
- 1 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



- 2 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.montfort.ac.th 



- 3 - 

 

ค ำน ำ 
 การสนเทศมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทุกระดับขององค์การ ทั้งในการปฏิบัติงาน และการ
บริการ ใช้ช่วยในการตัดสินใจ การวางแผน และการประเมินผลเปรียบเทียบช่วยเพ่ิมระดับความรู้ (Knowledge)  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  สารสนเทศจะมีค่าหรือความหมายมากขึ้นเมื่อมีการใช้งานมากขึ้นและสารสนเทศนั้นส่งผล
กระทบถึงการตัดสินใจหรือการกระท าที่ด าเนินการ 

สารสนเทศโรงเรียนมงฟอร์ตวิยาลัย ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา   
ด้านที่ 2  ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียน  
ด้านที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารด้านวิชาการ    
ด้านที่ 4  ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ    
ด้านที่ 5 ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการรายงาน 

ซ่ึงในปีการศึกษา 2562 ทางงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้รวบรวมและน าเสนอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย ได้
แก้ไขและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

ทั้งนี้สารสนเทศทั้ง 5 ด้าน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียน และน าไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนที่
ได้ก าหนดไว้ ตลอดจนยังใช้ประกอบการอ้างอิงในอนาคตได้  

การจัดท าสารสนเทศในครั้งนี้ ผู้จัดท าต้องขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกสังกัดฝ่าย ที่ได้ช่วย
จัดท าสารสนเทศของฝ่าย ท าให้เกิดสารสนเทศของโรงเรียนได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

สารสนเทศปีการศึกษา 2562 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เป็น
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

 
 
 
        งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

        8 เมษายน 2563 
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สำรสนเทศ ด้ำนที่ 1 
ส่วนที่ 1 สำรสนเทศพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 
 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.1.1 ชื่อ  ที่ต้ัง  สังกัดเขตพ้ืนที่ และระดับชั้นทีเปิดสอนของสถำนศึกษำ 
 ช่ือสถานศึกษา  :  โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลยั  
 ช่ือภาษาอังกฤษ  :  MONTFORT COLLEGE 
 อักษรย่อภาษาไทย  :  ม.ว. 
 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง :  มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
 รหัสโรงเรยีน  : 1150100028    

ตั้งอยู่เลขท่ี :  19/1 ถนนมงฟอร์ต ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่รหัสไปรษณีย์ 50000   
โทรศัพท์ 053 – 245570 – 5  โทรสาร 053 – 245571  053245571   
E-mail  Webmaster@montfort.ac.th  Website http://www.montfort.ac.th 

          โรงเรียนเปิดด าเนินการสอนประเภท สามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีดังนี ้
 แบบท่ี 1  ภาษาไทย     แบบท่ี 2  ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
ควำมหมำยตรำสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 โล่ หรือ Coat of Arms ที่อยู่ใจกลางของตรานี้เป็นเครื่องหมายแสดง เกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืนของสถาบัน
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วนซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกันดังน้ี 
 ส่วนที่หนึ่ง อักษรย่อ A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เป็นช่ือของมารดาของพระเยซูคริสต์ Ave Maria ตรง
กับภาษาไทยว่า วันทาแม่มารี ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว เป็นเครื่องแสดงถึงความบริสุทธ์ิ 
 ส่วนที่สอง เป็นรูปเรือใบก็เปรียบได้กับนาวาชีวิต ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมแสดงแดดไปจนถึงฝั่งเป็นคติให้ได้คิดเสมอว่า 
“ชีวิตคือการต่อสู้” 
 ส่วนที่สำม มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือล าที่ก าลังสู่คลื่นลม หมายถึง แสงแห่งความหวัง ได้แก่ แสงธรรมแห่งศาสนา
กับแสงแห่งปัญญา 
 ส่วนที่สี่  เป็นเครื่องหมาย DS (มาจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul) มีความหมายว่าจะท าทุกสิ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแด่พระ
เจ้าเท่านั้น เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียล โดยอีกนัยหนึ่ง D มาจากค า
ว่า Divinity หมายถึง การแสวงหาพระเป็นเจ้าหรือธรรมะ นั่นคือ พระเป็นเจ้าต้องน าทางชีวิต เครื่องหมาย  กางเขนเป็น
เครื่องหมายแสดงถึงความรัก และเสียสละ S มาจากค าว่า Science หมายถึง การแสวงหาความรู้ทางโลก และศาสตร์ต่างๆ  

mailto:Webmaster@montfort.ac.th
http://www.montfort.ac.th/
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 พวงมำลัยดอกไม้ ที่ประดับรองโล่นั้น เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระท า ความดีเพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่ง
เกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมสูญสลายไป 
 ค าว่ า  Labor Omnia Vincit (Labor Conquers all Things) ที่ อยู่ ใต้ ช่ื อ  Brothers of St. Gabriel เป็ นคติพจน์ 
(Motto) ประจ าใจของสมาชิกในครอบครัวที่จะต้องมีความวิริยะอุตสาหะ อันจะน ามาซึ่งความส าเร็จ 
 ตรานี้จะอยู่ในความร าลึกของทุกคน และจะช่วยเตือนใจให้ร าลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล 
หรือภายในอ้อมอกของแม่ คือศาสนาเป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์และจริงใจต่อกัน เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีความหวัง คือ
คุณธรรมและปัญญาเป็นเครื่องน าทางเป็นชีวิตที่มีทั้งความรักและความเสียสละและเป็นชีวิตที่สมบูรณ์สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้ง
มวลด้วยความอุตสาหะ 

