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คํานํา 
 

 สารสนเทศมีบทบาทสําคัญตอมนุษยมากข้ึน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรตจําเปนตองใช
สารสนเทศในการพัฒนางานเพ่ือใหเกิดความกาวหนาและศักยภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงในสังคมปจจุบันสารสนเทศมี
ความซับซอนและหลายรูปแบบ เปนผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ   การเขาถึงสารสนเทศตองใชความรู
และทักษะเฉพาะดานมากยิ่งข้ึน 
 สารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิยาลัย ปการศึกษา 2559 ฉบับนี้ ไดมีการรวบรวมขอมูลจากฝาย/งาน/  กลุมสาระ
การเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 

ดานท่ี 1 ขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา   
ดานท่ี 2  ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผูเรียน  
ดานท่ี 3 ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารดานวิชาการ    
ดานท่ี 4  ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ    
ดานท่ี 5 ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการรายงาน 

ซ่ึงสารสนเทศท้ัง 5 ดาน สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาโรงเรียน และนําไปสูเปาหมายของโรงเรียนท่ี
ไดกําหนดไว ตลอดจนยังใชประกอบการอางอิงในอนาคตได การจัดทําสารสนเทศในครั้งนี้ ผูจัดทําตองขอขอบพระคุณ
ผูใชขอมูลและผูท่ีเก่ียวของทุกสังกัดฝาย ท่ีไดชวยจัดทําสารสนเทศของฝาย ทําใหเกิดสารสนเทศของโรงเรียนไดสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี  

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา สารสนเทศปการศึกษา 2559 เลมนี้จะเปนประโยชนสําหรับการพัฒนาโรงเรียน    
มงฟอรตวิทยาลัย ใหเปนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนตอไป 

 
 
 
 
               ผูจัดทํา 
         ปการศึกษา 2559 
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1.2.3  จํานวนนักเรียนแทรกช้ัน ลาพักการเรียน และลาออกระหวางปการศึกษา   28 
1.2.4  จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสตูร        28 
1.2.5  ตารางเปรียบเทียบจํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2557 ถึงปการศึกษา 2559   28 
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1.4.1 ผลงานท่ีไดรับรางวัลของสถานศึกษา/ผูบริหาร/คร/ูบุคลากรทางการศึกษา   32 
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สารสนเทศ ดานท่ี 1 
สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
1.1 ขอมลูท่ัวไป 
 1.1.1 ชื่อ ท่ีต้ัง สังกัดเขตพ้ืนท่ี และระดับชัน้ท่ีเปดสอน 
 ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  

ตั้งอยูเลขท่ี 19/1 ถนนมงฟอรต ตาํบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณยี   50000   
โทรศัพท 053 – 245570 – 5   โทรสาร 053 – 245571    Website http://www.montfort.ac.th 

         สังกัด      (     )  สพฐ.     ( )  สช.         (     )  กทม.         (     )  มท.    
            ( )  อ่ืน ๆ  มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
ไดรับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) 

         เขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  เชียงใหม  เขต 1 
         ระดับท่ีเปดสอน ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปดสอนแบบสหศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   ตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 
1.1.2 ประวัติมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล ในประเทศไทยและประวัติโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

 ประวัติมูลนิธคิณะเซนตคาเบรียล ในประเทศไทย 
นักบุญ หลุยส มารีย  กรีญอง เดอ มงฟอรต ผูสถาปนาคณะเซนตคาเบรียล เกิดท่ี ตําบลมงฟอรต ประเทศฝรั่งเศส ไดบวชเปน

พระสงฆใน ป พ.ศ. 2243 และสิ้นชีวิตในป พ.ศ. 2259 เปนท่ีรูจักท่ัวไปในนาม “คุณพอมงฟอรต”  
ตลอดเวลา 16 ปแหงชีวิตการทํางาน ทานเด็ดเดี่ยวมานะมุงนําวิญญาณมนุษยไปสูสวรรค ตัวอยางท่ีทานเทศนสอน รับใชคน

เจ็บปวยและคนยากจน ไดดลใจผูสืบสานงานข้ึน 2 กลุม คือ สงฆคณะขาบริการพระแมมารี และภคินีคณะพระธิดาปรีชาญาณ  เพ่ือให
เยาวชน และคนดอยโอกาสไดเขาสวรรคโดยผานกระบวนการทางการศึกษา คุณพอมงฟอรตไดเปดโรงเรียนข้ึนใน ป พ.ศ. 2257 โดยใหอยู
ภายใตการดูแลของผูติดตามกลุมท่ี 3 คือ คณะภราดา ซึ่งตอมาภายหลังไดช่ืออยางเปนทางการวา “ภราดาคณะเซนตคาเบรียล” ซึ่งคณะ
ภราดาไดจัดการศึกษาท่ีเนนคติธรรมตามแนวทางการดําเนินชีวิตของคุณพอมงฟอรตท่ีวา “God Alone” แปลวา “พระเจาเทาน้ัน” (พระ
เจาเทาน้ัน = สัจธรรม หรือ ความรักสากล) 

 
ยุคท่ี 1  ยุคมิชชนันารีจากประเทศฝร่ังเศส 

 ป พ.ศ. 2420 : คุณพอกลอมเบต พระสงฆคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส Missions Etrangères de Paris (MEP)        
ไดเปดโรงเรียนฝรั่งเศสสยามสําหรับเด็กกําพราเริ่มแรกมีนักเรียนจํานวน  12  คน 
 ป พ.ศ.2428 : คุณพอกลอมเบต (Père Emile Colombet) เปดโรงเรียนอัญสัมชัญอยางเปนทางการเริ่มแรกมีนักเรียน จํานวน 
33 คน และตอนสิ้นปมีนักเรียนเพ่ิมข้ึนเปน 75 คน 
 ป พ.ศ. 2443 : โรงเรียนอัสสัมชัญ มีนักเรียนท้ังหมด 400 คน 

ป พ.ศ. 2444 : ภราดาคณะเซนตคาเบรียล รุนแรกเดินทางมายังประเทศไทย ประกอบดวยชาวฝรั่งเศสจากแขวงภาคกลาง 4 
ทาน  คือ ภราดาอาแบล, ภราดาคาเบรียล เฟอราตี, ภราดาฮีแลร ภราดามารติน เดอตูรส   และภราดาจากแคนาดาจํานวน 1 ทาน คือ 
ภราดาโอกุส 
 ป พ.ศ. 2445 : มีภราดามาเพ่ิมอีก 4  ทาน และรับดําเนินกิจการของโรงเรียนอัสสัมชัญ 

ป พ.ศ.2456 : มีภราดาในประเทศไทย 29  ทาน  ภราดาสวนใหญ จะเสียชีวิตลงท้ังท่ียังอยูในวัยหนุม เน่ืองจากตองพบกับ
อุปสรรคในการดําเนินชีวิตตาง ๆ เชน การไมชินกับอากาศ อาหาร และนํ้าดื่ม  

ป พ.ศ. 2458 : มีนักเรียนครบ 1,000 คน และเพ่ิมเปน 2,000 คน ในป พ.ศ. 2463 โดยการสอนจะเนนภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาอังกฤษ เปนพ้ืนฐานซึ่งมีความจําเปนอยางมากสําหรับประเทศชาติในขณะน้ัน  

 
ยุคท่ี 2  ยุคมิชชนันารีจากประเทศสเปน 
ป พ.ศ. 2463 – 2480 :  ยุคคณะภราดาท่ีมาจากประเทศสเปน มีท้ังหมดจํานวน 25 ทาน  
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     ป พ.ศ. 2463 : กอตั้งโรงเรียนเซนตคาเบรียล ท่ีสามเสน และโรงเรียนเซนตปอล ท่ีอําเภอแปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเทรา (ในป พ.ศ.
2484 โรงเรียนเซนตปอล ถูกปดเน่ืองจากกระแสลัทธิชาตินิยม)                     

 ป พ.ศ. 2475 : ภราดาไมเคิล และภราดาฮีแลร  กอตั้งโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ใน 10 ปแรก มีนักเรียน
ประมาณ  200  คน                       

ป พ.ศ. 2476 : ภราดามารติน เดอ ตูรส และ  คุณพอกลอมเบต   มรณกรรม 
ป พ.ศ. 2482 : กอตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ 
 
ยุคท่ี 3  ชวงสงครามในเอเชีย 
ป พ.ศ. 2482 – 2488 : เกิดสงครามเอเชียบูรพา ทําใหภราดาชาวฝรั่งเศส 13 ทาน ตองอพยพจากประเทศไทย ไปอยูที

ประเทศอินเดีย 
ป พ.ศ. 2487 : ภราดาเฟรเดอริค ญัง เปดโรงเรียนประจําท่ี อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เริ่มตนมีนักเรียนประจํา จํานวน 83

คน นักเรียนไปกลับ จํานวน 34 คน 
 
ยุคท่ี 4 ยุคหลังสงคราม 

   ป พ.ศ. 2491 : คณะเซนตคาเบรียลเปลี่ยนสถานะเปนแขวง เจาคณะแขวงประเทศไทยทานแรกคือ ภราดาฮูเบิรต 
ชาวฝรั่งเศสและมีภราดาท้ังหมด 30 ท าน (ฝรั่ งเศส 15 ท าน สเปน 9 ท าน และไทย 6 ท าน) : เปดโรงเรียนเซนตหลุยส   
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ป พ.ศ.2501 – 2510 : กอตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ อีกจํานวน  5  โรงเรียน   คือ  
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง (2501)  
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (2504)    
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (2506)  
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (2508)   
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (2510) 

ป พ.ศ. 2512  :  ภราดาเบอรนารด แมรี่ (ชาวอินเดีย) ไดกอตั้ง โรงเรียนสอนบริหารธุรกิจ ซึ่งตอมาไดพัฒนาข้ึนเปน
Assumption Business Administration College (ABAC)  

ป พ.ศ. 2533 :  ABAC ยกฐานะข้ึนเปน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University : AU) 
ป พ.ศ. 2541 :  กอตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม  
 
ยุคปจจุบัน  :  มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีจํานวนโรงเรียนในกํากับจํานวน 16 โรงเรียน และมหาวิทยาลัย

จํานวน 1 แหง  โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจํานวน 7 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนอัสสมัชัญแผนกประถม 
โรงเรียนอัสสมัชัญ 
โรงเรียนเซนตคาเบรยีล  
โรงเรียนอัสสมัชัญพาณิชยการ     
โรงเรียนอัสสมัชัญธนบุรี    
โรงเรียนอัสสมัชัญสมุทรปราการ 
Assumption College English Program Rama II Campus    

ภาคตะวันออกมจีํานวน 3 โรงเรียน  คือ   
     โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
     โรงเรียนเซนตหลุยสฉะเชิงเทรา  
     โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวน 3 โรงเรียน  คือ 
    โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา    
    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
     โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม  
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ภาคเหนือมีจํานวน 3 โรงเรียน คือ 

 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย (แผนกประถม) 
 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
 โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง 
มหาวิทยาลัย 1 แหง  คือ 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมี 2 วิทยาเขตคือ วิทยาเขตหัวหมาก และวิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
 

ประวัติโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  
พ.ศ. 2475  ปกอต้ัง 

ภราดาคณะเซนตคาเบรียลไดมากอตั้งโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยท่ีจังหวัดเชียงใหม เพ่ือสนองความตองการของ ทานมุข
นายก เรอเนแปรอส  ซึ่งเปนผูจัดหาท่ีดินให พรอมท้ังใหยืมเงินเพ่ือใชในการกอสรางโดยไมคิดดอกเบ้ีย 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยเปดทําการสอนอยางเปนทางการ เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) โดยมี
บาทหลวงเรอเนเมอนีเเอร เปนผูจัดการ และทานภราดาซีเมออน ริโคลเปนอธิการคนแรก  ภราดาแอมบรอซิโอเปนรองอธิการ และมี
ภราดายอหน หลุยสเปนผูควบคุมการกอสรางอาคารเรียน บนเน้ือท่ีท่ีซื้อจากหลวงอนุสารสุนทร  ซึ่งอยูหางจากโบสถพระหฤทัย ไปทางทิศ
ใตประมาณ 200 เมตร 

พ.ศ. 2476  ยายโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดยายนักเรียนมาเรียนในท่ีแหงใหมบนอาคารเรียน 2 ช้ัน ยาว 46 เมตร เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 

พ.ศ. 2476  ขณะน้ันโรงเรียนมีพ้ืนท่ี 12 ไร 1 งาน  27 ตารางวา ทิศตะวันออกติดแมนํ้าปง ทิศตะวันตกติดถนนเจริญประเทศ มีสนาม
ฟุ ต บ อ ล อ ยู ห น า อ า ค า ร อํ า น ว ย ก า ร  แ ล ะ มี อ นุ ส า ว รี ย นั ก บุ ญ ห ลุ ย ส  ม า รี ย  ก รี ญ อ ง  เด อ  ม งฟ อ ร ต  ผู ส ถ า ป น า 
คณะเซนตคาเบรียลอยูระหวางอาคารท้ังสองอาคาร มีนักเรียนเริ่มแรกจํานวน 116 คน 

พ.ศ. 2489   ไดรับการรับรองวิทยฐานะ 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดรับการรับรองวิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งขณะน้ันมีนักเรียน

จํานวน 400 คน 
พ.ศ. 2492   เปดชั้นเรียนเพ่ิม 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะน้ันเรียกการศึกษาในระดับน้ีวา  “เตรียม
อุดมศึกษา” 
 พ.ศ. 2496   สรางอาคารมารีย 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดสรางอาคารเรียนเพ่ิมจํานวน 1 อาคาร ใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน เปนอาคารเรียน 
3 ช้ัน จํานวน 8 หองเรียน ช้ันลางเปนท่ีเก็บรถจักรยานของนักเรียน อาคารน้ีมีช่ือวา “อาคารมารีย” 
 พ.ศ. 2500   สรางอาคารมงฟอรต 

 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย ไดสรางอาคารเพ่ิมข้ึนอีก 1 อาคาร เปนอาคาร 3 ช้ันครึ่ง  ช้ันบนสุดเปนหองประชุม ช้ัน 2 
และช้ัน 3 เปนหองเรียน สวนช้ันลางเปนหองทํางานของครู อาคารเรียนน้ีมีช่ือวา “อาคารมงฟอรต” 
 พ.ศ. 2502   ขยายพ้ืนท่ี 

 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดซื้อท่ีดินทางทิศใตเพ่ิมเติม จํานวน  3 งาน 30  ตารางวา  
พ.ศ. 2506  ขยายพ้ืนท่ี 

 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดซื้อท่ีดินติดกับดานทิศเหนือเพ่ิมเติมเพ่ือขยายพ้ืนท่ีอีกจํานวน 4 ไร 
พ.ศ. 2513  ยายแผนกประถม 

 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดแบงนักเรียนออกเปน แผนกประถม และแผนกมัธยม โดยยาย แผนกประถมไปอยูท่ีถนน
ชางคลานในท่ีดินประมาณ 9 ไร และไดสรางอาคารเรียน 4 ช้ัน สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-7  

พ.ศ. 2516  สรางอาคารเรียนเพ่ิม 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม ไดสรางอาคารเพ่ิมเปนอาคารเรียน 3 ช้ัน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

1 และ 2 
พ.ศ. 2518  รับนักเรียนหญิง 
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โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย เริ่มจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาโดยรับนักเรียนหญิงเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สวนระดับมัธยมศึกษาตอนตนยังคงรับเฉพาะนักเรียนชาย 

พ.ศ. 2522  สรางอาคารเรียนสามัคคีนฤมิต 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดรื้ออาคารเรียนหลังแรกสุดเพราะชํารุดโดยไดสรางอาคารเรียนหลังใหมขนาด 4 ช้ันแทน 

และไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระราชทานนามอาคารเรียนน้ีวา “สามัคคีนฤมิต” 
พ.ศ. 2527  ยายโรงเรียน 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม ไดยายไปตั้งในท่ีแหงใหมบนถนนมหิดล ตําบลทาศาลา ใกลโรงเรียน 
กาวิละวิทยาลัย ในเน้ือท่ี 50 ไร และเปดเรียนตั้งแตปการศึกษา 2528 เปนตนมา 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม ยายจากถนนชางคลาน มาท่ีถนนเจริญประเทศ (มัธยมเดิม) และเปดเรียนในป
การศึกษาเดียวกัน (ปการศึกษา 2528) มีนักเรียนตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 เฉพาะนักเรียนชาย   

เมื่อวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2528 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรี เปนเจาภาพเลี้ยงฉลองแสดงความ
ยินดี ในโอกาสท่ีวงดุริยางค โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดรับรางวัลเหรียญทองในการแขงขันดุริยางคนานาชาติ ณ เมือง Kerkrade 
ประเทศเนเธอรแลนด เน่ืองในปเยาวชนสากล 

พ.ศ. 2529   รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปดโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แหงใหม 
เมื่อวันพุธท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2529 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองค

ประธานเปดโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม อยางเปนทางการ  
พ.ศ. 2532   รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ   

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ครั้งท่ี 1 
พ.ศ. 2533   รับเสด็จฯ พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลีฯ  เปดงานวันวิทยาศาสตรสูชุมชน 

เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดําเนิน
พรอมดวยพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิตติยาภา เปนองคประธานเปดงาน “วันวิทยาศาสตรสูชุมชน” ณ  โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
แผนกมัธยม 

พ.ศ. 2536   รับเสด็จฯ ฉลอง 60 ป/โรงเรียนอุทยานการศึกษา/รางวัลหองสมุดดีเดน 
เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองค

ประธานเปดอาคารเรียนเอ็มมานูเอล ณ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย เพ่ือฉลองครบรอบ 60 ป การกอตั้งโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
ปเดียวกันน้ีจังหวัดเชียงใหมไดประกาศใหโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย เปนโรงเรียนอุทยานการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไดพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณใหแกหองสมุดโรงเรียนมงฟอรต

วิทยาลัย  ในฐานะเปนหองสมุดซึ่งมีผลงานดีเดนประจําป โดยไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภฯ 

พ.ศ. 2540   รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร

การบ รร เล งดน ตรี  โด ย วงดุ ริ ย างค โร ง เรี ย น ม งฟ อร ต วิท ย าลั ย  โร งเรี ย น พ ระห ฤ ทั ย  แล ะ โรงเรี ย น อั ส สั ม ชัญ ลํ าป า ง  
ณ หองประชุมใหญ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย   

พ.ศ. 2540  วงดุริยางคไดรับการคัดเลือกไปแสดงผลงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และขยายพ้ืนท่ีโรงเรียน 
วงดุริยางคของโรงเรียน ไดแสดงคอนเสิรตและเผยแพรวัฒนธรรมไทยในงาน Family Festival  Band Feast           ณ 

สนามกีฬา  Rose Bowl, รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงฟรีคอนเสิรต “Montfort : The Symphonic Version”  และ
เผยแพรวัฒนธรรมไทย  ณ Japan America Theatre, Little Tokyo, รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เมื่อวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2541 วงดุริยางคของโรงเรียน ไดรับคัดเลือกจากองคกร Pasadena Tournament of Roses 
ใหเขารวมบรรเลงในงานมหกรรมไมดอกไมประดับ Rose Parade ครั้งท่ี 109 ณ เมือง Pasadena รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
พ.ศ. 2541  โรงเรียนซ้ือท่ีดินเพ่ิม 

โรงเรียนไดซื้อท่ีดินบริเวณหลังโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม เพ่ิมเติมไปอีกจนติดแมนํ้าปงฝงตะวันตก จํานวน
ประมาณ 10 ไร โดยไดทําการปรับปรุงพ้ืนท่ีเปนสวนสุขภาพ สนามฟุตบอล สนามวอลเลยบอล สวนสมุนไพร  สวนเกษตร และไดรวมกับ
จังหวัดเชียงใหม ประกาศบริเวณริมฝงแมนํ้า เปนท่ีรักษาพืชพันธุ พรอมท้ังไดเริ่มกอสราง/ปรับปรุงอาคารสถานท่ีตาง ๆ โดยรอบโรงเรียน
เพ่ือสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน    
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พ.ศ. 2542   ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ท้ังสองแผนก ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาประเภทสามัญศึกษา จาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) พ.ศ. 2542  มีระยะเวลา 5 ป (ปการศึกษา 2542 - 2546) และทางโรงเรียนไดสอบถาม
ครู นักเรียน ผูปกครอง และศิษยเกา เพ่ือทบทวนเปาหมาย ทิศทางของโรงเรียน และกําหนดวิสัยทัศน MC 2012   

ไดบูรณาการกิจกรรมกับกระบวนการเรียนรู มีการจัดตั้งหนวยงานอภิบาลเพ่ือนํานักเรียนออกผสานชีวิตสูชุมชน คนหา
ขุมทรัพยในตน และภูมิปญญาทองถ่ิน มุงใหนักเรียนและบุคลากรเปนบุคคลท่ี "อ่ิมเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล"  

วงดุริยางคของโรงเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศ พรอมเงินรางวัล 1 แสนบาท จากการประกวดวงดุริยางค เครื่องเปา
นานาชาติ ครั้งท่ี 1 (1st SYMPHONIC BAND ASIAN COMPETITION BANGKOK, THAILAND 1999 ) ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรม
แหงประเทศไทย จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล  

พ.ศ. 2543  วงดุริยางค และบุคลากรของโรงเรียนไดรับรางวัล 
วงดุริยางคของโรงเรียนไดรับโลรางวัลรองชนะเลิศ พรอมเงินรางวัล 1 แสนบาท จากการประกวด วงดุริยางคเครื่องเปา

นานาชาติ  ครั้งท่ี  2 (2nd ASIAN SYMPHONIC BAND COMPETITION YEAR 2000 BANGKOK, THAILAND) ณ หอประชุมมหิศร 
ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ และศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป   มหาวิทยาลัยมหิดล  

ผูอํานวยการโรงเรียนไดรับโลรางวัล "ผูบริหารท่ีมีผลงานดีเดน" ปการศึกษา 2543 จากสํานักงานคณะกรรมการ  คุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ และครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดรับรางวัลครูแหงชาติจํานวน 1 คน ครูตนแบบสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (สกศ.) จํานวน 1 คน และครูตนแบบปฏิรูปการเรียนรูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 8  คน  

พ.ศ. 2544  รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ คร้ังท่ี 2 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ครั้งท่ี 2  และผานการประเมิน

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก (5 โรงเรียนนํารอง) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) ระยะเวลา 
5 ป (ปการศึกษา 2544 - 2548) 

วงดุริยางคของโรงเรียนไดรับรางวัลเหรียญเงิน  จากการประกวดวง BIG BAND (JAZZ) นักเรียนแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 
1 ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

วงดุริยางคของโรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พรอมเงินรางวัล 1 ลาน
บาท จากการประกวดวงดุริยางค เครื่องเปานานาชาติ  ครั้งท่ี  3 ( 3 rd ASIAN SYMPHONIC BAND COMPETITION BANGKOK, 
THAILAND 2001)  ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  

ภราดา อนุรักษ  นิธิภัทราภรณ ผูอํานวยการโรงเรียนไดรับเกียรติบัตร "ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครู" ป
การศึกษา 2544  สาขาผูบริหารสถานศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการคุรุสภา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และครูโรงเรียนมงฟอรต
วิทยาลัย ไดรับรางวัลครูตนแบบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) เพ่ิมอีกจํานวน 1 คน และครูตนแบบปฏิรูปการเรียนรู 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อีกจํานวน 25  คน  

พ.ศ. 2545 ผูอํานวยการไดรับเชิดชูเกียรติ และนักเรียนไดรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 
ภราดา อนุรักษ  นิธิภัทราภรณ ผูอํานวยการโรงเรียนไดรับเกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปการศึกษา 

2545 จากสํานักงานคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากน้ีนักเรียนไดรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2545  
นักเรียนโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดรับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง เรื่อง ซิลิกอนไดออกไซด 

จากเปลือกขาว และไดรับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตรประเภท สิ่งประดิษฐ เรื่อง CTS : Computer Timing Switch ในงาน
ศิลปหัตถกรรม นักเรียนภาคเหนือ ครั้งท่ี 55 

พ.ศ. 2546  บุคลากร และโครงงานอาชีพ ไดรับรางวัล 
ภราดา อนุรักษ  นิธิภัทราภรณ  ผูอํานวยการโรงเรียนไดรับการประกาศเกียรติคุณ และไดรับพระราชทานเข็มเชิดชู

เกียรติ “บุคคลดีเดน” สาขาผูบริหารสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2546 และไดเขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  เพ่ือรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ และไดรับการประกาศเกียรติคุณ เพ่ือยกยองใหเปน 
“ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ” จากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  

นักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศวิชาคณิตศาสตรเขตภาคเหนือและรองชนะเลิศ ระดับประเทศจากสมาคมคณิตศาสตรแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2546  ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ของคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ประจําปการศึกษา 2546 พรอมเงินรางวัล 10,000 บาท  และโลรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ไดรับ
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รางวัลชนะเลิศโครงงานอาชีพขาวเหนียวคืนชีพ โครงการกรุงไทยยุววาณิช ปการศึกษา 2546 และนักเรียนไดรับรางวัลนักเรียน
พระราชทาน ประจําปการศึกษา  2546  

พ.ศ. 2547 โรงเรียนไดฉลองครบรอบ 72 ป ของการกอต้ังโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดจัดงานฉลองครบรอบ 72 ปแหงการกอตั้ง โดยมี พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี (มว.3787) มาเปนประธานในพิธี และเริ่มเปดสอนหลักสูตร English Programme ท้ังแผนกประถมและแผนกมัธยม 
ครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดรับรางวัลครูดีเดนของสมาพันธสมาคมผูปกครอง และครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ

เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยจํานวน 1 คน  ครูผูนําปฏิรูปการเรียนรู สํานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษาแหงชาติกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน 1 คน ครูตัวอยางประจําป 2547  ดานสัมพันธชุมชน ชมรมสงเสริมและพัฒนาสังคมไทย กรุงเทพฯ จํานวน 1 คน ไดรับรางวัล
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนระดับประเทศจํานวน 1 คน ครูท่ีปรึกษาโครงงานอาชีพเรื่อง "ทองผําทองเตา" 
ชนะเลิศโครงการกรุงไทยยุววาณิช จํานวน 1 คน ครูท่ีปรึกษาการแขงขันความสามารถดานการพูดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวน 
1 คน ครูท่ีปรึกษา “ชุมนุมนักเคมีรุนเยาว” ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาวเครือซีเมนตไทย และท่ีปรึกษาการ
แขงขันดาราศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งท่ี 1 จํานวน 1 คน จากสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และครูท่ี
ปรึกษานักเรียนท่ีเขาแขงขันวิทยาศาสตรโอลมิปกแหงประเทศไทยครั้งท่ี 2 จากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวน 
1 คน  

นักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงงานอาชีพเรื่อง “ทองผําทองเตา” ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร สาขาชีวภาพ ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและชุมนุมนักวิทยาศาสตร ไดรับเหรียญเงิน
จากการเขารวมแขงขันโอลิมปกระดบัชาติ ครั้งท่ี 1 ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนสาขาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร เทคโนโลยี และ
สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับรางวัลนักเคมีรุนเยาวดีเดน เปน
ตัวแทนนักเรียนของภูมิภาคเอเชียรวมศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต ผานการเขารวมการแขงขันรอบท่ี 1 คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
โอลิมปกประจําป 2547 ผานการเขารวมการแขงขันรอบท่ี 1 สถาบันการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ผานการ
คัดเลือกเปนตัวแทนของประเทศไทยเขาศึกษาดูงานในกลุม APEC ณ ประเทศเกาหลี และผานการคัดเลือกจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเชียงใหม เขต 1 เขารวมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  

พ.ศ. 2548  สรางอาคารอันโตนีโอ 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดจัดงานกาลาดินเนอร เพ่ือฉลอง 72 ปแหงการกอตั้ง ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

กรุงเทพมหานคร และมีการจัดงานวันรวมพลังเพ่ือสังคมข้ึนเพ่ือทําความสะอาดเมืองเชียงใหม 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดกอสรางอาคารอันโตนีโอ เพ่ือรําลึกถึง ภราดาอันโตนีโอ มารีอา และมีการปรับปรุงภูมิทัศน

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ท้ังสองแผนกใหสวยงาม เชน ปรับปรุงหลังคาหองประชุมใหญใหอากาศถายเทดีข้ึน ขยายระเบียงอาคาร
กิจกรรม สรางหองนํ้าช้ันลางหองประชุมใหญ และท่ีแผนกประถม มีการสรางศาลามารีย อาคารดุริยางค ปรับพ้ืนสนามบาสเกตบอล และ
ปลูกหญาสนามฟุตบอล  
  มีการตั้งหนวยงานประสานสัมพันธศิษยเกา และครูอาวุโส เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกองคกร และจัดเก็บขอมูลศิษยเกา 
นอกจากน้ียังสงเสริมใหนําทฤษฎีนีโอฮิวแมนนิสต เขามาบูรณาการในโรงเรยีน เพ่ือสงเสริมใหครูและนักเรียนมีสมาธิอยูรวมกันดวยความรัก
และความเขาใจกัน   
  โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดรับการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2 อยูในเกณฑ ระดับดีมาก โดยเฉลี่ยจากทุกมาตรฐาน และไดผานการประเมินเพ่ือรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG) ในระดับดีมาก 

โรงเรียนประสบอุทกภัย 3 ครั้งติดตอกัน คือครั้งท่ี 1 วันท่ี 14 - 16 สิงหาคม ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20 - 22 กันยายน และครั้งท่ี 
3 วันท่ี 29  กันยายน - 2 ตุลาคม ทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ประมาณ 12 ลานบาท และแผนก
ประถม ประมาณ 3 ลานบาท 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/5 นางสาวริสา โอโกโนกิ สอบไดคะแนนรวมสูงสุดในการสอบโควตาภาคเหนือ  เขาศึกษา
ตอคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/1 นายเจษฎา ศิรินิรันดร สอบไดคะแนนรวมเปนท่ีหน่ึงของ
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นายเบญจพล พรหมาวิน ไดรับทุนรัฐบาลไทย (ทุน ก.พ.) ไปศึกษาวิชากฎหมายระหวาง
ประเทศท่ีประเทศอังกฤษ และคุณครูกรรณิการ ดวงจิรประภา ไดรับคัดเลือกใหเปนครูดีเดนของสมาพันธสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
 
 



      

สารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2559  ~ 7 ~ 
 

พ.ศ. 2549 ไดรับการรับรองโรงเรียนสงเสริมสขุภาพ และผานการประเมนิมาตรฐานคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบ 2 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดรับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (สสส.) และการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2 ปการศึกษา 2549 - 2553  
  โรงเรียนไดจัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ ไทย - จีน ครบรอบ 30 ป โดยไดรับความรวมมือจาก Yuxi Teacher 
College มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  นําคณะนาฏศิลปจีนมาแสดงเพ่ือสรางความสัมพันธดานมิตรภาพ ไทย - จีน อีกท้ัง
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมระหวางกัน 

พ.ศ. 2550  ฉลองครบรอบ 75 ป ของการกอต้ังโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
เมื่อวันท่ี 7 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดจัดงานฉลองครบรอบ 75 ปแหงการกอตั้ง ณ โรง

เรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม เน่ืองจากปน้ีเปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทางโรงเรียนไดรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติข้ึน ในวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 
2550 เพ่ือเปนการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี 

พ.ศ. 2551  สรางอาคาร Saint Mary บุคลากรและวงโยธวาทิตไดรับรางวัล   
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน กอสรางอาคารและปรับปรุงภูมิทัศนพรอม

ท้ังจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ทําให ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนไดรับรางวัลอันทรงเกียรติในระดับตางๆ มากมาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันจตุถดิเรกคุณาภรณ และช้ันเบญจมดิเรกคุณาภรณ  ซึ่งมีครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จํานวน 68 คน  

จากการจัดงานฉลองครบรอบ 75 ป ของการกอตั้งโรงเรียน ทางโรงเรียนไดดําเนินการบูรณะอนุสาวรียนักบุญหลุยส มา
รีย กรีญอง เดอ มงฟอรต องคอุปถัมภ ผูกอตั้งคณะภราดาเซนตคาเบรยีล ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ และไดจัดพิธีเปดอนุสาวรียทานนักบุญ
หลุยสอยางเปนทางการข้ึน เมื่อวันศุกรท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2552 นอกจากน้ี ทางโรงเรียนไดจัดงานมอบรางวัล และเกียรติบัตร แกครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานนานป โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับรางวัลดังกลาวจํานวน 88 คน                 

เน่ืองในวโรกาสปมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  มีพระชนมายุครบ 81 พรรษา  
ครูลาวัลย  พฤกษาธํารงกุล ไดรับการพิจารณาคัดเลอืกเปนครูผูมีคุณธรรมและจรยิธรรม ประจําปพุทธศักราช 2551 จากสํานักงานสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม (สกสค.) และครูวิลาวัณย สุวรรณอัตถ ไดรับรางวัลครูดีเดนระดับ
มัธยมศึกษา ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม  นอกจากน้ี มาสเตอรจักรพงษ บุญตันจีน ไดรับคัดเลือกใหเปนครูดีเดน และ
มาสเตอรพีรพงษ  บัวเหลือง ไดรับรางวัลชมเชยของสมาพันธสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทย 

วงดุริยางคโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยรวมกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภท ข การประกวดวง
โยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งท่ี 28 ประจําป พ.ศ. 2552 ระหวาง
วันท่ี 9 – 13 มกราคม 2552 รางวัลชนะเลิศน่ังบรรเลงยอดเยี่ยม และรางวัลคฑากรยอดเยี่ยม โดยนายพิริยะ เจ็งศรีวงค 

โรงเรียนไดกอสรางอาคาร Saint Mary ซึ่งเปนอาคารกิจกรรม และโดยความรวมมือกับ Yuxi Normal University ได
จัดการแสดงนาฏศิลปจีนของคณะอาจารยและนักศึกษา สาขาศิลปะการแสดง จาก Yuxi Normal University  มณฑลยูนนาน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือเปนการฉลองครบรอบ 5 ป ความสัมพันธระหวางโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย กับ Yuxi Normal University 
นํารายไดสมทบทุนสรางอาคาร  Saint Mary โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย และเปนการสืบสานความสัมพันธอันดีระหวางประชาชนชาว
เชียงใหมกับพ่ีนองชาวจีนของท้ัง 2 ประเทศ  

พ.ศ. 2552  วงโยธวาทิตไดรับรางวัล และพิธีเสกอาคาร  Saint  Mary 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จัดพิธีเสกอาคาร Saint Mary และปรับปรุงภูมิทัศนพรอมท้ังจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

ทําใหครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนไดรับรางวัลอันทรงเกียรติในระดับตางๆ มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันจตุถดิเรกคุณาภรณ และช้ันเบญจมดิเรกคุณาภรณ ซึ่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ จํานวน 20 ทาน  

วงโยธวาทิตโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดรับรางวัลแชมปถวย ข เปนปท่ี 2 ครองถวยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรส
สาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ในการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถวยพระราชทาน ครั้งท่ี 29 ประจําป 2553 ระหวางวันท่ี 7 
ในวันท่ี 10 มกราคม 2553  ณ อาคารกีฬานิมิตบุตร และสนามกีฬาศุภชลาสัย สนามกีฬาแหงชาติ 

บุคลากรไดรับมอบรางวัลในการปฏบัิติงาน จากองคกรภายนอก ไดแก ครูประทุมวรรณ  ปญญาเลิศ ไดรับรางวัลครูดีเดน 
ระดับมัธยมศึกษา ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ครูพรสวรรค  แกววงศ  ครูผูสอนสังกัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ไดรับเกียรติบัตรครูดีเดนดานความมุงมั่นและอุทิศตนในการชวยเหลือนักเรียนดานวิชาการจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 
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1 เน่ืองในวันครู  ครูวิลาวัลย พฤกษาธํารงกุล ครูผูสอนสังกัดกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดรับการคัดเลือกใหเปนครูผูสอน
วิทยาศาสตรดีเดน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต  1 ประจําป 2552 ครูอาภรณ มังคละ และมาสเตอรเฉลิมพล จิตติวัฒ
นพงษ ไดรับรางวัลผลงานครูผูมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน ประจําปการศึกษา 2552 ของสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม (สกสค.)  

