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ประกาศโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย 
ท่ี  2 / 2561 

เรื่อง การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน 
–––––––––––––––––––––– 

 
 โดยท่ีเป
นการสมควร เพ่ือให�การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน$สูงสุด
แก'นักเรียน และเป
นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ  
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 39 มาตรา 40 แห'งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 แก�ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2554 และตราสารจัดต้ังโรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย พุทธศักราช 2553 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ข�อ 27 ข�อ 28 โรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย จึงให�ออกประกาศข้ึนไว� ดังต'อไปนี้ 

 
 ข'อ  1 จุดหมายของหลักสูตร 
   หลักสูตรโรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย มุ'งพัฒนานักเรียนให�เป
นคนดี มีปAญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต'อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป
นจุดหมายเพ่ือให�เกิดกับนักเรียน เม่ือจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และค'านิยมท่ีพึงประสงค$ เห็นคุณค'าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน          
ตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 มีความรู�อันเป
นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก�ปAญหา การใช�
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 

1.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย 
1.4 มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป
นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิต และ                 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย$ทรงเป
นประมุข 
1.5 มีจิตสํานึกในการอนุรักษ$วัฒนธรรมและภูมิปAญญาไทย การอนุรักษ$และพัฒนาสิ่งแวดล�อม มี

จิตสาธารณะท่ีมุ'งทําประโยชน$และสร�างสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยู'ร'วมกันในสังคมอย'างมีความสุข 
 

 ข'อ  2  สมรรถนะของนักเรียน 
   หลักสูตรโรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย มุ'งให�นักเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

2.1 ความสามารถในสื่อสาร 
          เป
นความสามารถในการรับและส'งสาร มีวัฒนธรรมในการใช�ภาษาถ'ายทอดความคิด ความรู� 

ความเข�าใจความรู�สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข�อมูลข'าวสาร และประสบการณ$อันจะเป
นประโยชน$
ต'อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต'อรองเพ่ือขจัดและลดปAญหาความขัดแย�งต'าง ๆ การเลือกรับ
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หรือไม'รับข�อมูลข'าวสารด�วยหลักเหตุผล และความถูกต�อง ตลอดจนการเลือกใช�วิธีสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
คํานึงถึงผลกระทบท่ีมีต'อตนเองและสังคม 

2.2 ความสามารถในการคิด 
เป
นความสามารถในการคิดวิเคราะห$ การคิดสังเคราะห$ การคิดอย'างสร�างสรรค$ การคิด

อย'างมีวิจารณญาณ และการคิดเป
นระบบ เพ่ือนําไปสู'การสร�างองค$ความรู�หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เก่ียวกับตนเองและสังคมได�อย'างเหมาะสม 

2.3 ความสามารถในการแก�ปAญหา 
เป
นความสามารถในการแก�ปAญหาและอุปสรรคต'าง ๆ ท่ีเผชิญได�อย'างถูกต�องเหมาะสม       

บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข�อมูลสารสนเทศ เข�าใจความสัมพันธ$การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ$
ต'างๆ ในสังคม แสวงหาความรู� ประยุกต$ความรู�มาใช�ในการปIองกันและแก�ไขปAญหา และมีการตัดสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพ   โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต'อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล�อม 

2.4 ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิต 
เป
นความสามารถในการนํากระบวนการต'างๆ ไปใช�ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู�  

ด�วยตนเอง การเรียนรู�อย'างต'อเนื่อง การทํางาน และการอยู'ร'วมกันในสังคมด�วยการสร�างเสริมความสัมพันธ$อันดี
ระหว'างบุคคล การจัดการปAญหาและความขัดแย�งต'าง ๆ อย'างเหมาะสม การปรับตัวให�ทันกับการเปลี่ยนแปลง     
ของสังคมและสภาพแวดล�อมและการรู�จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม'พึงประสงค$ท่ีส'งผลกระทบต'อตนเองและผู�อ่ืน 

2.5 ความสามารถในการใช�เทคโนโลยี 
เป
นความสามารถในการเลือกและใช�เทคโนโลยีด�านต'าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทาง

เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ในด�านการเรียนรู� การสื่อสาร การทํางาน การแก�ปAญหาอย'างสร�างสรรค$ 
ถูกต�องเหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 ข'อ  3 คุณลักษณะอันพึงประสงค�ของนักเรียน 
   หลักสูตรโรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย มุ'งพัฒนานักเรียนให�มีคุณลักษณะอันพึงประสงค$ เพ่ือให�
สามารถอยู'ร'วมกับผู�อ่ืนได�อย'างมีความสุข ในฐานะเป
นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

3.1 รักชาติ ศาสน$ กษัตริย$ 
3.2 ซ่ือสัตย$สุจริต 
3.3 มีวินัย 
3.4 ใฝMเรียนรู� 
3.5 อยู'อย'างพอเพียง 
3.6 มุ'งม่ันในการทํางาน 
3.7 รักความเป
นไทย 
3.8 มีจิตสาธารณะ 
3.9 มีสุขภาพและสุนทรียภาพท่ีดี 
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ข'อ  4 มาตรฐานการเรียนรู'และตัวช้ีวัด 
  หลักสูตรโรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย มุ'งเน�นพัฒนานักเรียนให�เกิดความสมดุล จึงคํานึงถึงหลัก
พัฒนาการทางสมองและพหุปAญญา จึงกําหนดให�นักเรียนเรียนรู� 8 กลุ'มสาระการเรียนรู� ดังนี้ 

4.1 ภาษาไทย 
4.2 คณิตศาสตร$ 
4.3 วิทยาศาสตร$ 
4.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 
4.6 ศิลปะ 
4.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
4.8 ภาษาต'างประเทศ 
ในแต'ละกลุ'มสาระการเรียนรู�ได�กําหนดมาตรฐานการเรียนรู�เป
นเปIาหมายสําคัญของการพัฒนา

คุณภาพนักเรียน มาตรฐานการเรียนรู� ระบุสิ่งท่ีนักเรียนพึงรู� ปฏิบัติได� มีคุณธรรมจริยธรรม และค'านิยมท่ีพึง
ประสงค$เม่ือจบการศึกษา 

ตัวชี้วัดระบุสิ่งท่ีนักเรียนพึงรู�และปฏิบัติได� รวมท้ังคุณลักษณะของนักเรียนในแต'ละระดับชั้น ซ่ึง
สะท�อนถึงมาตรฐานการเรียนรู� มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป
นรูปธรรม  นําไปใช�ในการกําหนดเนื้อหา จัดทํา
หน'วยการเรียนรู� จัดการเรียนการสอน และเป
นเกณฑ$สําคัญสําหรับการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
นักเรียน 

 
 ข'อ 5 สาระการเรียนรู' 
  สาระการเรียนรู�ประกอบด�วย องค$ความรู� ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู� และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค$ ซ่ึงกําหนดให�นักเรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจําเป
นต�องเรียนรู� โดยแบ'งเป
น 8 กลุ'มสาระการ
เรียนรู� ดังนี้ 

5.1  กลุ5มสาระการเรียนรู'ภาษาไทย  
 เน�นความรู�  ทักษะ และวัฒนธรรมการใช�ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ความชื่นชมการเห็นคุณค'า

ภูมิปAญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจําชาติ 
5.2  กลุ5มสาระการเรียนรู'คณิตศาสตร�  

เน�นการนําความรู�ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร$ไปใช�ในการแก�ปAญหา การ
ดําเนินชีวิต และศึกษาต'อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติท่ีดีต'อคณิตศาสตร$ พัฒนาการคิดอย'างเป
นระบบและสร�างสรรค$ 

5.3 กลุ5มสาระการเรียนรู'วิทยาศาสตร�  
 เน�นการนําความรู� และกระบวนการทางวิทยาศาสตร$ไปใช�ในการศึกษา ค�นคว�าหาความรู�

และแก�ปAญหาอย'างเป
นระบบ การคิดอย'างเป
นเหตุเป
นผล  คิดวิเคราะห$ คิดสร�างสรรค$และจิตวิทยาศาสตร$ 
5.4 กลุ5มสาระการเรียนรู'สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 เน�นการอยู'ร'วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย'างสันติสุข การเป
นพลเมืองดี ศรัทธาใน