 
ประวัติโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
▪ พ.ศ. 2475  ปีก่อตั้ง 

ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลได้มาก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนองความต้องการของท่านมุขนายก 
เรอเนแปรอส ซึ่งเป็นผู้จัดหาที่ดินให้ พร้อมทั้งให้ยืมเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโดยไม่คิดดอกเบี้ย 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  เปิดท าการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2475  (ค.ศ. 1932) โดยมี
บาทหลวงเรอเนเมอนีเเอร์ เป็นผู้จัดการ และท่านภราดาซีเมออน ริโคลเป็นอธิการคนแรก ภราดาแอมบรอซิโอเป็นรองอธิการ และ
มีภราดายอห์น หลุยส์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเรยีน บนเนื้อที่ท่ีซื้อจากหลวงอนุสารสุนทร ซึ่งอยู่ห่างจากโบสถ์พระหฤทัย ไป
ทางทิศใต้ประมาณ   200   เมตร 

▪ พ.ศ. 2476  ย้ำยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย  
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในที่แห่งใหม่บนอาคารเรียน 2 ช้ัน ยาว 46 เมตร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 

พ.ศ.2476  ขณะนั้นโรงเรียนมีพื้นที่ 12 ไร่ 1 งาน  27 ตารางวา ทิศตะวันออกติดแม่น้ าปิง ทิศตะวันตกติดถนนเจริญประเทศ มี
สนามฟุตบอลอยู่หน้าอาคารอ านวยการ และมีอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียล
อยู่ระหว่างอาคารทั้งสองอาคาร มีนักเรียนเริ่มแรกจ านวน  116  คน 

▪ พ.ศ. 2489   ได้รับกำรรับรองวิทยฐำนะ 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ไดร้ับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธกิาร  ซึ่งขณะนั้นมี

นักเรียน    จ านวน  400  คน 
▪ พ.ศ. 2492   เปิดชั้นเรียนเพ่ิม 

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในขณะนั้นเรียกการศึกษาในระดับนี้ว่า  “เตรียม
อุดมศึกษา” 

▪ พ.ศ. 2513   ย้ำยแผนกประถม 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น แผนกประถม และแผนกมัธยม โดยย้าย แผนกประถมไปอยู่ที่ถนน
ช้างคลานในท่ีดินประมาณ  9  ไร่ และได้สร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–7  

▪ พ.ศ. 2518   รับนักเรียนหญิง 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เริ่มจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาโดยรับนักเรียนหญิงเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังคงรับเฉพาะนักเรียนชาย 

▪ พ.ศ. 2527   ย้ำยโรงเรียน 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้ย้ายไปตั้งในที่แห่งใหม่บนถนนมหิดล ต าบลท่าศาลา ใกล้โรงเรียนกาวิละ
วิทยาลัย ในเนื้อท่ี  50  ไร่ และเปิดเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2528  เป็นต้นมา 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม ย้ายจากถนนช้างคลาน มาที่ถนนเจริญประเทศ (มัธยมเดิม) และเปิดเรียนในปี
การศึกษาเดียวกัน (ปีการศึกษา 2528) มีนักเรียนตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  มีเฉพาะนักเรียนชาย   
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▪ พ.ศ. 2529   รับเสด็จฯ พิธีเปิดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย แผนกมัธยม แห่งใหม่ 

เมื่อวันพุธที่ 12  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็น
องค์ประธานเปิดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อย่างเป็นทางการ  

▪ พ.ศ. 2532   รับรำงวัลโรงเรียนพระรำชทำน ระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่   
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งท่ี 1 

▪ พ.ศ. 2533   รับเสด็จฯ เปิดงำนวันวิทยำศำสตร์สู่ชุมชน 
 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จพระราชด าเนิน
พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เป็นองค์ประธานเปิดงาน“วันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย แผนกมัธยม 

▪ พ.ศ. 2536   รับเสด็จฯ ฉลอง 60 ปี / โรงเรียนอุทยำนกำรศึกษำ / รำงวัลห้องสมุดดีเด่น 
 เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2536  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์
ประธานเปิดอาคารเรียนเอ็มมานูเอล  ณ โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย  เพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
 ปีเดียวกันนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม  เป็นโรงเรียนอุทยานการศึกษาของ
จังหวัดเชียงใหม่ 
                 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย ในฐานะเป็นห้องสมุดซึ่งมีผลงานดีเด่นประจ าปี  โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

▪ พ.ศ. 2539   รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี     
 เมื่อวันที่  22 ธันวาคม พ.ศ. 2540  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เสด็จพระราชด าเนิน

ทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรี โดยวงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  โรงเรียนพระหฤทัยและโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง  ณ 
ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

▪ พ.ศ. 2540  วงดุริยำงค์ได้รับกำรคัดเลือกไปแสดงผลงำน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกำ  
 วงดุริยางค์ของโรงเรียน  ได้แสดงคอนเสิร์ตและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน Family Festival  Band Feast  ณ สนาม