ป พ.ศ. 2553 -2555 
ภราดาอาจิณ เตงตระกูล ผู อํานวยการโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปรับปรุงหอประชุมใหญและตั้งช่ืออาคาร             

“St. Joseph Hall”  
วันท่ี 9 มกราคม 2554 วงโยธวาทิตโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ชนะเลิศรางวัลถวย

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในการประกวดวงโยธวาธิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถวยพระราชทาน ครั้งท่ี 30 ประจําป 2554 
ณ อาคารกีฬานิมิตบุตร และสนามกีฬาศุภชลาสัย สนามกีฬาแหงชาติ 

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2554 ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ผูรับ 
ใบอนุญาตโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย วางศิลาฤกษสระวายนํ้า เดอ มงฟอรต  

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดําเนินเปน 
ประธานเปดอาคารเซนตแมรี่โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

วันท่ี 8 – 10 สิงหาคม 2554 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน รอบ 
3 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมาก 

วันท่ี 19 เดือนมกราคม 2555 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา  
ขนาดใหญ ครั้งท่ี 3 และไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติใหเปนสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนท่ีมีการ
บริหารจัดการ “ดีเดน” ประจําปงบประมาณ 2553-2554 

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ผูรับ
ใบอนุญาตโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ทําพิธีเปดสระวายนํ้า เดอ มงฟอรต  

วันท่ี 8 กันยายน  2555 ภราดาอาจิณ  เตงตระกูล  ผูอํานวยการโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดรับรางวัลยกยองเชิดชู
เกียรติผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.) ประจําป 2555  

วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 ภราดาอาจิณ เตงตระกูล ผูอํานวยการโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย วางศิลาฤกษบานเซนต
คาเบรียล “St.Gabriel Home” สําหรับเปนบานพักใหแกครูชาวตางประเทศ 

ป พ.ศ. 2556 -2558   
วันท่ี 9 ธันวาคม 2556 ภราดา ดร. อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ ผูอํานวยการโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยเชียงใหมดําเนินการ

ปรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานแคมบริดจ และไดรับใบประกาศนียบัตรท่ีแสดงถึงการรับรองวิทยฐานะจากสถาบัน
แคมบริดจ “Cambridge Center with Registration NO.TH196” 

วันท่ี 16 มกราคม 2557 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยเชียงใหมไดรับรางวัล หน่ึงนวัตกรรมระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2556 เรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาเชิงบวก โดยใชเทคนิค WALK THE TALK” 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 Mr. Michael  Heath  The American Consul General in Chiang Mai เปนประธานจัด
งาน “The Official Grand Opening Ceremony of Montfort College as Accredited by Los Angeles Music Academy (LAMA) 
and as Cambridge Center with Registration NO.TH196” 

วันท่ี 2 กรกฎาคม 2557 Mrs. Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยใหเกียรติเปนประธาน
เปดสถาบันดนตรี Montfort College Music  

วันท่ี 15 ธันวาคม 2557 Mr. Pierre COLLIOT เอกอัครราชทูตท่ีปรึกษาดานความสัมพันธทางดานวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศ ประจําประเทศไทยใหเกียรติเปนประธานเปดศูนยการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป DELF A1/A2 
(Centre d’Etudes de Langue Française 

วันท่ี 23 มกราคม 2558 นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงยางกุง สาธารณรัฐแหงสภาพเมียนมารให
เกียรติมาพบภราดา ดร.อนุศักดิ์  นิธิภัทราภรณ ผูอํานวยการโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยกรุงยางกุงเพ่ือหารือ เรื่อง โครงการการใหทุนศึกษา
ตอในระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลับแกนักเรียนชาวเมียนมาร 

วันท่ี 25 มีนาคม 2558 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยโดยไดรับเกียรติจาก Mr. Chao Xiao Liang  กงสุลใหญแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําจังหวัดเชียงใหมใหเกียรติเปดปายศูนยสอบ (HSK) สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม สาขาโรงเรียนมง
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ฟอรตวิทยาลัย ปายความรวมมือระหวางโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยักับโรงเรียนในประเทศฝรั่งเศส  เพ่ือการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสตาม
กรอบหลักสูตรตามมาตรฐานยุโรป (Le Lycée Montfort de Chiang Mai en partenariat avec des Etablissements du Pays de 
France) ปายMontfort College Waldorf Institute และในโอกาสเดียวกันไดรับเกียรติจาก Dr. Pu Yu Zhong อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประธานเปดปาย Montfort College Research Center (MCRC) 

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยไดรับโล “Montfort College Band for Musical Excellence” 
จาก กงสุลอเมริกาประจําจังหวัดเชียงใหม 

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย ใหการตอนรับ Mr. Zhou Gaoyu เลขานุการเอกฝายการศึกษา 
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย  เปนประธานเปดงาน “Montfort International Music Festival 
#2” 

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559  Mr. Zhou Gaoyu เลขานุการเอกฝายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจําประเทศไทยใหเกียรติเปนประธานเปดงาน “Montfort International Music Festival #2” 
 พ.ศ. 2559 ถึงปจจุบัน  
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน  ผูอํานวยการโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนอยางเปนรูปธรรม 
ดังน้ี 
  สรางความตระหนักและทําความเขาใจรวมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเรียนรูแผนยุทธศาสตรมูลนิธิคณะเซนตคาเบ
รียลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2564 ควบคูไปกับการบริหารจัดการ  
  มุงเนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม และการกระจายอํานาจ เชน การประชุมไตรภาคีประกอบดวยตัวแทน สมาคม
ผูปกครองและครูฯ สมาคมศิษยเกาฯ ผูอํานวยการโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยแผนกประถมและตัวแทนกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ 
ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการท่ีมาจากการเลือกตั้ง รวมกันทบทวน กําหนดทิศ
ทางการพัฒนาโรงเรียนรวมกัน การสํารวจความตองการตําแหนง การปฏิบัติหนาท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและ
เลือกตั้งผูรวมบริหารโรงเรียน เปนตน ท้ังน้ีไดนําผลการประชุมท้ังหมดมาวิเคราะห สังเคราะห เรียงลําดับความสําคัญ จัดระบบการจัดการ 
และประชุมแจงใหครูและบุคลากรทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือนําไปสูการพัฒนาโรงเรียนท่ียั่งยืน 
  บริหารจัดการโรงเรียนใหเกิดความมั่นคง เชน การบริหารกองทุนซึ่งประกอบดวย กองทุนสํารอง กองทุนพัฒนาบุคลากร 
กองทุนบําเหน็จ บํานาญ กองทุนท่ัวไป กองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา กองทุนสวัสดิการพนักงาน และกองทุนชวยเหลือ
เด็กยากจน เปนตน 
  พัฒนาครูครบทุกมิติ ไดแก มิติทางดานสังคม รางกาย สติปญญา อารมณ และจิตวิญญาณ โดยการสงเสริมใหครูออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพทุกวันพุธ 
  วันท่ี 7 กรกฎาคม 2559 ลงนามบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) กับ Mr. Li Yonggang, Representative of Director 
Chengdu Huaxi High School ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง Student Exchange Program 
  วันท่ี 25 สิงหาคม 2559 ลงนามบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) กับ Mr. Ayami Nakatani, Vice President of Okayama 
University, Director of Planning Office for Discovery Program for Global Learners ประเทศญี่ปุน เรื่อง Administrative staff 
and student Exchange Program, concerning education and culture 
  วันท่ี 27 ตุลาคม 2559 ลงนามบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) กับ Mr. Graeme Yule, Headmaster, Scots College 
ประเทศนิวซีแลนด เรื่อง Education Co-operation และ Student Exchange Program 
  วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ลงนามบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) กับ Prof. Lu Xian Ming, President of Hunan 
Institute of Science and Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง The agreement: Computer examination papers 
in accordance with the computer syllabus of Montfort College and the grant of scholarship of the undergraduate 
level to students. 
  วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ลงนามบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) กับ Mrs. Kathy Lloyd-Parker, Principal of Chilton 
Saint James School ประเทศนิวซีแลนด เรื่อง Education Co-operation และ Student Exchange Program 
 
1.1.3 ปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย และนโยบายของสถานศึกษา 

 1.1.3.1 ปรัชญาโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั เปนโรงเรียนภายใตการดูแลของคณะภราดาผูยดึมั่นในคติธรรมและความเด็ดเดีย่วมานะของนักบุญมง

ฟอรต จึงไดยดึถือปรัชญา ตามแนวชีวิตของทาน 2 ประการคือ 
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1. จุดหมายของชีวิต คือการรูจักสจัธรรม และการเขาถึงธรรม ซึ่งเปนบอเกิดแหงชีวิต 
2. LABOR OMNIA VINCIT วิริยะ อุตสาหะ ชนะทุกสิ่ง และนํามาซึง่ความสําเร็จ  
 
1.1.3.2 วิสัยทัศน 
 โรงเรียนเพ่ือองคปญญานิรันดร (The School for the Eternal Wisdom) 
 
1.1.3.3 วัตถุประสงคโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
1. เพ่ือใหการศึกษาในระบบแกทุกคนตามเจตนารมณของนักบุญหลุยสมงฟอรต ซึ่งมุงเนนใหมนุษยเขาถึงสัจธรรม โดยผาน

กระบวนการทางการศึกษา 
2. เพ่ือเปนสถาบันหน่ึง ซึ่งมีปฎสิมัพันธกับครอบครัว ชุมชน องคกร รัฐ สิ่งแวดลอม และแหลงภมูิปญญาตางๆ โดยจัดกระบวนการ

ใหมนุษยไดคนพบและพัฒนาขุมทรัพยในตน ตระหนักในศักดิ์ศรี มีอิสรภาพ และธรรมสิทธิ เพ่ือเปนพลโลกท่ีจะสรางโลกสากลใหมี
สันติภาพ เสรภีาพ และความยตุิธรรม 

 
1.1.3.4 เปาหมายโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
ใหนักเรียนเปนบุคคลท่ี “อ่ิมเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม คณุภาพสากล” 
1. อ่ิมเอิบ คือพัฒนาเต็มศักยภาพทุกมิติ ไดแก มติิทางดาน สังคม รางกาย สติปญญา อารมณ และจิตวิญญาณ เพ่ือนมนุษยอยาง

เหมาะสม 
1.1 มิติทางดานสังคม คือ มีทัศนคติและปฏิสมัพันธกับสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ระบอบ ระบบองคกรและเพ่ือนมนุษยอยาง

เหมาะสม 
1.2 มิติทางรางกาย คือ รางกายเตบิโตและพัฒนาเหมาะสม สุขภาพดี แข็งแรง 
1.3 มิติทางสติปญญา คือ ใฝรูใฝเรียน มีเหตุผล มีทักษะกระบวนการ มีวิจารณญาณในการพัฒนาและใชภูมิปญญาขอตนท้ังดาน

ศาสตรและศิลป 
1.4 มิติทางอารมณ คือ มสีุนทรียภาพ ดุลยภาพ และความมั่นคงทางอารมณ แสดงอารมณอยางเหมาะสมในแตละบริบท 
1.5 มิติทางจิตวิญญาณ คือ ดําเนินชีวิตตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา และพระเจา ท่ีตนนับถือ 

2. อบอุน คือ เปนท่ีพักพิงได นาอยูใกลชิด 
3. อารี คือมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ นําตัวเองออกเปนผูใหแกสังคมและเพ่ือนมนุษย 
4. มีคุณธรรม คือ มีความดีและความสุขในตน ปฏิบัติธรรมเหมาะกับบริบท 
5. คุณภาพสากล คือ มีทักษะ ความรู ความสามารถเพียงพอ และดาํรงตนอยูไดอยางสงางามในโลกสากล 
 
1.1.3.5 นโยบายโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
1. สรางและเปดโอกาสใหมีกิจกรรมและกระบวนการใดๆ ในการพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลท่ีเติบโตเต็มศักยภาพท้ังหาดาน คือ 

สังคม รางกาย สติปญญา อารมณ และจิตวิญญาณ 
2. ปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเปนวิถีของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย รวมท้ังการรูจักช่ืนชม อนุรักษ และ

สงเสริมศลิปวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาติและทองถ่ินลานนา 
3. เนนใหผูเรียนไดเรียนรู ภาษา เทคโนโลยี และการปฏิบัติ โดยอาศัยการบูรณาการวิชาการทุกสาขา ท้ังศาสตรและศลิป เขากับ

กิจกรรมหลากหลายดวยการมีปฏสิัมพันธกับเพ่ือนมนุษยครอบครัว ชุมชน องคกร สิ่งแวดลอม และภมูิปญญาทองถ่ินอยางเหมาะสมและมี
ความสุข 

4. สนับสนุนนวัตกรรมทุกดานทีสรางและเปดโอกาสใหนักเรยีนไดเรยีนรู และเคารพศักดิ์ศรีของตนเองและผูอ่ืน รวมท้ังสนับสนุนให
นักเรียนไดปฏิบัติตามคานิยมท่ีพึงประสงคตามบริบทท่ีเหมาะสม 
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1.1.4 โครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา 
1.1.4.1 แผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
 

 
1.1.4.2 ขอมูลผูบริหาร 

1.1.4.2.1 ผูบริหาร 
1.1.4.2.1.1 ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน  ผูอํานวยการ  

วุฒิการศึกษาครุศาสตรดุษฏีบัณฑติ   
สาขาบริหารการศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดํารงตําแหนงในโรงเรียน พ.ศ.2559 

    1.1.4.2.1.2   ภราดาอนุวัฒน  วิภาคธํารงคุณ  ผูจัดการ/หัวหนางานตางประเทศ 
วุฒิการศึกษาการศึกษามหาบัณฑติ   
สาขาบริหารและการจัดการการศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

1.1.4.2.2 คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ 
1.1.4.2.2.1  นางสาวชนิดา  ไชยชนะ  หัวหนาฝายวิชาการ 

วุฒิการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1.1.4.2.2.2   นายบุญเทง เถระ  หัวหนาฝายกิจการนักเรียน 

วุฒิการศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      
1.1.4.2.2.3   ดร.เกษกานดา  คงทวีเลิศ หัวหนาฝายสํานักผูอํานวยการ      

วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

1.1.4.2.2.4   นายไชยวัฒน  บุญเลิศ            หัวหนาฝายธุรการ – การเงิน   
วุฒิการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสถาบันราชภัฏเชียงใหม  

1.1.4.2.2.5   นางศศิธร ตันตุ  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
วุฒิการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสถาบันราชภัฏเชียงใหม 

1.1.4.2.2.6   นางวันเพ็ญ สุขเกษม  ผูชวยฝายวิชาการ 
วุฒิการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1.1.4.2.2.7   นางสาวอัญชลี  เตริยาภิรมย     ผูชวยหัวหนาแผนการเรียน English-Program 
วุฒิการศึกษาครุศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยครูเชียงใหม 
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1.1.5  ขอมูลเกี่ยวกบัอาคารสถานท่ี อาคารเรียน อาคารประกอบ แหลงเรียนรูและสุขาภิบาล 
 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย มีเน้ือท่ีท้ังหมด 55 ไร 3 งาน 81.70 ตารางวา โดยไดมีการวางแผนและดําเนินการ ใหอาคารเรียน 
อาคารประกอบการ และสถานท่ีทุกแหง เชน หองเรียน หองนํ้า แหลงสงเสริมการเรียนรู ฯลฯ สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีความ
มั่นคงแข็งแรง เหมาะสมแกการทํากิจกรรม มีอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคาร เชน ช้ันหนังสือ โตะ เกาอ้ี บอรด อุปกรณ
ไฟฟา ฯลฯ  รอบบริเวณ อยูในสภาพดี มีปริมาณเพียงพอ มีระบบซอมบํารุงท่ีเหมาะสมและทันตอเหตุการณ มีระบบสาธารณูปโภค เชน 
ไฟฟา นํ้าประปา อยูในสภาพใชการไดดี ปลอดภัย  

บริเวณตอเนื่อง 
 ทิศเหนือ     พ้ืนท่ีวางเปลาของหมูบานชุมชนมงฟอรตวิลลา          
 ทิศใต       พ้ืนท่ีวางเปลาของหมูบานชุมชนมงฟอรตวิลลา          

 ทิศตะวันออก บานท่ีอยูอาศัยของประชาชนในหมูบานชุมชนมงฟอรตวิลลา และ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย   
 ทิศตะวันตก แนวรางรถไฟของการรถไฟแหงประเทศไทย และถนนเลียบทางรถไฟสายเชียงใหม – ลําพูน 
1.1.5.1 อาคารเรียน มีจํานวนท้ังหมด 5  หลัง (มีทางเดินเชื่อมติดตอกัน) และอาคารประกอบ ดังนี้ 
 1.1.5.1.1   อาคารเรียนปเตอร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพ้ืนท่ีใชสอยงานดังน้ี 
  ช้ันท่ี 1 หองเรียน 6 หอง  และพ้ืนท่ีโลงสําหรับทํากิจกรรม  (ลานหตัถาพิภพ)  
  ช้ันท่ี 2 หองพักครู 2 หอง หองเรียน 4 หอง  (เฮือนผญา เฮือนช่ืนทัศนา)  
  ช้ันท่ี 3 หองพักครู 1 หอง หองเรียน 6 หอง   
  ช้ันท่ี 4 หองพักครู 1 หอง หองเรียน 6 หอง   
 1.1.5.1.2  อาคารเรียนเซราฟน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  4 ช้ัน มีพ้ืนท่ีใชสอยงาน ดังน้ี 
  ช้ันท่ี 1 หองประชุมเซราฟน พ้ืนท่ีโลงสําหรับทํากิจกรรม  
  ช้ันท่ี 2 วัดนอยพระบิดา หองนํ้า 2 หอง หองเรียน 5 หอง  (หองเรียนกูเจิ้ง Guzheng Study Room ,หองเรียนเสริม 

English Proficiency Test M4-M6 Waiting room)    
  ช้ันท่ี 3 หองพักครู 1 หอง หองคอมพิวเตอร 1 หอง หองปฏิบัติการ (Lab) 2 หอง หองเรียน 1 หอง  หองนํ้า 2 หอง 

  ช้ันท่ี 4  หองพักครู 2 หอง หองคอมพิวเตอร 2 หอง หองก๊ิฟเต็ดคอมฯ 1 หอง หอง Robot 1 หอง หองเรียน 1 หอง 
 1.1.5.1.3 อาคารเรียนอัลเบิรต อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพ้ืนท่ีใชสอยงาน ดังน้ี 
  ช้ันท่ี 1 หองพยาบาล  พ้ืนท่ีโลงสําหรับทํากิจกรรม  และหองเรียน 1 หอง   
  ช้ันท่ี 2 หองพักครู 1 หอง  หองเรียน 5 หอง   
  ช้ันท่ี 3 หองพักครู 1 หอง  หองเรียน 6 หอง   
  ช้ันท่ี 4 หองพักครู 1 หอง  หองเรียน 6 หอง   
 1.1.5.1.4  อาคารเรียนเอ็มมานูเอล อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพ้ืนท่ีใชสอยงาน ดังน้ี 
  ช้ันท่ี 1 พ้ืนท่ีโลงสําหรับทํากิจกรรม หองเรียน 3 หอง หองเรียนเสริม 1 หอง 
  ช้ันท่ี 2 หองพักครู 3 หอง หองผูจัดการ 1 หอง (ASST.DIRECTOR)  หองเรียน 3 หอง  

 (ศูนยภาษาญี่ปุน 1 หอง Japan language and Culture Center , หองดาราศาสตร 1 หอง Astronomy learning Center) 
    ช้ันท่ี 3 หองปฏิบัติการฟสิกส 2 หอง หองLab เคมี 2 หอง  หองชีวะ 1 หอง  หองเก็บสารเคมี 1 หอง 
    ช้ันท่ี 4 หองคอมพิวเตอร 1 หอง หองเรียน 5 หอง  
 

1.1.5.1.5  อาคารเรียนอันโตนีโอ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพ้ืนท่ีใชสอยงาน ดังน้ี 
   ช้ันท่ี 1 หองศูนยภาษาฝรั่งเศส 1 หอง หองงานวิจัยฉางโจว 1 หอง พ้ืนท่ีโลงสําหรับทํากิจกรรม และ หองประชุมอันโต
นิโอ   
   ช้ันท่ี 2 หอง lab EP 1 หอง หองเก็บอุปกรณทดลอง 1 หอง หองคอมพิวเตอร EP 1 หอง หอง Cambridge 
International Examinations office 1 หอง หองพักครู  EP 2 หอง   
   ช้ันท่ี 3 หองงานตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิคุณภาพ 1 หอง และหองเรียน 6 หอง 
   ช้ันท่ี 4 หอง English Programme Examination office 1 หอง  และหองเรียน 6 หอง  
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1.1.5.2  อาคารประกอบ  จํานวนท้ังหมด  14  หลัง ประกอบดวยดังนี้ 
    1.1.5.2.1 ตึกสํานักผูอํานวยการ  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน  

ช้ันท่ี 1 หองธุรการ หองพักภราดา หองหัวหนาฝายธุรการ-การเงิน หองการเงิน หองนักศึกษาวิชาทหาร หอง
ประชาสัมพันธ   และหองนํ้า 5 หอง 

ช้ันท่ี 2 หองประชุมอาคารสํานักผูอํานวยการ หองผูอํานวยการโรงเรียน หองอาหารภราดา หองนํ้า/หองอาบนํ้า จํานวน 
3 หอง  หองรองผูอํานวยการ หองรับแขก   

1.1.5.2.2  อาคารแอมบรอสิโอ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช้ัน 
ช้ันท่ี 1 โถงหองสมุดกลาง  หองปฏิบัติการ/หองสงเสริมการอาน หองพักครู หองสมุดธรรมชาติ ช้ันลอย หองอางอิง 
ช้ันท่ี 2 หองประชุมแอมบรอสิโอ หองพักรับรอง/หองนํ้า 2 หอง  หองควบคุมเสียงและระบบไฟฟา หองภูมิปญญาลานนา

ศิลปวัฒนธรรม หองวิทยานิพจนและการคนควาของครู  อุปกรณกีฬาและลูกเสือ หองพักครู   
 1.1.5.2.3 หอประชมุเซนตโยเซฟ 

ช้ันท่ี 1 โรงอาหาร หองอาหารลีลาวดี หองกีฬาสแต็ค หองเก็บอุปกรณ 3 หอง หองเก็บอุปกรณดนตรี 1 หอง   หองพัก
ครูงานโภชนาการ หองเก็บวัตถุดิบประกอบอาหาร จุดบริการเติมเงิน 2 จุด 

ช้ันท่ี 2 หอประชุมเซนตโยเซฟ หองควบคุมเสียงและระบบไฟฟา หองพักรับรอง/หองนํ้า 2 หอง หองควบคุมระบบไฟฟา
อาคารหองเก็บวัสดุอุปกรณ 2 หอง 

1.1.5.2.4 อาคาร St. Aloysius  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช้ัน  
ช้ันท่ี 1 หองงานอาคารสถานท่ี หองฝายบริหารท่ัวไป หองชมรมเทเบิลเทนนิส และหองนํ้าชาย – หญิง จํานวน 8 หอง 
ช้ันท่ี 2 สมาคมผูปกครองและครู/หองประชุมสมาคมฯ  หองจัดซื้อและพัสดุ-ครุภัณฑ 

1.1.5.2.5 อาคาร Hubert Memorial  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 ช้ัน 
หองพักครู ม.4  2 หอง หองโครงการวิทยและสื่อประดิษฐ (Science Innovation Club) โครงงานเกษตร หองจริยธรรม 

หองปฏิบัติการกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   หองเรียนเสริม 
1.1.5.2.6 หองโครงการอาชีพ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 ช้ัน 
1.1.5.2.7 อาคารเรียนศิลปะ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  1 ช้ัน  
1.1.5.2.8 อาคารเซนตแมร่ี อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 5 ช้ัน  

ช้ันท่ี 1 พ้ืนท่ีโลงสําหรับทํากิจกรรม  ลานเทพีแหงสวรรค  ลานสุขสันตทัศนา  ลานจรรยาปติ ศาลาพักผอน 4 หลัง  หอง
ปกครอง หองชมรม MCTV OFFICE และสถาบันดนตรี MCMA ประกอบดวยหองเรียนเปยโน หองเรียนไวโอลีน หองเรียนกลองชุด  

ช้ันท่ี 2 หองประชุมฝายกิจการนักเรียน หองกิจการนักเรียน หองฝายวิชาการ -งานทะเบียน -งานวัดและประเมินผล และ
หองเก็บขอสอบ  หองอัดสําเนาเอกสาร หองงานวิทยบริการ หองฝายสํานักผูอํานวยการ หองงานแนะแนว หองอภิบาล    

ช้ันท่ี 3 หองสงเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร  หองสงเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ  หองสงเสริมศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร หอง CLC (Computer Learning Center) หองงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หองประชุมเซนตแมรี่  หองวงปพาทย หอง
คอมพิวเตอร  หองนาฏศิลป  หองสงเสริมศักยภาพภาษาไทย   

ช้ันท่ี 4 หองเปยโน  หองนาฏศิลป   หองศูนยสงเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน หองดนตรีพ้ืนเมือง 2 หอง  
 หองกีตาร หอง St.Cecilia Music Hall หองซอมดนตรีสากล 2 หอง 
ช้ันท่ี 5  ดานตะวันออก หองเรียนคอมพิวเตอรดนตรี  4 หอง หองสตูดิโอบันทึกเสียง 2 หอง  
หองนํ้านักเรียนชาย  (หองนํ้า 4 หอง  หองอาบนํ้า 4 หอง)  ดานทิศตะวันตก  หองซอมเปยโน 12 หอง หองซอมกลอง 2 

หอง  และหองนํ้านักเรียนหญิง หองนํ้า 4 หอง หองอาบนํ้า 4) 
1.1.5.2.9 สระวายน้ํา เดอ มงฟอรต อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน 

ช้ันท่ี 1 หองสํานักงาน 1 หอง  หองเปลี่ยนเสื้อ (หองลอกเกอร)  ชาย 1 หอง  หองเปลี่ยนเสื้อ (หองลอกเกอร) หญิง 1 
หอง  หองนํ้าชาย 6 หอง  หองนํ้าหญิง 6 หอง  หองอาบนํ้าชาย 12 หอง หองอาบนํ้าหญิง 12 หอง หองเก็บของ 1 หอง หองแมบาน 1 
หอง หองพักครู 1 หอง  หองบัลเลต 1 หอง  หองครัว 1 หอง 

ช้ันท่ี 2 หองรับรอง 1 หอง  หองฟตเนส 1 หอง  หองอาหาร 1 หอง  หองนํ้าชาย 1 หอง  หองนํ้าหญิง 1 หอง 
ใตถุนอัฒจันทร  หองควบคุมระบบนํ้า 1 หอง  หองควบคุมระบบไฟฟา 1 หอง หองพักพนักงาน 5 หอง  หองนํ้าชาย 1 

หอง  หองนํ้าหญิง 1 หอง  หองเก็บของ 1 หอง 
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1.1.5.2.10 บานพักเซนตคาเบรียล อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน 
ช้ันท่ี 1 หองครัว 1 หอง หองสันทนาการ 1 หอง หองรับรอง 1 หอง หองพัก 14 หอง (หองเลขท่ี101-114) หองมิเตอร 1 

หอง 
ช้ันท่ี 2 หองพัก 17 หอง (หองเลขท่ี 201-217) 

1.1.5.2.11 รานคามุมสวัสดิการ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว   
หองจําหนายสินคา  หองเก็บสินคา หองธนาคารโรงเรียน 

1.1.5.2.12 อาคารโรงงาน/นักการ  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว 
ช้ันท่ี 1 หองปฏิบัติการนักการ/โรงจอดรถโรงเรียน   
ช้ันท่ี 2 หองเก็บวัสดุ อุปกรณ งานอาคาร 1 หอง หองเก็บของงานพัสดุจัดซื้อและพัสดุ-ครุภัณฑ 

1.1.5.2.13  โรงไม  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว หองเก็บโตะ เกาอ้ี 1 หอง  หองชมรมฟุตบอล 1 หอง 
1.15.2.14 โรงเก็บอุปกรณงานสวน  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว หองเก็บวัสดุอุปกรณ 
1.1.5.2.15 จํานวนหองเรียนท้ังหมด   70 หอง 
 

ระดับชั้น 
จํานวนหอง 

รวมจํานวนหอง 
แผนการเรียนปกติ แผนการเรียน EP 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 8 2 10 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 8 2 10 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 8 2 10 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 11 2 13 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 11 2 13 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 12 2 14 

รวมจํานวนหองเรียนท้ังหมด 70 
       ตารางขอมูล ณ วันที ่17 กุมภาพันธ 2560 

 
1.1.5.3 จํานวนสนามกีฬา  

 1.1.5.3.1 สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานพรอมลูว่ิง จํานวน 1   สนาม 
 1.1.5.3.2 สนามบาสเกตบอล ขนาดมาตรฐาน  จํานวน 2   สนาม 
 1.1.5.3.3 สนามวอลเลยบอล ขนาดมาตรฐาน  จํานวน 1   สนาม 
 1.1.5.3.4 สนามเซปกตะกรอ ขนาดมาตรฐาน  จํานวน 1   สนาม 
 1.1.5.3.5 สนามเปตอง ขนาดมาตรฐาน  จํานวน 2   สนาม 
 1.1.5.3.6 สนามฟุตซอล    จํานวน 1   สนาม 
 1.1.5.3.7 ลานตะกรอลอดบวง   จํานวน 1   สนาม 

1.1.5.4 ลานกิจกรรม  7 แหง    
1.1.5.4.1  ลานกลวยไม 
1.1.5.4.2  ลานจามจุรี 
1.1.5.4.3  ลานหัตถาพิภพ 
1.1.5.4.4  ลานสงบวิถี 
1.1.5.4.5  ลานเทพีสวรรค 
1.1.5.4.6  ลานสุขสันตทัศนา 
1.1.5.4.7  ลานจรรยาปติ 

1.1.5.5 แหลงสงเสริมการเรียนรู  12 แหลง 
 1.1.5.5.1  สวนวรรณคดี 
 1.1.5.5.2  สวนสมุนไพร 
 1.1.5.5.3  แหลงเรียนรูระบบนิเวศวิทยา 
 1.1.5.5.4  แหลงเรียนรูทางเกษตรกรรมและการทําปุยหมัก 
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 1.1.5.5.5  เฮือนผญา  เฮือนช่ืนทัศนา  จํานวน  2   หลัง 
 1.1.5.5.6  หองสมุดธรรมชาติ 
 1.1.5.5.7 หองเรียนกูเจิง  (Guzheng Study Room) 
 1.1.5.5.8 หองเรียนเสริมศูนยภาษา (English Proficiency Test M4-M6 Waiting Room) 
 1.1.5.5.9 ศูนยภาษาญี่ปุน (Japan Language and Culture Center) 
 1.1.5.5.10 หองดาราศาสตร 
 1.1.5.5.11 หองกีฬาสแต็ค 
1.1.5.6 จุดบริการน้ําด่ืม    
 1.1.5.6.1 ใตอาคารปเตอร      จํานวน 1 จุด  กอกนํ้าดื่มเย็น 9 จุด   
 1.1.5.6.1 ใตอาคารเซราฟน     จํานวน 1 จุด  กอกนํ้าดื่มเย็น 9 จุด 
 1.1.5.6.1 ใตอาคารอัลเบิรต     จํานวน 2 จุด  กอกนํ้าดื่มเย็น 18 จุด  
 1.1.5.6.1 ใตอาคารเอ็มมานูแอล   จํานวน 2 จุด กอกนํ้าดื่มเย็น 18 จุด  
 1.1.5.6.1 หองชมรมฟุตบอล     จํานวน 1 ตู  กอกนํ้าดื่มเย็น 6  จุด   
 1.1.5.6.1 สนามบาสเก็ตบอล     จํานวน 1 ตู  กอกนํ้าดื่มเย็น 6  จุด   
 1.1.5.6.1 โรงอาหาร      จํานวน 1 ตู  กอกนํ้าดื่มเย็น 6  จุด  
 1.1.5.6.1 ลานสงบวิถี      จํานวน 1 ตู  กอกนํ้าดื่มเย็น 6  กอก  
 1.1.5.6.1 อาคารเซนตแมรี่     จํานวน 2 ตู  กอกนํ้าดื่มเย็น 12  กอก   
 
1.1.5.7 ขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาและแหลงเรียนรู 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนจําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู, หนวยงาน 

ลําดับ 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

แหลงเรียนรู ใชเรียนรู 

1. ภาษาไทย 1) หองพัฒนาศักยภาพ
ภาษาไทย 

ใชสําหรับจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5 ท่ีมี
ความสามารถพิเศษดานภาษาไทย (Gifted)  

2) สวนวรรณคดี ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 5 
2. คณิตศาสตร 1) หองพัฒนาศักยภาพ

ทางคณิตศาสตร 
ใชสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  ปท่ี 4 – 5 ท่ีมีความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร (Gifted) 

3.  วิทยาศาสตร 1) หองปฏิบัติการฟสิกส
  

ใชสําหรับจัดการเรียนการสอน และฝกปฏิบัติการทางฟสิกส สําหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร 

2) หองปฏิบัติการเคมี ใชสําหรับจัดการเรียนการสอน และฝกปฏิบัติการทางเคมี สําหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร 

3) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ชีววิทยา 

ใชสําหรับจัดการเรียนการสอน และฝกปฏิบัติการทางชีววิทยา สําหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร 

4) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
วิทยาศาสตร 

ใชสําหรับจัดการเรียนการสอน และฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3  
 

5) ห อ ง โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร 

ใชสําหรับจัดการเรียนการสอน และฝกการปฏิบัติงานเก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร 
สําหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 5   

6) หองพัฒนาศักยภาพ
วิทยาศาสตร 

ใชสําหรับจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5 ท่ีมี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร (Gifted science) 

7) สวนระบบนิเวศ และ
สวนสมุนไพร 

ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 5 

8) หองดาราศาสตร ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 5 
4. สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
1) หองจริยธรรม 1) ใชจัดการเรียนการสอน รายวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 – 6 
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ลําดับ 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

แหลงเรียนรู ใชเรียนรู 

วัฒนธรรม 2) ใชเปนสถานท่ีในการประกอบพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ของครูและบุคลากร 
นักเรียนทุกระดับช้ัน เชน การทําบุญตักบาตรทุกวันพระ 

2) เฮือนผญา 1) ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 เก่ียวกับวิถีชีวิต
ลานนา  

2) ใชเปนสถานท่ีเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 1 – 3 ท่ีเลือกเรียน
กิจกรรมชมรมนวดแผนไทย 

3) เฮือนช่ืนทัศนา 1) ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 เก่ียวกับวิถีชีวิต
ลานนา 

4) วัดนอยพระบิดา 1) ใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีมิสซาทุกวันศุกรตนเดือน 
2) ใชเปนสถานท่ีเรียนคําสอนของนักเรียนคาทอลิก 
3) ใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา/พิธีกรรมคาทอลิก 

5. สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

1) หองพยาบาล ใชเปนสถานท่ีปฐมพยาบาลเบ้ืองตนสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6  
ครูและบุคลากรของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

2) สนามบาสเกตบอล 1)  ใชเปนสถานท่ีสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา (บาสเกตบอล) 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 1 และนักเรียนระดับช้ัน ม.5 
ในภาคเรียนท่ี 2 

2)  ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาบาสเกตบอล สําหรับนักกีฬาของโรงเรียน  
3)  ใชเปนสถานท่ีออกกําลังกาย/เลนกีฬาบาสเกตบอล สําหรับนักเรียน ครูและ

บุคลากรของโรงเรียน   
3) สนามวอลเลยบอล 1) ใชเปนสถานท่ีสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในภาคเรียนท่ี 2  
2) ใชเปนสถานท่ีออกกําลังกาย/เลนกีฬาวอลเลหบอล สําหรับนักเรียน ครูและ

บุคลากรของโรงเรียน   
4) สนามฟุตซอล 1) ใชเปนสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับชั้น ม.3 

ในภาคเรียนที่ 1   
2) ใชเปนสถานที่ในการฝกซอมกีฬาฟุตซอล สําหรับนักกีฬาของโรงเรียน  
3) ใชสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ที่เลือกเรียนกิจกรรมชมรมฟุตซอล  
4) ใชเปนสถานที่ออกกําลังกาย/เลนกีฬาฟุตซอล สําหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน   
5) สนามเปตอง 1) ใชเปนสถานท่ีออกกําลังกาย/เลนเปตอง  สําหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน   
2) ใชเปนสถานท่ีในการแขงขันเปตอง สําหรับนักเรียน ในวันวิชาการ 
3) ใชเปนสถานท่ีในการออกกําลังกายของครูและบุคลากรของโรงเรียน 

6) หองเทเบิลเทนนิส 1) ใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 1   

2) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาเทเบิลเทนนิส สําหรับนักกีฬาของโรงเรียน 
3) ใชเปนสถานท่ีออกกําลังกาย/เลนเทเบิลเทนนิส  สาํหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