หลักธรรมของศาสนา  การเห็นคุณค'าของทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม ความรักชาติและภูมิใจในความเป
นไทย 
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5.5 กลุ5มสาระการเรียนรู'สุขศึกษาและพลศึกษา 
 เน�นความรู� ทักษะและเจตคติในการสร�างเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเองและผู�อ่ืน การ

ปIองกันและปฏิบัติต'อสิ่งต'าง ๆ  ท่ีมีผลต'อสุขภาพอย'างถูกวิธีและทักษะในการดําเนินชีวิต 
5.6 กลุ5มสาระการเรียนรู'ศิลปะ 
 เน�นความรู�และทักษะในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร�างสรรค$งานศิลปะ สุนทรียภาพและการ

เห็นคุณค'าทางศิลปะ 
5.7  กลุ5มสาระการเรียนรู'การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เน�นความรู�  ทักษะ และเจตคติในการทํางาน การจัดการ การดํารงชีวิต  การประกอบ
อาชีพและการใช�เทคโนโลยี 

5.8  กลุ5มสาระการเรียนรู'ภาษาต5างประเทศ 
เน�นความรู�ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรม การใช�ภาษาต'างประเทศในการสื่อสาร การ

แสวงหาความรู�และการประกอบอาชีพ 
 
ข'อ  6 โครงสร'างหลักสูตรโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาป=ท่ี 1 – 6  

  โครงสร�างหลักสูตรโรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาปOท่ี 1 – 6  ประกอบด�วยสาระ
การเรียนรู�พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู�เพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนานักเรียน ท้ังนี้ให�โดยสอดคล�องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ข'อ  7  การจัดทําหลักสูตร 
  ให�ผู�อํานวยการแต'งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการทุกปOการศึกษา ให�ทําหน�าท่ี
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ'มสาระ ท้ังนี้ให�สอดคล�องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย ประกาศ และคําสั่งมูลนิธิคณะเซนต$คาเบรียลแห'งประเทศไทย 
ตลอดจนการนําหลักสูตรไปใช�และประเมินผลการใช�หลักสูตร  

 
ข'อ 8 การจัดการเรียนรู' 

การจัดการเรียนรู�เป
นกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสู'การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป
นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู� สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค$ของนักเรียน เป
นเปIาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ในการพัฒนานักเรียนให�มีคุณสมบัติตามเปIาหมายหลักสูตร  ผู�สอนพยายามคัดสรรกระบวนการ
เรียนรู� จัดการเรียนรู�โดยช'วยให�นักเรียนเรียนรู�ผ'านสาระท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร 8 กลุ'มสาระการเรียนรู�รวมท้ัง
ปลูกฝAงเสริมสร�างคุณลักษณะอันพึงประสงค$ พัฒนาทักษะต'างๆ อันเป
นสมรรถนะสําคัญให�นักเรียนบรรลุตาม
เปIาหมาย  
 8.1  หลักการจัดการเรียนรู' 
  การจัดการเรียนรู�เพ่ือให�นักเรียนมีความรู�ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู� สมรรถนะ
สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค$ตามท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
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2551 โดยยึดหลักว'า นักเรียนมีความสําคัญท่ีสุด เชื่อว'าทุกคนมีความสามารถเรียนรู�และพัฒนาตนเองได�  ยึด
ประโยชน$ท่ีเกิดกับนักเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู�ต�อง ส'งเสริมให�นักเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกต'างระหว'างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง  เน�นให�ความสําคัญท้ังความรู� 
และคุณธรรม  

8.2  กระบวนการเรียนรู' 
การจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นนักเรียนเป
นสําคัญ นักเรียนจะต�องอาศัยกระบวนการเรียนรู� ท่ี