กีฬา  Rose Bowl, รัฐ California  ประเทศสหรัฐอเมริกา  แสดงฟรีคอนเสิร์ต “Montfort : The Symphonic Version”  และ
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  ณ Japan America Theatre , Little Tokyo , รัฐ  California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม  2541 วงดุริยางค์ของโรงเรียน ได้รับคัดเลือกจากองค์กร Pasadena Tournament of Roses ให้
เข้าร่วมบรรเลงในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ Rose Parade  ครั้งที่ 109  ณ เมือง Pasadena รัฐ  California  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

▪ พ.ศ. 2542   ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศกึษำ 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก  ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาประเภทสามัญศึกษา จาก

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) พ.ศ. 2542  มีระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2542 – 2546)  
ได้บูรณาการกิจกรรมกับกระบวนการเรียนรู้ มีการจัดตั้งหน่วยงานอภิบาลเพื่อน านักเรียนออกผสานชีวิตสู่ชุมชนครั้งแรก 

ค้นหาขุมทรัพย์ในตน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งให้นักเรียนและบุคลากรเป็นบุคคที่ “อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพ
สากล” 

▪ พ.ศ. 2544  รับรำงวัลโรงเรียนพระรำชทำนระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่  คร้ังท่ี 2 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งท่ี 2  และผ่าน

การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก ( 5 โรงเรียนน าร่อง) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  ระยะเวลา 5 ปี   (ปีการศึกษา 2544 – 2548) 
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วงดุริยางค์ของโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดวง BIG  BAND (JAZZ) นักเรียน  แห่งประเทศไทย  ครั้ง

ที่ 1   ณ หอประชุมใหญ่   ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
วงดุริยางค์ของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ พร้อมเงินรางวัล 1 ล้าน

บาท จากการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ ครั้งที่ 3 ( 3rd ASIAN SYMPHONIC BAND COMPETITION BANGKOK, 
THAILAND 2001)    ณ หอประชุมมหิศร  ธนาคารไทยพาณิชย์  ส านักงานใหญ่ จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล   
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

▪ พ.ศ. 2547   โรงเรียนได้ฉลองครบรอบ 72  ปี ของกำรก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานฉลองครบรอบ 72 ปีแห่งการก่อตั้ง โดยมีพันต ารวจโท ดร.ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี  (มว.3787) มาเป็นประธานในพิธี และเริ่มเปิดสอนหลักสูตร English Program  ทั้งแผนกประถมและแผนกมัธยม 
▪ พ.ศ. 2549  ได้รับกำรรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ และผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ

จำก สมศ. รอบ 2 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2  ปีการศึกษา 2549 – 2553  
 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ ไทย-จีน  ครบรอบ 30 ปี โดยได้รับความร่วมมือจาก Yuxi Teacher College  

มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  น าคณะนาฏศิลป์จีนมาแสดงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้านมิตรภาพ ไทย – จีน อีกทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน 

▪ พ.ศ. 2550  ฉลองครบรอบ  75  ปี ของกำรก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 เมื่อวันที่ 7- 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานฉลองครบรอบ 75 ปีแห่งการก่อตั้ง ณ โรง

เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   
▪ พ.ศ. 2554  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเสด็จพระรำชด ำเนินเป็นประธำนเปิด

อำคำรเซนต์แมร่ี และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ได้รับรำงวัลสถำนศึกษำท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรดีเด่น  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานเปิดอาคารเซนต์แมรี่  โรง

เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2554 
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีการบริหาร

จัดการ  “ดีเด่น” (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจ าปีงบประมาณ 2553-2554 ณ วันท่ี 19 เดือนมกราคม 2554  
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  รอบที่ 3 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา     (สมศ.)  ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554  ผลการประเมินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อยู่ใน
ระดับดีมำก 

▪ พ.ศ.  2557   โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย มีการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรยีนการสอน English  
Programme มาเป็น Montfort College Cambridge Programme และมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนเพื่อเตรยีม
ความพร้อมในการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานสากล (Global Tutorial Class)   

▪ พ.ศ.  2558  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้าน 
ดนตรีไทย และดนตรีพื้นเมือง ประจ าปีพุทธศักราช 2558 “ระดับจังหวัด” โดยส านักงานวัฒนธรรม 
  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ด าเนินการจัดท าหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน 
O-Net   จัดท าหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน Cambridge    การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คอมพิ วเตอร์  (Computer in English & International Certification) โดยใช้หลักสู ตรคอมพิ วเตอร์  (SUITS: School-
University-Industry-Tie-up Scheme) ของ Bharathidasan University ประเทศอินเดีย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 5  
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 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ท าการเปิดสอนวิชาเพิ่มเติมเลือกภาษาฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  จัดการเรียนการสอน Global Tutorial Class ม. 1 – 5 เพื่อฝึกฝน
นักเรียนให้ท าแบบฝึกหัดและท าข้อสอบ ตามมาตรฐาน Cambridge    

▪ พ.ศ.  2559   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี  ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความ
ร่วมมือ  ร่วมแก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจ     เพื่อธ ารงไว้ซึ่งช่ือเสียงของโรงเรียน   และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  12 
อนุกรรมการเพื่อทบทวนและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงเรียน  

▪ พ.ศ. 2560   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  อนุมัติเปิดแผนการเรยีนศิลป ์– ค านวณ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย 