ของโรงเรียน   
7) สนามฟุตบอล/กรีฑา 1) ใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา (กรีฑา) ของนักเรียน ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 2 
2) ใชเปนสถานท่ีทํากิจกรรมชมรมระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
3) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาฟุตบอล สําหรับนักกีฬาของโรงเรียน 
4) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกรีฑา สําหรับนักกีฬาของโรงเรียน 



      

สารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2559  ~ 17 ~ 
 

ลําดับ 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

แหลงเรียนรู ใชเรียนรู 

5) ใชเปนสถานท่ีฝกซอมสําหรับนักกีฬาฟุตบอล แกหนวยงานภายนอกตางๆ ท่ีเขามา
ขอใชบริการ 

6) ใชเปนสถานท่ีในการจัดการแขงขันกีฬาสีของโรงเรียน 
7) ใชเปนสถานท่ีในการจัดงานประจําปของโรงเรยีน 

 8) ใชเปนสถานท่ีในการจัดงานปกมงฟอรตบานเฮา ของสมาคมศิษยเกาโรงเรียนมง
ฟอรตวิทยาลัย 

9) ใชเปนสถานท่ีออกกําลังกาย สําหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน   
8) หองกีฬาสแต็ค 1) ใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา (กีฬา สแต็ค) ของนักเรียน

ระดับช้ัน ม.2 ในภาคเรียนท่ี 2 
2) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาสแต็ค สําหรับนักกีฬาของโรงเรียน 
3) ใชเปนสถานท่ีเรียนชมรมกีฬาสแต็ค สําหรับนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 2   

9) สระวายนํ้า 1) ใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 1   

2) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาวายนํ้าและนักกีฬาโปโลนํ้า สําหรับนักกีฬาของ
โรงเรียน 

3) ใชเปนสถานท่ีในการทดสอบทักษะการวายนํ้าของนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 
10) ฟตเนส 1) ใชเปนสถานท่ีออกกําลังกาย  สําหรับนักเรียน นักกีฬา ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน  และบุคคลภายนอก 
11) สนามตระกรอ 1) ใชเปนสถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2 
2) ใชเปนสถานท่ีออกกําลังกาย/เลนตะกรอ  สําหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน   
3) ใชเปนสถานท่ีแขงขันแชรบอล ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 4  

6. ศิลปะ 1) ห อ ง  St. Cecilia 
Music Hall 

ใชเปนสถานท่ีเรียนดนตรีของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 และฝกซอมวง
ดุริยางคของโรงเรียน 

2) หองซอมดนตรี 1 ใชเปนสถานท่ีเรียนรายวิชา Voice ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
3) หองซอมดนตรี 2 ใชเปนสถานท่ีเรียนรายวิชาทฤษฏีดนตรี ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6 
4) หองเปยโน ใชเปนสถานท่ีเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และนักเรียนมัธยมศึกษา  

ปท่ี 4 – 6 แผนการเรียนศิลปดนตร ี
5) หองดนตรีไทย/ดนตรี

พ้ืนเมือง/ เครื่องสาย 
ใชเปนสถานท่ีเรียนดนตรีไทย และดนตรีพ้ืนเมือง และเครื่องสาย ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 5 

6) หองนาฏศิลป 1 ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการดานนาฏศิลป ของนักเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษา
ปท่ี 1 - 4 

7) หองนาฏศิลป 2 ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการดานนาฏศิลป ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 - 3 

8) หองศิลปะ ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการดานศิลปะ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
3 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

9) ห อ ง เ ค รื่ อ ง ส า ย
ตะวันตก 

ใชเปนสถานท่ีเรียนปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก 

7.  การงานอาชีพ 1) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน
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ลําดับ 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

แหลงเรียนรู ใชเรียนรู 

และ
เทคโนโลย ี

คอมพิวเตอร 1 มัธยมศึกษาปท่ี 6 
2) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอร 2 
ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 

3) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร 3 

1) ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1  
2) ใชเปนสถานท่ีเรียนหุนยนต ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
3) ใชเปนสถานท่ีเรียนกิจกรรมชมรมหุนยนต ของนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
– 4 

4) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร 4 

ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

5) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร 5 

ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 

6) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร 6 

ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 

7) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร 
English Program 

ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 แผนการเรียน English Program 

8) หองโครงงานเกษตร ใชเปนสถานท่ีเรยีนและฝกทําโครงงานเกษตร ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
– 4  

9) หองคหกรรม ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคหกรรม เชน การทําอาหารคาว-หวาน
ตาง ๆ  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 – 3 

10) สวนเกษตร ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานการเกษตร เชน การปลูกผักไรดิน/การ
ปลูกพืชไฮโดรโปนิกส ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2–3 

11) ระบบ E-Leaning ใชระบบ E-Leaning สราง Cares Online ในวิชาคอมพิวเตอร ม.1-ม.6 ใหนักเรียน
เขาไปทําใบงาน สื่อ Upload file แบบทดสอบ 
 

8. ภาษาตางประ
เทศ 

1) ศู นย ภ าษา ศิ ลป ะ
และวัฒนธรรมจีน 

ใชเปนสถานท่ีในการจัดการเรยีนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 
แผนการเรียนศิลปภาษาจีน 

2) หองพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ 

ใชเปนสถานท่ีเรียนสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5 ท่ีมีความสามารถ
พิเศษ (Giffted) ดานภาษาอังกฤษ  

3) ศูนยภาษาญี่ปุน ใชเปนสถานท่ีเรียนสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5 ท่ีมีความสามารถ
พิเศษ (Giffted) ดานภาษาญี่ปุน 

4) ศูนยการเรียนการ
สอนภาษาฝรั่ งเศส 
ตามกรอบมาตรฐาน
ยุโรป DELF A1/A2 

ใชเปนสถานท่ีในการจัดการเรยีนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 
แผนการเรียนศิลปภาษาฝรั่งเศส และ ชมรมฝรั่งเศส 

9. รวมกันของทุก
กลุมสาระการ

เรียนรู 

1) หองสมุดกลาง ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 สําหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน และสําหรับผูปกครองท่ีเขามาใชบริการ 

2) ห อ ง ส มุ ด  English 
Program 

ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 สําหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน และสําหรับผูปกครองท่ีเขามาใชบริการ 

3) ห อ ง Computer 
Learning Center 

1) ใชเปนหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
– 6 สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
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ลําดับ 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

แหลงเรียนรู ใชเรียนรู 

(CLC) 2) ใชสําหรับจัดอบรม (In-services Training) 
4) หองประชุมแอมบร

อสิโอ    
1) ใชสําหรับประชุมประจําเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) ใชสําหรับการเขียน Dictation ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-5 
3) ใชสําหรับจัดการอบรมสัมมนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4) ใชสําหรับจัดติวโดยอาจารยพิเศษ ใหแกนักเรียนคาบ TC ระดับช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 

5 และคาบเรียนสงเสรมิวิชาการใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
5) ใชสําหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร 
6) ใชสําหรับใหบริการแกหนวยงานภายนอกในการประชุมสัมมนาตาง ๆ  

5) หองประชุมอันโตนีโอ 6) ใชสําหรับประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7) ใชสําหรับจัดการอบรมสัมมนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8) ใชสําหรับจัดติวโดยอาจารยพิเศษ ใหแกนักเรียนคาบ TC ระดับช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 

5 และคาบเรียนสงเสรมิวิชาการใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
9) ใชสําหรับการประชุมผูปกครองแผนการเรยีน English Program 

6) หองแนะแนว 1) ใชเปนสถานท่ีในการใหคําปรึกษาดานการเรียนของนักเรียนทุกระดบัช้ัน  
2) เปนสถานท่ีใหคําปรึกษาแกผูปกครอง ในดานการเรยีน การดูแลและอบรมนักเรียน 

ท่ีเขามาขอคําแนะนําปรึกษา  
7) หองอภิบาล ใชสําหรับปฏิบัติงานในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ดานคุณธรรมจริยธรรมและ

คานิยมอันพึงประสงค ตามจิตตารมณของนักบุญมงฟอรต โดยใหนักเรียนทุกระดับช้ัน
ท่ีสนใจ ไดเรียนรูและนําไปปฏิบัติไดจริง ดังน้ี 
1) สงเสริมและใหความรูแกนักเรยีนใหเปนผูท่ีมีพัฒนาวุฒิภาวะของตน  ดวยการตื่นตัว

และรวมเจริญชีวิตของตนพรอมกับผูอ่ืนในสภาพแหงความเปนจริงของสังคมท่ีตนมี
สถานภาพอยู  อยางมีสติสัมปชัญญะ 

2) เสริมสรางและสงเสริมใหนักเรียนมีเทคนิคในการดํารงชีวิตในสังคมโลกไดอยาง
ภาคภูมิ บนพ้ืนฐานของความดีและยุติธรรม สามารถรวมใชชีวิตกับผูคนดวยความ
ซื่อสัตย  มีวิริยะ อุตสาหะ มองเห็นความดีในทุกเหตุการณ  เพ่ือจรรโลงโลกและ
มนุษยชาติใหพัฒนาตอไป 

3) เสริมสรางให นักเรียนมีทาที ท่ีถูกตองตอประเด็นตางๆ ในการเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 

8) หองประชุมเซราฟน 1) ใชสําหรับจัดติวโดยอาจารยพิเศษ ใหแกนักเรียนคาบ TC ระดับช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 
5 และคาบเรียนสงเสรมิวิชาการใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

9) หองประชุมเซนตแมรี ่ 2) ใชสําหรับจัดติวโดยอาจารยพิเศษ ใหแกนักเรียนคาบ TC ระดับช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 
5 และคาบเรียนสงเสรมิวิชาการใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

10) หองประชาสัมพันธ 1) ใชสําหรับใหนักเรียนไดประกาศเสียงตามสาย และทํากิจกรรมเขาแถวเคารพธง
ชาติ 

11) หองวิทยบริการ 1) ใชในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อมัลติมีเดีย Graphic และ New Media เชน 
การผลิต Dictation   Leaning Packet และสื่อสิ่งพิมพตางๆ  

2) ใชพัฒนาผูเรียน ดาน สื่อ และเทคโนโลยีท่ีจําเปนในทักษะศตวรรษท่ี 21  
3) ใชเปนแหลงเรียนรูดานมัลตมิีเดยี (สถานีเรียนรู MCTV 

http://mctv.montfotr.ac.th) 
12) หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร (Computer 
Leaning Center) 

1) ใชสําหรับใหนักเรียน ครูและบุคลากร ในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
2) ใชสําหรับใหบริการดานการซอมบํารุงรักษาและดูแลดานฮารดแวร 
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1.1.5.7 แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
 ภายในประเทศ 

ลําดับ ชื่อสถานท่ีเรียนรู กิจกรรม ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น ใชเรียนรู 

1. 
วัดเมืองสาตรนอย อ.เมือง  
จ.เชียงใหม 

ผสานชีวิต “ละออนนอยสืบสาน
ประเพณีลานนา” 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 1. เรียนรูด วยตนเอง ด วยการ
สั ม ผั ส ชุ ม ชน  ธร รม ชาติ  แ ล ะ
สิ่งแวดลอม 
2. เรียนรูการทํางานเปนกลุมและ
เรี ย น รู ท่ี จ ะ อยู ร วม กั น อ ย า งมี
ความสุข 
3. เรียนรูเก่ียวกับความเช่ือ ภูมิ
ปญญา วัฒนธรรมและนํามาปรับใช
ในชีวิตของตนเอง 
4. รูจักเลือกใชสิ่งของโดยมุงเนน
ประโยชนมากกวาค า นิยมของ
สินคา 
5. ฝกความรับผิ ดชอบ ในการ
ทํางาน 
6. ผู เรี ยนมี จิ ตส าธารณ ะตาม
แบบอย างชี วิตของท าน นักบุญ
หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

 ผู เรียนได เรียนรูคุณธรรมตาง ๆ 
ของทานนักบุญหลุยส มารีย กรีญ
อง เดอ มงฟอรต ในกิจกรรม “พอ
หลุยสบิดาท่ีรักยิ่ง” 

 8. เรียนรูวิถีชีวิตชุมชนรอบๆ โรงเรียน 
 ผูเรียนฝกฝนความอดทนของตนเอง  
 9.  ผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญา

ลานนา การทําโคมรวมประเพณีญ่ีเปง  
 การปฏิบัติตัวดวยความเคารรพตอครู

ภูมิปญาลานนา 
 10. ผู เรียนเรียนรูและปฏิบัติตัวตอ

สถานท่ีไดอยางเหมาะสม 
11. ผูเรียนไดเรียนรูเรื่องธรรมะส่ิงท่ีดี 
ๆ ต าง ๆ  เพ่ือ นํามาประยุกต ใช ใน
ชีวิตประจําวันในกิจกรรม “ในหลวง
กับธรรมะ” 

 

 

2. 
วัดพระหฤทัย อ.เมือง  
จ. เชียงใหม 

ผสานชีวิต “ละออนนอย 
แอววัด” 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 1. ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ดวย
การสัมผัสชุมชน ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 
2. ผูเรียนไดเรียนรูการทํางาน  
เปนกลุมและเรียนรูท่ีจะอยูรวมกัน
อยางมีความสุข 
3. ผูเรียนไดเรียนรูการปรับตัว  
และควบคุมอารมณของตนเองให
แสดงออกไดอยางเหมาะสม 
4. ผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับ  

3. 
วัดผาลาด อ.เมือง จ.
เชียงใหม 

4. มัสยดิบานฮอ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม 
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ลําดับ ชื่อสถานท่ีเรียนรู กิจกรรม ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น ใชเรียนรู 
การมีทัศนคติท่ีดีตอความดี  
โดยประพฤติตนตรงตามความจริง
ตอตนเองและผูอ่ืนท้ังกาย วาจา ใจ 
5. ผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับการ 
มีจิตสาธารณะตามแบบอยางชีวิต
ของทานนักบุญหลุยส  
มารี กรียอง เดอ มงฟอรต 

5. ณ ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรม
การเกษตรลานนา 
มหาวิทยาลยัแมโจ  
เชียงใหม 
 

ผสานชีวิต “ยอนรอยวิถีขาว ตาม
แบบเศรษฐกิจ

พอเพียง” 

มัธยมศึกษาปท่ี  3 1. ผูเรยีนไดเรียนรู 
เก่ียวกับการทํานา การถอนกลา 
การไถนา การดํานา 
2. ผูเรยีนไดเรียนรูเก่ียวกับ 
แมลงศัตรูพืชและควบคมุ 
ศัตรูพืชโดยวิธีชีวะวิธี 
3. ผูเรยีนไดเรียนรูการ 
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
4. ผูเรยีนไดเรียนรูเก่ียวกับ 
การมีเจตคติท่ีดตีออาชีพ 
สุจรติ  
5. ผูเรยีนไดเรียนรูถึงการ 
ดํารงชีวิตท่ีพอเพียงตามพระ 
ราชดํารสัของพระบาท สมเด็จพระ
เจาอยูหัว 

6. 
ศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต7 

“ดวยรัก และกําลังใจ” มัธยมศึกษาปท่ี  4 1. ผูเรยีนไดเรียนรูดวย 
ตนเองไดอยางมีวินัย 
2. ผูเรยีนไดเรียนรูเคารพใน
ศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันบนพ้ืนฐาน
วัฒนธรรมไทย 
3. ผูมีเรียนมีจติสํานึกใน 
ความกตัญูกตเวที เพ่ือปฏิบัติตน
ตามพระบรมราโชวาท เคารพ
เทิดทูนพระมหากษัตรยิ 
4. ผูเรยีนรูถึงการดาํรงชีวิต 
ท่ีพอเพียงตามพระราชดํารสัของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
5. มีเรียนมีจิตสาธารณะ  
รัก รับใช แบงปนตามแบบอยาง
ชีวิตของทานนักบุญหลุยส มารี กรี
ยอง เดอ มงฟอรต 
6. ผูเรยีนไดแลกเปลี่ยน 
เรียนรูการใชชีวิตกับเพ่ือน ๆ ดวย
ความรักความเขาใจ เห็นใจ ยอมรบั 
ใหโอกาส และใหกําลังใจ 

7. 
โรงเรียนบานดอนแกว      
อ.แมริม 

8. 
โรงเรียนวัดปาขอยใต        
อ.แมริม 

9. 
โรงเรียนบานหวยเก๋ียง       
อ.สันทราย 

10. โรงเรียนวัดทรายมูล อ.แมริม 

11. 
ศูนยวิจัยและฝกอบรม
ศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน  

 
“ชีวิตเลือกได ดวยรัก

และกําลังใจ” 
มัธยมศึกษาปท่ี  5 1. ผูเรยีนไดเรียนรูและ 

พัฒนาทัศนะคติท่ีดีดานการมจีิต



      

สารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2559  ~ 22 ~ 
 

ลําดับ ชื่อสถานท่ีเรียนรู กิจกรรม ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น ใชเรียนรู 
12. โรงเรียนสพฐ. (โรงเรียนบาน

ปาเหมือด, โรงเรยีนบานปา
เสรา, โรงเรียนบานปาง้ิว, 
โรงเรียนบานแมจอง) ในเขต
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม 

สาธารณะ 
2. ผูเรยีนไดเรียนรูการ 
ทํางานเปนกลุมและเรียนรูการอยู
รวมกันอยางมีความสุขตามจิตตา
รมณนักบุญมงฟอรตเปนแนวหลัก 
3. ผูเรยีนไดเรียนรูการ 
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็ม
ความสามารถและเคารพศักดิ์ศรี
ของเพ่ือนมนุษย 
4. ผูเรยีนไดเรียนรู 
คุณธรรมดานจิตสาธารณะของทาน
นักบุญหลุยส ดวยกิจกรรม “ชีวิต
เลือกได ดวยรัก และกําลังใจ (รัก
ตองแบงปน)” 
5. ผูเรยีนไดฝกฝนตนเอง 
ในเรื่องการแบงปน การใหโดยไม
หวังสิ่งตอบแทนตามแบบอยางชีวิต
ของทานนักบุญหลุยส มารีย 
กรีญองเดอ มงฟอรต 
 

13. ธรรมสถานดอยสุเทพ 
คายนักเรียน

คาทอลิก 
 มัธยมศึกษาปท่ี 1  

14. ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เมือง การแขงขันทักษะดาน
วิชาการของนักเรียน

ตามหนังสือเชิญ 
 

มัธยมศึกษาปท่ี 1-6 
 
 

ตอบปญหาดานวิชาการ 

15. ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เมือง การแขงขันทักษะดาน
วิชาการของนักเรียน

ตามหนังสือเชิญ 

มัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ตอบปญหาดานวิชาการ 

16. มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมือง เยี่ยมชมศึกษาตอ  มัธยมศึกษาปท่ี 4 เยี่ยมชมคณะตางๆ ท่ีนักเรียนสนใจ 
17. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เมือง 

 
เยี่ยมชมศึกษาตอ มัธยมศึกษาปท่ี 3 เยี่ยมชมสายอาชีพ ท่ีนักเรียนสนใจ 

18. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา 

19. ศูนยโอลิมปกวิชาการ (สอ
วน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เมือง จัดสอบโอลิมปก
วิชาการใหแกนักเรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษ

ในดานตอไปน้ี 

  

ชีววิทยา มัธยมศึกษาปท่ี 4-5  
เคม ี มัธยมศึกษาปท่ี 4-5  

ฟสิกส มัธยมศึกษาปท่ี 4-5  
คณิตศาสตร มัธยมศึกษาปท่ี 4  
คอมพิวเตอร มัธยมศึกษาปท่ี 5  

20. คายลูกเสือมอนคําออน   แมออน เขาคายนายหมูลูกเสือ มัธยมศึกษาปท่ี 1 เรียนรูดานกฎ ระเบียบของลูกเสือ 
การเปนผู นําและผูตามท่ีดี  การ21. คายลูกเสือ ศูนยการเรียนรู แมริม เขาคายลูกเสือ มัธยมศึกษาปท่ี 1 
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ลําดับ ชื่อสถานท่ีเรียนรู กิจกรรม ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น ใชเรียนรู 
ภาคเหนือเศรษฐกิจพอเพียง ชวยเหลือตนเองในสถานการณตาง 

ๆ และการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม
อยางมีความสุข 

22. คายลูกเสือ มอนปะบิน แมแตง เขาคายลูกเสือ มัธยมศึกษาปท่ี 2 
23. คายลูกเสือ แทนคุณ สันทราย เขาคายลูกเสือ มัธยมศึกษาปท่ี 3 
24. คายลูกเสือช่ัวคราวอุทยาน

แหงชาติ ดอยขุนตาล 
ลําปาง เขาคายนายหมูลูกเสือ มัธยมศึกษาปท่ี 2 

25. คายลูกเสือ แทนคุณ สันทราย คายนายหมูระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ม.3 
26. ศูนยการฝกนักศึกษาวิชา

ทหาร มณฑลทหารบกท่ี 33 
แมริม เรียนนักศึกษาวิชา

ทหาร ปท่ี 1-3 
มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 เรียนรูตามหลักสูตรของการฝก

นักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเก่ียวกับการ
ฝ ก ค ว าม มี ร ะ เบี ย บ วิ นั ย  แ ล ะ
ระ เบี ย บ ต า ง  ๆ  ใน สั งค ม ข อ ง
ประเทศไทย   

 
ตางประเทศ 

ลําดับท่ี ชื่อสถานท่ีเรียนรู โครงการ ใชเรียนรู 
1.  Singapore ค า ย ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  Singapore 

Survival   
เปนแหลงเรียนรูการใชภาษาอังกฤษในสถานการณ
จริง ภายใตสภาพแวดลอมในตางประเทศท่ีใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

2.  โรงเรียน Okayama 
Gakugeikan High School 
ประเทศญี่ปุน 

การแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับ ช้ัน
มัธยมปลาย เพ่ือเรียนรูดานภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุน 

เปนแหลงเรียนรูภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุนภายใน
สภาพแวดลอมในตางประเทศท่ีใชภาษาญี่ปุน ผาน
ประสบการณตรง 

3.  The Discovery Program for 
Global Learners at 
Okayama University ประเทศ
ญี่ปุน 

Students Exchange Program เปนสถาบันท่ีเขามาทํา MOU โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน และคัดเลือก
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีไปเรียนตอในประเทศญี่ปุน 

4.  Hunan Institute of Science 
and Technology สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

การแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และความ
รวมมือดานวิชาการอ่ืนๆ 

เปนสถาบันท่ีจัดสงครูผู สอนวิชาภาษาจีน มา
ปฏิ บัติการสอน ในโรงเรียนมงฟอรต วิทยาลัย 
จํานวน 3 คน ในปการศึกษา 2559 

5.  Hunan Institute of Science 
and Technology สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ดานความรวมมือในการเรียนการสอน 
Computing in English โดยนักเรียน
จะไดรับใบประกาศจาก Hunan 
Institute of Science and 
Technology 

ความรวมมือระหวางโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย และ 
Hunan Institute of Science and Technology 
ดานการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร 

6.  มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

โครงการเรียนภาษาจีน ณ 
มหาวิทยาลยัฉางโจว 

เปนแหลงเรียนรูภาษา และวัฒนธรรมจีน ใหแก
นักเรียนแผนการเรียนศิลป – ภาษาจีน เปนเวลา 1 
ภาคเรียน 

7.  China National Office for 
Teaching Chinese as a 
Foreign Language (NOCFL) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

การแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และความ
รวมมือดานวิชาการอ่ืนๆ 

เปนสถาบันท่ีจัดสงครูผู สอนวิชาภาษาจีน มา
ปฏิ บัติการสอน ในโรงเรียนมงฟอรต วิทยาลัย 
จํานวน 2 คน ในปการศึกษา 2559 

8.  Chengdu Huaxi High School 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

Students Exchange Program เปนสถาบันท่ีเขามาทํา MOU โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน 

9.  โรง เรียนประ เทศฝรั่ ง เศส  4 
โรงเรียน ไดแก  

การทํา MOU รวมกับ 
 

เปนแหลงเรียนรูภาษาฝรัง่เศสใหแกนักเรียนแผนการ
เรียนศิลป - ภาษาฝรั่งเศส 
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ลําดับท่ี ชื่อสถานท่ีเรียนรู โครงการ ใชเรียนรู 
1. La Cle des Champs 
2. C.I.E.L 
3. St. Gabriel de Pont 
l’Abbe 
4. Charles de Foucauld 

10.  Scots College ประเทศ
นิวซีแลนด 

1. Education Co-operation 
2. Student Exchange 

เปนสถาบันท่ีเขามาทํา MOU โดยมีวัตถุประสงค
ด าน ค วาม ร วม มื อ ด าน ก ารศึ ก ษ า  แ ล ะก าร
แลกเปลี่ยนนักเรียน 
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1.2 ขอมูลนกัเรียน 
 1.2.1 จํานวนหองเรียนจําแนกตามหลักสูตร 

ระดับชั้น 
จํานวนหองเรียน (หอง) 

แผนการเรียน
ปกติ 

แผนการเรียน 
EP 

รวม 

มัธยมตน (ม.1-3) 24 6 30 
มัธยมปลาย (ม. 4-6) 34 6 40 

รวม 58 12 70 
ที่มา : งานทะเบียนหนังเรียน ฝายวิชาการ  

 
 
 

จํานวนผูเรียนจําแนกตามหลักสตูรและเพศ 

หลักสูตรโครงการ/
ระดับชั้น 

จํานวนผูเรียน (คน) 
แผนการเรียนปกติ แผนการเรียน EP รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

มัธยมตน (ม.1-3) 820 425 54 49 874 474 1,348 

มัธยมปลาย (ม. 4-6) 971 616 72 55 1,043 671 1,714 
อ่ืน ๆ  - - - - - - - 

รวม 1,791 1,041 126 104 1,917 1,145 3,062 
ขอมูล ณ วันที ่7 มีนาคม 2560 

 
1.2.2 การชั่งน้ําหนัก-วัดสวนสูง การตรวจวัดสายตาและการตรวจสขุภาพฟนของนักเรียน 

  1.2.2.1 จํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข 
  ตารางภาวะการเจริญเติบโตหาคาตามนํ้าหนักตามเกณฑสวนสูงน้ัน ไดใชโปรแกรมการคํานวณโภขนาการอายุ 1 วัน -
19 ป มาตรฐานไทย กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันการวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 

นํ้าหนัก+สวนสูงของนักเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 โดยคิดจากจํานวนนักเรียน 3,081 คน 
ตารางภาวะการเจริญเติบโต หาคาตามน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 

น้ําหนักตามเกณฑ
สวนสูง 

ม.1 รอย
ละ 

ม. 2 รอย
ละ 

ม.3 รอย
ละ 

ม.4 รอย
ละ 

ม.5 รอย
ละ 

ม.6 รอย
ละ 

รวม 

อวน 61 13.86 51 11.06 59 12.91 72 12.31 60 15.03 55 9.82 358 
เริ่มอวน 40 9.09 30 6.51 33 7.22 50 8.55 31 5.21 43 7.68 227 

ทวม 25 5.68 31 6.72 20 4.38 39 6.67 30 6.75 30 5.36 175 
สมสวน 262 59.55 293 63.56 278 60.83 391 66.84 428 68.40 406 72.50 2058 

คอนขางผอม 28 6.36 34 7.38 30 6.56 23 3.93 21 4.29 14 2.50 150 
ผอม 24 5.45 22 4.77 37 8.10 10 1.71 8 0.31 12 2.14 113 
รวม 440 100 461 100 457 100 585 100 578 100 560 100 3,081 

ที่มา : งานทะเบียนหนังเรียน ฝายวิชาการ  

 

น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง อวน เร่ิมอวน ทวม สมสวน คอนขางผอม ผอม 

ภาคเรยีนท่ื  1 11.72 7.40 5.67 66.22 5.06 3.93 
ที่มา : งานทะเบียนหนังเรียน ฝายวิชาการ  
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    1.2.2.2 น้ําหนัก-สวนสูงของนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โดยคิดจากจํานวนนกัเรียน 3,057 คน 

ตารางภาวะการเจริญเติบโต หาคาตามน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 
น้ําหนักตาม
เกณฑสวนสูง 

ม.1 รอย
ละ 

ม. 2 รอย
ละ 

ม.3 รอย
ละ 

ม.4 รอย
ละ 

ม.5 รอย
ละ 

ม.6 รอย
ละ 

รวม 

อวน 32 7.31 20 4.37 22 4.82 33 5.65 33 5.74 27 4.84 167 
เริ่มอวน 16 3.65 21 4.59 24 5.26 21 3.60 34 5.91 21 3.76 137 

ทวม 21 4.79 37 8.08 29 6.36 39 6.68 31 5.39 48 8.60 205 
สมสวน 341 77.85 354 77.29 358 78.51 480 82.19 456 79.30 446 79.93 2,435 

คอนขางผอม 18 4.11 17 3.71 14 3.07 8 1.37 9 1.57 8 1.43 74 
ผอม 10 2.28 9 1.97 9 1.97 3 0.51 3 0.52 5 0.90 39 
รวม 438 100 458 100 456 100 584 100 566 100 555 100 3,057 

 

น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง อวน เร่ิมอวน ทวม สมสวน คอนขางผอม ผอม 

ภาคเรยีนท่ื  2 5.45 4.46 6.65 79.19 2.54 1.36 
ที่มา : งานทะเบียนหนังเรียน ฝายวิชาการ  

 
 

 
 
 
 
 



      

สารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2559  ~ 27 ~ 
 

  1.2.2.3 การตรวจวัดสายตาของนักเรียน 
การตรวจวัดสายตานักเรียนท่ีอานคาผิดปกติ 

ชั้น ตาขางซาย ตาขางขวา รวม รอยละ 
ม.1 18 17 35 7.95 
ม.2 23 26 49 10.63 
ม.3 32 34 66 14.44 
ม.4 21 28 49 8.38 
ม.5 10 16 26 4.50 
ม.6 43 45 88 15.71 
รวม 147 166 313 10.16 

ที่มา : งานทะเบียนหนังเรียน ฝายวิชาการ  
 

 
จากกราฟการตรวจวัดสายตาของนักเรียนท่ีอานคาผิดปกติ พบวา จาํนวนนักเรียนท่ี อานคาผิดปกติ มีจํานวนท้ังสิ้น 

313 คน คิดเปนรอยละ 10.16 จากจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 3,081 ดังน้ัน จํานวนนักเรียนท่ีอานคาปกตมิี 2,768 คน คิดเปนรอยละ 89.84 
 

  1.2.2.4 การตรวจสุขภาพฟนของนักเรียน 
 
 ชั้น 

สุขภาพฟนปกติ มีปญหาสุขภาพฟน 
จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

ม.1 440 98.63 6 1.36 
ม.2 461 97.40 12 2.60 
ม.3 457 100 - - 
ม.4 585 96.58 20 3.42 
ม.5 578 97.40 15 2.60 
ม.6 560 100 - - 
รวม 3,028 98.28 53 1.72 

ที่มา : งานสงเสริมสุขภาพครูและนักเรียน ฝายกิจการนักเรียน ฝายกจิการนักเรียน 

 

 
จากกราฟการตรวจสุขภาพฟนของนักเรียนพบวา จํานวนนักเรียนท่ีมีปญหาสุขภาพฟนท้ังสิ้นจํานวน 53 คน คิดเปน

รอยละ 1.72 จากจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 3,081 ดังน้ัน จํานวนนักเรียนท่ีมีสุขภาพฟนปกติ มี 3,028 คน คิดเปนรอยละ 98.28 
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1.2.2.5 จํานวนผูเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ 
ลักษณะพิเศษของผูเรียน จํานวนผูเรียน (คน) 

ม.ตน ม.ปลาย รวม รอยละ 
1.  ผูเรียนปญญาเลิศ     
    1.1  คณติศาสตร 153 41 194 6.33 
    1.2  วิทยาศาสตร (เคมี ชีววิทยา ฟสิกส) 153 101 254 8.29 
    1.3  ภาษาอังกฤษ  51 51 1.66 
    1.4  ภาษาไทย  37 37 1.20 
2. ผูเรียนลาออกกลางคัน  1 1 0.03 

 จํานวนนกัเรียน 3,062 ขอมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 
 

1.2.3 จํานวนนักเรียนแทรกชั้น ลาพักการเรียนและลาออกระหวางปการศึกษา  
 

ระดับช้ัน 
แทรกช้ัน (ภาคเรยีนที2่) ลาพักการเรยีน ลาออกระหวางป 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ม.1 - - 0 1 - 1 1 - 1 

ม.2 - - 0 - - 0 - 1 1 

ม.3 - - 0 - - 0 - - 0 

ม.4 - - 0 5 4 9 2 - 2 

ม.5 - - 0 6 9 15 - 1 1 

ม.6 - - 0 3 3 6 - - 0 

ยอดรวม 0 0 0 15 16 31 3 2 5 

 
1.2.4 จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสตูร 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน (คน) 

คิดเปนรอยละ 
รับเขา จบหลักสูตร 

ม. 3 486 486 100 
ม. 6 585 581 99.31 

         ขอมูลรออนุมัติ ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
 
1.2.5 ตารางเปรียบเทียบจํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2557 – 2559 

ระดับชั้น ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ม. 1 (ไทย) 308 97 405 252 166 418 255 149 404 
ม. 1 (EP) 15 12 27 21 17 38 15 16 31 
ม. 2 (ไทย) 327 102 429 313 102 415 251 168 419 
ม. 2 (EP) 23 26 49 17 12 29 21 17 38 
ม. 3 (ไทย) 299 81 380 322 109 431 314 108 422 
ม. 3 (EP) 32 19 51 27 28 55 18 16 34 
ยอดรวมชวงชั้นท่ี 3 1,004 337 1,341 952 434 1,386 874 474 1,348 
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ระดับชั้น ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ม. 4 (ไทย) 341 183 524 307 234 541 24 23 47 
ม. 4 (EP) 20 23 43 28 22 50 341 195 536 
ม. 5 (ไทย) 359 185 544 334 179 513 17 22 39 
ม. 5 (EP) 25 18 43 18 18 36 296 228 534 
ม. 6 (ไทย) 414 188 602 359 185 544 21 20 41 
ม. 6 (EP) 19 17 36 23 18 41 334 183 517 
ยอดรวมชวงชั้นท่ี 4 1,178 614 1,792 1,069 656 1,725 1,043 671 1,714 
ยอดรวมท้ังสิ้น 2,182 951 3,133 2,021 1,090 3,111 1,917 1,145 3,062 

 
 

1.2.6 สถิติการมาเรียนของนักเรียน จําแนกเปนระดับชั้น 
1.2.6.1 สถิติการมาเรียนของนักเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559  จําแนกเปนระดับชั้น 

 

 
 

 
 

สรุป ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 มีสถิติการขาด ลา มาสายของนักเรียน ดังนี้ 
นักเรียนท่ีมีสถิติการมาสายนอยท่ีสุด เรียงจากนอยไปหามาก คือ ระดับช้ัน ม.1, ม.2 และม.3 ตามลําดับ 
นักเรียนท่ีมีสถิติการมาสายมากท่ีสุด เรียงจากนอยไปหามาก คือ ระดับช้ัน ม.6, ม.5 และม.4 ตามลําดับ 
นักเรียนท่ีมีสถิติการขาดเรียนนอยท่ีสุด เรียงจากนอยไปหามาก คือ ระดับช้ัน ม.2, ม.1 และม.3 ตามลําดับ 
นักเรียนท่ีมีสถิติการขาดเรียนมากท่ีสุด เรียงจากนอยไปหามาก คือ ระดับช้ัน ม.6, ม.5 และม.4 ตามลําดับ 
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1.2.6.2 สถิติการมาเรียนของนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559  จําแนกเปนระดับชั้น 
 

 
 

 
 

สรุป ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 มีสถิติการขาด ลา มาสายของนักเรียน ดังนี้ 
นักเรียนท่ีมีสถิติการมาสายนอยท่ีสุด เรียงจากนอยไปหามาก คือ ระดับช้ัน ม.1, ม.2 และม.3 ตามลําดับ 
นักเรียนท่ีมีสถิติการมาสายมากท่ีสุด เรียงจากนอยไปหามาก คือ ระดับช้ัน ม.5, ม.6 และม.4 ตามลําดับ 
นักเรียนท่ีมีสถิติการขาดเรียนนอยท่ีสุด เรียงจากนอยไปหามาก คือ ระดับช้ัน ม.2, ม.1 และม.3 ตามลําดับ 
นักเรียนท่ีมีสถิติการขาดเรียนมากท่ีสุด เรียงจากนอยไปหามาก คือ ระดับช้ัน ม.6, ม.5 และม.4 ตามลําดับ 
 