หลากหลาย  เป
นเครื่องมือท่ีจะนําพาตนเองไปสู'เปIาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู�ท่ีจําเป
นสําหรับ
นักเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู�แบบบูรณาการ กระบวนการสร�างความรู� กระบวนการคิด กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ$และแก�ปAญหา กระบวนการเรียนรู�จากประสบการณ$จริง กระบวนการปฏิบัติ 
ลงมือทําจริง  กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู�การเรียนรู�ของตนเอง กระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหล'านี้เป
นแนวทางในการจัดการเรียนรู�ท่ีนักเรียนควรได�รับการฝQกฝน พัฒนา 
เพราะจะสามารถช'วยให�นักเรียนเกิดการเรียนรู�ได�ดี บรรลุเปIาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู�สอนจึงจําเป
นต�องศึกษา
ทําความเข�าใจในกระบวนการเรียนรู�ต'าง ๆ เพ่ือให�สามารถเลือกใช�ในการจัดกระบวนการเรียนรู�ได�อย'างมี
ประสิทธิภาพ 

8.3  การออกแบบการจัดการเรียนรู' 
 ผู�สอนต�องศึกษาหลักสูตรโรงเรียนให�เข�าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู�  ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ
ของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค$ และสาระการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมกับนักเรียน แล�วจึงพิจารณาออกแบบการ
จัดการเรียนรู�โดยเลือกใช�วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหล'งเรียนรู� การวัดและประเมินผล เพ่ือให�นักเรียนได�
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปIาหมายท่ีกําหนด   
         8.4  ส่ือการเรียนรู' 

     สื่อการเรียนรู�เป
นเครื่องมือส'งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู�  ให�นักเรียน
เข�าถึงความรู� ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได�อย'างมีประสิทธิภาพ สื่อการ
เรียนรู�มีหลากหลายประเภท ท้ังสื่อธรรมชาติ  สื่อสิ่งพิมพ$ สื่อเทคโนโลยี และเครือข'ายการเรียนรู�ต'างๆ ท่ีมีใน
ท�องถ่ิน การเลือกใช�สื่อควรเลือกให�มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู�  ท่ีหลากหลายของ
นักเรียน การจัดหาสื่อการเรียนรู� นักเรียนและผู�สอนสามารถจัดทําและพัฒนาข้ึนเอง หรือปรับปรุงเลือกใช�อย'างมี
คุณภาพจากสื่อต'างๆ ท่ีมีอยู'รอบตัวเพ่ือนํามาใช�ประกอบในการจัดการเรียนรู�ท่ีสามารถส'งเสริมและสื่อสารให�
นักเรียนเกิดการเรียนรู�    โรงเรียนจัดให�มีอย'างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให�นักเรียนเกิดการเรียนรู�อย'างแท�จริง โดย
ดําเนินการดังนี้   

8.4.1 จัดให�มีแหล'งการเรียนรู�  ศูนย$สื่อการเรียนรู�  ระบบสารสนเทศการเรียนรู� และเครือข'าย 
การเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในโรงเรียนและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค�นคว�าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ$      
การเรียนรู� ระหว'างโรงเรียน  ท�องถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 

8.4.2 จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรู�สําหรับการศึกษาค�นคว�าของนักเรียน เสริมความรู�ให�
ผู�สอน รวมท้ังจัดหาสิ่งท่ีมีอยู'ในท�องถ่ินมาประยุกต$ใช�เป
นสื่อการเรียนรู� 
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8.4.3 เลือกและใช�สื่อการเรียนรู�ท่ีมีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคล�อง
กับวิธีการเรียนรู� ธรรมชาติของสาระการเรียนรู� และความแตกต'างระหว'างบุคคลของนักเรียน 

8.4.4 ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู�ท่ีเลือกใช�อย'างเป
นระบบ   
8.4.5 ศึกษาค�นคว�า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู�ให�สอดคล�องกับกระบวนการเรียนรู�ของ

นักเรียน 
8.4.6 จัดให�มีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกับสื่อ และการใช�สื่อ 

การเรียนรู�เป
นระยะๆ และสมํ่าเสมอ 
 
ข'อ 9 การนิเทศการจัดการเรียนรู' 

ให�ผู�อํานวยการแต'งต้ังกรรมการนิเทศทุกปOการศึกษา การนิเทศการจัดการเรียนรู�เป
นการติดตาม
การปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ของผู�สอน เพ่ือศึกษาปAญหาและแก�ปAญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู� โดย
ดําเนินการ ดังนี้  