▪ พ.ศ. 2561   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ร่วมกับสถาบัน British Council Thailand จัดตั้งศูนย์สอบ 
ภาษาอังกฤษสากล IELTS Official Test Centre  และเปิดรับสมัครนักเรียนในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ส าหรับปี
การศึกษา 2562 จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตร Secondary Success ส าหรับช้ัน ม.2 และ ม.5  2. หลักสูตร Exam Skills 
+ Interview Skills ส าหรับช้ัน   ม.6  และ 3. หลักสูตร IELTS Course for Montfort College ส าหรับช้ัน ม.4 – 6  ทั้งนี้เพื่อ
ยกระดับ สนับสนุน และเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนให้เข้าสู่ความเป็นสากลในศตวรรษท่ี 21 
                  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบการดีเด่นในการจ้ างงานคนพิการ ประจ าปี
พุทธศักราช 2561 เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2561               

▪ พ.ศ. 2562   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก าหนดวิสัยทัศน์ “โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ตาม 
วิถีมงฟอร์ต” โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรีนยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การบริหารจัดการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2561-2563 ดังนี้ 1.คณะกรรมการอ านวยการ 2. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 3. 
คณะกรรมการหลักสูตร Bilinguals และหลักสูตร Inter  4. คณะกรรมการพัฒนา Smart Class Room 5. คณะกรรมการพัฒนา
ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ (Gifted) ของนักเรียน 6. คณะกรรมการพัฒนานักเรียนท่ีต้องส่งเสริมเป็นพิเศษ (Enhancing) 7. 
คณะกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความส าเร็จของนักเรียน 8. คณะกรรมการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ  
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (Gifted) ระดับช้ัน ม.1 และ ม.4 
รอบ Portfolio และรอบรับตรง โดยระดับช้ัน ม.1 ได้อนุมัติเปิดแผนการเรียนเพิ่มคือ แผนการเรียน Gifted ภาษาอังกฤษ จ านวน 
1 ห้อง 
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ล ำดับอธิกำรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
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ล ำดับอธิกำรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

1. ภราดาซิเมออน ริโคล  ปีการศึกษา  2475 – 2480 

2. ภราดาฮูเบริ์ต คูแซง   ปีการศึกษา  2481 – 2483 

3. ภราดาปีเตอร ์               ปีการศึกษา  2484 – 2489 

4. ภราดาเซราฟิน                             ปีการศึกษา  2490 – 2495 

5. ภราดาอลัเบอร์ต เบอร์น  ปีการศึกษา  2496 – 2497 

6. ภราดาอาซีเนียว อาเกล  ปีการศึกษา  2498 – 2503 

7. ภราดาฮูเบริ์ต  ไมเกต ์  ปีการศึกษา   2504 – 2508 

8. ภราดาเอ็ดเวริ์ด คูเรียน  ปีการศึกษา   2509 – 2512 

9. ภราดาอลิเดฟองส์โซ  มาเรีย  ปีการศึกษา   2513 – 2514 

10. ภราดาพจน ์  เลาหเกยีรต ิ ปีการศึกษา  2515 – 2515 

11.  ภราดาสมพงษ์       ศรีสรุะ  ปีการศึกษา  2516 – 2521 

12.   ภราดาบัญญตั ิ โรจนารุณ   ปีการศึกษา  2521– 2529 

13.  ภราดาวิศิษฐ ์  ศรีวิชัยรัตน ์ ปีการศึกษา  2530 – 2536 

14.  ภราดาวินัย  วิริยวิทยาวงศ์ ปีการศึกษา  2537 – 2539 

15.  ภราดาอนุรักษ์       นิธิภัทราภรณ ์ ปีการศึกษา  2540 – 2547 

16.  ภราดามีศักดิ์    ว่องประชานุกูล  ปีการศึกษา  2547 – 2552 

17.  ภราดาอาจณิ  เต่งตระกูล ปีการศึกษา  2553 – 2555 

18.  ภราดาอนุศักดิ ์ นิธิภัทราภรณ ์ ปีการศึกษา  2556 – 2558 

19  ภราดาศักดา  สกนธวัฒน ์ ปีการศึกษา  2559 – 2561 

20 ภราดาสรุกิจ  ศรีสราญกลุวงศ์ ปีการศึกษา  2562 - ปัจจุบัน
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1. จุดหมำยของชีวิตคือกำรรู้จักสัจธรรม และกำรเข้ำถึงธรรม ซ่ึงเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 
2. LABOR OMNIA VINCIT  วิริยะ อุตสำหะ ชนะทุกสิ่ง และน ำมำซ่ึงควำมส ำเร็จ 

 

 1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ ภายใต้บรรยากาศของ
เสถียรภาพและความรัก 
 2. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบบประชาธิปไตย    รู้รักษา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติ 
 3. เน้นความดีเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ การเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อันจะช่วยให้
นักเรียนเป็นคนมีทักษะมีเหตุผล มีความคิดเห็นตรรกะ มีระเบียบวินัยต่อตนเองและเป็นคนมีทัศนะกว้างไกล รู้จักใช้เทคโนโลยี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในสังคมมนุษย์ 
 4. เน้นการปฏิบัติและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกันและกัน และการผนึกก าลังความดี ร่วมกัน
พัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ โดยการศึกษาและเข้าใจอารยธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง ของชุมชน และชาติอื่น เพื่อ
เป็นแนวทางในการส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างมวลมนุษย์ 

 

 1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.  ให้บริการด้านวิชาการและด้านอื่นๆ แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรของโรงเรียนบุคคล และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
 3.  ให้บริการด้านท่ีพักอาศัยแก่ ครู บุคลากรของโรงเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของโรงเรียน 