1.3 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามกลุม เพศ และระดับการศึกษา 
1.3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   มีจํานวนท้ังสิ้น 53 คน  จําแนกดังนี้.- 

ระดับชั้น 
สถานภาพการทํางาน ระดับการศึกษา 

ครูบรรจุ ครูอัตราจาง ตํ่ากวา ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม. 1 8 9  0  0  0  0 6 6 2 3  0  0 
ม. 2 8 11  0  0  0  0 4 9 4 2  0  0 
ม. 3 7 11  0  0  0  0 5 7 2 4  0  0 

ยอดรวม 
22 31 0 0 0 0 14 22 8 9 0 0 

53 53 
ท่ีมา : งานบุคคล ฝายธุรการ-การเงิน  
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1.3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีจํานวนท้ังสิ้น 71 คน  จําแนกดังนี้.- 

ระดับชั้น 
สถานภาพการทํางาน ระดับการศึกษา 

ครูบรรจุ ครูอัตราจาง ตํ่ากวา ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม. 1 13 11  0  0  0  0 9 4 4 7  0  0 
ม. 2 7 15  0 1  0  0 6 9 1 7  0  0 
ม. 3 9 15  0  0  0  0 5 7 4 8  0  0 

ยอดรวม 
29 41 0 1 0 0 20 20 9 22 0 0 

71 71 
    หมายเหตุ : อัตราจาง ไดแก 1. ครูแสงสิริอรณ  พุทธรัตนฉายแสง ครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา      ท่ีมา : งานบุคคล ฝายธุรการ-การเงิน  

 

 
1.3.3 ครูตางประเทศ  มีจํานวนท้ังสิ้น 35 คน  จําแนกดังนี้.- 

ระดับชั้น 

สถานภาพการทํางาน ระดับการศึกษา 

ครูบรรจุ ครูอัตราจาง ตํ่ากวา ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม. 1 2 5 0   0  0  0 2 5  0  0  0  0 
ม. 2 6 2  0  0  0  0 6 2  0  0  0  0 
ม. 3 3 3  0  0  0  0 3 3  0  0  0  0 
ม. 4 8 4  0  0  0  0 8 4  0  0  0  0 
ม. 5 5 2  0  0  0  0 5 2  0  0  0  0 
ม. 6 0 0  0  0  0  0 0 0  0  0  0  0 

ยอดรวม 
24 16 0 0 0 0 24 16 0 0 0 0 

40 40 
ท่ีมา : งานบุคคล ฝายธุรการ-การเงิน  

1.3.4 จํานวนบุคลากรทางการศึกษา 

รายการ 
สถานภาพการทํางาน ระดับการศึกษา 

ครูบรรจุ ครูอัตราจาง ตํ่ากวา ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

 ครูชาวไทย 37 50 1 1 3 0 22 33 12 16 0 1 
 ครูชาวตางประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ยอดรวม 
37 50 1 1 3 0 22 33 12 16 0 1 

87 87 
ท่ีมา : งานบุคคล ฝายธุรการ-การเงิน  

หมายเหตุ :  1. อัตราจาง ไดแก 1.ม.ชนะ  2.ครูภัสรา      
2. ครูพิเศษ (ไมนับรวมในยอดน้ี) ม.พิพัฒน  พัฒนจินดาพงศ  

     3. ครูวุฒิต่ํากวา ป.ตรี ไดแก 1.ม.ชนะ  2.ม.สุรชัย  3.ม.สุพจน   
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1.3.5 สรุปจํานวนครูท้ังโรงเรียน มีจํานวน  259 คน  จําแนกดังน้ี.- 

รายการ 

สถานภาพการทํางาน ระดับการศึกษา 

ครูบรรจุ ครู 

รวม 

ตํ่ากวา ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ครู
ไทย 

ครูตาง อัตรา 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ประเทศ จาง 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 53 21 0 74 0 0 14 43 8 9 0 0 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 71 19 1 91 0 0 20 39 9 22 0 0 

 บุคลากรทางการศึกษา 85 0 2 87 3 0 22 33 12 16 0 1 

ยอดรวม 
209 40 3 252 3 0 56 115 29 47 0 1 

252 252 

ท่ีมา : งานบุคคล ฝายธุรการ-การเงิน ขอมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 
 
 
 

1.3.6 ครูประจําการท่ีสอนตรงวุฒิการศึกษา (ครูไทย) 
จํานวน 122  คนคิดเปนรอยละ  98.40 และมีครูประจําการท่ีสอนตรงประสบการณ/ความถนัดจํานวน  3  คน คิด

เปนรอยละ 2.40 ไดแก  1. มาสเตอรสุวรรณ  อินทรชิต  2. มาสเตอรกําจร  ยั่งยืน    3. ครูณภัทร   บัณฑิตคณุานนท   
 
1.5.2.7 การมาปฏิบัติหนาท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เดือน ขาด/ลา มาปฏิบัติงาน จํานวนครูท้ังหมด 
   พ.ค. 2559 104 153 257 
 มิ.ย. 2559 131 128 259 
 ก.ค. 2560 83 177 260 
 ส.ค. 2559 136.5 122.5 259 
 ก.ย. 2559 161.5 97.5 259 
 ต.ค. 2559 153 109 262 
 พ.ย.2559 119 142 261 
 ธ.ค. 2559 117.5 141.5 259 

ท่ีมา : งานบุคคล ฝายธุรการ-การเงิน  

 
1.4  เกียรติยศและผลงานท่ีไดรับรางวัล ปการศึกษา 2559 

1.4.1 ผลงานท่ีไดรับรางวัลของสถานศึกษา /ผูบริหาร /ครู /บุคลากรทางการศึกษา 

รายช่ือ ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
1. มาสเตอรจรีพงษ  วิชัยหาญ ครูดีเดนเน่ืองในวันครูเอกชน  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม 
2. ครูศิริพร พรพิพัฒนไพบูลย รางวัลเข็มทองคําเชิดชูเกียรติครูนานป 

โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม 
สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม 

3. มาสเตอรอํานวย  นนทศร ี รางวัลผูอุทิศตนบําเพ็ญประโยชนตอ
พระพุทธศาสนา 

นายปวิณ  ชํานิประศาสน   
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 

4. มาสเตอรธัชธารนิ หมวกทอง รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย โดยรัฐสภา
สํานักนายกรัฐมนตร ี

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมเขต 1 

ครูผูสงเสริมกิจกรรมนักเรียนอยางดียิ่ง  
ขอมูล ณ วันที ่17 กุมภาพันธ 2560 
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1.4.2 ผลงานท่ีไดรับรางวัลของนักเรียน ระดับประเทศขึ้นไป 

ท่ี ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบให วัน เดือน ป 
1.  นายนภัสกร คําพุก ไดรับรางวัลเหรียญเงิน สอวน . (มู ล นิ ธิส งเสริม โอลิมป ก

วิช าก ารแล ะ พั ฒ น าม าต รฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยา
นิวัฒนา) 

ระหวางวันท่ี 5-9 เมษายน 
2559                

2.  นางสาวจิตติวิมล กุมศัสตรา ไ ด รั บ ร า ง วั ล เห รี ย ญ
ทองแดง 

สอวน . (มู ล นิ ธิส งเสริม โอลิมป ก
วิช าก ารแล ะ พั ฒ น าม าต รฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยา
นิวัฒนา) 

ระหวางวันท่ี 5-9 เมษายน 
2559                

3.  เด็กชายชาญจิตต กนกศักดิ์
สกุลเด็กชายชัชชน อภินันท
สิทธ์ิ 
เด็กชายรัฐรินทร อนันตชัย 
นายปราศรัย อุณจักร 

รางวัลชนะเลิศประเภททีม ส ม า ค ม ศิ ษ ย เก า วิ ท ย า ลั ย  ณ 
สนามอัลไพนกลอรีสอรท จังหวัด
เชียงใหม 

วันท่ี 29 พฤษภาคม 2559 

4.  นายพงศธร โชติพงศกุล รางวัล เหรียญ ทองแดง
ระดับประเทศ 

มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา
ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนาง
เธอเจาฟากัลยานิวัฒนา (สอวน.) 

วั น ท่ี  6 -1 0  มิ ถุ น า ย น 
2559                

5.  นายศศิน มะเทวิน ร า ง วั ล เ ห รี ย ญ เ งิ น
ระดับประเทศ 

มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา
ใน         พระอุปถัมภสมเด็จพระ
เจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา 
(สอวน.) 

วันท่ี 2-6 มิถุนายน 2559                

6.  เด็กชายธนัชกิต   เครือเงิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2  เ ห รี ย ญ ท อ ง แ ด ง
แบดมินตันประเภทชาย
เดี่ยวรุนอายุ 12 ป   

แข งขัน กีฬ าและกรีฑ าระหว าง
โรงเรียน จังหวัดเชียงใหม 

วันท่ี 7-8 ตุลาคม 2559 

7.  เด็กหญิงณัฐณิชา พัชรประกิ
ติ    

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2  เ ห รี ย ญ ท อ ง แ ด ง 
แบดมินตันประเภทหญิง
เดี่ยวรุนอายุ 16 ป   
 

แข งขัน กีฬ าและกรีฑ าระหว าง
โรงเรียน จังหวัดเชียงใหม 

วันท่ี 7-8 ตุลาคม 2559 

8.  เด็กหญิ งกมลลักษณ    เท
พวงค    

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2  เ ห รี ย ญ ท อ ง แ ด ง 
แบดมินตันประเภทหญิง
เดี่ยวรุนอายุ 16 ป 

แข งขัน กีฬ าและกรีฑ าระหว าง
โรงเรียน จังหวัดเชียงใหม 

วันท่ี 7-8 ตุลาคม 2559 

9.  เด็กหญิงณัฐณิชา   พัชรประ
กิติ เด็กหญิงกมลลักษณ   เท
พวงค    

รางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทอง แบดมินตันประเภท
หญิงคูรุนอายุ 16 ป   

แข งขัน กีฬ าและกรีฑ าระหว าง
โรงเรียน จังหวัดเชียงใหม 

วันท่ี 7-8 ตุลาคม 2559 

10.  นายนรุตมชัย   ชัยนลินพัฒน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ แข งขัน กีฬ าและกรีฑ าระหว าง วันท่ี 7-8 ตุลาคม 2559 



      

สารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2559  ~ 34 ~ 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบให วัน เดือน ป 
และนายถวิช   สาระจันทร 2    เห รี ย ญ ท อ งแ ด ง 

แบดมินตันประเภทชายคู 
รุนอายุ 18 ป 

โรงเรียน จังหวัดเชียงใหม 

11.  นาย นัทธวัฒ น    เนตรผง 
และ   นายไชยภัทร   พงษ
ประยูร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2  เ ห รี ย ญ ท อ ง แ ด ง 
แบดมินตันประเภทชายคู 
รุนอายุ 18 ป 

แข งขัน กีฬ าและกรีฑ าระหว าง
โรงเรียน จังหวัดเชียงใหม 

วันท่ี 7-8 ตุลาคม 2559 

12.  นายนรุตมชัย   ชัยนลินพัฒน รางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทอง แบดมินตัน ประเภท
ทีมชาย และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญ
เงิน แบดมินตันประเภท
ชายคู   

แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติรอบ
คัดเลือกภาค 5 ครั้งท่ี 33 “กวาน
พะเยาเกมส” 

วั น ท่ี  2 1 -2 2  ตุ ล า ค ม 
2559 

13.  นายธนาธิป  ไทยกรณ   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2  เหรียญทอง ว่ิง 800 
เมตร 

การแขงขันชิงแชมปแหงประเทศ
ไทยและนานาชาติ ครั้งท่ี 62 การ
แขงขันกรีฑารุนอายุ 15 ปชาย  

วั น ท่ี  4 -7  ก ร ก ฎ า ค ม 
2559 

14.  นายธนาธิป  ไทยกรณ   รางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทอง ว่ิง  1,500 เมตร 

การแขงขันชิงแชมปแหงประเทศ
ไทยและนานาชาติ ครั้งท่ี 62 การ
แขงขันกรีฑารุนอายุ 15 ปชาย  

วันท่ี 4-7 กรกฎาคม 
2559 

15.  นายยศภัทร  จรปญญานนท รางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทอง ว่ิง  100  เมตร 

การแขงขันชิงแชมปแหงประเทศ
ไทยและนานาชาติ ครั้งท่ี 62 การ
แขงขันกรีฑารุนอายุ 15 ปชาย  

วันท่ี 4-7 กรกฎาคม 
2559 

16.  นายยศภัทร  จรปญญานนท รางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ท อ ง  ว่ิ ง   2 00   เม ต ร
  

การแขงขันชิงแชมปแหงประเทศ
ไทยและนานาชาติ ครั้งท่ี 62 การ
แขงขันกรีฑารุนอายุ 15 ปชาย  

วันท่ี 4-7 กรกฎาคม 
2559 

17.  นายยศภัทร  จรปญญานนท รางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทอง  ว่ิง  100  เมตร 

การแขงขันชิงแชมปแหงประเทศ
ไทยและการแขงขันกรีฑานักเรียน
นักศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย 
 

วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 
2559 

18.  นายกอบุญ   พินิจพรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2  เ ห รี ย ญ ท อ ง แ ด ง         
ว่ิง  100  เมตร 

การแขงขันชิงแชมปแหงประเทศ
ไทยและการแขงขันกรีฑานักเรียน
นักศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย 

วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 
2559 

19.  นายกอบุญ พินิจพรรณ  
นายยศภัทร จรปญญานนท  
นายอจลวิชญ   หมอศาสตร 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทอง 

การแขงขันชิงแชมปแหงประเทศ
ไทยและการแขงขันกรีฑานักเรียน
นักศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย 

วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 
2559 

20.  นายยศภัทร จรปญญานนท  
นายอจลวิชญ  หมอศาสตร  
นายธนาธิป  ไทยกรณ   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1    เหรียญเงิน ว่ิงผลัด 4 
x 400  เมตร     

การแขงขันชิงแชมปแหงประเทศ
ไทยและการแขงขันกรีฑานักเรียน
นักศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย 

วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 
2559 

21.  นายสิรภพ  สิงหทองวรรณ  
นายภราดร  ทองประดิษฐ 
นายกอบุญ  พินิจพรรณ  
นายยศภัทร  จรปญญานนท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 เหรียญเงิน ว่ิงผลัด 4 x 
100  เมตร     

การแขงขันชิงแชมปแหงประเทศ
ไทยและการแขงขันกรีฑานักเรียน
นักศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย 

วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 
2559 

22.  เด็กหญิ งอาทิตยา บุญตัน 
เด็กชายภัคพล สินสุรินทร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 เหรียญเงิน 

การแขงขันการตอบปญหาภาษาไทย 
ระดับภาคเหนือ (งาน 7 ทศวรรษ

วันท่ี 18 สิงหาคม 2559 



      

สารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2559  ~ 35 ~ 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบให วัน เดือน ป 
กษัตราทรงครองไทย 
เทิดไทปนราชัน)  

23.  เด็ กหญิ งพริม า  เส ริมศิ ริ
ม งคล  เด็ กหญิ ง พิ ริย าก ร   
เวศกาวี 

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันโครงการตอบปญหา
วิชาการทีชช่ิงทอยส ครั้งท่ี 2 

วั น ท่ี  11-15  ตุ ล า ค ม  
2559         

24.  เด็กหญิ งณิ ชา   พูลโภคะ
เด็กหญิงวิมลศิริ   ขวัญยืน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1   

การแขงขันโครงการตอบปญหา
วิชาการทีชช่ิงทอยส ครั้งท่ี 2 

วั น ท่ี  11-15  ตุ ล า ค ม  
2559         

25.  เด็กหญิงพิมพนิภา   คําซาว  
เด็กหญิงปยดา   ปาลี 

รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับ
ท่ี 4    

การแขงขันโครงการตอบปญหา
วิชาการทีชช่ิงทอยส ครั้งท่ี 2 

วั น ท่ี  11-15  ตุ ล า ค ม  
2559         

26.  เด็กหญิงพลอยนารา  ยอดรัก 
เด็กหญิงปานฟา   ศิริจันทร 

รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับ
ท่ี 4   

การแขงขันโครงการตอบปญหา
วิชาการทีชช่ิงทอยส ครั้งท่ี 2 

วั น ท่ี  11-15  ตุ ล า ค ม  
2559         

27.  เด็กหญิ งนฤภร   พิ ชัยวัฒ
นกุล เด็กหญิงสุปรียา  ไชย
วงศสาย 

รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับ
ท่ี 5    

การแขงขันโครงการตอบปญหา
วิชาการทีชช่ิงทอยส ครั้งท่ี 2 

วั น ท่ี  11-15  ตุ ล า ค ม  
2559         

28.  เด็กหญิ งนภัสสร   กันเงิน 
เด็กหญิงกฤตพร   เล็กมณ ี

รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับ
ท่ี 5    

การแขงขันโครงการตอบปญหา
วิชาการทีชช่ิงทอยส ครั้งท่ี 2 

วั น ท่ี  11-15  ตุ ล า ค ม  
2559         

29.  เด็กหญิงชญานิศ   ตะวิชัย 
เด็กหญิงชนัญชิดา  เกษตร
ทัต 

รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับ
ท่ี 5   

การแขงขันโครงการตอบปญหา
วิชาการทีชช่ิงทอยส ครั้งท่ี 2 

วั น ท่ี  11-15  ตุ ล า ค ม  
2559         

30.  เด็กหญิงพรหมพลอย   ศรี
ส วัส ดิ์  เด็ กห ญิ งณั ฐ นั น ท   
สมาธิ 

รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับ
ท่ี 9   

การแขงขันโครงการตอบปญหา
วิชาการทีชช่ิงทอยส ครั้งท่ี 2 

วั น ท่ี  11-15  ตุ ล า ค ม  
2559         

31.  เด็กหญิงศุภางค   สายคําวงศ 
เด็กหญิงธนัชพร   วิระราช 

รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับ
ท่ี 10   

การแขงขันโครงการตอบปญหา
วิชาการทีชช่ิงทอยส ครั้งท่ี 2 

วั น ท่ี  11-15  ตุ ล า ค ม  
2559         

32.  เด็กหญิงชมตะวัน   ชมบุญ  
เด็กหญิงรมยนลิน   ไชยภา
รมณ 

รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับ
ท่ี 12   

การแขงขันโครงการตอบปญหา
วิชาการทีชช่ิงทอยส ครั้งท่ี 2 

วั น ท่ี  11-15  ตุ ล า ค ม  
2559         

33.  นายดนวัต   อุบลมณี  
นางสาวอลีณา   คิคุจิ 

รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับ
ท่ี 4   

การแขงขันโครงการตอบปญหา
วิชาการทีชช่ิงทอยส ครั้งท่ี 2 

วั น ท่ี  11-15  ตุ ล า ค ม  
2559         

34.  นางสาวบุ รพร  ออน ไทย 
นางสาวธันยพร   จันทรภัทร 

รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับ
ท่ี  12   

การแขงขันโครงการตอบปญหา
วิชาการทีชช่ิงทอยส ครั้งท่ี 2 

วั น ท่ี  11-15  ตุ ล า ค ม  
2559         

35.  นายวรัชญ  ดวงจิต  
นายรพินทร  อัจฉริยาภรณ              

รางวัลไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง  รองชนะเลิศ
อั น ดั บ  1 ก า ร เ ขี ย น
โ ป ร แ ก ร ม ด ว ย
ภาษาคอมพิวเตอร ม. 4-
ม.6 

การแข งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ครั้งท่ี 66 ประจําปการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดโดย
สํ า นั ก งาน เข ต พ้ื น ท่ี ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 34 

วันท่ี 8-9 ตุลาคม 2559 

36.  เด็กชายธนภัทร  สมีาขจร  
เด็กชายปวเรศ ดิลกวุฒิสิทธ์ิ     

รางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 2การ
สราง Webpage ประเภท 
Text Editor ม.1-ม.3 

การแข งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ครั้งท่ี 66 ประจําปการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดโดย
สํ า นั ก งาน เข ต พ้ื น ท่ี ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 34 

วันท่ี 8-9 ตุลาคม 2559 



      

สารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2559  ~ 36 ~ 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบให วัน เดือน ป 
37.  เด็กชายภูบดี  กิตติวรรณ  

เด็กชายปวริศ  ดิลกวุฒิสิทธ์ิ       
รางวัลระดับเหรียญทอง
ก า ร ส ร า ง  Webpage 
ประเภท Web Editor ม.
1-ม.3 

การแข งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ครั้งท่ี 66 ประจําปการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดโดย
สํ า นั ก งาน เข ต พ้ื น ท่ี ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 34 

วันท่ี 8-9 ตุลาคม 2559 

38.  เด็กชายกรวิชญ  หอมคลาย 
เด็กชายเดชาวัต      เรือง
สังข 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
เงินการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใชด วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ม.1-ม.3 

การแข งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ครั้งท่ี 66 ประจําปการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดโดย
สํ า นั ก งาน เข ต พ้ื น ท่ี ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 34 

วันท่ี 8-9 ตุลาคม 2559 

39.  เด็กชายชาญคณิต  แกววงศ 
เด็กชายนันทนสิน ชายมินทร 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแด งการส ร าง เกม
ส ร า ง ส ร ร ค จ า ก
คอมพิวเตอร ม.1-ม.3   

การแข งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ครั้งท่ี 66 ประจําปการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดโดย
สํ า นั ก งาน เข ต พ้ื น ท่ี ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 34 

วันท่ี 8-9 ตุลาคม 2559 

40.  นางสาวบุษยานี   สมทัศน   
นางสาวสุชานาฏ  ภูประเสริฐ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ 1การ
แ ข ง ขั น ก า ร อ อ ก แ บ บ
สิ่ ง ข อ ง เค รื่ อ ง ใช ด ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ม.
4 -ม.6   

การแข งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ครั้งท่ี 66 ประจําปการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดโดย
สํ า นั ก งาน เข ต พ้ื น ท่ี ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 34 

วันท่ี 8-9 ตุลาคม 2559 

41.  เด็กชายธนภัทร  สีมาขจร   
เด็กชายปวเรศ ดิลกวุฒิสิทธ์ิ 

รางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 2การ
สราง Webpage ประเภท 
Text Editor ม.1 - ม.3 

การแข งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ครั้งท่ี 66 ประจําปการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดโดย
สํ า นั ก งาน เข ต พ้ื น ท่ี ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 34 

วันท่ี 8-9 ตุลาคม 2559 

42.  เด็กชายภูบดี  กิตติวรรณ  
เด็กชายปวริศ  ดิลกวุฒิสิทธ์ิ      

รางวัลระดับเหรียญทอง
ก า ร ส ร า ง  Webpage 
ประเภท Web Editor ม.
1-ม.3 

การแข งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ครั้งท่ี 66 ประจําปการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดโดย
สํ า นั ก งาน เข ต พ้ื น ท่ี ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 34 

วันท่ี 8-9 ตุลาคม 2559 

43.  นายกิตตินันต   กันทะส ี 
นายณฐัชนน  พงษธา   

รางวัลระดับเหรียญเงิน
การแข ง ขั น ก ารตั ด ต อ
ภาพยนตร ม.4-ม.6 

การแข งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ครั้งท่ี 66 ประจําปการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดโดย
สํ า นั ก งาน เข ต พ้ื น ท่ี ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 34 

วันท่ี 8-9 ตุลาคม 2559 

44.  นายวรัชญ  ดวงจิต  
นายรพินทร  อัจฉริยาภรณ              

รางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ 1การ

การแข งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วันท่ี 8-9 ตุลาคม 2559 
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ท่ี ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบให วัน เดือน ป 
เ ขี ย น โป ร แ ก ร ม ด ว ย
ภาษาคอมพิวเตอร ม.4-ม.
6 

ครั้งท่ี 66 ประจําปการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดโดย
สํ า นั ก งาน เข ต พ้ื น ท่ี ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 34 

45.  เด็กหญิงจิณหจุฑา  สมทรัพย  
เด็กชายปนลักษณ  เสียงใส 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  
ก า ร แ ข ง ขั น ก า รส ร า ง
การตู นแอ นิ เม ช่ัน  (2D 
Animation) ม.1-ม.3 

การแข งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ครั้งท่ี 66 ประจําปการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดโดย
สํ า นั ก งาน เข ต พ้ื น ท่ี ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 34 

วันท่ี 8-9 ตุลาคม 2559 

46.  นางสาวบราลี  ณคราวระกุล 
นางสาวอภัสณา  อัศวรังสิต
แสง 
นายจิรัสย  ศรีวรกุล 
นายยุทธศักดิ์  กฤตโยภาส 
นายณัฐนนท  ปสสวาท 
นายศุภวิชญ  วงษสุชัย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1   ก าร แข ง ขั น โต ว า ที
ภาษาไทย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การ
แขงขันโตวาทีภาษาไทย ระดับช้ัน
มัธยมศึกษา เน่ืองในวันรพี 2559 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

วันท่ี 10 มกราคม 2560 

47.  ปญญดา วองวทัญู ม.5/2 
นพรัตน คํานุ ม.5/7 
วรัชญ ดวงจิต ม.5/4 
อัครกลม เลิศมโนกุลชัย ม.
3/5 
ศุภโชติ สุขสวัสดิ์ ม.3/7 
กมลวรรณ แสงคํา ม.6/3 
ชาญพิศุทธ์ิ ภัทราธน ม.6/3 
สิรภพ รุจิรวัฒน ม.6/1 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศการ
แขงขันประกวดภาพยนตรสั้น หัวขอ 
“โรงเรียนเอกชน เกง ดี มีความสุข“ 
เรื่อง มงฟอรต...บานท่ีรัก ในงาน
สัปดาหวันการศึกษาเอกชนแหงชาติ 
ประจําป 2560 ณ หอประชุมคุรุ
ส ภ า  ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร 
กรุงเทพมหานคร  

วันท่ี16 กุมภาพันธ พ.ศ.
2560 

48.  ปญญดา วองวทัญู ม.5/2 
นพรัตน คํานุ ม.5/7 
วรัชญ ดวงจิต ม.5/4 
กมลวรรณ แสงคํา ม.6/3 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ
ท่ี 1 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี1 ใน
โครงการฉลาดคิดผลิตขาวกับพา
นาโชนิค (Panasonic Kid Witness 
News 2 0 1 6 ) ไ ด เป น ตั ว แ ท น
ประเทศไทยในระดับมัธยมศึกษา 
เขาประกวดในระดับนานาชาต ิ

วันท่ี16 กุมภาพันธ พ.ศ.
2560 
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สารสนเทศดานท่ี 2 
สารสนเทศเก่ียวกับผูเรยีน 

 
2.1  ผลการเรียนเฉลี่ยของผูเรียน   

 2.1.1  ผลการเรียนเฉลี่ยรอยละของผูเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

ชั้น 
จํานวน
นักเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) จําแนกตามชวงคะแนน 

2.75 - 4.00 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 รวมปการศึกษา 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

ม.1 435 394 90.57 402 92.41 796 91.49 

ม.2 457 448 98.03 450 98.47 898 98.25 

ม.3 456 426 93.42 404 88.60 830 91.01 

ม.4 583 502 86.11 481 82.50 983 84.31 

ม.5 573 523 91.27 514 89.70 1037 90.49 

ม.6 558 506 90.68 430 77.06 936 83.87 
รวม
เฉลี่ย 

3062 2799 
91.41 

2681 
87.56 5480 89.48 

     ที่มา : งานวัดและประเมินผล ฝายวิชาการ 

 

 
 

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน ปการศึกษา 2559  ท่ีกําหนดไววาผูเรียนมากกวารอยละ 86  มีคุณภาพ
มาตรฐานของแตละระดับช้ัน ไมนอยกวา 2.75 พบวา ผลการเรียนเฉลี่ย  ปการศึกษา 2559  ผานเกณฑตามเปาหมายตัวช้ีวัด โดยมี
คาเฉลี่ยรอยละ 89.48 
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2.1.2  การเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต 2.75-4.00 ของผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2557-2559 
 

ชั้น 

ผลการเรียนนกัเรียนต้ังแต 2.75 - 4.00  

เฉลี่ย
รวม 

2557 (82%) 2558 (84%) 2559 (86%) 

ภาค 
เรียนท่ี 1 

ภาค
เรียนท่ี 2 

เฉลี่ย 
ภาค 

เรียนท่ี 1 
ภาค 

เรียนท่ี 2 
เฉลี่ย 

ภาค 
เรียนท่ี 1 

ภาค 
เรียนท่ี 2 

เฉลี่ย 

ม.1 80.00 93.52 86.76 89.25 92.32 90.79 90.57 92.41 91.49 85.21 

ม.2 76.83 92.68 84.76 95.05 98.87 96.96 98.03 98.47 98.25 88.55 

ม.3 81.65 91.65 86.65 84.36 89.92 87.14 93.42 88.60 91.01 87.85 

ม.4 75.00 86.42 80.71 83.59 87.48 85.53 86.11 82.50 84.31 81.82 

ม.5 76.92 84.67 80.80 88.16 86.16 87.16 91.27 89.70 90.49 84.61 

ม.6 86.36 82.29 84.33 82.56 86.15 84.36 90.68 77.06 83.87 83.80 

รวม
เฉลี่ย 

79.46 88.54 84.00 87.16 90.15 88.66 91.41 87.56 89.48 85.17 

ที่มา : งานวัดและประเมินผล ฝายวิชาการ 
 

 
 
จากกราฟเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 - 4.00 ตั้งแตปการศึกษา 2557 - 2558 พบวามีผลการพัฒนาอยางตอเน่ืองในทุก

ระดับช้ัน ยกเวนระดับช้ัน ม.4 และ ม.6  ท่ีมีเฉลี่ยผลการเรียนลดลงในปการศึกษา 2559  
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2.2  ผลการประเมินสมรรถนะของผูเรียน 
ตารางการประเมินสมรรถนะสําคญัของผูเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2559 

ขอที่ การประเมินดาน 
จํานวน
นักเรียน  

  

ผานเกณฑ  

เฉลี่ย 

ด ี
เฉลี่ย 

ดีเยี่ยม 
เฉลี่ย 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ   รอยละ รอยละ   

1 ความสามารถในการส่ือสาร 3062 0.00 0.00 0.00 0.26 0.10 0.18 99.74 99.90 99.82 

2 ความสามารถในการคิด 3062 0.00 0.00 0.00 2.42 0.95 1.68 97.58 99.05 98.32 

3 ความสามารถในการแกปญหา 3062 0.00 0.00 0.00 4.05 1.21 2.63 95.95 98.79 97.37 

4 
ความสามารถในการใชทักษะ
ชีวิต 

3062 0.00 0.00 0.00 0.36 0.23 0.29 99.64 99.77 99.71 

5 
ความสามารถในการใช
เทคโนโลย ี

3062 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.10 99.80 100.00 99.90 

รวม สรุปผลการประเมิน 3062 0.00 0.00 0.00 1.46 0.50 0.98 98.54 99.50 99.02 

ที่มา : งานวัดและประเมินผล ฝายวิชาการ 
 

 
 จากตารางและแผนภูมิขางตน จะเห็นไดวา ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6            ป
การศึกษา 2559 น้ันอยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 100 โดยจําแนกเปนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะอยูในระดับคุณภาพดี
เยี่ยม คิดเปนรอยละ 99.02 และนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะอยูในระดับคุณภาพดี คิดเปนรอยละ 0.98 
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2.3  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  

ขอที่ การประเมินดาน 
จํานวน
นักเรียน 

รอยละของผูเรียนจําแนกตามระดับคุณภาพ 

ผานเกณฑ 
เฉลี่ย 

ดี 
เฉลี่ย 

ดีเยี่ยม 
เฉลี่ย ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
1 การอาน 3,062 - - - 0.33 0.20 0.26 99.67 99.80 99.74 
2 การคิดวิเคราะห 3,062 - - - 1.37 1.08 1.22 98.63 98.92 98.78 
3 การเขียน 3,062 - - - 0.62 0.33 0.47 99.38 99.67 99.53 

รวม สรุปผลการประเมิน 3,062 - - - 0.77 0.53 0.65 99.23 99.47 99.35 
ที่มา : งานวัดและประเมินผล ฝายวิชาการ 

 

 
 

  จากตารางและแผนภูมิขางตน จะเห็นไดวา ผลการประเมินอานคิด วิเคราะหและเขียน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 
ปการศึกษา 2559 น้ัน อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 100 แบงจําแนกเปนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินในระดับดี ท่ีคาเฉลี่ย 0.65 และ
นักเรียนท่ีมีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม ท่ีคาเฉลี่ย 99.35  
 
2.4  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  

ขอ

ท่ี 
การประเมินดาน 

รอยละของผูเรยีนจําแนกตามระดับคุณภาพ 

ผานเกณฑ 

เฉลี่ย 

ด ี

เฉลี่ย 

ดเียีย่ม 

เฉลี่ย ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

1 รักชาต ิศาสน กษัตริย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 100.00 99.97 99.98 

2 ซื่อสัตยสุจริต 0.00 0.00 0.00 0.20 0.03 0.11 99.80 99.97 99.89 

3 มวีนิัย 0.00 0.00 0.00 1.44 1.50 1.47 98.56 98.50 98.53 

4 ใฝเรียนรู 0.00 0.00 0.00 1.60 1.76 1.68 98.40 98.24 98.32 

5 อยูอยางพอเพยีง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 100.00 99.97 99.98 

6 มุงมั่นในการทํางาน 0.00 0.00 0.00 1.27 1.24 1.26 98.73 98.76 98.74 

7 รักความเปนไทย 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 99.90 100.00 99.95 

8 มจีติสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 99.97 99.97 99.97 

9 มสีุขภาพและสุนทรีภาพที่ด ี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 

รวม สรุปผลการประเมิน 0.00 0.00 0.00 0.52 1 0.52 99.48 99.00 99.48 

ที่มา : งานวัดและประเมินผล ฝายวิชาการ 
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 จากตารางและแผนภูมิขางตน จะเห็นไดวา ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6      ป
การศึกษา 2559 น้ัน อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 100 โดยจําแนกเปนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะ อยูในระดับดีเยี่ยม ท่ี
คาเฉลี่ย 99.48 และอยูในระดับดี ท่ีคาเฉลี่ย 0.52 
 
2.5  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
 2.5.1  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3-6 ปการศึกษา 2558-
2559 

กลุมสาระการเรียนรู 
ระดับชั้น ม.3 

เพ่ิม/ลด 
ระดับชั้น ม.6 

เพ่ิม/ลด 
2558 2559 ผลตาง 2558 2559 ผลตาง 

ภาษาไทย 47.78 59.50 11.72 เพ่ิม 61.41 63.43 2.02 เพ่ิม 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 56.96 61.91 4.95 เพ่ิม 45.13 43.19 -1.94 ลด 

ภาษาอังกฤษ 54.55 59.15 4.60 เพ่ิม 42.56 50.11 7.55 เพ่ิม 
คณิตศาสตร 56.84 54.39 -2.45 ลด 43.26 42.50 -0.76 ลด 
วิทยาศาสตร 54.07 46.81 -7.26 ลด 42.39 42.99 0.60 เพ่ิม 

เฉลี่ยรวม 54.04 56.35 2.31 เพ่ิม 46.95 48.44 1.49 เพ่ิม 
ที่มา : งานวัดและประเมินผล ฝายวิชาการ 

 

 
 

จากตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับช้ัน ม.3 และ ม.6  โดยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน      มง
ฟอรตวิทยาลัยไดกําหนดใหผลคะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติ O-NET เพ่ิมข้ึน จากปการศึกษา 2558 ผลปรากฏวา ระดับช้ัน ม.3    มีผล
คะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติ O-NET เพ่ิมข้ึน 3 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษาฯ วิชาภาษาอังกฤษ และมีวิชาท่ีผลคะแนน
เฉลี่ยลดลง คือ วิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตร  สวนระดับช้ัน ม.6 มีผลการสอบระดับชาติ O-NET ท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน คือ 
วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษและวิชาวิทยาศาสตร สวนรายวิชาท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ วิชาสังคมศึกษาและวิชาคณิตศาสตร 
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2.6 การสอบวัดความรูทางวิชาการโรงเรียนในเครือมูลนิธิคระเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ปการศึกษา 2559 
2.6.1 สรุปผลการสอบวัดคณุภาพนักเรียน ปการศึกษา 2559 โรงเรยีนในเครือมลูนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  (FSG)  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 

วิชา 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

สรุปคะแนนสอบระดับโรงเรียน 

สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย SD 

คณิตศาสตร 448 40 40 4 19.69 6.72 

วิทยาศาสตร 448 60 42 9 23.63 6.78 

สังคมศึกษา 448 60 49 13 31.12 6.99 

ภาษาตางประเทศ 452 60 55 10 31.85 10.65 
ที่มา : งานวัดและประเมินผล ฝายวิชาการ 

 