9.1) วางแผนการนิเทศ โดยกําหนดเรื่องท่ีจะนิเทศ ผู�นิเทศหรือกรรมการนิเทศและเวลาท่ีทําการ
นิเทศ   

9.2) จัดเตรียมเครื่องมือในการนิเทศ เอกสารประกอบการนิเทศ รวมท้ังวัสดุอุปกรณ$ในใช�
ประกอบการนิเทศ หรือเครื่องอํานวยความสะดวกในการนิเทศ  

9.3) ทําการนิเทศ ตามแผนท่ีกําหนดไว� 
9.4) บันทึกผลการนิเทศ รวมท้ังปAญหาและอุปสรรค เพ่ือใช�เป
นแนวทางปรับปรุงการนิเทศในครั้ง

ต'อไปและกํากับ ติดตามผู�รับการนิเทศท่ีไม'ผ'านเกณฑ$ท่ีกําหนด 
9.5) รายงานผลการนิเทศ ให�ผู�รับการนิเทศทราบและรายงานผู�บริหารสถานศึกษาทราบผลการ

ดําเนินงาน 
 

ข'อ 10 กิจกรรมพัฒนาผู'เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน มุ'งเน�นให�นักเรียนได�พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย'างรอบด�านเพ่ือ

ความเป
นมนุษย$ท่ีสมบูรณ$ ท้ังร'างกาย จิตใจ สติปAญญา อารมณ$และสังคม เสริมสร�างให�เป
นผู�มีศีลธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย ปลูกฝAงและสร�างจิตสํานึกของการทําประโยชน$เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได� และอยู'ร'วมกับ
ผู�อ่ืนอย'างมีความสุข กิจกรรมพัฒนานักเรียนของโรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย แบ'งเป
น 3 กิจกรรม ดังนี้ 

10.1  กิจกรรมแนะแนว 
เป
นกิจกรรมท่ีส'งเสริมและพัฒนานักเรียนให�รู�จักตนเอง รู�รักษ$สิ่งแวดล�อม สามารถคิด 

ตัดสินใจ คิดแก�ปAญหา กําหนดเปIาหมาย วางแผนชีวิตทางด�านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตัวได�อย'าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช'วยให�ครูรู�จักและเข�าใจนักเรียน ท้ังยังเป
นกิจกรรมท่ีช'วยเหลือและให�คําปรึกษาแก'
ผู�ปกครองในการท่ีมีส'วนร'วมพัฒนานักเรียน 

10.2  กิจกรรมนักเรียน 
เป
นกิจกรรมท่ีมุ'งพัฒนา ความมีระเบียบวินัย ความเป
นผู�นําผู�ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การ

ทํางานร'วมกัน การรู�จักการแก�ปAญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม การช'วยเหลือแบ'งปAนกัน เอ้ืออาทร โดยจัดให�



7 

 

สอดคล�องกับความสามารถ และความสนใจของนักเรียน ให�ได�ปฏิบัติตนในทุกข้ันตอน ได�แก' การศึกษา การ
วิเคราะห$ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เน�นการทํางานร'วมกันเป
นกลุ'ม ตามบริบท
ของสถานศึกษาและท�องถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบด�วย 

10.2.1) กิจกรรมลูกเสือ เนตนารี ผู�บําเพ็ญประโยชน$และรักษาดินแดน 
10.2.2) กิจกรรมชมรม 

10.3  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน� 
เป
นกิจกรรมท่ีส'งเสริมให�นักเรียนบําเพ็ญตนให�เป
นประโยชน$ต'อสังคม ชุมชน และท�องถ่ิน 

ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต'อสังคม มีจิต
สาธารณะ 

 
     ข'อ 11 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการดําเนินการจัดทําแนวปฏิบัติ ท้ังนี้ให�สอดคล�องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย ประกาศ และคําสั่ง 
มูลนิธิคณะเซนต$คาเบรียลแห'งประเทศไทย 

 
 
 

 
   ประกาศ ณ วันท่ี  30  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2561 

 
 
 

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน$) 
      ผู�อํานวยการโรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย 

 