 

1.1.3 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และนโยบำยของสถำนศึกษำ 
1.1.3.1  ปรัชญำ และเป้ำหมำยของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเป็นโรงเรียนภายใต้การดูแลของคณะภราดาผู้ยึดมั่นในคติธรรมและความเด็ดเดี่ยวมานะของนักบุญมง

ฟอร์ต จึงได้ยึดถือ ปรัชญา ตามแนวชีวิตของท่าน 2 ประการคือ 
 
 
 
 
 

1.1.3.2  วิสัยทัศน์   
โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ตามวิถีมงฟอร์ต 
 
1.1.3.3  เป้ำหมำยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3.4  วัตถุประสงคข์องโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
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1. ปลูกฝังให้นักเรยีนเป็นบุคคลที่อ่ิมเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล 
2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยการพฒันาหลักสตูร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การนิเทศและวิจัย และเพิ่ม

ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. ยกระดับผลสัมฤทธ์ินักเรียน ผลการแข่งขันภายนอก การศึกษาต่อและการสอบชิงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
4. ยกระดับการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากลโดยใช้เกณฑ์ Common European Framework of 

Reference (CEFR) / Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard, DELF Standard, JLPT 
Standard etc. 

5. จัดการศึกษาตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และอาชีพท่ีคาดหวัง 
6. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ โดยมุ่งเนน้ความเชี่ยวชาญด้านการจดัการเรียนการสอน ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสารเป็น

ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยี การเสรมิสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ ควบคู่ไปกับการสร้างขวัญและก าลังใจ 
7. เสรมิสร้างระบบและพัฒนาคณุภาพการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ที่ยั่งยืน ระบบประกันคุณภาพภายใน วัฒนธรรมองค์กรและโรงเรียนคาทอลิก 
8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบมาตรฐานสากล พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนรู้และการบรหิารจดัการอย่างต่อเนื่อง 
9. จัดตั้ง ระดมทุน และบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
10. เสรมิสร้างการมสี่วนร่วมและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรทางการศึกษา และองค์กรอื่น

ทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
11. จัดตั้ง ระดมทุน และบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
12. เสรมิสร้างการมสี่วนร่วมและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรทางการศึกษา และองค์กรอื่น

ทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

1.1.3.5  นโยบำยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
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1.1.3.5  เอกลักษณ์-อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
1.1.3.5.1 เอกลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

“กำรจัดกำรศึกษำตำมวิถีมงฟอร์ต” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาสูร่ะดับสากล และการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน จึงได้จัดท าแผนภมูิที่แสดง
ถึง ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโรงเรยีนเป็นวัฏจักรแห่งการพัฒนาตามแผนภูมิ 

 

 

MONTFORT = GOD ALONE 
 God Alone  =  สจัธรรม ความรกัสากล ควำมเป็นมำ 

วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย 

เพื่อนมนุษย์/องค์กร/สิ่งแวดล้อม 
ประสบการณ์ตรง 
สัมผัส - จุ่มตัว 

ในโรงเรียน 

บุคคลพฒันาตน 
การเรยีน + กจิกรรม 

ชมรม / กลุ่ม 

มมุมอง ท่าที 
วิสยัทศัน์ 

ขอ้มลู 

ประสบการณ์ 

โลกกว้าง 

กรอบ / บรบิท 

ร่วม
พฒันา 

อ่ิมเอิบ 
     -  สงัคม   -  อารมณ์ 
     -  ร่างกาย -  จติวญิญาณ 
     -  ปัญญา 
อบอุ่น 

อารี 
มีคณุธรรม คณุภาพสากล 

แสวง
หา 

ภมิูหลงั / ประวติัศาสตร ์

ขมุทรพัยใ์นตน 

ประกายของพระเจา้ , พทุธะ 

สงัคม = ยติุธรรม/สนัติภาพ/เสรีภาพ *** คน = ศกัด์ิศรี/อิสรภาพ/ธรรมสิทธ ิ

โลกสากล 
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จากแผนภูมิดังกล่าว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเป็นบุคคล
ที่ครบทั้ง 5 มิติ กล่าวคือ มิติทางสังคม ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตวิญญาณ โดยยึดหลักและกระท าทุกอย่างเพื่อ “พระเจ้ำ
เท่ำนั้น” โดยมีปรัชญาของโรงเรียน คือ 1) จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรม และการเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 2) LABOR  
OMNIA VINCIT วิริยะ อุตสาหะ น ามาซึ่งความส าเร็จ อันเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

โรงเรียนด าเนินการตามวัฏจักร เริ่มจากทบทวนความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อจะได้มีมุมมอง ท่าที สิ่งแวดล้อม
ภายนอก และน ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่เอื้ออ านวย ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนซึ่งเป็นบุคคลส าคัญที่สุดได้
พัฒนาตนครบทั้ง 5 มิติเพราะโรงเรียนมีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีชีวิต มีจิตวิญญาณ ที่สามารถหยั่งรู้ และพัฒนา กล่าวคือ มีประกาย
พระเจ้า มีพุทธะและขุมทรัพย์ในตน หมายถึง การมุ่งสู่สัจธรรมและความรักสากล โดยการน าความเชื่อดังกล่าวมาอบรมจัดกิจกรรมให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่ส าคัญได้น ามาบูรณาการผ่านการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายร่วมกับเพื่อนใน
โรงเรียน และสัมผัสชีวิต จุ่มตัว ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ในชุมชน องค์กร สิ่งแวดล้อมภายนอกซึ่งเป็นการเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรงที่
ส่งผลให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถค้นพบศักยภาพของตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน องค์กร ชุมชน ก็จะเรียนรู้ร่วมกัน ที่ส าคัญมีหน้าที่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ในการพัฒนาโลกสากลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของโรงเรียน 