 
 
2.6.2 สรุปผลการสอบวัดคณุภาพนักเรียน ปการศึกษา 2559 โรงเรยีนในเครือมลูนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  (FSG) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 
 

วิชา 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

ผานเกณฑรอยละ 50 สรุปคะแนนสอบระดับโรงเรียน 

ผาน ไมผาน สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย SD 

ภาษาอังกฤษ 547 50 392 155 50 8 30.95 9.99 

คณิตศาสตร 409 50 292 117 47 10 29.97 8.58 

สังคมศึกษา 550 60 86 464 45 6 21.22 7.32 

Biology 409 50 162 247 47 5 22.47 9.48 

Chemistry 412 50 167 245 45 3 22.68 8.08 

Physic 409 50 121 288 42 4 20.77 7.55 
ที่มา : งานวัดและประเมินผล ฝายวิชาการ 
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2.7 จํานวนผูเรียนเขารวมกจิกรรมพัฒนาผูเรียน จําแนกตามกลุมกิจกรรม 
 2.7.1 จํานวนผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน ระดับช้ัน ม.1-ม.3  แยกตามกลุมกิจกรรมของ
ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2559  

ท่ี ชื่อกลุมกจิกรรม 
ม.1 ม.2 ม.3 

จํานวน
เต็ม 

จํานวน รอยละ 
จํานวน

เต็ม 
จํานวน รอยละ 

จํานวน
เต็ม 

จํานวน รอยละ 

1. กิจกรรมสงเสริมวิชาการ 18 3 16.66 22 1 4.54 24 2 8.33 
2. กิจกรรมสงเสริมกีฬา 18 3 16.66 22 3 13.63 24 4 16.66 
3. กิจกรรมสงเสริมศลิปะดนตร ี 18 2 11.11 22 6 27.27 24 4 16.66 
4. กิจกรรมสงเสริมนันทนาการ 18 5 27.77 22 5 22.74 24 5 20.83 
5. กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญา 

อนุรักษสิ่งแวดลอม 
18 1 5.55 22 1 4.54 24 2 8.33 

6. กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทาง
อารมณ ศลีธรรม จรยิธรรม 

18 1 5.55 22 1 4.54 24 3 12.50 

7. กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย
และเสรมิสรางความเปนผูนํา 

18 1 5.55 22 1 4.54 24 1 4.16 

8. กิจกรรมสงเสริมวิชาชีพชาง 18 2 11.11 22 4 18.18 24 2 8.33 
ที่มา : งานกิจกรรมชมรมและบาํเพ็ญประโยชน ฝายกิจการนักเรียน (ขอมูล ณ วนัที่ 30 เมษายน 2560) 

 

จากตาราง 2.7.1 พบวา ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยไดเปดกิจกรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรยีนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2559 ซึ่งจําแนกไดดังน้ี 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผูเรียนมีความถนัดและสนใจกิจกรรมสงเสริมนันทนาการ คิดเปนรอยละ 27.22 รองลงมาไดแก
กิจกรรมสงเสริมวิชาการและกิจกรรมสงเสริมกีฬา คิดเปนรอยละ 16.66 รองลงมาไดแกกิจกรรมสงเสริมศิลปะดนตรีและกิจกรรมสงเสริม
วิชาชีพชาง คิดเปนรอยละ 11.11  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผูเรียนมีความถนัดและสนใจกิจกรรมศิลปะดนตรี คิดเปนรอยละ 27.27 รองลงมาไดแคกิจกรรม
สงเสริมนันทนาการ คิดเปนรอยละ 22.74 รองลงมาไดแกกิจกรรมสงเสริมวิชาชีพชาง คิดเปนรอยละ 18.18  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูเรียนมีความถนัดและสนใจกิจกรรมสงเสริมนันทนาการ คิดเปนรอยละ 20.83 รองลงมาไดแก
กิจกรรมสงเสริมกีฬาและกิจกรรมสงเสริมศิลปะดนตรี คิดเปนรอยละ 16.66 รองลงมาไดแกกิจกรรมสงเสริมวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม 
จริยธรรม คิดเปนรอยละ 12.50 

 
2.7.2 จํานวนผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ระดับช้ัน ม.1-ม.3  แยกตามกลุมกิจกรรมของ

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 

ท่ี ชื่อกลุมกจิกรรม 
ม.1 ม.2 ม.3 

จํานวน
เต็ม 

จํานวน รอยละ 
จํานวน

เต็ม 
จํานวน รอยละ 

จํานวน
เต็ม 

จํานวน รอยละ 

1. กิจกรรมสงเสริมวิชาการ 21 3 14.28 20 2 10.00 24 2 8.33 
2. กิจกรรมสงเสริมกีฬา 21 4 19.04 20 5 25.00 24 5 20.83 
3. กิจกรรมสงเสริมศลิปะดนตร ี 21 4 19.04 20 2 10.00 24 2 8.33 
4. กิจกรรมสงเสริมนันทนาการ 21 4 19.04 20 5 25.00 24 7 29.16 
5. กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญา 

อนุรักษสิ่งแวดลอม 
21 2 9.52 20 2 10.00 24 2 8.33 

6. กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทาง
อารมณ ศลีธรรม จรยิธรรม 

21 1 4.76 20 1 5.00 24 2 8.33 

7. กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย
และเสรมิสรางความเปนผูนํา 

21 1 4.76 20 1 5.00 24 2 8.33 
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ท่ี ชื่อกลุมกจิกรรม 
ม.1 ม.2 ม.3 

จํานวน
เต็ม 

จํานวน รอยละ 
จํานวน

เต็ม 
จํานวน รอยละ 

จํานวน
เต็ม 

จํานวน รอยละ 

8. กิจกรรมสงเสริมวิชาชีพชาง 21 2 9.52 20 2 10.00 24 2 8.33 
ที่มา : งานกิจกรรมชมรมและบาํเพ็ญประโยชน ฝายกิจการนักเรียน (ขอมูล ณ วนัที่ 30 เมษายน 2560) 

 
จากตาราง 2.7.2 พบวา ภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยไดเปดกิจกรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรยีนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2559 ซึ่งจําแนกไดดังน้ี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผูเรียนมีความถนัดและสนใจกิจกรรมสงเสริมกีฬา กิจกรรมสงเสริมศิลปะดนตรี และกิจกรรมสเงสริ

มนันทนาการ คิดเปนรอยละ 19.04 รองลงมาไดแกกิจกรรมสงเสริมวิชาการ คิดเปนรอยละ 14.28 รองลงมาไดแกกิจกรรมสงเสริมภูมิ
ปญญาอนุรักษสิ่งแวดลอม และกิจกรรมสงเสริมวิชาชีพชาง คิดเปนรอยละ 9.52  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผูเรียนมีความถนัดและสนใจกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมสงเสริมนันทนาการ คิดเปนรอยละ 25.00 
รองลงมาไดแคกิจกรรมสงเสริมวิชาการ กิจกรรมสงเสริมศิลปะดนตรี และกิจกรรมสงเสริมวิชาชีพชาง คิดเปนรอยละ 10.00 รองลงมา
ไดแกกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและเสริมสรางความเปนผูนํา คิดเปนรอย
ละ 5.00 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูเรียนมีความถนัดและสนใจกิจกรรมสงเสริมนันทนาการ คิดเปนรอยละ 29.16 รองลงมาไดแก
กิจกรรมสงเสริมกีฬา คิดเปนรอยละ 20.83 รองลงมาไดแกกิจกรรมสงเสริมวิชาการ กิจกรรมสงเสริมศิลปะดนตรี กิจกรรมสงเสริมภูมิ
ปญญา อนุรักษสิ่งแวดลอม กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและเสริมสรางความ
เปนผูนํา และกิจกรรมสงเสริมวิชาชีพชาง คิดเปนรอยละ 8.33  
  

2.7.3 จํานวนผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ระดับช้ัน ม.4-ม.6  แยกตามกลุมกิจกรรม
ของภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 

ท่ี ชื่อกลุมกจิกรรม 
ม.4 ม.5 ม.6 

จํานวน
เต็ม 

จํานวน รอยละ 
จํานวน

เต็ม 
จํานวน รอยละ 

จํานวน
เต็ม 

จํานวน รอยละ 

1. กิจกรรมสงเสริมวิชาการ 6 1 16.66 6 1 16.66 6 1 16.66 
2. กิจกรรมสงเสริมกีฬา 6 1 16.66 6 1 16.66 6 1 16.66 
3. กิจกรรมสงเสริมศลิปะดนตร ี 6 1 16.66 6 1 16.66 6 1 16.66 
4. กิจกรรมสงเสริมนันทนาการ 6 1 16.66 6 1 16.66 6 1 16.66 
5. กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญา 

อนุรักษสิ่งแวดลอม 
6 1 16.66 6 1 16.66 6 1 16.66 

6. กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทาง
อารมณ ศลีธรรม จรยิธรรม 

- - - - - - - - - 

7. กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย
และเสรมิสรางความเปนผูนํา 

6 1 16.66 6 1 16.66 6 1 16.66 

รวม 36 6 100.00 36 1 100.00 36 1 100.00 
ที่มา : งานกิจกรรมชมรมและบาํเพ็ญประโยชน ฝายกิจการนักเรียน (ขอมูล ณ วนัที่ 30 เมษายน 2560) 

จากตาราง 2.7.3 พบวา ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จากจํานวนกิจกรรมท่ีเปดตามความถนัดและความสนใจของ
ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จะเห็นไดวา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 และ 5 ผูเรียนมีความถนัดและความสนใจทุกดานยกเวน 
กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม  

 
 
 
 



      

สารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2559  ~ 46 ~ 
 

2.7.4 จํานวนผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ระดับช้ัน ม.4-ม.6  แยกตามกลุมกิจกรรม
ของภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 

ที ่

ชื่อกลุมกิจกรรม ม.4 ม.5 ม.6 

 
จํานวน

เต็ม 
จํานวน รอยละ 

จํานวน

เต็ม 
จํานวน รอยละ 

จํานวน

เต็ม 
จํานวน รอยละ 

1. กจิกรรมสงเสริมวชิาการ 6 1 16.66 6 1 16.66 6 1 16.66 

2. กจิกรรมสงเสริมกฬีา 6 1 16.66 6 1 16.66 6 1 16.66 

3. กจิกรรมสงเสริมศิลปะดนตรี 6 1 16.66 6 1 16.66 6 1 16.66 

4. กจิกรรมสงเสริมนันทนาการ 6 1 16.66 6 1 16.66 6 1 16.66 

5. กจิกรรมสงเสริมภูมปิญญา 

อนุรักษสิ่งแวดลอม 

6 1 16.66 6 1 16.66 6 1 16.66 

6. กจิกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทาง

อารมณ ศีลธรรม จริยธรรม 

- - - - - - - - - 

7. กจิกรรมสงเสริมประชาธิปไตย

และเสริมสรางความเปนผูนํา 

6 1 16.66 6 1 16.66 6 1 16.66 

รวม 36 6 100.00 36 1 100.00 36 1 100.00 

ที่มา : งานกิจกรรมชมรมและบาํเพ็ญประโยชน ฝายกิจการนักเรียน (ขอมูล ณ วนัที่ 30 เมษายน 2560) 
 

จากตาราง 2.7.4 พบวา ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จากจํานวนกิจกรรมท่ีเปดตามความถนัดและความสนใจของ
ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จะเห็นไดวา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 และ 5 ผูเรียนมีความถนัดและความสนใจทุกดานยกเวน 
กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม  

 
2.8 จํานวนผูเรียนท่ีผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา 2559 
 2.8.1 จํานวนผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนท่ีผานกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน (กิจกรรมชมรม)  

ท่ี กิจกรรม 

รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 
ม.1 ม.2  ม.3  

ภาคเรียนท่ี ภาคเรียนท่ี ภาคเรียนท่ี 

1 2 1 2 1 2 
1 กิจกรรมชมรม 
 1.1 กิจกรรมสงเสรมิวิชาการ 16.66 14.28 4.54 10.00 8.33 8.33 

 1.2  กิจกรรมสงเสริมกีฬา 16.66 19.04 13.63 25.00 16.66 20.83 

 1.3 กิจกรรมสงเสรมิศิลปะดนตร ี 11.11 19.04 27.27 10.00 16.66 8.33 

 1.4 กิจกรรมสงเสรมินันทนาการ 27.77 19.04 22.74 25.00 20.83 29.16 

 1.5 กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม 5.55 9.52 4.54 10.00 8.33 8.33 

 1.6 กิจกรรมสงเสรมิภูมิปญญา อนุรักษสิ่งแวดลอม 5.55 4.76 4.54 5.00 12.5 8.33 

 1.7 กิจกรรมสงเสรมิประชาธิปไตยและเสรมิสรางความเปนผูนํา 5.55 4.76 4.54 5.00 4.16 8.33 

 1.8 กิจกรรมสงเสรมิวิชาชีพ 11.11 9.52 18.18 10.00 8.33 8.33 

คาเฉลี่ย / ภาคเรียน 100 100 100 100 100 100 
ที่มา : งานกิจกรรมชมรมและบาํเพ็ญประโยชน ฝายกิจการนักเรียน (ขอมูล ณ วนัที่ 30 เมษายน 2560) 
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 2.8.2 จํานวนผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน) ปการศึกษา 2559 

ท่ี กิจกรรม 

รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 

ม.4 ม.5 ม.6 

ภาคเรียนท่ี ภาคเรียนท่ี ภาคเรียนท่ี 

1 2 1 2 1 2 
1. กิจกรรมชมรม 
 1.1 กิจกรรมสงเสรมิวิชาการ 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
 1.2 กิจกรรมสงเสรมิกีฬา 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
 1.3 กิจกรรมสงเสรมิศิลปะดนตร ี 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
 1.4 กิจกรรมสงเสรมินันทนาการ 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
 1.5 กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
 1.6 กิจกรรมสงเสรมิภูมิปญญา อนุรักษสิ่งแวดลอม - - - - - - 
 1.7 กิจกรรมสงเสรมิประชาธิปไตยและเสรมิสรางความเปน

ผูนํา 
16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 

คาเฉลี่ย / ภาคเรียน 100 100 100 100 100 100 
    ที่มา : งานกิจกรรมชมรมและบาํเพ็ญประโยชน ฝายกิจการนักเรียนขอมูล ณ วนัที่ 30 เมษายน 2560) 
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สารสนเทศดานท่ี 3  
สารสนเทศเพ่ือการบรหิารดานวิชาการ 
 
3.1  หลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 3.1.1  วิสัยทัศน 
  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุง
พัฒนาผูเรียนทุกคน ใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม สังคม จิตวิญญาณ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย 
และพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะสากล สามารถ
สื่อสารดวยภาษาตางประเทศ รวมท้ังมีเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปน
สําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเองทุกมิติไดเต็มตามศักยภาพอยางมีความสุข 
 

 3.1.2  จุดมุงหมายหลักสตูร 
 ขอ 1 มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 มีวินัยปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาพุทธ/ศาสนาท่ีตนนับถือและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
1.3 เห็นคุณคาของตนเอง 
1.4 มีจิตสาธารณะ สรางสิ่งดีงามใหแกสังคม 

 

 ขอ 2 มีความรูและความสามารถในดาน 
2.1 การสื่อสาร 
2.2 การคิด 
2.3 การแกปญหา 
2.4 การใชเทคโนโลยี 
2.5 การมีทักษะชีวิต 

 

ขอ 3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย 
3.1 มีสุขภาพกายท่ีดี 
3.2 มีสุขภาพจิตท่ีดี 
3.3 มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย 

 

ขอ 4 มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนความพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

4.1 มีความรักชาติ 
4.2 มีจิตสํานักในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
4.3 ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง 
 

ขอ 5 มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมมีจิตสาธารณะ ท่ีมุงทําประโยชน 
และสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคมและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

5.1 มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
5.2 มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
5.3 มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม 
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5.4 การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
ขอ 6 มีสุนทรียภาพดานศิลปะรัก มีนํ้าใจเปนนักกีฬาและเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพสุจริต 

6.1 มีสุนทรียภาพดานศิลปะ 
6.2 รักและมีนํ้าใจเปนกีฬา 
6.3 มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพสุจริต 
 

3.1.3 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
ขอ 1 ความสามารถในการสื่อสาร 

1.1 รับสาร-สงสาร 
1.2 มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความเขาใจ ความรูสึกและทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล

หรือประสบการณ 
1.3 เจรจาตอรอง ขจัดปญหาและลดความขัดแยง 
1.4 เลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร 
1.5 เลือกใชวิธีสื่อสารท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอตนเองและสังคม 

 

ขอ 2 ความสามารถในการคิด 
2.1 คิดวิเคราะห 
2.2 คิดสังเคราะห 
2.3 คิดอยางสรางสรรค 
2.4 คิดอยางมีวิจารณญาณ 
2.5 คิดอยางเปนระบบ 
 

ขอ 3 ความสามารถในการแกปญหา 
3.1 แกไขอุปสรรคขณะเผชิญหนา 
3.2 เขาในความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ 
3.3 แสวงหาความรู 
3.4 ประยุกตความรูมาใชในการปองกันแกไขปญหา 
3.5 มีการตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเองและสิ่งแวดลอม 
 

ขอ 4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
4.1 นํากระบวนการตางๆ ไปใชในชีวิตประจําวัน 
4.2 เรียนรูดวยตนเอง 
4.3 เรียนรูอยางตอเน่ือง 
4.4 เรียนรูการทํางาน 
4.5 เรียนรูการอยูรวมกัน 
4.6 สรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล 
4.7 ขจัดปญหาแลความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม 
4.8 ปรับตัวทันตอการเปลี่ยนแปลง/ การอยูรวมกันในการทํางาน 
4.9 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงค 
 

ขอ 5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
5.1 เลือกและใชเทคโนโลยี 
5.2 มีทักษะกระบวนการใชเทคโนโลย ี
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 3.1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยไดกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคมี 9 ขอ  โดยเพ่ิมขอท่ี  9 
ดังนี้ 
 ขอ 1 รักชาติ ศาสน กษัตริย 

1.1 เปนพลเมืองดีของชาต ิ
1.2 ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 
1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

 

ขอ 2 ซื่อสัตยสุจรติ 
2.1 ประพฤติตรงตามความเปนจรงิ ตอตนเองทางกาย วาจา ใจ 
2.2 ประพฤติตรงตามความเปนจรงิตอผูอ่ืนทางกาย วาจา ใจ 

 

ขอ 3 มีวินัย 
3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน สังคม 

 

ขอ 4 ใฝรูใฝเรียน 
4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรยีนและเขากิจกรรมการเรียนรู 
4.2 แสวงหาความรูจากแหลงเรยีนรูตางๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสมบันทึก

ความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรู และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
  

ขอ 5 อยูอยางพอเพียง 
5.1 ดํารงชีวิตอยางพอประมาณ มเีหตุผล รอบคอบ มีคณุธรรม 
5.2 ภมูิคุมกันในตัวท่ีดีปรับตัว เพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุขอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  

ขอ 6 มุงมั่นในการทํางาน 
 6.1 ตั้งใจและรับผดิชอบในการปฏบัิติหนาท่ีการงาน 
 6.2 ทํางานดวยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

 

ขอ 7 รักความเปนไทย 
  7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญูตเวที 
  7.2 เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  7.3 อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย 
 

 ขอ 8 มีจิตสาธารณะ 
5.4 ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจและพอใจ โดยไมหวังผลตอบแทน 
5.5 เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

 

ขอ 9 มีสุขภาพและสุนทรียภาพท่ีดี 
 9.1 มีสุขภาพกายท่ีด ี
 9.2 มีสุขภาพจิตท่ีด ี
 9.3 มีจินตนาการและสุนทรียภาพดานศิลปะ 
 9.4 เห็นคณุคาของตนเองและผูอ่ืน 
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3.1.5  โครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา  
โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา2559 
กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน/จํานวนหนวยกิต 

ม.1 ม.2 ม.3 

1. กลุมสาระการเรียนรู    
1.1 ภาษาไทย 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 
1.2 คณิตศาสตร 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 
1.3 วิทยาศาสตร 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 
1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.4.1 ประวัติศาสตร 
1.4.2  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
      - หนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการดํารงชีวิตในสังคม 
      -   เศรษฐศาสตร 
      -   ภูมิศาสตร 

  
40ช.ม.(1นก.) 
120ช.ม.(3นก.) 

  
40ช.ม.(1นก.) 
120ช.ม.(3นก.) 

  
40ช.ม.(1นก.) 
120ช.ม.(3นก.) 

1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.6  ศิลปะ 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.8 ภาษาตางประเทศ 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 880ช.ม.(22นก.) 880ช.ม.(22นก.) 880ช.ม.(22นก.) 
2. รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 
จัดเพ่ิมเติมตามความพรอมและจดุเนน 
- คณิตศาสาตรเพ่ิมเติม 
- วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 
- ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
-  ภาษาจีน 
- คอมพิวเตอร 

360ช.ม.(9 นก.) 
 

80ช.ม.(2นก.)  
80ช.ม.(2นก.)  
80ช.ม.(2นก.) 
80ช.ม.(2นก.)  
40ช.ม.(1นก.)   

400 ช.ม.(10นก.)  
 

80ช.ม.(2นก.) 
 80ช.ม.(2นก.)  
80ช.ม.(2นก.)  
80ช.ม.(2นก.) 
 80ช.ม.(2นก.) 

400 ช.ม.(10นก.)  
 

80ช.ม.(2นก.)  
80ช.ม.(2นก.)  
80ช.ม.(2นก.)  
80ช.ม.(2นก.)  
80ช.ม.(2นก.)  

3.กิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมนักเรียน 
    ลูกเสือ 
    ชมรม 
- สุนทรียภาพทางดนตร ี
- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
- กิจกรรมสงเสริมมาตรฐานสากล 

190ช.ม. 
20 ช.ม. 

 
20 ช.ม. 
20 ช.ม. 
20 ช.ม. 
10 ช.ม. 
100 ช.ม. 

190 ช.ม. 
20 ช.ม. 

 
20 ช.ม. 
20 ช.ม. 
20 ช.ม. 
10 ช.ม. 
100 ช.ม. 

190 ช.ม. 
20 ช.ม. 

 
20 ช.ม. 
20 ช.ม. 
20 ช.ม. 
10 ช.ม. 
100 ช.ม. 

รวมเวลาเรยีนท้ังหมด 1,596ช.ม. 1,596ช.ม. 1,596ช.ม. 
หมายเหตุ 1. สาระเพ่ิมเตมิจัดตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทยและใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ 
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โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   แผนการจัดการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร    ปการศึกษา 2559 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน/จํานวนหนวยกิต 

ม.4-5 ม.4 ม.5 ม.6 

1. กลุมสาระการเรียนรู     
1.1 ภาษาไทย 240 ช.ม. (6นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.2 คณิตศาสตร 240 ช.ม. (6นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) - 
1.3 วิทยาศาสตร 240 ช.ม. (6นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     1.4.1 ประวัติศาสตร 
     1.4.2 ศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม 
         -หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
           และการดํารงชีวิตในสังคม 
         -เศรษฐศาสตร , ภูมิศาสตร 

320 ช.ม. (8นก.) 
80 ช.ม.(2นก.) 

240 ช.ม. (6นก.) 

 
40 ช.ม.(1นก.) 
80 ช.ม.(2นก.) 

 
40 ช.ม.(1นก.) 
80 ช.ม.(2นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 

1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 120 ช.ม.(3นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
1.6  ศิลปะ 120 ช.ม.(3นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120 ช.ม.(3นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 40 ช.ม.(1นก.) - 
1.8 ภาษาตางประเทศ 240 ช.ม. (6นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,640 ช.ม.(41นก.) 640 ช.ม. (16นก.) 600 ช.ม. (15นก.) 400 ช.ม.(10นก.) 
 2. รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 
จัดเพ่ิมเติมตามความพรอมและจดุเนน 
- คณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ 
- ฟสิกส 
- เคม ี
- ชีววิทยา 
- คอมพิวเตอร 
- ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม,ฝรั่งเศสเพ่ือ
วิทยาการ,  ภาษาจีนเพ่ิมเตมิ,ภาษาญี่ปุน 
- สุนทรียภาพทาดนตร ี
- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและการทํางาน 
- ทักษะพ้ืนฐานวายนํ้า 50 เมตร 

1,920 ช.ม. 
(48.0นก.) 

360 ช.ม. (9นก.) 
360 ช.ม. (9นก.) 
360 ช.ม. (9นก.) 
360 ช.ม. (9นก.) 
200 ช.ม.(5.0นก.) 
280 ช.ม. (7.0นก.) 

 
40 ช.ม. 

600 ช.ม. 
(15.0 นก.) 

120 ช.ม.(3.0นก.) 
120 ช.ม.(3.0นก.)  
120 ช.ม.(3.0นก.)  
120 ช.ม.(3.0นก.) 
40 ช.ม.(1.0นก.) 
80 ช.ม.(2.0นก.) 

 
20 ช.ม. 

 

640 ช.ม. 
(16.0 นก.) 

120 ช.ม. (3.0นก.) 
120 ช.ม.(3.0นก.) 
120 ช.ม.(3.0นก.) 
120 ช.ม.(3.0นก.) 
80 ช.ม.(2.0นก.) 
80 ช.ม.(2.0นก.) 

 
20ช.ม. 

680 ช.ม. 
(17.0นก.) 

 120 ช.ม. (3.นก.) 
120 ช.ม. (3นก.) 
120 ช.ม. (3นก.) 
120 ช.ม. (3นก.) 
80ช.ม.(2.0นก.) 
120ช.ม.(3.0นก.) 

 
- 

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู 840 ช.ม. 360 ช.ม. 300 ช.ม. 180 ช.ม. 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 4,400 ชั่วโมง 1,600ช.ม. 1,540 ช.ม.  1,260 ช.ม.   
รวมเวลาเรียนกลุมวิชาพ้ืนฐาน                                   1,640 ชั่วโมง   (41.0 นก. )                  
รวมเวลาเรียนกลุมวิชาเพ่ิมเติม                                   1,920ชั่วโมง   (48.0 นก.)  
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู                                     840 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียน ท้ังหมด 4,400 ชั่วโมง   81.5 นก.) 

หมายเหตุ 1. สาระเพ่ิมเติมจัดตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทยและใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ และเปดใหเลือก
เรียนภาษาตางประเทศตามความสนใจ 
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โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   แผนการจัดการเรียนศิลป-ภาษาฝร่ังเศส    ปการศึกษา 2559 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน/จํานวนหนวยกิต 

ม.4-5 ม.4 ม.5 ม.6 

1. กลุมสาระการเรียนรู     
1.1 ภาษาไทย 240 ช.ม. (6นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.2 คณิตศาสตร 240 ช.ม. (6นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) - 
1.3 วิทยาศาสตร 240 ช.ม. (6นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     1.4.1 ประวัติศาสตร 
     1.4.2 ศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม 
            - หนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรมและ
การดํารงชีวิตในสังคม 
            - เศรษฐศาสตร,ภูมศิาสตร 

320 ช.ม. (8นก.) 
80 ช.ม.(2นก.) 

240 ช.ม. (6นก.) 

 
40 ช.ม.(1นก.) 
80 ช.ม.(2นก.) 

 
40 ช.ม.(1นก.) 
8 0ช.ม.(2นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 

1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 120 ช.ม.(3นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
1.6  ศิลปะ 120 ช.ม.(3นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120 ช.ม.(3นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 40 ช.ม.(1นก.) - 
1.8 ภาษาตางประเทศ 240 ช.ม. (5นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,640 ช.ม.

(41นก.) 
640 ช.ม. 
(16นก.) 

600 ช.ม. 
(15นก.) 

400 ช.ม. 
(10นก.) 

 2. รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 
จัดเพ่ิมเติมตามความพรอมและจดุเนน 

- ภาษาไทยเพ่ิม 
- วิทยาศาสตรสากล 
- สังคม 
- ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
- คอมพิวเตอร 
- ภาษาฝรั่งเศส 
- สุนทรียภาพทาดนตร ี
- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและการ

ทํางาน 
- ทักษะพ้ืนฐานวายนํ้า 50 เมตร 

1,800 ช.ม. 
(45.0 นก.) 

240 ช.ม. (6นก.) 
160 ช.ม. (4นก.) 
80 ช.ม.(2นก.) 

280 ช.ม. (7นก.) 
200 ช.ม.(5.0นก.) 
840 ช.ม. (21นก.) 

40 ช.ม. 
 

560 ช.ม. 
(14.0 นก.) 

80 ช.ม.(2นก.) 
80 ช.ม.(2นก.) 

- 
80 ช.ม.(2.0นก.) 
40 ช.ม.(1.0นก.) 
280 ช.(7.0นก.) 

20 ช.ม. 

600ช.ม. 
(15.0 นก.) 

80 ช.ม.(2นก.) 
80 ช.ม.(2นก.) 

- 
80 ช.ม.(2.0นก.) 
80ช.ม.(2.0นก.) 
280ช.ม.(7.0นก.) 

20 ช.ม. 

640 ช.ม. 
.(16.0นก.) 

80 ช.ม.(2นก.) 
- 

80 ช.ม.(2นก.) 
120ช.ม.3.0นก.) 
80 ช.ม.(2.0นก.) 
280 ช.ม.(7.0นก.) 

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู       840 ช.ม.      360 ช.ม.    300 ช.ม.    180 ช.ม. 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 4,280ชั่วโมง 1,560 ช.ม. 1,500 ช.ม. 1,220ช.ม.. 
รวมเวลาเรียนกลุมวิชาพ้ืนฐาน                                  1,640 ชั่วโมง   (41.0 นก.)                  
รวมเวลาเรียนกลุมวิชาเพ่ิมเติม                                  1,800ชั่วโมง    (45.0 นก.)  
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู                                    840 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียน ท้ังหมด                                  4,280 ชั่วโมง   (86.0 นก.) 

หมายเหตุ  สาระเพ่ิมเตมิจัดตามนโยบายมลูนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ภาษาจีนตามมาตราฐาน DELF 
คอมพิวเตอรตามมาตรฐานของ Bharathidasan University ประเทสอินเดีย  สุนทรียภาพทางดนตร ีตามมาตรฐาน  
Los Angeles College of Music  
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โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   แผนการจัดการเรียนศิลป-ภาษาจนี   ปการศึกษา 2559 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน/จํานวนหนวยกิต 

ม.4-5 ม.4 ม.5 ม.6 

1. กลุมสาระการเรียนรู     
1.1 ภาษาไทย 240 ช.ม. (6นก.)  80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.2 คณิตศาสตร 240 ช.ม. (6นก.)  120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) - 
1.3 วิทยาศาสตร 240 ช.ม. (6นก.)  80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    1.4.1 ประวัติศาสตร 
    1.4.2 ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 
           - หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดาํรงชีวิตใน
สังคม 
           - เศรษฐศาสตร-ภูมิศาสตร 

320 ช.ม. (8นก.) 
 
80 ช.ม.(2นก.) 
240 ช.ม. (6นก.) 

 
 
 40 ช.ม.(1นก.) 
 80 ช.ม.(2นก.) 

 
 
 40 ช.ม.(1นก.) 
 80 ช.ม.(2นก.) 

 
 
- 
80 ช.ม.(2นก.) 

1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 120 ช.ม.(3นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
1.6 ศิลปะ 120 ช.ม.(3นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120 ช.ม.(3นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 40 ช.ม.(1นก.) - 
1.8 ภาษาตางประเทศ 240 ช.ม. (6นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,640 ช.ม.(41นก.) 640 ช.ม.(16นก.) 600 ช.ม.(15นก.) 400 ช.ม.(10นก.) 
     
4. รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 
จัดเพ่ิมเติมตามความพรอมและจดุเนน 
     -  ภาษาไทยเพ่ิม 
     -  วิทยาศาสตรสากล 
     -  สังคม 
     -  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
     -  คอมพิวเตอร 
     -  ภาษาจีน 
     -  สุนทรียภาพทาดนตร ี
     -  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและการทํางาน 
     -  ทักษะพ้ืนฐานวายนํ้า 50 เมตร 

1,800 ช.ม. 
(45.0 นก.)  

240 ช.ม. (6นก.) 
160 ช.ม. (4นก.)  
80 ช.ม.(2นก.) 

280 ช.ม. (7นก.)  
200 ช.ม.(5.0นก.) 
840 ช.ม. (21นก.) 

40 ช.ม. 
  

560 ช.ม. 
(14.0 นก.) 

80 ช.ม.(2นก.) 
80 ช.ม.(2นก.)  

- 
80 ช.ม.(2.0นก.) 
40 ช.ม.(1.0นก.) 
 280 ช.(7.0นก.) 

20 ช.ม. 

600ช.ม. 
(15.0 นก.)  

80 ช.ม.(2นก.) 
80 ช.ม.(2นก.)  

- 
80 ช.ม.(2.0นก.) 
80ช.ม.(2.0นก.) 

 280ช.ม.(7.0นก.) 
20 ช.ม. 

640 ช.ม.
(16.0นก.)  

80 ช.ม.(2นก.) 
-      

80 ช.ม.(2นก.) 
120ช.ม.3.0นก.) 
80 ช.ม.(2.0นก.) 
280 ช.ม.(7.0นก.) 

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู       840 ช.ม.      360 ช.ม.    300 ช.ม.    180 ช.ม. 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 4,280ช่ัวโมง 1,560 ช.ม. 1,500 ช.ม. 1,220ช.ม.. 
รวมเวลาเรียนกลุมวิชาพ้ืนฐาน                                  1,640 ชั่วโมง   (41.0 นก. )                  
รวมเวลาเรียนกลุมวิชาเพ่ิมเติม                                  1,800ชั่วโมง     (45.0นก.)  
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู                                    840  ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด                                  4,280  ชั่วโมง   (86.0นก.) 

หมายเหตุ  สาระเพ่ิมเตมิจัดตามนโยบายมลูนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ภาษาจีนตามมาตราฐาน HSK 
   คอมพิวเตอร ตามมาตรฐานของ Bharathidasan University ประเทสอินเดีย  สุนทรียภาพทางดนตรี ตามมาตรฐาน  
   Los Angeles College of Music 

 
 
 



    

  

สารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2559  ~ 55 ~ 
 

โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการจัดการเรียนศิลป-ภาษาญ่ีปุน  ปการศึกษา 2559 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน/จํานวนหนวยกิต 

ม.4-5 ม.4 ม.5 ม.6 

1. กลุมสาระการเรียนรู     
1.1 ภาษาไทย 240 ช.ม. (6นก.)  80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.2 คณิตศาสตร 240 ช.ม. (6นก.)  120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) - 
1.3 วิทยาศาสตร 240 ช.ม. (6นก.)  80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     1.4.1 ประวัติศาสตร 
     1.4.2 ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม 
            - หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดํารงชีวิตในสังคม 
            - เศรษฐศาสตร,-ภูมิศาสตร 

320 ช.ม. (8นก.) 
 
80 ช.ม.(2นก.) 
240 ช.ม. (6นก.) 

 
 
 40 ช.ม.(1นก.) 
 80 ช.ม.(2นก.) 

 
 
 40 ช.ม.(1นก.) 
 80 ช.ม.(2นก.) 

 
 
- 
80 ช.ม.(2นก.) 

1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 120 ช.ม.(3นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
1.6 ศิลปะ 120 ช.ม.(3นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120 ช.ม.(3นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 40 ช.ม.(1นก.) - 
1.8 ภาษาตางประเทศ 240 ช.ม. (6นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,640 ช.ม.(41นก.) 640 ช.ม.(16นก.) 600 ช.ม.(15นก.) 400 ช.ม.(10นก.) 
2.รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 
จัดเพ่ิมเติมตามความพรอมและจดุเนน 
     -   ภาษาไทยเพ่ิม 
     -  วิทยาศาสตรสากล 
     - สังคม 
     -   ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
     -   คอมพิวเตอร 
     -  ภาษาญี่ปุน 
     -  สุนทรียภาพทางดนตร ี
     - กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและการทํางาน 
     - ทักษะพ้ืนฐานวายนํ้า 50 เมตร 

1,800 ช.ม. 
(45.0 นก.)  

240 ช.ม. (6นก.) 
 160 ช.ม. (4นก.)  
80 ช.ม.(2นก.) 

280 ช.ม. (7นก.)  
200 ช.ม.(5.0นก.) 
840 ช.ม. (21นก.) 

40 ช.ม. 
  

560 ช.ม. 
(14.0 นก.) 

80 ช.ม.(2นก.)  
80 ช.ม.(2นก.)  

