ 
ปัญญาด้านต่างๆ แต่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเข้ากลุ่มกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดในแต่ละ 
ระดับช้ัน เพ่ือให้นักเรียนสามารถค้นพบความถนัดของตนเอง ให้เด่นชัดย่ิงข้ึน โดยนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติ 
และนำความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ รวมท้ังทักษะกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานตามความ 
สามารถและศักยภาพของนักเรียน

 ในระดับมัธยมศึกษา นักเรียนท่ีผ่านกระบวนการจัดกิจกรรม MI จะค้นพบความสามารถและความถนัด 
ของตนเองได้เด่นชัดข้ึน ซ่ึงทางโรงเรียนจะยังคงส่งเสริมและพัฒนาความสามารถและความถนัดให้กับนักเรียน 
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะเม่ือนักเรียนเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และจะต้องเลือกแผนการเรียนเพ่ือศึกษาต่อ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) นักเรียนจะมีความม่ันใจในความสามารถ และความถนัดของ 
ตนเองมากพอท่ีจะตัดสินใจเลือกแผนการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและการเลือกคณะในระดับ 
มหาวิทยาลัยต่อไป

 กิจกรรม M.I. จึงไม่เป็นเพียงกิจกรรมเสริม แต่เป็นกิจกรรมสำคัญท่ีช่วยให้นักเรียนรู้จัก และ 
เห็นคุณค่าของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขท่ีได้ทำในส่ิงท่ีตนชอบและถนัด จนสามารถต่อยอด 
ความชอบและความถนัดน้ัน ให้เกิดเป็นความเช่ียวชาญ จนสามารถสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของตนเอง 
ต่อไปในอนาคตได้อย่างแท้จริง 

ค้นพบตัวเอง

พัฒนาเต็มศักยภาพ



Student’s Talents Development through M.I. (Multiple Intelligences)
 M.I. activities adopt the Theory of Multiple Intelligences developed by Dr.Howard  
Gardner. This theory proposes that each individual has different potentials and different skills. The 
Multiple Intelligences Theory consists of 8 Intelligences:
 1. Linguistic Intelligences
 2. Logical-Mathematical Intelligences
 3. Visual-Spatial Intelligences
 4. Bodily Kinesthetic Intelligences
 5. Musical Intelligences
 6. Interpersonal Intelligences
 7. Intrapersonal Intelligences
 8. Naturalist Intelligences
 The school has used the M.I. Theory to discover different abilities in each student  
continuously from Kindergarten to Secondary Level. Student’s talents will be evident 
by the end of Primary school and will be supported in the Secondary level, which will be  
emphasized on a particular skill, not general as in Primary School Years.
 
Student Competence Development by using the Multiple Intelligences Theory

 M.I. Activities in Primary School Year 1 - 3 allow students to discover their strength in 
each of the 8 Intelligences along with critical thinking developments. These skills are essential for 
their higher school years. No particular intelligence will be emphasized in Primary School years. 

Learn Knowledge

Discover Talents

Discover Oneself

Competence DevelopmentY.10 - Y.12

Y.7 - Y.9

Y.4 - Y.6

Y.1 - Y.3



Competence Development

 M.I. Activities in Primary School Year 4 are divided into bases according to each  
Intelligence. Students will take turns attending all bases in order to discover their interests and 
talents. They will be observed closely by their teachers who will collect information and evaluate 
each student in each Intelligence base.  

 Students in Primary School Year 5 - 6 are able to select two Intelligence bases according  
to their interests. This will allow students to discover their talents. Moreover, the Intelligence bases 
for students in Primary School Year 5 - 6 will permit students to practice critical thinking skills 
and develop their talents further. 

 Students will have already found their strength through M.I. activities once in Secondary  
School Years. School will continue improving students competence each Intelligence,  
especially in Secondary School Year 9. This will help the students when choosing their fields in 
Senior Secondary Years 10 - 12 and in the Undergraduate level. 

 M.I. Activities are not only additional activities. It has a significant role in discovering 
oneself. Students will acknowledge their strength and appreciate themselves. They can be proud of 
their talents and continue improving their skills. Some may become highly efficient and turn their 
talents to profession.
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