ขณะเดียวกัน ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ าต้องตระหนักในการพัฒนาตนเองร่วมกับเพื่อนมนุษย์ ด้วยการเคารพ
ศักดิ์ศรีของตน มีอิสรภาพ ธรรมสิทธิ และพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่ยุติธรรม มีสันตภิาพ และเสรีภาพ เมื่อครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนได้เข้าสู่กระบวนการร่วมกันรับผิดชอบต่อโลกสากล สิ่งแวดล้อม และผู้อื่นแล้ว บุคลากรทุกคนก็จะเผชิญกับโลก ข้อ มูล และ
ประสบการณ์ต่างๆ  สิ่งดังกล่าวก็จะกลับมาสู่กระบวนการทั้งมวลในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนก็จะน าผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้า
สู่วงจรเพื่อแสวงหาและพัฒนาต่อไป กระบวนการดังกล่าวได้ประจักษ์ต่อเพื่อนมนุษย์ โรงเรียน องค์กร สิ่งแวดล้อม และโลกสากลจะค้ าจุน
และส่งเสริมกันและกันเป็นวัฏจักรแห่งการพัฒนา 

สิ่งที่พึงตระหนักในวงจรของกระบวนการนี้ คือ ขณะที่โรงเรียนน าผู้เรียนให้เข้าร่วมกับองค์ประกอบอ่ืนๆ น้ัน จะต้องค านึงถึงภูมิ
หลัง และประวัติศาสตร์ของบุคคลของโรงเรียนด้วย เช่นเดียวกัน เมื่อโรงเรียนร่วมกับองค์กรอื่นมุ่งพั ฒนาโลกสากลนั้น จ าเป็นต้อง
ขับเคลื่อนไปภายในกรอบหรือบริบทเฉพาะที่ไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของตน หรือหลงประเด็น 

เมื่อกระบวนการดังกล่าวได้ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนภูมิได้อย่างชัดเจน ประสบการณ์จากโลกสากลจะช่วยขยายมุมมอง 
ท่าที และวิสัยทัศน์ของทุกองค์ประกอบให้เปิดมิติต่างๆ ได้กว้าง และมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดวงจรของการมุ่งสู่สัจธรรม และการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 
 
 

1.1.3.5.2  อัตลักษณข์องโรงเรียนมงฟอร์วิทยำลัย 
“อิ่มเอิบ  อบอุ่น  อำรี  มีคุณธรรม  คุณภำพสำกล” 

1. อ่ิมเอิบ :  คือการพัฒนาอย่างเตม็ศักยภาพในทุกมิติ  ท้ังสังคม  ร่างกาย  ปัญญา  อารมณ์ และจิตวญิญาณ 
1.1 มิติทางร่างกาย คือ ร่างกายเตบิโตและพัฒนาเหมาะสม สุขภาพดี แข็งแรง 
1.2 มิติทางอารมณ์ คือ มสีุนทรียภาพ ดุลยภาพ และความมั่นคงทางอารมณ์ แสดงอารมณ์อย่างเหมาะสมในแตล่ะบริบท 
1.3 มิติทางสังคม คือ มีทัศนคติและปฏสิัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ระบอบ ระบบ องค์กร และเพื่อนมนุษย์อย่าง

เหมาะสม 
1.4 มิติทางปัญญา คือ ใฝ่รู้ใฝ่เรยีนมีเหตผุล มีทักษะ กระบวนการ มีวิจารณญาณในการพัฒนา และใช้ภูมิปัญญาของตน 

ทั้งด้านศาสตร์และศิลป ์
1.5 มิติทางจิตวิญญาณ  คือ ด าเนนิชีวิตตามหลักธรรมของศาสนา และพระเจ้าที่ตนนับถือ 

2. อบอุ่น :  คือ เป็นบุคคลที่พ่ึงพิงได้  น่าอยู่  น่าใกล้ชิด 
3. อำรี  :  คือ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่ รู้จักน าตนเองออกเป็นผู้ให้แกส่ังคมและเพื่อนมนุษย์ 
4. มีคุณธรรม : คือ มีความดี  ความสุขในตน 
5. คุณภำพสำกล : คือ มีทักษะ  มีความรู้  ความสามารถเพียงพอและด ารงตนอยูไ่ด้ในโลกสากล 
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1.4 แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

1.4.1  วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision)   
 “โรงเรียนแห่งคณุภาพ  และมาตรฐานสากล  ตามวิถีมงฟอร์ต” 

  
1.4.2  พันธกิจโรงเรียน (Mission)    

1. จัดการศึกษาตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ตามแผนและนโยบายมลูนิธคิณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย  

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล 
3. บริหารโรงเรยีนให้มีมาตรฐาน 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

 
1.4.3  คุณค่ำหลัก 

1.  ยึดมั่นในสัจธรรม (ตามคุณค่าพระวรสาร) 
2.  มีวิริยะ  อุตสาหะ 
3.  รับผิดชอบต่อสังคม 