- 
80 ช.ม.(2.0นก.) 
40 ช.ม.(1.0นก.) 

 280 ช.(7.0นก.) 
20 ช.ม. 

600ช.ม. 
(15.0 นก.)  

80 ช.ม.(2นก.)  
80 ช.ม.(2นก.)  

- 
80 ช.ม.(2.0นก.) 
80ช.ม.(2.0นก.) 

 280ช.ม.(7.0นก.) 
20 ช.ม. 

640 ช.ม. 
.(16.0นก.)  

80 ช.ม.(2นก.) 
-      

80 ช.ม.(2นก.) 
120ช.ม.3.0นก.) 
80 ช.ม.(2.0นก.) 
280 ช.ม.(7.0นก.) 

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู       840 ช.ม.      360 ช.ม. 300 ช.ม. 180 ช.ม. 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 4,280ชั่วโมง 1,560 ช.ม. 1,500 ช.ม. 1,220ช.ม.. 
รวมเวลาเรียนกลุมวิชาพ้ืนฐาน                                  1,640 ชั่วโมง   (41.0 นก. )                  
รวมเวลาเรียนกลุมวิชาเพ่ิมเติม                                  1,800ชั่วโมง     (45.0นก.)  
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู                                    840  ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด                                  4,280  ชั่วโมง   (86.0นก.) 

    หมายเหตุ  สาระเพ่ิมเติมจัดตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทย ภาษาฝรั่งเศสตามมาตราฐาน DELF 
คอมพิวเตอร ตามมาตรฐานของ Bharathidasan University ประเทสอินเดีย  สุนทรียภาพทางดนตร ีตามมาตรฐาน  
Los Angeles College of Music 
 
 
 
 



    

  

สารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2559  ~ 56 ~ 
 

โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการจัดการเรียนศิลป- ดนตรี  ปการศึกษา 2559 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน/จํานวนหนวยกิต 

ม.4-5 ม.4 ม.5 ม.6 

1. กลุมสาระการเรียนรู     
1.1 ภาษาไทย 240 ช.ม. (5นก.)  80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.2 คณิตศาสตร 240 ช.ม. (5นก.)  120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) - 
1.3 วิทยาศาสตร 240 ช.ม. (5นก.)  80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    1.4.1 ประวัติศาสตร 
    1.4.2 ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรมหนาท่ีพลเมือง      
          วัฒนธรรมและการดํารงชีวิตในสังคม 
           - เศรษฐศาสตร,ภมูิศาสตร 

320 ช.ม. (8นก.) 
80 ช.ม.(2นก.) 
240 ช.ม. (5นก.) 

  
40 ช.ม.(1นก.) 
 80 ช.ม.(2นก.) 

  
40 ช.ม.(1นก.) 
 80 ช.ม.(2นก.) 

  
 - 

80 ช.ม.(2นก.) 

1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 120 ช.ม.(3นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
1.6 ศิลปะ 120 ช.ม.(3นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120 ช.ม.(3นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 40 ช.ม.(1นก.) - 
1.8 ภาษาตางประเทศ 240 ช.ม. (6นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,640 ช.ม.(41นก.) 640 ช.ม.(16นก.) 600 ช.ม.(15นก.) 400 ช.ม.(10นก.) 
2. รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 
จัดเพ่ิมเติมตามความพรอมและจดุเนน 
     -  ภาษาไทย  
     -  สังคม 
     -  วิทยาศาสตรสากล 
     -  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
     -  คอมพิวเตอร 
     - ดานดนตร ี
     - สุนทรียภาพทาดนตร ี
     - กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและการทํางาน 
     - ทักษะพ้ืนฐานวายนํ้า 50 เมตร 

1,880 ช.ม. 
(47.0 นก.)  

240 ช.ม. (6นก.) 
 160 ช.ม. (4นก.)  
80 ช.ม.(2นก.) 

280 ช.ม. (7นก.)  
200 ช.ม.(5.0นก.) 
840 ช.ม. (21นก.) 

40 ช.ม. 
  

560 ช.ม. 
(14.0 นก.) 

80 ช.ม.(2นก.)  
80 ช.ม.(2นก.)  

- 
80 ช.ม.(2.0นก.) 
40 ช.ม.(1.0นก.) 

 280 ช.(7.0นก.) 
20 ช.ม. 

600ช.ม. 
(15.0 นก.)  

80 ช.ม.(2นก.)  
80 ช.ม.(2นก.)  

- 
80 ช.ม.(2.0นก.) 
80ช.ม.(2.0นก.) 

 280ช.ม.(7.0นก.) 
20 ช.ม. 

720 ช.ม. 
(18.0นก.)  

80 ช.ม.(2นก.) 
-      

80 ช.ม.(2นก.) 
120ช.ม.3.0นก.) 
80 ช.ม.(2.0นก.) 
280 ช.ม.(9.0นก.) 

2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู       840 ช.ม.      360 ช.ม.    300 ช.ม.    180 ช.ม. 
 รวมเวลาเรียนท้ังหมด 4,360ช่ัวโมง 1,560 ช.ม. 1,500 ช.ม. 1,300ช.ม.. 
รวมเวลาเรียนกลุมวิชาพ้ืนฐาน                                  1,640 ชั่วโมง   (41.0 นก. )                  
รวมเวลาเรียนกลุมวิชาเพ่ิมเติม                                  1,880 ชั่วโมง   (47.0นก.)  
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู                                    840 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด                                  4,360 ชั่วโมง   (88.0นก.) 

หมายเหตุ  สาระเพ่ิมเตมิจัดตามนโยบายมลูนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  คอมพิวเตอร ตามมาตรฐานของ Bharathidasan     
University ประเทสอินเดีย  สุนทรียภาพทางดนตรี ตามมาตรฐาน Los Angeles College of Music



    

  

สารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2559  ~ 57 ~ 
 

โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการจัดการเรียนศิลป- ธุรกิจ โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ ปการศึกษา2559 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน/จํานวนหนวยกิต 

ม.4-5 ม.4 ม.5 ม.6 

1. กลุมสาระการเรียนรู     
1.1 ภาษาไทย 240 ช.ม. (5นก.)  80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.2 คณิตศาสตร 240 ช.ม. (5นก.)  120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) - 
1.3 วิทยาศาสตร 240 ช.ม. (5นก.)  80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    1.4.1 ประวัติศาสตร 
    1.4.2 ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 
            - หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการ
ดํารงชีวิตในสังคม 
 -เศรษฐศาสตร,ภูมิศาสตร 

320 ช.ม. (8นก.) 
80 ช.ม.(2นก.) 
240 ช.ม. (5นก.) 

 
 40 ช.ม.(1นก.) 
 80 ช.ม.(2นก.) 

 
 40 ช.ม.(1นก.) 
 80 ช.ม.(2นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 

1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 120 ช.ม.(3นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
1.6 ศิลปะ 120 ช.ม.(3นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120 ช.ม.(3นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 40 ช.ม.(1นก.) - 
1.8 ภาษาตางประเทศ 240 ช.ม. (6นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,640 ช.ม.(41นก.) 640 ช.ม.(16นก.) 600 ช.ม.(15นก.) 400 ช.ม.(10นก.) 
2 .กิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู       1,880 ช.ม.      680 ช.ม.     620 ช.ม.     580 ช.ม. 
 3. รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 
จัดเพ่ิมเติมตามความพรอมและจดุเนน 

- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 
- วิทยาศาสตรสากล 
- กลุมวิขาสังคม 
- วิชาธุรกิจ 
- คอมพิวเตอร 
- ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
- ธุรกิจภาษาจีน 
- สุนทรียภาพทาดนตร ี
-   กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและการทํางาน 
-   ทักษะพ้ืนฐานวายนํ้า 50 เมตร 

1,980 ช.ม. 
(49.5 นก.)  

 80 ช.ม.(2นก.)   
220 ช.ม.(5.5นก.) 
 160 ช.ม.(4นก.) 
380 ช.ม.(9.5นก.) 
480 ช.ม.(12.0นก.) 

240 ช.ม.(6นก.) 
300 ช.ม.(7.5นก.) 
120 ช.ม.(3นก.) 

80 ช.ม. 
60 ช.ม. 

600 ช.ม. 
(15 นก.) 

- 
20 ช.ม.0.5นก.)  
80 ช.ม.(2นก.) 

180 ช.ม.(4.5นก.) 
120 ช.ม.(3นก.) 
60 ช.ม.(1.5นก.) 
100 ช.ม.(2.5นก.) 
  40 ช.ม.(1นก.) 

40 ช.ม. 
60 ช.ม. 

700ช.ม. 
(17.5. นก.)  

-  
80 ช.ม.(2นก.) 
80 ช.ม.(2นก.) 
120 ช.ม.(3นก.) 
200 ช.ม.(5นก.) 

100 ช.ม.(2.5นก.) 
80 ช.ม.(2นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

40 ช.ม. 

680 ช.ม.
(17.0นก.) 

80 ช.ม.(2นก.)   
120 ช.ม.(3นก.)   

-  
80 ช.ม.(2นก.) 
160 ช.ม.(4นก.) 
80 ช.ม.(2นก.) 
120 ช.ม.(3นก.)   
40 ช.ม.(1นก.) 

- 
 

รวมเวลาเรยีนท้ังหมด 5,500ช่ัวโมง 1,920 ช.ม. 1,920 ช.ม. 1,660 ช.ม.. 
รวมเวลาเรียนกลุมวิชาพ้ืนฐาน                                  1,640 ชั่วโมง   (41.0 นก. )                  
รวมเวลาเรียนกลุมวิชาเพ่ิมเติม                                  2,120 ชั่วโมง   (49.5 นก.)  
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู                                  1,400 ชั่วโมง  (90.5 นก.) 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด                                  5,160 ชั่วโมง   (94.0นก.) 

หมายเหตุ  สาระเพ่ิมเตมิจัดตามนโยบายมลูนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  คอมพิวเตอร ตามมาตรฐานของ Bharathidasan   
University ประเทสอินเดีย  สุนทรียภาพทางดนตรี ตามมาตรฐาน Los Angeles College of Music 
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3.1.6  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมท่ีมุงสงเสริมและใหผูเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดนเพ่ือความเปน

มนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกผังและสราง
จิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมโดยมีแนวการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
1. ใหผูเรียนปฏิบัติตามความพอใจ 
2. ใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมผานประสบการณท่ีหลากหลาย ฝกการทํางานท่ีสอดคลองกับชีวิต ตลอดจนสะทอนความรู 

ทักษะ และประสบการณของผูเรียน 
3. จัด กิจกรรมอยางสมดุลท้ัง 3 ลักษณะคือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคม และ

สาธารณประโยชน โดยจัดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุม ท้ังในและนอกสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 
4. จัดกิจกรรมใหผูเรียนเปนผูดําเนินการ โดยการศึกษาและใชขอมูลประกอบการวางแผนอยางเปนระบบเนนการคิด

วิเคราะหและใชความคิดสรางสรรคในการดําเนินกิจกรรม 
5. ใชกระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูแบบรวมมือมากกวาเนนการแขงขันบนพ้ืนฐานการปฏิบัติตามวิธีประชาธิปไตย 
6. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรกิจกรรม 
 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยจัด

กิจกรรมพัฒนาผู เรียนใหครอบคลุม 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

3.1.6.1  กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเองรูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ 
คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังในดานการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสมนอกจากน้ียังชวยให
ครูรูจักและเขาใจผูเรียน ท้ังยงเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนา 

 3.1.6.1.1  ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ธรรมชาติของผูเรียน 
 3.1.6.1.2  วิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค วิสัยทัศนของสถานศึกษาและ

วิเคราะห ขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคล 
 3.1.6.1.3  กําหนดสัดสวนของกิจกรรมแนะแนวใหครอบคลุมดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานสวนตัวและสังคม 

โดยยึดสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผูเรียนและเปาหมายของสถานศึกษา โดยครู ผูปกครองและ
ผูเรียนมีสวนรวม 

 3.1.6.1.4  กําหนดวัตถุประสงคการจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษาเปนระดับการศึกษาและช้ันป 
 3.1.6.1.5  ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบดวย วัตถุประสงค การจัดกิจกรรม เวลาจัดกิจกรรม

หลักฐานการทํากิจกรรมและการประเมินผล 
 3.1.6.1.6  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายช่ัวโมง ประกอบดวย ช่ือกิจกรรม จุดประสงค เวลา และ

เน้ือหา/สาระ 
 3.1.6.1.7  จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 3.1.6.1.8  ประเมินเพ่ือตัดสินผลและสรุปผล 
 
3.1.6.2  กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเขากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ โดยเนนเรื่อง

คุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การไมเห็นแกตัว ความเปนผูนําผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักการ
แกปญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงบัน ความเอ้ืออาทร และสมานฉันท กิจกรรมนักเรียน ประกอบดวย 
กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมนักศกีษาวิชาทหาร และกิจกรรมชมรม 

 3.1.6.2.1  กิจกรรมลูกเสือ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนทุคนตองเขารวมกิจกรรมลูกเสื้อ 20 ช่ัวโมงตอภาค
เรียน 

 3.1.6.2.2  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกกิจกรรม ใด
กิจกรรมหน่ึงตามความถนัดและความสนใจ 



    

  

สารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2559  ~ 59 ~ 
 

  3.1.6.2.2.1 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ผูเรียนตองเขารวม 60 ช่ัวโมงตอภาคเรียนกิจกรรมนักศึกษา 
วิชาทหาร ผูเรียนตองเขา 120 ช่ัวโมงตอปการศึกษา 

 
  3.1.6.2.2.2 แนวการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน มีดังน้ี 
   3.1.6.2.2.2.1 ผูเรียนท่ีไมไดเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารตองเรียนกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชน 
      3.1.6.2.2.2.2 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
   3.1.6.2.2.2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนมีการแบงกิจกรรม 6 โปรแกรม ดังน้ี 
    1. วัฒนธรรมและมรดก โปรแกรมน้ีจะชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ความ

ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ และมรดกของชาติ พรอมท่ีจะอนุรักษและชวยเผยแพรสิ่งท่ีดีงามน้ีแกผูอ่ืน 
    2. สุขภาพ โปรแกรมน้ีจะชวยใหผูเรียนมีสุขภาพดี มีสิตปญญา มีอารมณมั่นคง 

และรูจักปรับตัวเขากับผูอ่ืนและสังคมไดเปนอยางดี 
    3. รักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โปรแกรมน้ีชวยสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน

ไดรูเขาใจและตระหนักคุณคาของสิ่งแวดลอม ไดทํากิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมท้ังการ
นําไปใชใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสม 

    4. เทคโนโลยี โปรแกรมน้ีชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับเทคโนโลยี มีทักษะและ
ความสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

    5. ครอบครัวและการอยูรวมกันผูอ่ืน โปรแกรมน้ีใหผูเรียนเขาใจบทบาทความ
รับผิดชอบและหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอครอบครัว เกิดความภาคภูมิใจในการเปนสวนหน่ึงของครอบครัวและมีพ้ืนฐานในการสราง
ครอบครัวในอนาคตและรูจักตนเองและรูจักผูอ่ืน ดวยการเปนมิตร และเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยกระบวนการของระบบ
หมู 

    6. กีฬาสมาธิ โปรแกรมน้ีใหผูเรียนมีจินตนาการโดยมีการผสมผสานกิจกรรม
โยคะ ในทาสุริยะนมัสการพรอมกับฟงเพลงเพ่ือผอนคลาย 

 3.1.6.2.3 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร การสมัครเขารวมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ตองมีคุณลักษณะและ
คุณสมบัติ ดังน้ี 

  3.1.6.2.3.1 เปนชายหรือเปนหญิงท่ีมีสัญชาติไทย 
  3.1.6.2.3.2 ไมพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได ตามกฎหมายวาดวย

การับราชการ 
  3.1.6.2.3.3 มีขนาดรอบตัว นํ้าหนัก และความสูงตามสวนสัมพันธ ดังน้ี 
 

อายุป ชาย หญิง 
ความหมายของอก (ซม.) นํ้าหนัก 

(กก.) 
ความสูง 
(ซม.) 

นํ้าหนัก 
(กก.) 

ความสูง 
(ซม.) หายใจเขา หายใจออก 

ไมเกิน 15  75 72 42 155 41 148 
16 76 73 44 156 42 149 
17 77 74 46 158 43 150 
18 78 75 48 160 44 151 
19 ถึง 22 79 76 49 161 45 152 

  3.1.6.2.3.4 มีความประพฤติเรียบรอย 
  3.1.6.2.3.5 กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาท่ีหนวยบัญชาการกําลังสํารองไดเปดทําการฝกวิชาทหาร 
  3.1.6.2.3.6 นักศึกษาวิชาทหารเพศชาย ตองผานการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายตามท่ีกําหนด

ดังน้ี 
   1. ลุก-น่ัง 34 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที 
   2. ดันพ้ืนท่ี 22 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที 
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   3. ว่ิงระยะทาง 800 เมตร ใชเวลาไมเกิน 3 นาที 15 วินาที 
  3.1.6.2.3.7 นักศึกษาวิชาทหารเพศหญิง 
   1. ลุก-น่ัง  25 ครั้ง เวลา 2 นาที 
   2. ดันพ้ืนท่ี 15 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที (เดิมไมจํากัดเวลา) 
   3. ว่ิงระยะทาง 800 เมตร ใชเวลาไมเกิน 4 นาที 
 3.1.6.2.4 นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมชมรมตามท่ีตนเองเลือกตามความถนัดตนเอง เปนระยะเวลา 20 

ช่ัวโมงตอภาคเรียน โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรมชมรม ดังน้ี 
  3.1.6.2.4.1 ใหผูเรียนเลือกกิจกรรมชมรมตามความถนัดและความสนใจ ได 1 กิจกรรมซึ่งมีการจัด

กิจกรรมสงเสริม ออกเปน 7 กลุมกิจกรรม ดังน้ี 
   1. กลุมสงเสริมวิชาการ เปนการสงเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ใหกวางขวาง

ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
   2. กลุมสงเสริมกีฬา เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถทางดานกีฬา 
   3. กลุมสงเสริมศิลปะ/ดนตรี เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถทางดาน

ศิลปะ/ดนตรี 
   4. กลุมสงเสริมนันทนาการ เปนการสงเสริมใหผู เรียนไดพัฒนาใหผู เรียนเกิดความ

เพลิดเพลิน ผอนคลาย ความตึงเครียดท้ังรางกายและจิตใจ 
   5. กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม เปนการสงเสริมใหผูเรียนได

พัฒนาดานอารมณ ศีลธรรม และจรยิธรรม 
   6. สงเสริมภูมิปญญา/อนุรักษสิ่งแวดลอม เปนกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม

ทองถ่ิน รวมถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
   7. กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและเสริมสรางความเปนผูนํา เปนกิจกรรมสงเสริมผูเรียน

ไดแสดงออกความเปนสังคมประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมความเปนผูนํา 
  3.1.6.2.4.2 กิจกรรมชมรมแตละกิจกรรม มีครูท่ีปรึกษา และสมาชิกชมรมตองดําเนินกิจกรรมชมรม

ตามระเบียบท่ีกําหนดไว 
  3.1.6.2.4.3 ครูท่ีปรึกษากระตุนและสงเสริมใหผูเรียนมีการถอดประสบการณแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

เผยแพรกิจกรรม 
3.1.6.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมท่ีสงเสริใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองในลักษณะ

กิจกรรมอาสาพัฒนา หรือกิจกรรมสรางสรรคสังคม เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคมและจิตอาสา 
มีแนวการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ดังน้ี 

 3.1.6.3.1 จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนและครูท่ีปรึกษาของกิจกรรมรวมกันวางแผน
ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ในวิถีชีวิตของช้ันเรียนและโรงเรียน จนเกิดเปนนิสัยในการสมัครใจทํางานตางๆ เพ่ือประโยชนสวนรวม 
เชนการจัดโซนทําความสะอาดบรเิวณโรงเรียน การจัดกิจกรรมทําความสะอาดในหองเรียนโดยมีหัวขอ “หองเรียนนาอยูผูเรียนเบิก
บาน” 

 3.1.6.3.2 จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดรับการสนับสนุนตามแผนการจัดกิจกรรม โดย
ใหทํากิจกรรมดวยความสมัครใจ ท่ีเปนประโยชนแกชุมชนและสังคมโดยรวม เชน ใหผูเรียนทําความสะอาดบริเวณหนาโรงเรียน
และชุมชนมงฟอรตวิลลา โดยใชช่ือกิจกรรม Big Cleaning และผูเรียนทํากิจกรรมผสานชีวิต รวมกับงานอภิบาล 

3.1.6.4 แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีการประเมิน แยกเปน 2 แนวทาง ไดแก 
 3.1.6.4.1 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 
  1. ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมโดยผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลา

เรียนท้ังหมด 
  2. ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ช้ินงานคุณลักษณะอันพึง

ประสงค 
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  3. ผูเรียนท่ีมีเวลาการเขารวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงานคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามท่ีกําหนด เปนผูผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม และนําผลการประเมินไปบันทึกในระเบียน
แสดงผลการเรียน  

  4. ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินไมผานเกณฑ ครูหรือผูรับผิดชอบตองดําเนินการซอมเสริมและประเมิน
จนผานท้ังน้ีควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษาน้ันๆ ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 

 3.1.6.4.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือการตัดสิน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือการตัดสิน
เลื่อนข้ันและจบระดับการศึกษาเปนการประเมินการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนรายป/รายภาค เพ่ือสรุปผลการผานในแตละ
กิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนข้ันและประมวลผลรวมในปสุดทายเพ่ือการจบแตละระดับการศึกษาโดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

  1. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนทุก
คนตลอดระดับการศึกษา 

  2. ผูรับผิดชอบสรุปและตดัสินผลการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคลตามเกณฑท่ี
กําหนด ผูเรียนจะตองผานกิจกรรม 3 กิจกรรมสําคัญตามโครงสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังน้ี 

   2.1 กิจกรรมแนะแนว/โยคะ 
   2.2 กิจกรรมนักเรียน ไดแก  
    2.2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดแก  

2.2.1.1 กิจกรรมลูกเสือ  
2.2.1.2 กิจกรรมชมรม 

    2.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2.2.2.1 บําเพ็ญประโยชน หรือนักศึกษาวิชาทหาร โดยเลือกเพียง 1 

กิจกรรม 
     2.2.2.2 กิจกรรมชมรม 
     2.2.2.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและการดําเนินงาน 
   2.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 

3.2  การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
 3.2.1  เกณฑการจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
  3.2.1.1 ผูเรียน เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิต และรายวิชา
เพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
  3.2.1.2 ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิต
และรายวิชาเพ่ิมไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  3.2.1.3 ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน ระดับ “ผาน” ข้ึนไป 
  3.2.1.4 ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณอันพึงประสงค ระดับ “ผาน” ข้ีนไป 
  3.2.1.5 ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดรับผลการตัดสินการเรียน “ผาน” ทุกกิจกรรม 
 3.2.2 เกณฑการจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  3.2.2.1 ผูเรียน เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และรายวิชา
เพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
  3.2.2.2 ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 89 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต 
และรายวิชาเพ่ิมไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
  3.2.2.3 ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน ระดับ “ผาน” ข้ึนไป 
  3.2.2.4 ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ “ผาน” ข้ึนไป 
  3.2.2.5 ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดรับผลการตัดิสนการเรียน “ผาน” ทุกกิจกรรม 
 3.2.3 ขั้นตอนการตรวจสอบเวลาเรียน 
  3.2.3.1 ผูเรียนหยุดเรียนยังไมถึง 10% ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหครูประจําวิชาตักเตือนดวยวาจา 
  3.2.3.2 ผูเรียนหยุดเรียนถึง 10% ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหครูประจําวิชาบันทึกเปนลายลักษณอักษรพรอมให
ผูเรียนลงช่ือรับทราบ และออกจดหมายแจงใหผูปกครองรับทราบ 
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  3.2.3.3 ผูเรียนหยุดเรียนถึง 15% ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหครูประจําวิชาแจงฝายวิชาการเพ่ือเชิญผูปกครอง
มารับทราบ 
  3.2.3.4 ผูเรียนหยุดเรียนถึง 20% ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหครูประจําวิชาแจงฝายวิชาการเพ่ือเชิญผูปกครอง
มาลงช่ือรับทราบ 
  3.2.3.5 ผูเรียนหยุดเรียนเกิน 20% ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหครูประจําวิชาแจงฝายวิชาการเพ่ือทําหนังสือแจง
ผูเรียนไมมีสิทธ์ิเขารับการประเมินผลปลายภาคเรียนน้ัน ๆ เสนอรองผูอํานวยการเพ่ือประกาศรายช่ือผูเรียนท่ีไมมีสิทธ์ิเขารับการ
ประเมินผลปลายภาคเรียน และแจงผูปกครองใหทราบถึงรายละเอียดจํานวนคาบการหยุดเรียนของผูเรียน เพ่ือดําเนินการตาม
ระเบียบตอไป 
 
 3.2.4 ตารางแสดงจํานวนคาบเรียนของผูเรียนตอภาคเรียน 

หนวยน้ําหนัก/
หนวยกิต 

คาบ/
สัปดาห 

จํานวนคาบท่ีหยุดเรียน จํานวนคาบหยุดเรียนที
ไมมีสิทธิสอบปลายภาค 

(เกิน 20%) 
10% 15% 20% 

0.5 1 2 3 4 5 
1.0 2 3 6 8 9 
1.5 3 6 9 12 13 
2.0 4 8 12 16 17 
2.5 5 10 15 20 21 
3.0 6 12 18 24 25 

 
 
3.3  งานวิจัย   
 3.3.1  งานวิจัยในชั้นเรียนของครู  

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวนครู

(คน) 
วิจัยอยาง
งาย (คน) 

วิจัย 5 บท
(คน) 

ไมสง (คน) 
รวมผูสง 

(คน) 
รอยละ (%) 

1. วิทยาศาสตร 27 26 - 1(ลาคลอด) 26 96.30 

2. ภาษาตางประเทศ 16 14 2 - 16 100.00 
3. การงานอาชีพ 17 17 - - 17 100.00 
4. คณิตศาสตร 16 14 2 - 16 100.00 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 14 14 - - 14 100.00 
6. ศิลปะ 13 13 - - 13 100.00 
7. สังคม 12 12 - - 12 100.00 
8. ภาษาไทย 9 9 - - 9 100.00 
9. English Program 4 4 - - 4 100.00 

รวม 128 123 4 1 127 99.59 
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จากตารางและแผนภูมิพบวา ปการศึกษา 2559 คณะครูไดจัดทําวิจัยจํานวน 128   เรื่อง แบงเปนวิจัยอยางงายจํานวน 
123 เรื่อง คิดเปนรอยละ96.09   และทําวิจัย 5 บท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.12 ท้ังน้ีในปการศึกษา 2559 มีคณะครูท่ีไมสง
งานวิจัย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.78 
 

3.3.2  งานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา 

ฝายท่ีสังกัด 
จํานวน
บุคลากร 

(คน) 

วิจัยอยาง
งาย (คน) 

วิจัย 5 บท(คน) ไมสง (คน) 
รวมผูสงวิจัย 

(คน) 
รอยละ (%) 

1. ฝายวิชาการ 15 15 -  -  15 100.00 

2. ฝายกิจการนักเรยีน 19 19 -  -  19 100.00 

3. ฝายบรหิารท่ัวไป 21 21 -  -  21 100.00 

4. ฝายสาํนักผูอํานวยการ 22 16 5 1 21 95.45 

5. ฝายธุรการ - การเงิน 11 6 - 5 6 54.55 

รวม 88 77 5 6  82 93.18 
ที่มา : งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักผูอํานวยการ ขอมูล ณ วันที ่30 เมษายน 2560 
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จากตารางและแผนภูมิพบวา ปการศึกษา 2559 บุคลากรทางการศึกษาไดจัดทํางานวิจัย จํานวน 88 เรื่อง สวนใหญ

บุคลากรทางการศึกษาจัดทํารายงานวิจัยอยางงาย จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 87.50 และทําวิจัย 5 บท จํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 5.68 ท้ังน้ีในปการศึกษา 2559 มีบุคลากรทางการศึกษาท่ีไมสงงานวิจัย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.82 
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สารสนเทศดานท่ี 4  
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

 
4.1 การจัดสรรงบประมาณและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 4.1.1  ขอมูลงบประมาณ 

รายรับ บาท รายจาย บาท 
เงินงบประมาณ 
(เงินอุดหนุนรายหัว) 

38,735,387.50 งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง 103,400,535.00 

เงินนอกงบประมาณ 187,554,892.50 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 48,706,897.38 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ) 19,017,100.00 งบอ่ืนๆ(คาซอมแซมฯ,คาเสื่อมราคา

สินทรัพย,คายานพาหนะ,คาจายสวัสดิการฯ 
93,199,947.62 

รวมรายรับ 245,307,380.00 รวมรายจาย 245,307,380.00 
 งบดําเนินการ/เงินเดอืน เงินคาจาง  คิดเปนรอยละ  42.15  ของรายรับ  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเปนรอยละ 19.86   ของรายรับ 

        ขอมูล ณ วันที ่7 มีนาคม 2560 
 4.1.2  รายงานผลการดําเนินงาน 

 4.1.2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
ยุทธศาสตร จํานวน

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

บรรล ุ รอยละ ไมบรรล ุ รอยละ กําลังสรุป รอยละ 
ยุทธศาสตร 1 14 10 71.43 4 40.00 0 0.00 
ยุทธศาสตร 2 30 27 90.00 3 11.11 0 0.00 
ยุทธศาสตร 3 19 13 68.42 4 28.57 1 5.26 
ยุทธศาสตร 4 30 29 96.67 1 3.45 0 0.00 
ยุทธศาสตร 5 9 9 100.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 102 88 86.27 12 11.76 1 0.98 
ที่มา : งานนโยบายและแผน สํานักผูอํานวยการ ณ วันที ่30 เมษายน 2560 

 จากตารางพบวา โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีกําหนดไวในป
การศึกษา 2559 โดยมียุทธศาสตรจํานวนท้ังสิ้น 5 ยุทธศาสตร 102 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ซึ่งจากผลการดําเนินงานดังกลาว          
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดดําเนินการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จ จํานวน 88 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คิดเปนรอยละ 86.27 
และไมบรรลุเปาหมายจํานวน 12 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คิดเปนรอยละ 11.76 และอยูระหวางการสรุปจํานวน 1 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คิดเปนรอยละ 0.98  
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4.1.2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2559 

 
 ที่มา : งานนโยบายและแผน สํานักผูอํานวยการ ณ วันที ่30 เมษายน 2560 

 
จากตารางพบวา ปการศึกษา 2559 มีงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการแลวจํานวน 48 งาน 15 โครงการ 

278 แผนงาน คิดเปนรอยละ 89.97 และมีงาน/โครงกร/กิจกรรม ท่ียังไมไดดําเนินการจํานวน 3 โครงการ 35 แผนงาน คิดเปน
รอยละ 10.03 และผลการดําเนินงานท่ีไมบรรลุตามตัวช้ีวัดจํานวน 2 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 0.59  
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4.2 สภาพบรรยากาศการเรียนรู และสภาพการจัดการเรียนรู 
 4.2.1 การใหบริการดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแกผูเรียน 
  4.2.1.1 สถิติการใหบริการของหองพยาบาล จําแนกตามระดับชัน้ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 

ชั้น 
จํานวน จํานวนวัน นักเรียน มาใชบริการ 

นักเรียน ท่ีเปดเรียน บุคลากร จํานวน รอยละ 

ม.1 440 110 48400 309 0.64 
ม.2 461 110 50710 415 0.82 
ม.3 457 110 50270 625 1.24 
ม.4 585 110 64350 740 1.15 
ม.5 578 110 63580 618 0.97 
ม.6 560 110 61600 612 0.99 
ครู 254 110 27940 234 0.84 
รวม 3335 110 366850 3553 0.97 

ที่มา : งานสงเสริมสุขภาพครูและนักเรียน ฝายกิจการนักเรียน 
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  4.2.1.2 สถิติการใหบริการของหองพยาบาล จําแนกตามระดับชัน้ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 

ชั้น 
จํานวน จํานวนวัน นักเรียน มาใชบริการ 

นักเรียน ท่ีเปดเรียน บุคลากร จํานวน รอยละ 

ม.1 438 85 37230 293 0.10 
ม.2 458 85 38930 271 0.10 

ม.3 456 85 38760 413 0.15 

ม.4 584 85 49640 530 0.19 

ม.5 575 85 48875 518 0.18 

ม.6 558 85 47430 186 0.07 
ครู 261 85 22185 219 0.08 
รวม 3330 85 283050 2430 0.86 

ที่มา : งานสงเสริมสุขภาพครูและนักเรียน ฝายกิจการนักเรียน 
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4.2.1.3 การใหบริหารของหองพยาบาล จําแนกตามอาการของโรค ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 

เดือน 

ปวดหัว 

ไขหวัด 

ปวดทองประจําเดือน 

ปวดทองโรคกระเพ
าะ 

ปวดทองทั่วไป 

ทองเสีย 

ทําแผล 

เจ็บตา 

แมลง,สัตวกัดตอย 

ผด ผื่น คัน  

ภูมิแพ
 

เวียนหัว เปนลม 

ปวดกลามเนื้อ 

เลือดกําเดา 

โรคอื่นๆ 

ไอ เจ็บคอ 

ปวดฟ
น 

ขอเทาพ
ลิก 

แผลในชองปาก 

รวม 

พ.ค 149 31 50 33 44 21 38 5 4 1 1 1 1 3 12 4 5 1 0 404 
มิ.ย 373 159 81 62 59 54 90 8 2 8 6 6 12 9 15 28 12 0 0 984 
ก.ค 209 82 67 38 53 36 57 8 1 12 6 3 4 2 9 10 6 0 0 603 
ส.ค 407 162 113 65 67 49 95 15 14 42 9 4 11 5 15 11 10 1 1 1096 
ก.ย 169 85 27 33 24 19 44 11 3 22 6 2 6 2 7 4 1 1 0 466 
รวม 1307 519 338 231 247 179 324 47 24 85 28 16 34 21 58 57 34 3 1 3553 

รอยละ 0.356 0.141 0.092 0.063 0.067 0.049 0.088 0.013 0.007 0.023 0.008 0.004 0.009 0.006 0.016 0.016 0.009 0.001 0.0003 0.97 
ที่มา : งานสงเสริมสุขภาพครูและนักเรียน ฝายกิจการนักเรียน 
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4.2.1.4 การใหบริหารของหองพยาบาล จําแนกตามอาการของโรค ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 

 
 เดือน 

ปวดหัว 

ไขหวัด 

ปวดทองประจําเดือน 

ปวดทองโรคกระเพ
าะ 

ปวดทองทั่วไป 

ทองเสีย 

ทําแผล 

เจ็บตา 

แมลง,สัตวกัดตอย 

ผด ผื่น คัน  

ภูมิแพ
 

เวียนหัว เปนลม 

ปวดกลามเนื้อ 

เลือดกําเดา 

โรคอื่นๆ 

ไอ เจ็บคอ 

ปวดฟ
น 

รวม 

ต.ค 88 39 31 28 8 14 12 7 0 31 2 1 2 2 3 4 3 275 
พ.ย 294 197 99 52 34 23 55 7 3 27 6 9 2 5 17 22 9 861 
ธ.ค 105 56 47 29 18 13 36 2 0 4 7 3 3 0 10 12 3 348 
ม.ค 186 110 62 44 32 26 81 3 1 7 14 4 4 4 10 14 8 610 
ก.พ 110 75 32 15 13 9 43 4 0 4 4 2 0 0 5 16 4 336 
รวม 783 477 271 168 105 85 227 23 4 73 33 19 11 11 45 68 27 2430 

รอยละ 0.277 0.169 0.096 0.059 0.037 0.030 0.080 0.008 0.001 0.026 0.012 0.007 0.004 0.004 0.016 0.024 0.010 0.86 
ที่มา : งานสงเสริมสุขภาพครูและนักเรียน ฝายกิจการนักเรียน 
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4.3  การพัฒนาบุคลากร 
 4.3.1 การพัฒนาตนเองของบุคลากร จําแนกชั่วโมง 
 

 
 

รายละเอียด จํานวน(คร้ัง) 
1.พัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน 20 
2.พัฒนาบุคลากรภายนอกโรงเรียน 31 
3.สัมมนาตามนโยบายของมูลนิธิฯ 5 
4.จัดสงบุคลากรไปศึกษาดูงานตางประเทศ 5 

รวม 57 

  

4.3.2 การแสดงความยินดีในวันเกิดตลอดปการศึกษา 2559  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด จํานวน(คน) 
1. เดือนพฤษภาคม 23 
2. เดือนมิถุนายน 21 
3. เดือนกรกฎาคม 14 
4. เดือนสิงหาคม 23 
5. เดือนกันยายน 20 
6. เดือนพฤศจิกายน 23 
7. เดือนธันวาคม 20 
8. เดือนมกราคม 32 
9. เดือนกุมภาพันธ 19 

รวม 195 คน 
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4.3.3 การแสดงความยินดี/เสียใจ บุคลากร ตลอดปการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 รายละเอียดในการสงบคุลากรไปเขารวมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
4.3.4.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในโรงเรียน 

ลําดับ วัน/เดือน/ป รายละเอียด กลุมผูเขารวม/คน 
1.  13-14 พ.ค. 