 
1.4.4   วัตถุประสงค์ / เป้ำหมำย / ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

วัตถุประสงค์  
  1.  เพื่อจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

  2.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้มีมาตรฐานสากล 

  3.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

  4.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

เป้ำหมำย 
  1.  พัฒนาครูและนักเรียนให้ปฏิบัติตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
   2.  พัฒนาโรงเรียน ครูและนักเรียนตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

       3.  พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่อ่ิมเอิบ อบอุ่น อารี มีคณุธรรม คุณภาพสากล 
       4.  ยกระดับผลสัมฤทธ์ินักเรียน ผลการแข่งขัน ผลการสอบมาตรฐานสากล และผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

5.  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
6.  บริหารโรงเรียนให้มีมาตรฐาน 

  7.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  

  
 
 
 



- 19 - 
 

 
 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

1. ร้อยละของครูและนักเรียนที่ปฏิบตัิตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตในระดับดีมากข้ึนไป 
2. จ านวนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีโรงเรียน ครแูละนักเรียนปฏิบัตติามแผนและนโยบายของ 
3. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
4. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความอิ่มเอบิ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล 
5. ร้อยละของผลสัมฤทธ์ินักเรียน  
6. จ านวนผลการแข่งขันของนักเรียนระดับจังหวดั ระดับภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
7. ร้อยละของผลการสอบนักเรียนตาม Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard, DELF Standard, 

JLPT Standard, O-Net etc. 
8. ร้อยละของผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
9. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
10. จ านวนมาตรฐานทีโ่รงเรียนผา่นเกณฑ ์
11. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับบคุคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาการศึกษา

ของโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ  
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1.1.5  กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศกึษำ 
แผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์
1.   ฟื้นฟูการจัดการศึกษาให้บรรลุ
ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมง
ฟอร์ต 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนานักเรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต (ตามคุณค่าพระวรสาร) มีวิรยิะ
อุตสาหะ รับผดิชอบต่อสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทีป่ฏิบัตติามคณุค่าพระวรสาร 
กลยุทธ์ที่ 1.3 นักเรียนท่ีมีความอิม่เอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คณุภาพสากล 
กลยุทธ์ที่ 1.4 ปฏิบัติตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
กลยุทธ์ที่ 1.5 จัดการศึกษาเพื่อส่งเสรมิการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน 
สิทธิเด็ก ความยุติธรรม และสันต ิ
กลยุทธ์ที่ 1.6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน (การเคารพต่อชุมชนของชีวิตที่มีคุณภาพ) 

2.  ยกระดับคณุภาพการศึกษาของ
โรงเรียนใหม้ีมาตรฐานสากล 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2.3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเรียนรู้ยุค Digital Age 
กลยุทธ์ที่ 2.4 สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าวิถีชีวิต
ชาวล้านนา 

3.  เร่งรัดการบริหารงานบคุคลใหเ้ป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และวัฒนธรรมองค์กร 
กลยุทธ์ที ่3.2 จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากร 
กลยุทธ์ที ่3.3 พัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที ่3.4 จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของบุคลากร 

4.  เสริมสร้างการบริหารโรงเรียนให้มี
มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที ่4.1 พัฒนาโรงเรียนให้มมีาตรฐาน 
กลยุทธ์ที ่4.2 การบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5.  ระดมสรรพก าลังเพื่อเสริมสร้าง
และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที ่5.1 เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุก
ภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ 
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1.1.4 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ     
1.1.4.1 แผนภูมิโครงสร้ำงของบริหำรงำน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-  งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
-  งานพยาบาล 
- งานยานพาหนะ ความปลอดภัยและ
จราจร 
- งานโภชนาการ 
- งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 
 

 
 

คณะกรรมกำรบริหำรมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำมูลนิธิฯ 
 

 
ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 
 

 

ผู้จัดกำร 

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน 

   -  งานธุรการ 
   -  งาน ป ระ ช าสั ม พั น ธ์ แ ล ะ

สัมพันธ์ชุมชน 
   -  งานการเงิน บัญชีและ

งบประมาณ 

-  งานจัดซื้อ และทรัพย์สิน 

   -  งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 
     
 
 

-  งานนโยบายและแผน  
-  งาน ม าต รฐาน แ ละป ระ กั น คุณ ภ าพ
การศึกษา 
-  งานบริหารบุคคล 
-  งานวิจัยและพัฒนา 
-  งานดนตรี 
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

-  งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

    -  งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
-  งานกิจกรรม 
-  งานกีฬา 
-  งานลูกเสือ-เนตรนารีและนศท. 
-  งานอภิบาล 

-  งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 
 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
 

สมำคมผู้ปกครองและครูฯ 

สมำคมศิษย์เก่ำฯ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

- งานหลักสูตร 
- งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ 

- งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล 

- งานกลุ่มสาระฯ  
- งาน EP 
- งานห้องสมุด 
- งานแนะแนว 
- งานวิเทศสัมพันธแ์ละส่งเสริมการศึกษาต่อ 
-  งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 
 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
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1.1.4.2 รำยชื่อคณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 

1.1.4.2.1 ผู้บริหำร 

1.1.4.2.1.1 ภราดา ดร. สุรกิจ   ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อ านวยการ/ผู้จดัการ  
         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม  University of Nottingham ประเทศ
อังกฤษ 