59 
สัมมนากอนเปดภาคเรยีน ประจาํปการศึกษา 2559 ครูผูสอนและบุคลากรทางกาศึกษา 

ชาวไทยและชาวตางประเทศรวม
จํานวน 251คน 

2.  4-5 มิ.ย. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “STEM ROBOTIC” ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร 
รวมจํานวน 16 คน 

3.  11 ก.ค. 59 อบรม Waldorf “พัฒนาการเด็กตามแนวมนุษยปรัชญา” 
โดยอาจารยอนุพันธุ   พฤกษพันธขจี 

ครูผูสอนและบุคลากรทางกาศึกษา 
รวมจํานวน 17คน 

4.  30-31 ก.ย. 
1-2 ต.ค. 59 

รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยมูลนิธิฯ ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน  37  คน 

5.  16 ก.ย. 59 ประชุมช้ีแจง จัดทําหองตนแบบ Waldorf 
“ใหผนังเปยมดวยลมหายใจ” (Lazure painting)  
โดยอาจารยอนุพันธุ   พฤกษพันธขจ ี

ครูผูสอนและบุคลากรทางกาศึกษา 
รวมจํานวน 27คน 

6.  12-13 ก.ย. 
59 

รวมวิพากษรายงานการประเมินตนเอง  ครูผูสอนและบุคลากรทางกาศึกษา 
รวมจํานวน 28 คน 

7.  28 ต.ค. 59 
Career Shopping Day  

ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 13 คน 

8.  30 ต.ค. 59 In-Service Training อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําหองตนแบบ 
Waldorf  “ใหผนังเปยมดวยลมหายใจ” (Lazure 
painting) โดยอาจารยอนุพันธุ   พฤกษพันธขจี 

ครูผูสอนและบุคลากรทางกาศึกษา 
รวมจํานวน 12 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

9.  22 พ.ย. 59 บรรยายพิเศษจากนายพทย ชวิน บัตติยา ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา 

รายละเอียด จํานวน(ราย) 
1. แสดงความยินดี ครูและภริยามาสเตอร คลอดบุตร  4 
2. แสดงความเสียใจ (บิดา-มารดา) ครูและมาสเตอรเสียชีวิต  3 
3. เยี่ยมปวย ครูและบุคลากรทางการศึกษา  5 
4. เยี่ยมปวย พนักงาน 1 

รวม 13 คน 



    

  

สารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2559  ~ 73 ~ 
 

ลําดับ วัน/เดือน/ป รายละเอียด กลุมผูเขารวม/คน 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม จํานวน 5  คน 

10.  22 พ.ย. 59 บรรยายพิเศษจากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัเชียงใหม ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 2  คน 

11.  22 พ.ย. 59 บรรยายพิเศษจากคณะดุริยางคศลิป มหาวิทยาลัยพายัพ ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 1 คน 

12.  22 พ.ย. 59 บรรยายพิเศษจากคณะวิจติรศลิป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 3  คน 

13.  22 พ.ย. 59 บรรยายพิเศษจากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 2  คน 

14.  22 พ.ย. 59 บรรยายพิเศษจากคณะสื่อสารมวลชน ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 2  คน 

15.  23 พ.ย. 59 เทคนิคการตดิตามการใชพลังงานและแนวทางการจดัการ  ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 53  คน 

16.  30 พ.ย. 59 อบรมการใชงานระบบเบิกจายพัสด-ุจัดซื้อ  
โดยใชโปแกรม Mass School 

บุคลากรทางกาศึกษา 
รวมจํานวน 20 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 รวม 20 คร้ัง 251 คน 

 

4.3.4.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายนอกโรงเรียน 
ลําดับ วัน/เดือน/ป รายละเอียด กลุมผูเขารวม/คน 
1.  

2-4 มิ.ย. 59 
ขยายผลการอบรมเทคนิคการสอนภาษาฝรั่งเศส และการนําเสนอ
ผลงาน  

ครูกรรณิการ  ใจแกว 

2.  8 มิ.ย. 59 การจัดการนํ้าหนักเด็กวัยเรยีน ครูกฤตยา  ทิพยเกษร 
3.  

10 มิ.ย. 59 STEM ROBOTIES Education in after School 
ครูผูสอนคอมพิวเตอร จํานวน 

12 คน 
4.  14-15 มิ.ย. 59 การฝกทบทวน นศท. สวนภมูิภาค ผูกํากับ นศท. จํานวน 7 นาย 
5.  18 มิ.ย. 59 ฟงพูด ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ม.เอนก  โชคศิริวุฒิกุล 
6.  18 มิ.ย. 59 Understanding how Language Varies ม.กําจร  ยั่งยืน 
7.  19 มิ.ย. 59 เขียนภาษาอังกฤษใหเกง Writing Practice Makes Perfect ม.เอนก  โชคศิริวุฒิกุล 
8.  30 มิ.ย. 59 คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ครูผูสอนรวม 8 คน 
9.  2 ก.ค. 59 ประเมินผลแนวคิดใหม เนนการวัดความเขาใจและทักษะในศตวรรษท่ี 

21 
ครูผูสอนและบุคลากรทางการ

ศึกษา รวมจํานวน 14 คน 
10.  2 ก.ค. 59 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการศึกษาสูประชาคมอาเซียน มาสเตอรวีระชาติ  บุญหนัก 
11.  2 ก.ค. 59 วิทยากร คายฝรั่งเศส 2016 ครูกรรณิการ  ใจแกว 
12.  4 ก.ค. 59  การบรรยายพิเศษ การรับนักศึกษาตอระบบโควตาภาคเหนือ ครูผูสอนและบุคลากรทางการ

ศึกษา รวมจํานวน 7 คน 
13.  7 ก.ค. 59 ติวความพรอมกอนการสอบ GAT ครั้งท่ี 1 ครูผูสอนและบุคลากรทางการ

ศึกษา รวมจํานวน 21 คน 
14.  9 ก.ค. 59 การบริหารจัดการนํานวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปด

ไปใชในการพัฒนาวิชาชีพครู 
ครูผูสอนและบุคลากรทางการ

ศึกษา รวมจํานวน 5 คน 
15.  15 ก.ค. 59 การอบรมบรรยายทางวิชาการ “Lectures of Korean Culture and 

Economics for General Public in Thailand” 
ครูพรนับพรรณ  ปนต ี



    

  

สารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2559  ~ 74 ~ 
 

ลําดับ วัน/เดือน/ป รายละเอียด กลุมผูเขารวม/คน 
16.  22 ก.ค. 59 วิทยากร ความสมัพันธไทย-ญี่ปุน ครูภวดี  ศรีใจ 
17.  27 ก.ค. 59 รับฟงการบรรยายทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิ มาสเตอรวรินทร  วสุวัต 
18.  6-7 ส.ค. 59 สัมมนาทางการศึกษา การเรียนรูปฏิวัติทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
ครูสริิรัตน  อิทธินภาพรรณ 

19.  19 ส.ค. 59 ดูงานวันวิทยาศาสตร ณ มหาวิทยาลัยแมโจ ครูสริิรัตน  อิทธินภาพรรณ 
20.  24 ส.ค. 59 อบรมเรื่องโรคลมชัก ณ โรงพยาบาลประสาท ครูทิพานันท  แสงศรีจันทร 

ครูพวงไพร  สายสกล 
21.  24 ส.ค. 59 การอบรมผูสอนกฎหมาย : การจดัการองคความรู 

คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม 
ครูแสงสริิอรณ  พุธรัตนฉาย

แสง 
มาสเตอรฐานกร  เทรเวส 
ครูนรรนมนต  พรรณนิน

ธนนท 
22.  26 ส.ค. 59 ดูดาวท่ีดอยสุเทพฯ  ณ ดอยอินทนนท เชียงใหม ครูสริิรัตน  อิทธินภาพรรณ 
23.  9 ก.ค. 59 การบริหารจัดการนํานวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปด

ไปใชในการพัฒนาวิชาชีพครู 
ครูผูสอนและบุคลากรทางการ

ศึกษา รวมจํานวน 5 คน 
24.  

14 ก.ย. 59 
อบรมเบ้ืองตน SWIS PLUS  
ณ ร.ร.มงฟอรต แผนกประถม 

บุคลากรทางการศึกษา  
รวม 6 คน 

25.  14-16 ก.ย. 59 ดูงานหองเรียน Gifted ณ โรงเรียนสาธิตและโรงเรียน 
กําเนิดวิทย จังหวัดระยองและชลบุรี 

ครูสริิรัตน  อิทธินภาพรรณ 

26.  23 ก.ย. 59 อบรม Education 4.0 และ Inspiring STEM 
อบรม กิจกรรม/สัมมนาทางวิชาการ 
โรงเรียนปรสิรอยแยลสวิทยาลัย เชียงใหม 

ครูศิริรัตน  ปญญาคม 
ครูสิริรัตน  อิทธินภาพรรณ 

ครูแสงสิริอรณ  พุธรัตนฉายแสง 
ครูสิริพร  พรพิพัฒนไพบูลย 

ครูศรีพรรณ  ปญญายศ 

27.  3-5 ต.ค. 59 สัมมนาครูรวมบริหารโรงเรียนในเครือคณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทย 

9 คน 

28.  
5 พ.ย. 59 

Cambridge Experience 2016 for English, Science and 
Mathematics 

ครูผูสอนบุคลากรทาง
การศึกษา 

รวมจํานวน 7 คน 
29.  

11 พ.ย. 59 
ดูงาน การบริหารจัดการ การเรียนการสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษ 
English Program ณ ACP และ ACEP 

บุคลากรทางการศึกษา รวม 
จํานวน 3 คน 

30.  19 ม.ค. 60 การเขารวมการทําปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ครูศศิธร  คําวินิจ 
ครูโนรโิกะ  โอชิ 
รวมจํานวน 2 คน 

31.  20 ม.ค. 60 การเขารวมการทําปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ครูสุชัญญา  เสนาธรรม 
มาสเตอรชลธวัช  มหายศนันท 

รวมจํานวน 2 คน 
 รวม 31 คร้ัง  
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4.3.4.3 สัมมนาตามนโยบายของมูลนิธิฯ 
ลําดับ วัน/เดือน/ป รายละเอียด กลุมผูเขารวม/จํานวน 

1. 29-30 ก.ค. 59 ประชุมงานอภิบาลครั้งท่ี 1  ม.จิรฐาวัฒน  ฉัตรบรรยงค 
2. 10 ต.ค. 59 Teaching Training (Intensive Course) 

ABAC สมุทรปราการ 
ครูสุชาวดี  ยั่งยืน 

ครูศิรริัตน  ปญญาคม 
3. 10 ต.ค. 59 Teaching Training (Intensive Course) 

ABAC สมุทรปราการ 
ครูสุชาวดี  ยั่งยืน 

ครูศิรริัตน  ปญญาคม 
4. 11 พ.ย. 2559 การประชุมเพ่ือจัดเตรียมขอมูลจดันิทรรศการโรงเรียนใน

เครือมลูนิธิฯเพ่ือตอนรับคณะผูผูบริหารและคณะท่ีปรึกษา
จากแขวงตางๆท่ัวโลกในวันท่ี ณ มูลนิธิฯซอยทองหลอ
กรุงเทพฯ 

ครูเกษกานดา  คงทวีเลศิ 
ครูดาริษา  แสงสินธุ 

5. 28-30 พ.ย. 59 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา อัสสัมชัญแผนกประถม 
กรุงเทพมหานคร 

ครูพุทธชาด  โอคอนเนอร 
ครูอรณุี  มงคล 

 รวม 5 คร้ัง  
 

4.3.4.4 จัดสงบุคลากรไปศึกษาดูงานตางประเทศ 
ลําดับ วัน/เดือน/ป รายละเอียด กลุมผูเขารวม/จํานวน 

1. 
13 ต.ค. 59-13 ม.ค. 60 

ดูแลนักเรียนและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ครูนงนภัส สมณะ 
ม.อัสนี นกนอย 

2. 
21 – 25 ต.ค. 59  

ผูอํานวยการเดินทางไปทํา MOU รวมกับมหาวิทยาลัย ฉางโจ 
และ Hunan Institute of Science and Technology 
ประเทศจีน 

ภราดา ดร.ศักดา  สกลธวัฒน 

3. 
24 – 29 ต.ค. 59  

ผูอํานวยการเดินทางไปทํา MOU รวมกับโรงเรียน Scots 
College ประเทศนิวซีแลนด 

ภราดา ดร.ศักดา  สกลธวัฒน 

4. 
15 ต.ค.-10 ธ.ค. 59 

รับทุนการศึกษามลูนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
ศึกษาหลักสตูรระยะสั้น 8 สัปดาห ณ เมือง Hyderabad 
ประเทศอินเดีย ระหวางวันท่ี 15 ต.ค. – 10 ธ.ค. 2559 

ม.ฐานกร เทรเวส 

5. 
10 มี.ค.-10 พ.ค. 60 

รับทุนการศึกษามลูนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
ศึกษาหลักสตูรระยะสั้น 8 สัปดาห ณ เมือง Hyderabad 
ประเทศอินเดีย ระหวางวันท่ี 15 ต.ค. – 10 ธ.ค. 2559 

ครูสริิรัตน อิทธินภาพรรณ 

  รวม  5  คร้ัง  
 

4.3.4.5 ขอมูลครูนานปอายุการทํางาน 25 ป (10 คน) 

ท่ี ชื่อ-สกลุ ว/ด/ป ท่ีบรรจ ุ
ว/ด/ป  อายุการทํางาน 

30 เม.ย. 60 
1 นางสาวกรรณิการ ดวงจิรประภา 10 มิ.ย. 35 25 ป 10 เดือน 
2 นางสาวธารินทร สุขเกษม 29 ก.ค. 35 25 ป 9 เดือน 
3 นางนงนภัส สมณะ 10 มิ.ย. 35 25 ป 10 เดือน 
4 นางนงลักษณ แอมบอส 9 ต.ค. 35 25 ป 6 เดือน 
5 นางปริศนา อินทรชิต 29 ก.ค. 35 25 ป 9 เดือน 
6 นายศรณัยวิทย พวงสุวรรณ 9 ต.ค. 35 25 ป 6 เดือน 
7 นางศศิธร คําวินิจ 10 มิ.ย. 35 25 ป 10 เดือน 
8 นางศศิธร ตันด ุ 10 มิ.ย. 35 25 ป 10 เดือน 
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ท่ี ชื่อ-สกลุ ว/ด/ป ท่ีบรรจ ุ
ว/ด/ป  อายุการทํางาน 

30 เม.ย. 60 
9 นางสุชัญญา เสนาธรรม 9 ต.ค. 35 25 ป 6 เดือน 
10 นางสาวสุทธิฉันท   ศุภไพบูลยกิจ 10 มิ.ย. 35 25 ป 10 เดือน 

 
 

4.3.4.6 ขอมูลครูนานปอายุการทํางาน 30 ป (8 คน) 

ท่ี ชื่อ-สกลุ ว/ด/ป  ท่ีบรรจ ุ
ว/ด/ป   อายุการทํางาน 

30 เม.ย. 60 
1 น.ส.กนิษฐรินทร พลศักดิ ์ 20 ส.ค. 30 30 ป 8 เดือน 
2 นายบุญเทง เถระ 20 ส.ค. 30 30 ป 8 เดือน 
3 นางรัชนี ชํานาญรบ 20 ส.ค. 30 30 ป 8 เดือน 
4 นางสาวลําจวน รัตนบุร ี 20 ส.ค. 30 30 ป 8 เดือน 
5 นางสมฤทัย ชัยพิมาน 5 ต.ค. 30 30 ป  6 เดือน 
6 นางสุทธิรักษ ไชยวุฒิ 20 ส.ค. 30 30 ป 8 เดือน 
7 นายสุวรรณ อินทรชิต 5 ต.ค. 30 30 ป 6 เดือน 
8 นงสาวนฤษร สินานนท 1 ก.พ. 37* 23 ป 2 เดือน 

หมายเหตุ * อัสสัมชัญลําปาง 7 ป 4 เดือน 
  
  เน่ืองจากทางโรงเรียนจึงไดกําหนดใหมีการจัดทําการจัดทําแฟมพัฒนางาน(Portfolio) และมีการตรวจ ประเมินแฟม
พัฒนางาน (Portfolio) และนําผลไปประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานตอไป     
  ดังน้ันเพ่ือใหบุคลากรในองคกร ไดมีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลไวอยาง เปนระบบ และเปนเง่ือนไขในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  ตองจัดทําแฟมงานไวอยางเปนระบบ  
 

ท่ี กลุม 
จํานวน (คน) 

รวม 
สง รอยละ ไมสง รอยละ 

1 หัวหนาฝาย/ผูชวยฝาย 14 100.00% 0 0.00% 14 
2 ครูผูสอน 113 92.62 9 7.38 122 
3 บุคลากรทางการศึกษา 72 92.31 6 7.69 78 

รวมท้ังสิ้น 199 92.99 15 7.01 214 
 

 จากตารางจะเห็นไดวา ไดสรุปการสงแฟมพัฒนางานออกเปน 3 กลุมดวยกัน ไดแก กลุมหัวหนาฝาย/ผูชวยฝาย  กลุม
ครูผูสอน และกลุมบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผลการสงแฟมพัฒนางานออกมาดังน้ี หัวหนาฝายและผูชวยฝาย สงแฟมพัฒนางาน
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 100 กลุมครูผูสอน สงแฟมพัฒนางานจํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 96.62 และบุคลากรทางการ
ศึกษาสงแฟมพัฒนางานจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 92.31 ดังแผนภูมิตอไปน้ี 
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สรุปรายชื่อผูไมสงแฟมพัฒนางาน (Portfolio) 
ครูผูสอน 

1. ครูศรีพรรณ ปญญายศ 
2. ม.ผไท  ชัยนํา 
3. ม.พิพัฒน ทักษอุดม 
4. ม.เอนก  โชคศิริวุฒิกุล 
5. ครูสายสุนีย คิดชัย 
6. ม.นเรนทรฤทธ์ิ ตะตองใจ 
7. ม.อรรถกร มัชณันติกสมัย 
8. ครูอมรพรรณ สิทธิวงค 
9. ม.อุเทน  ศรีวิใจรําพันธ 

 
บุคลากรทางการศึกษา 

1. ม.ราวีพัชร ภัทราธนทรัพย 
2. ครูรสรินทร รัตนประภา 
3. ครูเกษรินทร กะณะ 
4. ม.ศักดิ์บดินทร กันมะโน 
5. ครูสภุาวด ีกัญจนะ พิพัฒน 
6. ม.นันทจักร   มีชัย 
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สารสนเทศดานท่ี 5 
สารสนเทศเพ่ือการรายงาน 
 
5.1  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2533 ไดกําหนดความมุงหมาย
และหลักการสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตามาตรฐาน โดยในหมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 และมาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารกากรศึกษาท่ีตองดําเนินการอยาง
ตอเน่ืองมีการจัดทํารายงานประจําป (Self Assessment Report : SAR ) โดยการนําเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ี
เก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมท้ังเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
 ดังน้ันเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) 
พ.ศ. 2545 ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
สํานักผูอํานวยการ เปนผูวางแผน ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ดังน้ี 

- การประเมินมาตรฐานคุณภาพภายใน ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1-10 พฤศจิกายน 2559 
- การประเมินมาตรฐานคุณภาพภายใน ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1-27 มกราคา 2560 
ขั้นตอนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน มีดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน โดยแตงตั้งบุคลากรจากสวนตางๆ ตามโครงสรางการบริหาร

โรงเรียนท่ีมีภาระหนาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ขั้นตอนท่ี 2 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและผูเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและใหการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ขั้นตอนท่ี 3 ดําเนินการตามแผนงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน โดยเนนกระบวนการทํางานแบบ PDCA 

ดังน้ี 
1. PLAN : บุคลากรทุกคนในโรงเรียนรวมกันวิเคราะหงานตามภาระหนาท่ีและวิเคราะหงานตามเน้ืองานท่ีไดรับผิดชอบพรอม

กับวิเคราะหงานวา สอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานใดบาง ท้ังมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติ สมศ. 
สพฐ. และBSG 

2. DO : ปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ีกําหนดในแผนพัฒนาโรงเรียน (3ป /5 ป) โดยจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปรองรับใน
รูปแบบของงาน โครงการ กิจกรรม จากแผนปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียนนําไปสูการปฏิบัติโดยผานทางแผนงานของฝายตางๆ 
ตามโครงสรางการบริหารของโรงเรียน โดยกระจาการปฏิบัติงานไปสูบุคลากรตามกลุมสาระท้ัง 8 กลุมสาระระดับช้ัน งานท่ีสังกัด
ฝายตางๆ และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

3. CHECK : คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน และรายงานผลการประเมิน
ตอคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการผูบริหารโรงเรียน เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน แผนการ
ปฏิบัติการประจําป และผลการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตลอดจนจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
นําเสนอตอหนวยงานสังกัด และเผยแพรแกผูเก่ียวของ 

4. ACTION : นําผลการประเมินคุณภาพภายใน มาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพิจารณาทบทวนในการวิเคราะหงาน/วิเคราะห
มาตรฐาน เพ่ือใชในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในปการศึกษาตอไป 
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5.2  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา  
5.2.1 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

5.2.1.1 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2558 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
คาเปาหมาย 

ป 2559 
รอยละ 
ท่ีได 

ระดับ 
คุณภาพ 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ      
ตัวบงช้ีท่ี 1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ (0.5 
คะแนน) 

95.00 
95.94 

ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 1.2  มีนํ้าหนัก สวนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน  (0.5 คะแนน) 

80.00 84.46 ดีมาก   

ตัวบงช้ีท่ี 1.3  สามารถปองกันตนเองจากสิ่งเสพตดิใหโทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ ( 1 คะแนน 
) 

97.00 97.66 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 1.4  เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม  
(1 คะแนน ) 

97.00 97.32 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 1.5  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ใหเกียรตผิูอ่ืน ( 1 คะแนน ) 97.00 97.12 ดีเยี่ยม   
ตัวบงช้ีท่ี 1.6  สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป 
กีฬา/นันทนาการ และสรางผลงานตามจินตนาการ ( 1 คะแนน ) 

97.00 97.16 ดีเยี่ยม   

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 1 (เต็ม 5 คะแนน) 93.83 94.93 ดีเย่ียม   
มาตรฐานท่ี 2   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค      
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสตูร (2 คะแนน) 98.00 99.48 ดีเยี่ยม   
ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ืน และกตัญูตอผูมีพระคณุ  (1 คะแนน) 95.00 95.25 ดีเยี่ยม   
ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีตางกัน (1 คะแนน ) 94.00 94.89 ดีเยี่ยม   
ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (1 
คะแนน ) 

93.00 
93.67 

ดีเยี่ยม   

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 พัฒนาคานิยมตามวิถีจิตของนกับุญหลุยส กรีญอง เดอ มง
ฟอรตและการมีสวนรวมในการ กระทําเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในสงัคม 
(BSG.)( MEC.P.11) 

94.00 95.44 ดีเยี่ยม   

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 2  (เต็ม 5 คะแนน) 94.80 95.75 ดีเย่ียม   
มาตรฐานท่ี 3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

     

ตัวบงช้ีท่ี 3.1  มีนิสัยรักการอาน และสามารถแสวงหาความรูจากหองสมุด 
แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ รอบตัว  (2 คะแนน) 

91.00 93.22 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 3.2  มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียนและตั้งคําถามเพ่ือคนควา
หาความรูเพ่ิมเตมิ (1 คะแนน ) 

93.00 94.15 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 3.3  เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือการ
เรียนรูระหวางกัน (1 คะแนน ) 

93.00 96.02 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 3.4  ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน (1 คะแนน ) 97.00 97.18 ดีเยี่ยม   
ตัวบงชี้ท่ี 3.5 ใฝรู แสวงหาความเชื่อ คานิยม วิถีชีวิตและนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน (BSG.) 

95.00 95.71 ดีเยี่ยม   

ตัวบงชี้ท่ี 3.6 มีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยางฉันมิตร 95.00 95.43 ดีเยี่ยม   
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
คาเปาหมาย 

ป 2559 
รอยละ 
ท่ีได 

ระดับ 
คุณภาพ 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

(BSG.) 
ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 3 (เต็ม 5 คะแนน) 94.00 95.29 ดีเย่ียม   

มาตรฐานท่ี 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิด
สรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติ สมเหตุผล 

     

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 สรุปความคิดจากเรือ่งท่ีอาน ฟงและดู และสื่อสาร โดยการพูด
หรือเขียนตามความคดิของตนเอง  (2 คะแนน) 

93.00 
93.44 

ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตน (1 
คะแนน) 

94.00 
94.44 

ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ (1 คะแนน ) 

92.00 
94.22 

ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 4.4 มีความคิดริเริม่ และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ (1 
คะแนน ) 

95.00 
95.25 

ดีเยี่ยม   

ตัวบงชี้ท่ี 4.5  รูทัน ฉลาดเลือกและสามารถประยุกตใชสื่อและสาร รวมท้ัง
เทคโนโลยีและเครือขายของสังคม (BSG.) (MEC P.13) 

95.00 
97.92 

ดีเยี่ยม   

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 4 (เต็ม 5 คะแนน) 93.80 95.05 ดีเย่ียม   
มาตรฐานท่ี 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลกัสูตร      
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ (1 
คะแนน) 

87.00 
89.48 

ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคญัตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ  
(1 คะแนน) 

93.00 
99.02 

ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนเปนไปตาม
เกณฑ (2 คะแนน) 

95.00 99.35 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 5.4  การทดสอบรวบยอดระดับชาติเปนไปตามเกณฑ (1 คะแนน) 80.00 60.00 ดีมาก   
ตัวบงชี้ท่ี 5.5 สามารถใชภาษาสือ่สารเพ่ือการสื่อสารไดท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางนอย 2 ภาษา (BSG.) 

90.00 90.38 ดีเยี่ยม   

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 5 (เต็ม 5 คะแนน) 90.00 87.65    
มาตรฐานท่ี 6   ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

     

ตัวบงช้ีท่ี 6.1   วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ (2 คะแนน) 93.00 94.63 ดีเยี่ยม   
ตัวบงช้ีท่ี 6.2   ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง (1 คะแนน) 

95.00 96.31 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 6.3   ทํางานรวมกับผูอ่ืนได (1 คะแนน) 95.00 95.46 ดีเยี่ยม   
ตัวบงช้ีท่ี 6.4   มีความรูสึกท่ีดตีออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ (1 คะแนน) 

96.00 96.41 ดีเยี่ยม   

ตัวบงชี้ท่ี 6.5 สามารถเชื่อมโยงประสานการทํางานรวมกันของบุคคลและ/
หรือหนวยงานตางๆจนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคนั้นๆ (BSG.) ( 
MEC.P.15) 

97.00 97.09 ดีเยี่ยม   

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 6 (เต็ม 5 คะแนน) 95.20 95.68 ดีเย่ียม   
มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

     



    

  

สารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2559  ~ 81 ~ 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
คาเปาหมาย 

ป 2559 
รอยละ 
ท่ีได 

ระดับ 
คุณภาพ 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

ตัวบงช้ีท่ี 7.1  ครูมีการกําหนดเปาหมายคณุภาพผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ และคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค (1 คะแนน ) 

89.00 92.98 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 7.2  ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศกัยภาพของผูเรยีน  (1 คะแนน ) 

89.00 92.10 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 7.3  ครูออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา (2 คะแนน ) 

89.00 90.35 ดีมาก 
  

ตัวบงช้ีท่ี 7.4  ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบรบิทและ
ภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู(1 คะแนน ) 

89.00 93.86 ดีเยี่ยม 
  

ตัวบงช้ีท่ี 7.5  ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรยีนรูของ
ผูเรยีน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย(1 คะแนน ) 

86.00 95.61 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 7.6  ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผูเรยีนท้ังดาน
การเรยีนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค(1 คะแนน ) 

90.00 96.13 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 7.7  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใชผล ในการปรับปรุงการสอน (1 คะแนน ) 90.00 

95.62 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 7.8  ครูประพฤติปฏิบัตตินเปนแบบอยางท่ีดีและเปนสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา(1 คะแนน ) 

90.00 97.50 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 7.9  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเตม็เวลาเต็ม
ความสามารถ (1 คะแนน ) 

90.00 96.00 ดีเยี่ยม   

ตัวบงชี้ท่ี 7.10 ครูมีวิริยะ อุตสาหะมุงมั่นใหภาระหนาท่ีสําเร็จประโยชน
สูงสุด (BSG.) (ปรัชญามลูนิธิฯ 96.00 

97.67 ดีเยี่ยม   

ตัวบงชี้ท่ี 7.11 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางธรรมาชนท่ีดี ดวยการปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ (BSG.) (MEC.P.37) 95.00 

95.33 ดีเยี่ยม   

ตัวบงชี้ท่ี 7.12  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (BSG.)(MEC.P.37) 95.00 95.67 ดีเยี่ยม   
ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 7(เต็ม 10 คะแนน) 93.50 94.90 ดีเยี่ยม   

มาตรฐานท่ี 8  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

     

ตัวบงช้ีท่ี 8.1  ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริม่ท่ีเนนการ
พัฒนาผูเรียน (1 คะแนน ) 96.00 

96.25 
ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 8.2  ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมสีวนรวมและใชขอมูลผลการ
ประเมินหรือ ผลการวิจยัเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจดัการ (2 
คะแนน ) 96.00 

97.00 
ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 8.3  ผูบริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ี
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ (2 คะแนน ) 94.00 

99.41 
ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 8.4  ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ
กระจายอํานาจ (2 คะแนน ) 96.00 

96.00 
ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 8.5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา (1 คะแนน ) 

83.00 
83.42 

ดีมาก   

ตัวบงช้ีท่ี 8.6  ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา (2 คะแนน ) 

96.00 
96.75 

ดีเยี่ยม   

ตัวบงชี้ท่ี 8.7 ผูบริหารแนวแนในอุดมการณ และปฏิบัติตนตามกฎบัตร 96.00 97.00 ดีเยี่ยม   



    

  

สารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2559  ~ 82 ~ 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
คาเปาหมาย 

ป 2559 
รอยละ 
ท่ีได 

ระดับ 
คุณภาพ 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

การศึกษามงฟอรต (BSG.) (BSG.ม.11.7 P.93) (MEC 24-26) 
ตัวบงชี้ท่ี 8.8 ผูบริหารมีความวิริยะ อุตสาหะ มุงมั่นใหภาระหนาท่ีของ
สถานศึกษาไดสําเร็จประโยชนสงูสุด(BSG.)(MEC.P.14-15) 

97.00 
98.00 

ดีเยี่ยม   

ตัวบงชี้ท่ี 8.9 ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางธรรมาชนท่ีดี ดวยการ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ (BSG.) 

96.00 
97.50 

ดีเยี่ยม   

ตัวบงชี้ท่ี 8.10 ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา 
(BSG.) (MEC. P.9) 

96.00 
97.00 

ดีเยี่ยม   

ตัวบงชี้ท่ี 8.11 ผูบริหารนําระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
เปนสวนหนึ่งของการ บริหารจัดการ (BSG.) (ตามพรบ.การศึกษา หมวด 
6 มาตรา 48 ) 

96.00 
96.00 

ดีเยี่ยม   

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 8 (เต็ม 10 คะแนน) 94.73 95.85 ดีเยี่ยม   
มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัตหินาท่ีตามระเบียบ
กําหนด (2 คะแนน ) 

93.00 100 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อน
การดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลผุลสําเร็จตามเปาหมาย (1 คะแนน ) 

91.00 98.33 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามสีวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 92.00 91.83 ดีเยี่ยม   
ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 9 (เต็ม 5 คะแนน) 89.33 96.72 ดีมาก   

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

     

ตัวบงช้ีท่ี 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน(2 
คะแนน) 95.00 

96.05 
ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเตมิท่ีหลากหลายใหผูเรยีนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถและความสนใจ (2 คะแนน ) 96.00 

97.70 
ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนท่ีสงเสริมและตอบสนองความ
ตองการ ความสามารถและความถนัดและความสนใจของผูเรียน (1 คะแนน ) 95.00 

96.98 
ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง (1 คะแนน ) 94.00 

95.78 
ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุง
กาเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ (2 คะแนน ) 95.00 

95.02 
ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผูเรียนทุกคน (2 คะแนน ) 95.00 

95.04 
ดีเยี่ยม   

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 10 ( เต็ม 10 คะแนน ) 95.00 96.10 ดีเย่ียม   
มาตรฐานท่ี 11   สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดลอมและการบริหารท่ี
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

ตัวบงช้ีท่ี 11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพแวดลอมรมรื่นและมี
แหลงเรียนรูสาํหรับผูเรียน (4 คะแนน ) 

95.00 95.53 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความ 95.00 95.19 ดีเยี่ยม   



    

  

สารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2559  ~ 83 ~ 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
คาเปาหมาย 

ป 2559 
รอยละ 
ท่ีได 

ระดับ 
คุณภาพ 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

ปลอดภัยของผูเรียน (3 คะแนน ) 
ตัวบงช้ีท่ี 11.3 จัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือให
ผูเรยีนเรยีนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม (3 คะแนน ) 

91.00 91.40 ดีเยี่ยม   

ตัวบงชี้ท่ี 11.4 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมตามกฎบัตรการศึกษามง
ฟอรต  (BSG.) (MEC P. 19-21) 

93.00 95.00 ดีเยี่ยม   

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 11 ( เต็ม 10 คะแนน ) 93.50 94.28 ดีเย่ียม   
มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

     

ตัวบงช้ีท่ี 12.1 มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน ) 96.00 96.50 ดีเยี่ยม   
ตัวบงช้ีท่ี 12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน 
) 91.00 

93.10 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคณุภาพสถานศกึษา (1 คะแนน) 90.00 

90.25 ดีมาก   

ตัวบงช้ีท่ี 12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (0.5 คะแนน ) 83.00 

90.00 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 12.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางตอเน่ือง(0.5 คะแนน ) 91.00 

92.00 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 12.6 มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน  (1 คะแนน ) 84.00 

91.00 ดีเยี่ยม   

ตัวบงชี้ท่ี 12.7 สถานศึกษามีการบริหารและดําเนินงานตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG.) 92.00 

95.00 ดีเยี่ยม   

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 12( เต็ม 5 คะแนน ) 89.57 92.55 ดีเย่ียม   
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามกีารสราง สงเสริม สนับสนนุ  ใหสถานศึกษา
เปนสังคมแหงการเรียนรู 

     

ตัวบงช้ีท่ี 13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรยีนรูภายในสถานศึกษา และใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผูเก่ียวของ (5 คะแนน 
) 

92.00 

 
95.40 

ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ (5 คะแนน ) 

93.00 94.60 ดีเยี่ยม   

ตัวบงชี้ท่ี 13.3 สถานศึกษาสรางกลไก โครงสราง และวิธีการตางๆ ใน
กระบวนการศึกษาเพ่ือผนึกพลัง เชื่อมโยง และสงเสริมการดําเนินงานและ
การพัฒนารวมกับบุคคลและองคกรตางๆ  ตลอดจนใหการสนับสนุนตอ
บรรดาผูดอยโอกาสตางๆ (BSG.) (MEC P. 15-16) 

96.00 96.16 ดีเยี่ยม   

ตัวบงชี้ท่ี 13.4  สถานศึกษามีสวนรวมในเครือขายการทํางานใดๆ กับ
สถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการตางๆของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย(BSG.) (MEC.P26) 

95.00 95.00 ดีเยี่ยม   

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 13 ( เต็ม 10 คะแนน ) 94.75 95.29 ดีเย่ียม   
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
คาเปาหมาย 

ป 2559 
รอยละ 
ท่ีได 

ระดับ 
คุณภาพ 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

มาตรฐานท่ี 14  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 
ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนดขึ้น 

     

ตัวบงช้ีท่ี 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลตุามเปาหมาย
วิสัยทัศน ปรัชญาและจดุเนนของสถานศึกษา (3 คะแนน ) 

86.00 92.20 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 14.2  ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย
วิสัยทัศน ปรัชญาและจดุเนนของสถานศึกษา (2 คะแนน ) 

86.00 91.00 ดีเยี่ยม   

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 14 ( เต็ม 5 คะแนน ) 86.00 91.60 ดีเยี่ยม   
มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

     

ตัวบงช้ีท่ี 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จดุเนนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา (3 คะแนน ) 

85.00 88.64 ดีเยี่ยม   

ตัวบงช้ีท่ี 15.2  ผลการดําเนินงานบรรลตุามเปาหมาย (2 คะแนน ) 85.00 84.81 ดีเยี่ยม   
ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 15 (เต็ม 5 คะแนน ) 85.00 86.73 ดีเย่ียม   

สรุปภาพรวมประเมินมาตรฐานท่ี 1 - 15      
มาตรฐานท่ี 6 (BSG.) อัตลักษณการศึกษาโรงเรียนในเครือมลูนิธฯิ “ยึดมั่น
สัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบตอสังคม” 

     

6.1 ยึดมั่นสัจธรรม 94.00 96.00 ดีเยี่ยม   
6.2 มีวิริยะอุตสาหะ 95.00 96.96 ดีเยี่ยม   
6.3 รับผดิชอบตอสังคม 95.00 95.58 ดีเยี่ยม   

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานท่ี 6 BSG 94.67 96.18 ดีเยี่ยม   
 

จากตารางเปรียบเทียบคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา กับผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยป
การศึกษา 2558  พบวา โรงเรียนใชมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในท้ังหมด 15 มาตรฐาน + 1 มาตรฐาน     
(อัตลักษณการศึกษาในเครือมูลนิธิฯ) และจํานวนตัวบงช้ีท้ังหมด 86 ตัวบงช้ี  ซึ่งสรุปผลการเปรียบเทียบฯ ดังน้ี 

บรรลุคาเปาหมายมาตรฐานท่ีกําหนดไว    จํานวน  85  ตัวบงช้ี   คิดเปนรอยละ 98.83  
ไมบรรลุคาเปาหมายมาตรฐานท่ีกําหนดไว  จํานวน   1  ตัวบงช้ี   คิดเปนรอยละ 1.16 
โดยทางโรงเรียนไดวางแผนพัฒนาตัวบงช้ีท่ีไมบรรลุคาเปาหมายมาตรฐานท่ีกําหนดไว ในปการศึกษา 2560 ตอไป 

 
จุดเดนจุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานแตละดาน 

• มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
จุดเดน 

1. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร และตามท่ีโรงเรียนกําหนดเพ่ิมในขอ 9 คือ มีสุขภาพและสุนทรียภาพท่ีดี 
2. ผูเรียนมีผลสําเร็จ/มีผลงานดานกีฬา นันทนาการ ท่ีไดรับรางวัลอยางหลากหลาย ในระดับระดับประเทศและจังหวัด เชน  

2.1 นายชนาธป ไทยกรรณ ช้ัน ม.3/5  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ว่ิง  1,500 เมตร การแขงขันชิงแชมปแหงประเทศ
ไทยและนานาชาติ ครั้งท่ี 62 การแขงขันกรีฑารุนอายุ 15 ปชาย 

2.2 นายยศภัทร  จรปญญานนท ช้ัน ม.4/3 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ว่ิง 200 และ 100  เมตร  การแขงขันชิงแชมป
แหงประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งท่ี 62 การแขงขันกรีฑารุนอายุ 15 ปชาย 

2.3 นายกอบุญ พินิจพรรณ ช้ัน ม.4/1 นายยศภัทร จรปญญานนท ช้ัน ม.3/5 นายอจลวิชญ   หมอศาสตร ช้ัน ม.6/8 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการแขงขันชิงแชมปแหงประเทศไทยและการแขงขันกรีฑานักเรียนนักศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย 
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2.4 นายนรุตมชัย   ชัยนลินพัฒน  ช้ัน ม.3/3 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง แบดมินตัน ประเภททีมชาย และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรยีญเงิน แบดมินตันประเภทชายคู แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งท่ี 33 “กวานพะเยา
เกมส” 

3. ผูเรียนมีผลสําเร็จ/มีผลงานท่ีไดรับรางวัลอยางหลากหลายท้ังดาน ตอบปญหาภาษาไทย  สื่อเทคโนโลยี  ในระดับตางๆ 
ท้ัง ระดับประเทศและจังหวัด  เชน  
 3.1 นายนภัสกร คําพุก ช้ัน ม.6/1 ไดรับรางวัลเหรียญเงิน สอวน. (มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา) 

3.2 นางสาวจิตติวิมล กุมศัสตรา ช้ัน ม.4/4 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง สอวน. (มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา) 

 3.3 นายพงศธร โชติพงศกุล รางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ สอวน. (มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา) 

3.4 นายศศิน มะเทวิน รางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ สอวน. (มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา) 

3.5 นายวรชัญ  ดวงจิต นายรพินทร  อัจฉริยาภรณ  รางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1การเขียนโปรแกรม
ดวยภาษาคอมพิวเตอร ม. 4-ม.6  การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

3.6 เด็กชายภูบดี  กิตติวรรณ เด็กชายปวริศ  ดิลกวุฒิสิทธ์ิ    รางวัลระดับเหรียญทองการสราง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.3   การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

3.7 นางสาวบุษยานี   สมทัศน  นางสาวสุชานาฏ  ภูประเสริฐ รางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1การแขงขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.4 -ม.6  การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

4. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติ สมเหตุผลสงผลใหไดรับ
รางวัลระดับประเทศและจังหวัด เชน  

4.1 นายนภัสกร คําพุก ช้ัน ม.6/1 ไดรับรางวัลเหรียญเงิน สอวน. (มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา) 

 4.2 นางสาวจิตติวิมล กุมศัสตรา ช้ัน ม.4/4 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง สอวน. (มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา) 

4.3 นายพงศธร โชติพงศกุล รางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ สอวน. (มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา) 

4.4 นายศศิน มะเทวิน รางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ สอวน. (มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา) 

4.5 นายวรชัญ  ดวงจิต นายรพินทร  อัจฉริยาภรณ  รางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1การเขียนโปรแกรม
ดวยภาษาคอมพิวเตอร ม. 4-ม.6  การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

4.6 เด็กชายภูบดี  กิตติวรรณ เด็กชายปวริศ  ดิลกวุฒิสิทธ์ิ    รางวัลระดับเหรียญทองการสราง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.3   การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

4.7 นางสาวบุษยานี   สมทัศน  นางสาวสุชานาฏ  ภูประเสริฐ รางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1การแขงขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.4 -ม.6  การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 

4.8 นางสาวกมลวรรณ แสงคํา ม.6/3 นายชาญพิศุทธ์ิ ภัทราธน  ม.6/3 นายสิรภพ รุจิรวัฒน ช้ัน ม.6/1 นางสาวปญญดา 
วองวทัญู  ม.5/2 นายนพรัตน คํานุ ม.5/7 นายวรัชญ ดวงจิต ช้ัน ม.5/4  เด็กชายอัครกมล เลิศมโนกุลชัย ม.3/5 เด็กชายศุภโชติ 
สุขสวัสดิ์ ช้ัน ม.3/7  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดบั 1 ระดับประเทศการแขงขันประกวดภาพยนตรสั้น หัวขอ “โรงเรียนเอกชน เกง ดี 
มีความสุข“ เรื่อง มงฟอรต...บานท่ีรัก” 

4.9 นางสาวปญญดา วองวทัญู ม.5/2  นายนพรัตน คํานุ ม.5/7  นายวรัชญ ดวงจิต   ช้ัน ม.5/4  นางสาวกมลวรรณ 
แสงคํา ช้ันม. 6/3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี1 ในโครงการฉลาดคิดผลิตขาวกับพานาโชนิค (Panasonic Kid Witness News 
2016) ไดเปนตัวแทนประเทศไทยในระดับมัธยมศึกษา เขาประกวดในระดับนานาชาติ 

5. ผูเรียนสามารถ วางแผนการทํางาน มุงมั่นพัฒนางาน ดาํเนินการจนสําเร็จ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได  ทํางานอยางมีความสุข 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง  มีผลงานไดรับรางวัลระดับภาคและประเทศ ไดแก   
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5.1 นายนาวินธิติ จารุประทัย ช้ัน ม.4/4 นายกฤฎติโชค ดวงศร ช้ัน ม.4/4 นายณัฐวัฒน ชัยยอง ช้ัน ม.4/8 ไดรับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับประเทศจากการเขารวมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑปดแผลไฮโดรเจลโดยการใชสารสกัดจากเมล็ดหมากเปนสวนประกอบ” 

5.2 นายธนกร รจิตรังสรรค   น.ส.ทัณฑิกา สงอินทร   น.ส.ณัชชา ฐิติวัฒนาการ   น.ส.ภัทรนันทพรหมการัตน  นาย
สมิทธ โชโลส   นายอธิษฐ ไตรแสง  ผูเรียนระดับช้ัน ม.4/4 ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันวิทยาศาสตรรุนเยาว เรื่อง “ 
Miraculous Water Bear” 

6. ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 3 จํานวน 3 คน ไดคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2559 ดังน้ี 1. นายธนภัทร เจริญกิจเกษตร  2. นายปวริศ  ดิลกวุฒิสิทธ์ิ  3. นายฎบดี  กิตติวรรณ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มีผูเรียนท่ีมีภาวะการเจริญเติบโตของรางกายเมื่อเทียบนํ้าหนักและสวนสูงตามเกณฑกรมอนามัย คือ อวนรอยละ 5.45 
เริ่มอวนรอยละ 4.46  ทวมรอยละ 6.65  คอนขางผอมรอยละ 2.54 และผอมรอยละ 1.36  เฉลี่ยรวมรอยละ 20.46 ท่ีไมเปนไป
ตามเกณฑ 

2. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ัน ม.3 และม. 6 ในภาพรวม รายวิชาคณิตศาสตร มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบ
ระดับชาติ ลดลง  
 
แนวทางการพัฒนา 

1. กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา งานสงเสริมสุขภาพครูและผูเรียน งานกิจกรรมชมรมเด็กอวย  งานกีฬา ควรดําเนินการ
สงเสริมการพัฒนาผูเรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ท่ีมีภาวะการเจริญเติบโตไมเปนไปตามเกณฑ คือ อวน เริ่มอวน ทวม คอนขางผอมและ
ผอม ใหพัฒนาสุขภาพทางกายท่ีแข็งแรง เชน จัดกลุมผูเรียนเขาชมรมออกกําลังกาย   จัดกิจกรรมออกกําลังกายชวงเย็นเพ่ิมเติมใหกับ
ผูเรียนในกลุมท่ียังตองไดรับการพัฒนาสุขภาพใหแข็งแรง  โดยมีการติดตามผลรายงานความกาวหนาใหกับผูเรียน ครูประจําช้ันและผู
ปกครอบรบัทราบเปนระยะ 

2. ฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ ควรหามาตรการสงเสริมใหผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติท่ี
สูงข้ึน เชน สรางขอสอบโดยเทียบเคียงกับขอสอบ O-NET  จัดติวและจัดสอบใหผูเรียนฝกทําขอสอบอยางหลากหลาย 

 

• มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
จุดเดน 

1. ครูประพฤติและปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกท่ีดขีองสถานศึกษา 
2. ครูมีความวิรยิะ อุตสาหะ มุงมัน่ใหภาระหนาท่ีสําเร็จประโยชนสงูสุด   
3. ครูไดรับรางวัลในระดับภาคและจังหวัด ไดแก ครูดีเดน รางวัลเข็มทองคําเชิดชูเกียรติครูนานป รางวัลผูอุทิศตนบําเพ็ญ

ประโยชนตอพระพุทธศาสนา รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย โดยรัฐสภาสํานักนายกรัฐมนตรี  และ ครูผูสงเสริมกิจกรรมนักเรียน
อยางดียิ่ง จัดโดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

4. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูเรยีน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูปกครองมสีวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาอยาง
ตอเน่ือง 

5. ผูบริหารใสใจรายละเอียดการดําเนินงานทุกข้ันตอน ใหคําแนะนําแนวทางการดําเนินงานและมีการติดตามผลการดําเนินงาน
อยางใกลชิด 

6. คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ี ตามท่ีระเบียบกําหนด 
7. โรงเรียนมีรายวิชาเพ่ิมเตมิท่ีหลากหลายใหผูเรยีน ไดเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ เชน การ

เลือกภาษาตางประเทศท่ี 2 ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน ใหแกนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
8. โรงเรียนมหีองเรียน หองปฏิบัตกิาร อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มสีิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูใน

สภาพใชการไดดี มสีภาพแวดลอมรมรื่น สงเสริมการเรียนรูสําหรับผูเรียน 
9. โรงเรียนจดับรรยากาศและสภาพแวดลอมตามกฎบัตรการศึกษามงฟอรต 
10. โรงเรียนนําเอามาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทย มาเปนแนวทางทางดําเนินงานท่ีเปน

ลักษณะเฉพาะของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิฯ  
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11. โรงเรียนไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จากฝายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทยทุกป
การศึกษา สงผลใหโรงเรียนมีการสงเสริมและพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในอยางตอเน่ือง 

12. โรงเรียนมีการบริหารและดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทย  
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ไมม ี
 

แนวทางการพัฒนา 
 ไมม ี

• มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
จุดเดน 

1. โรงเรียนมีการสรางกลไก วิธกีารและประสานสัมพนัธระหวาง บุคคล องคกรอ่ืนๆ ในการพฒันาการศึกษา เชน
การทํา MOU กับประเทศตางๆ ไดแก ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน ประเทศฝร่ังเศส  ประเทศนิวซีแลนด เปนตน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ไมม ี
 
แนวทางการพัฒนา 
 ไมม ี
 

• มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
จุดเดน 

1. โรงเรียนมีกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณของผูเรียนอยางตอเน่ืองเชน  กิจกรรมผสานชีวิต  
 
จุดท่ีควรพัฒนาใน   

ไมม ี
 

แนวทางการพัฒนา 
ไมม ี

 

• มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
จุดเดน 

1. ผลการเขารวมสอบวัดคณุภาพ  FSGST นักเรียนระดับช้ัน ม. 3 มีผลคะแนนเฉลีย่ 5 วิชาหลักไดแก ภาษาไทย 
คณิตศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คดิเปนรอยละ 50.48 อยูในลําดับ 3 ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียลแหงประเทศไทย 

2. โรงเรียนมกิีจกรรมผสานชีวิตท่ีชวยสงเสรมิใหนักเรยีนไดเรยีนรูท่ีจะออกจากตนเอง รู เขาใจคนอ่ืน มีความพยายามท่ีจะ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  เคารพในบุคคลท่ีแตกตาง เสียสละเพ่ือผูอ่ืนตามแบบอยางทานนักบุญหลุยส   

3. โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อใน 4 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 
และ สังคมศึกษา 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

ผลสัมฤทฺธ์ิของผูเรียนท่ีเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่ออยูในระดับพอใช 
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แนวทางการพัฒนา 
ฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระ และผูเก่ียวของ ควรทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อใน

รายวิชาวิทยาศาสตร เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนในดานทักษะภาษาอังกฤษ 
 
5.3  สรุปการสํารวจความพึงพอใจของกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของ (Stakeholder) ตอการจัดการศึกษาในดานตางๆ ของ
โรงเรียนมฟอรตวิทยาลัย  

การสํารวจความพึงพอใจของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ (Stakeholder) ไดแก ครูและบุคลากร ผูเรียน ผูปกครอง และ
ประชาชนท่ัวไป ตอการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2559 
 

 งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา สังกัดฝายสํานักผูอํานวยการ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดดําเนินการทําวิจัยเพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด 
ดังตอไปน้ี 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 

2559 
2. เพ่ือศึกษาจุดท่ีควรปรับปรุงพัฒนาและขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาโรงเรียน จากกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 
 

กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาขอมูล  
   ไดแก คณะครูและบุคลากร จํานวน 124  คน ผูเรียนจํานวน 2,013 คน ผูปกครอง/ศิษยเกา จํานวน 1,715 คน และ
ประชาชนท่ัวไปจํานวน 510 คน รวมท้ังสิ้น 4,362 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  
  ประกอบดวยแบบสอบถามจํานวน 4 ฉบับ คือ ไดแก แบบสอบถามสําหรับคณะครูและบุคลากร  แบบสอบถาม
สําหรับผูเรียน แบบสอบถามสําหรับผูปกครอง และแบบสอบถามสําหรับประชาชนท่ัวไป โดยแบบสอบถามแตละฉบับแบงออกเปน 
3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปด เก่ียวกับภูมิหลังทางดานสวนตัว 
ไดแก เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ อายุงาน ตําแหนงงาน และฝายท่ีสังกัด 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน แบงเปน 5 ดาน ไดแก 1) ดานนโยบายและ
การบริหารจัดการศึกษา  2) ดานวิชาการ  3) ดานบุคลากร 4) ดานระเบียบวินัยและพฤติกรรมของนักเรียน และ 5) ดานอาคาร
สถานท่ี/สภาพแวดลอมในโรงเรียน  มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ และไดกําหนดระดับของ
ความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนในดานตาง ๆ มีความหมายดังน้ี 
  ระดับคะแนน 5   คาเฉลี่ยระหวาง 4.21 – 5.00   หมายถึง  มากท่ีสุด 
  ระดับคะแนน 4   คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 4.20   หมายถึง  มาก 
  ระดับคะแนน 3   คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40   หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดับคะแนน 2   คาเฉลี่ยระหวาง 1.81 – 2.60   หมายถึง  นอย 
  ระดับคะแนน 1   คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.80   หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

ตอนท่ี 3 จุดท่ีควรปรับปรุง พัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  
 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ มีดังน้ี 
1. ขอมูลท่ัวไปของครู ผูเรียน ผูปกครอง และประชาชน วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ีและคํานวณหาคารอยละ โดย

นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 
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2. ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของตอการจัดการศึกษาในดานตางๆ ของโรงเรียน วิเคราะหโดย

การแจกแจงความถ่ี คํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต (X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) โดยนําเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบคําบรรยาย  
 3. ขอมูลท่ีเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามนํามาวิเคราะหดวยการจัดแบงกลุมความคิดเห็น

โดยการวิเคราะหเน้ือหาท่ีเปนขอเสนอแนะโดยหาความถ่ี แลวสรุปเปนความเรียง 

สรุปผลการศึกษา 
ผลการวิจัยท่ีสําคัญสรุปไดดังน้ี 
 

1. ลักษณะสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.71 และเพศชาย รอยละ 

36.29 แบงเปนครูผูสอน รอยละ 60.48 บุคลากรทางการศึกษา รอยละ 35.48 และผูบริหาร รอยละ 4.03 มีอายุระหวาง 36-40 ป 
มากท่ีสุดรอยละ 21.77 รองลงมาอายุระหวาง 41-45 ป, 51-55 ป, 26-30 ป, 31-35 ป, 46-50 ป, 20-25 ป และ 26 ปข้ึนไป คิดเปน
รอยละ 21.77, 20.16, 17.74, 12.90, 10.48, 7.26, และรอยละ 4.03 ตามลําดับ  ซึ่งครูและบุคลากรดังกลาวมีอายุการทํางาน    0-5 
ป มากท่ีสุด รอยละ 27.42 รองลงมาอายุการทํางานระหวาง 11-15 ป, 6-10 ป, 21-25 ป, 16-20 ป และ26-30 ป ตามลําดับ 
 

1.2 ผูเรียน 
 ขอมูลท่ัวไปของผูเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญผูท่ีใหขอมูลเปนเพศหญิง รอยละ 53.25 และเพศชาย      
รอยละ 46.75  เรียนอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 964 คน คิดเปน รอยละ 47.69 และเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 1,049 คน คิดเปนรอยละ 52.11 ผูเรียนเรียนโปรแกรมปกติ รอยละ 88.77 และโปรแกรม English 
Programme รอยละ 11.23 
 

1.3 ผูปกครอง 
 ผูปกครองท่ีตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี พบวา เปนเพศหญิง รอยละ 68.10 และ      เพศชาย รอยละ 30.32 มีอายุ 

ระหวาง 41-45 ป มากท่ีสุด รอยละ 29.68 รองลงมาอายุระหวาง 46-50 ป, 36-40 ป, 51-55 ป, 61 ปข้ึนไป, 31-35 ป, 20-25 ป 
คิดเปนรอยละ 28.80, 14.64, 12.89, 3.79, 3.50, 3.03 และรอยละ  1.63 ตามลําดับ สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว รอย
ละ 31.31 รองลงมาอาชีพขาราชการ พนักงานบริษัท คาขาย แมบาน รับจาง/ลูกจาง พนักงานรัฐวิสาหกิจ เกษียณ/ขาราชการ
บํานาญ คิดเปนรอยละ 23.32, 11.31, 9.39, 6.94, 5.13, 4.49, 1.57 ตามลําดับ 

 ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 59.77 รองลงมาระดับปริญญาโท ระดับมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย/ปวช.  ระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 18.48, 6.82, 6.30, 
5.89 และรอยละ 0.70 ตามลําดับ  ซึ่งผูปกครองสวนใหญเปนบิดาและมารดาของนักเรียน รอยละ 90.85 และเปนญาติ (ปูยา, ตา
ยาย, ลุงปา, นาอา, พ่ีชาย พ่ีสาว) รอยละ 5.77  ผูปกครองท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูปกครองของนักเรียนระดับช้ัน ม.1 
ซึ่งใกลเคียงกับจํานวนผูปกครองของนักเรียน ม.3 รองลงมาเปนผูปกครองของนักเรียนระดับช้ัน ม.2, ม.4, ม.5 และ ม.6 ตามลําดับ 

 

1.4 ประชาชนท่ัวไป 
ประชาชนท่ัวไปท่ีตอบแบบสอบถามในครั้งน้ีจํานวน 510 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 73.53 และ เพศชาย    

รอยละ 26.47 มีอายุระหวาง 41-45 ป รอยละ 44.12 รองลงมาอายุระหวาง 36-40 ป รอยละ 32.35 อายุระหวาง 46-50 ป 
ระหวาง 11.76 อายุระหวาง 31-35 ป รอยละ 5.88 อายุระหวาง 51-55 ป และอายุ 56 ปข้ึนไป รอยละ 2.94 ตามลําดับ 

 
ประชาชนท่ัวไปท่ีศึกษาในครั้งน้ีอาศัยอยูในเขตเมืองเชียงใหม รอยละ 55.88 และนอกเขตเมืองเชียงใหม รอยละ 44.12       

สวนใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 64.71 รองลงมาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท. ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก รอยละ 20.59, รอยละ 11.76 และรอยละ 2.94 ตามลําดับ พบวาสวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว พนักงานของ
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รัฐ รอยละ 29.41 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/เอกชน รอยละ 23.53 ประกอบอาชีพแมบาน รอยละ 8.82 ประกอบ
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 5.88 และประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจาง รอยละ 2.94 ตามลําดับ  

 

2. ความพึงพอใจของผูปกครอง  ครูและบุคลากร และผูเรียน ท่ีเกี่ยวของตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
 ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูปกครอง ครูและบุคลากร ผูเรียน มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ปการศึกษา 2559 

ผูท่ีเกี่ยวของตอการจัด
การศึกษา 

ความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ในดานตาง ๆ  
(คาเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน) 

ดานนโยบาย
และการ

บริหารจัด
การศึกษา 

ดานหลักสูตร
วิชาการ 

ดานครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

ดานผูเรียน 
ดานอาคาร
สถานท่ีและ
สิ่งแวดลอม 

คาเฉลี่ยรวม รอยละ แปลผล 

1.  ประชาชนท่ัวไป 4.40 4.26 4.24 4.31 4.32 86.36 มากท่ีสุด 
2.  ผูปกครอง 4.20 4.23 4.25 4.30 4.21 4.25 84.96 มากท่ีสุด 
3.  ผูเรียน 3.83 3.96 3.80 4.11 3.86 3.95 78.95 มาก 
4.  ครูและบุคลากร 4.03 3.98 3.87 3.88 3.85 3.93 78.66 มาก 

คาเฉลี่ย/รอยละ โดยรวม 4.11 82.23 มาก 
 

ในปการศึกษา 2559 ผูท่ีเก่ียวของตอการจัดการศึกษา (Stakeholders : ผูปกครอง ครูและบุคลากร ผูเรียน และประชาชน
ท่ัวไป) มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในดานหลักสูตรและวิชาการ  ดานผูเรียน  ดานครูและบุคลากร  ดานอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียน โดยรวมในระดับมาก ท่ีคาเฉลี่ย 4.11 คิดเปนรอยละ 82.23 สามารถจัดอันดับของกลุม 
Stakeholders ท่ีมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากระดับมากไปหานอยไดดังแผนภูมิท่ี 1 ดังน้ี 
 

 แผนภูมิท่ี 1 แสดงความพึงพอใจของผูปกครอง  ครูและบุคลากร และผูเรียน ตอการจดัการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรต
วิทยาลัย  ปการศึกษา 2559 ซึ่งจําแนกตามกลุมผูเก่ียวของ ดังน้ี 

 

 
 
 

 จากแผนภูมิท่ี 1 ความพึงพอใจของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2559 โดยรวมมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ท่ีคาเฉลี่ยรวม 4.11 คิดเปนรอยละ 82.23 พบวาประชาชนท่ัวไปและผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.32/รอยละ 86.36 และท่ีคาเฉลี่ย 4.25/รอยละ 84.96 นอกจากน้ีพบวา
กลุมผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ในระดับมาก ท่ี
คาเฉลี่ย 3.95/78.95 และท่ีคาเฉลี่ย 3.93/78.66 ตามลําดับ รายละเอียดของความพึงพอใจของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของตอการบริหาร
จัดการศึกษาในดานตางๆ แสดงดังแผนภูมิท่ี 2 - 6 
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 แผนภูมิท่ี 2 แสดงความพึงพอใจของครูและบุคลากร ผูเรยีน ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไปตอการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ดานนโยบายและการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 จากแผนภูมิท่ี 2 พบวาประชาชนท่ัวไปมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของโรงเรียน ดานนโยบายและการบริหาร
จัดการ ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.40 ในสวนผูปกครอง ผูเรียน ครูและบุคลากร มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของ
โรงเรียนในระดับมาก ท่ีคาเฉลี่ย 4.20, คาเฉลี่ย 3.83 และคาเฉลี่ย 4.03 ตามลําดับ 
 
 
 

   แผนภูมิท่ี 3 แสดงความพึงพอใจของครูและบุคลากร ผูเรยีน ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไปตอการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั ดานหลักสูตร/วิชาการ 
 

 
 

จากแผนภูมิท่ี 3 พบวาประชาชนท่ัวไปและผูปกครอง มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของโรงเรียน ดานหลักสูตร
วิชาการ ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.40 และคาเฉลี่ย 4.23 ตามลําดับ และพบวา ครูและบุคลากร ผูเรียน มีความพึงพอใจตอ
ดานหลักสูตรวิชาการในระดับมาก    ท่ีคาเฉลี่ย 3.98 และคาเฉลี่ย 3.96 ตามลําดับ 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงความพึงพอใจของครูและบุคลากร ผูเรยีน ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไปตอการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ดานครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
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จากแผนภูมิท่ี 4 พบวาประชาชนท่ัวไปและผูปกครอง มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของโรงเรียน ดานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.26 และคาเฉลี่ย 4.25 ตามลําดับ และพบวาครูและบุคลากร ผูเรียน มีความ
พึงพอใจตอดานครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับมาก   ท่ีคาเฉลี่ย 3.80 และคาเฉลี่ย 3.87 ตามลําดับ 
 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงความพึงพอใจของครูและบุคลากร ผูเรยีน ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไปตอการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ดานผูเรียน 

 
 

จากแผนภมูิท่ี 5 พบวาผูปกครองและประชาชนท่ัวไป มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของโรงเรียน ดานผูเรยีน ใน
ระดับมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.30 และคาเฉลี่ย 4.24 ตามลําดับ และพบวา ผูเรียน ครูและบุคลากร มีความพึงพอใจตอดานผูเรียนใน
ระดับมาก    ท่ีคาเฉลี่ย 4.11 และคาเฉลี่ย 3.88 ตามลําดับ 

 
แผนภูมิท่ี 6 แสดงความพึงพอใจของครูและบุคลากร ผูเรยีน ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไปตอการจัดการศึกษาของ 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ดานอาคารและสิ่งแวดลอม 
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จากแผนภมูิท่ี 6 พบวา ประชาชนท่ัวไป และผูปกครอง มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของโรงเรียน ดานอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอม ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.31 และคาเฉลีย่ 4.21 ตามลําดับ และพบวา ผูเรยีน ครูและบุคลากร มีความพึงพอใจตอดานอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดลอมในระดับมาก ท่ีคาเฉลี่ย 3.86 และคาเฉลี่ย 3.85 ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของตอการจัดการศึกษาในดานตาง ๆ ของ
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ซึ่งมีขอคนพบจากการวิจัยท่ีนาสนใจและควรนํามาอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับจุดท่ีควรปรับปรุงพัฒนา
อยางเรงดวนของโรงเรียน ในดานตอไปนี้ 
 

1. ดานครูและบุคลากร  
ครูควรไดรับการพัฒนาเปนผูมีความรูความสามารถและชํานาญการในการสอนใหมากยิ่งข้ึน ครูทุกคนควรมีจิตวิทยา

เขาใจนักเรียนทุกคน ตองรูจักควบคุมอารมณ ใชภาษาท่ีสุภาพในการอบรมสั่งสอนนักเรียน เลี่ยงไมใชคําหยาบคาย ดุดา ตําหนิ ตอ
หนาคนหมูมาก ครูตองมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียน  ครูควรสรางสื่อการสอนท่ีสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียนสนใจในเน้ือหาในแตละรายวิชา และมีการสื่อสารท่ีถายทอดความรู
ใหแกนักเรียนอยางเหมาะสม มีวิธีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการหลากหลายเพ่ือให
ผูเรียนไดรับประโยชนสงูสุด และควรสงเสริม พัฒนานักเรียนตามศักยภาพและความถนัด จัดการเรียนการสอนโดยปลกูฝงคุณธรรม 
คานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา ช้ีแนะและทบทวนบทเรียนแกนักเรียนทุกคน ตลอดจนเอาใจใสนักเรียน
ท่ีเรียนระดับปานกลางไปจนถึงต่ําใหมากยิ่งข้ึน สามารถใหคําแนะนําปรึกษาแกนักเรียนเก่ียวกับเปาหมายในการเรียนและการ
ประกอบอาชีพ หรือจัดใหมีการจําลองเหตุการณจริงในความถนัดของนักเรียน เชน การทดลองตางๆ หรืออาชีพท่ีอยากเปนเพ่ือให
เขาใจถึงอาชีพน้ันๆ อีกท้ังเปนการฝกใหผูเรียนกลาคิด กลาพูดกลา แสดงออก 

ทางโรงเรียนควรจัดหาคุณครูท่ีมีประสบการณในวิชาท่ีสอนใหมาก จดัใหมีเน้ือหารายวิชารวมถึงการหาแนวขอสอบใหมๆ 
มาใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน  ครูควรพัฒนาตนเองใหทันกับเหตุการณและครูควรผานการทดสอบวัดระดับ
ความรูภาษาอังกฤษ TOEIC : The Test of English for International Communication  และครูตองจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายอยางเตม็ท่ี เต็มเวลา เตม็ความสามารถ ตลอดถึงการควบคุมการสอบของนักเรียนใหเครงครัด เพ่ือลด
ปญหาการทุจริตในหองสอบ 
 

2. ดานผูเรียน  
ผูเรียนควรมีการปรับปรุงพฤติกรรมในดานกิริยามารยาทใหสุภาพเรียบรอยและมีสัมมาคาราวะโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ออยู

ในโรงเรียน ควรทําความเคารพครูตามความเหมาะสม ฝกฝนใหเปนผูท่ีมีความเมตากรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม  ทางโรงเรียนตองตองเนนย้ําใหนักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโรงเรียนอยางเครงครัด ควรสงเสริมเรื่อง
ระเบียบวินัย พฤติกรรม กิริยามารยาท การแตงกายอยางเขมงวด ตลอดจนควรมีการตรวจทรงผม เล็บมือ ทุกอาทิตย และมีการ
ติดตามดานความประพฤติของนักเรียนหลังจากมีการตักเตือนตามกรณี  นอกจากน้ีทางโรงเรียนควรสงเสริมใหผูเรียนมีจิต
สาธารณะ ดูแลรักษาสมบัติของสวนรวมในโรงเรียน คือ การไมท้ิงเศษขยะในหองเรียนและบริเวณโรงเรียน เมื่อรับประทานอาหาร
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แลวตองรูจักเก็บขยะใหเรียบรอยทุกครั้ง การไมขีดเขียนหรือทําลายวัสดุและอุปกรณในหองเรียนและในโรงเรียนเพ่ือใหของ
สวนรวมอยูในสภาพดี และท่ีสําคัญท่ีทางโรงเรียนตองรีบสงเสริมใหแกผูเรียนเปนอยางยิ่ง คือ การฝกใหผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอ
โรงเรียน โดยเนนย้ําใหผูเรียนใหความรวมมือกับครูและโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ไมคุยขณะครูสอน และทํากิจกรรม
ตาง ๆ ใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดจากการเรียนและการทํากิจกรรมตาง ๆ 
 

3. ดานหลักสูตรและวิชาการ 
ในดานของหลักสูตรวิชาการ ทางโรงเรียนควรดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการดําเนินงานตางๆ  

ระหวางโรงเรียนกับผูปกครองอยางสม่าํเสมออีกท้ังเปดโอกาสใหผูปกครอง/ชุมชน/หนวยงาน/สถาบันตางๆ เขามามีสวนรวมในการ
เรียนการสอน และทางโรงเรียนควรสรางความสัมพันธ ใหความรวมมือและการชวยเหลือแกชุมชนใหมากข้ึน  ควรกระตุน สงเสริม 
และเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีมีความสามารถเฉพาะดาน ไดมีโอกาสแขงขันทักษะทางวิชาการหรือเขาคายวิชาการ ควรจัดใหมีการ
เขียน Dictation และการจัดการเรียนการสอนคาบท่ี 8 เพราะทําใหนักเรียนไดทบทวนความรู หรือจัดการเรียนการสอนโดยเนน
การสนทนาภาษาอังกฤษและสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน ควรจัดใหมีการตอบปญหาแบบอัตนัย และการจัดเรียนการสอน
แบบ Interactive จะทําใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะห แยกแยะ อยางเปนตัวของตัวเอง และสงเสริมความมั่นใจในตัวเองของ
นักเรียน ควรเนนการตะลุยขอสอบ และวิธีทํา คณิต ฟสิกส และเคมี มากข้ึน ตั้งแตระดับช้ัน ม.4 – 6  และสงเสริมการอานเพ่ิม
มากข้ึนโดยฝกใหนักเรียนเขาไปใชบริการหองสมุดใหมากข้ึน 

 

4. ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมในโรงเรียน 
จากการสํารวจความพึงพอใจของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของตอการจดัการศึกษาของโรงเรยีน ดานอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอมในโรงเรียน พบวา สิ่งท่ีทางโรงเรียนควรดําเนินการปรับปรุงและแกไขโดยเรงดวน ไดแก การจัดระเบียบการจอดรถ
รับ-สงนักเรียนในบริเวณโรงเรียน และระบบการจราจรประตูเขา-ออก บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ เพ่ือแกปญหารถติดและความ
ปลอดภัย  ควรติดปายบอกเสนทางจราจรภายในโรงเรียน และจัดใหมีจุดจอดรถสําหรับผูปกครองและผูมาตดิตอโรงเรียน  ควร
ปรับปรุงหองปฏิบัติการ หองนํ้า ใหมีความสะอาดและพรอมตอการใชงานอยูเสมอ 

 
 

5. ดานอ่ืนๆ 
ควรจัดจําหนายอาหารท่ีหลากหลาย มีประโยชน ถูกหลักอนามยั มปีริมาณท่ีเหมาะสมกับราคา และเพียงพอตอจํานวน

นักเรียน 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในคร้ังนี้ 
1. ผูบริหารควรนําผลการทําวิจัยไปประกอบการบริหารจัดการศึกษาในปการศึกษาถัดไป  

2. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรนําผลการวิจัยไปปรับปรุงและแกไขตามความเหมาะสมและใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในคร้ังตอไป 
ควรจัดการอภิปรายในหัวขอการจดัการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย โดยผูเรียน ครูและบุคลากร ของโรงเรียนมงฟอรต
วิทยาลัย เพ่ือนําขอมูลประกอบการจัดทํา Stakeholders 
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