    1.1.4.2.1.2   ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ ์    ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน 
          ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1.1.4.2.2 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 
1.1.4.2.2.1  นายธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
1.1.4.2.2.2   นายสุวรรณ  อินทรชิต หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1.1.4.2.2.3   นางดาริษา  แสงสินธุ ์หัวหน้าฝ่ายส านักผู้อ านวยการ      

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
1.1.4.2.2.4   นายไชยวัฒน์  บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ – การเงิน   

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 
1.1.4.2.2.5   นายบุญเท่ง  เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1.1.4.2.2.6   นางวันเพ็ญ สุขเกษม ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1.1.4.2.2.7   นายนิคม  พุทธิมา     ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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1.1.5  ข้อมูลเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ อำคำรเรียน อำคำรประกอบ แหล่งเรียนรู้และสุขำภิบำล 
            โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีเนื้อที่ทั้งหมด 55 ไร่ 3 งาน 81.70 ตารางวา โดยได้มีการวางแผนและด าเนินการ  
ให้อาคารเรียน อาคารประกอบการ และสถานที่ทุกแห่ง เช่น ห้องเรียน ห้องน้ า แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ ฯลฯ สะอาด ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมแก่การท ากิจกรรม มีอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกประจ าอาคาร เช่น    ช้ันหนังสือ โต๊ะ 
เก้าอี้ บอร์ด อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ  รอบบริเวณ อยู่ในสภาพดี มีปริมาณเพียงพอ มีระบบซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ มีระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปลอดภัย  

 บริเวณต่อเนื่อง 
 ทิศเหนือ     พื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้านชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า          
 ทิศใต้       พื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้านชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า          

 ทิศตะวันออก บ้านท่ีอยู่อาศัยของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า และ โรงเรียนกาวลิะวิทยาลัย   
 ทิศตะวันตก แนวรางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย และถนนเลียบทางรถไฟสายเชียงใหม่ – ล าพูน 
 1.1.5.1 อำคำรเรียน มีจ ำนวนทั้งหมด 5  หลัง (มีทำงเดินเชื่อมติดต่อกัน) และอำคำรประกอบ ดังนี้ 

▪ อำคำรเรียนปีเตอร์ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงานดังน้ี 
  ช้ันท่ี 1 ห้องเรียน 6 ห้อง  และพื้นที่โล่งส าหรับท ากิจกรรม  (ลานหตัถาพิภพ)  
  ช้ันท่ี 2 ห้องพักครู 2 ห้อง ห้องเรียน 4 ห้อง  (เฮือนผญา เฮือนช่ืนทัศนา)  
  ช้ันท่ี 3 ห้องเรียน 6 ห้อง   
  ช้ันท่ี 4 ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องเรียน 5 ห้อง   

▪ อำคำรเรียนเซรำฟิน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงาน ดังนี้ 
  ช้ันท่ี 1 ห้องประชุม1และวัดน้อย  พื้นที่โล่งส าหรับท ากจิกรรม  
  ช้ันท่ี 2 ห้องเรียน 6 ห้อง   
  ช้ันท่ี 3 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการ (Lab) 2 ห้อง ห้องเรียน 1 ห้อง   

  ช้ันท่ี 4  ห้องพักครู 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง ห้องเรียน 1 ห้อง 
▪ อำคำรเรียนอัลเบิร์ต อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงาน ดังนี้ 

  ช้ันท่ี 1 ห้องพยาบาล  พ้ืนท่ีโล่งส าหรับท ากิจกรรม  และห้องเรียน 1 ห้อง   
  ช้ันท่ี 2 ห้องพักครู 1 ห้อง  ห้องเรียน 5 ห้อง   
  ช้ันท่ี 3 ห้องพักครู 1 ห้อง  ห้องเรียน 5 ห้อง   
  ช้ันท่ี 4 ห้องพักครู 1 ห้อง  ห้องเรียน 6 ห้อง   
▪ อำคำรเรียนเอ็มมำนูเอล อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงาน ดังนี้ 

  ช้ันท่ี 1 พ้ืนท่ีโล่งส าหรับท ากิจกรรม ห้องเรียน 3 ห้อง ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา 1 ห้อง 
  ช้ันท่ี 2 ห้องพักครู 2 ห้อง ห้องเรียน 4 ห้อง  

 (ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น 1 ห้อง Japan language and Culture Center , ห้องดาราศาสตร์ 1 ห้อง Astronomy learning Center) 

    ช้ันท่ี 3 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ห้อง ห้องLab เคมี 2 ห้อง  ห้องชีวะ 1 ห้อง  ห้องเก็บสารเคมี 1 ห้อง 
    ช้ันที่ 4 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องเรียน 5 ห้อง  

▪ อำคำรเรียนอันโตนีโอ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงาน ดังนี้ 
   ชั้นที่ 1 ห้อง Gifted ภาษาฝร่ังเศส 1 ห้อง ห้องปกครอง EP 1 ห้อง พื้นที่โล่งส าหรับท ากิจกรรม และ ห้องประชุมอันโตนิโอ   
   ช้ันที่  2 ห้อง lab EP 1 ห้อง ห้องเก็บสารเคมี 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์  EP 1 ห้อง ห้องสมุด EP 1 ห้อง ห้อง 
Cambridge International Examinations office 1 ห้อง ห้องวิชาการ EP 2 ห้อง   
   ช้ันท่ี 3 ห้อง EP In-service training 1 ห้อง ห้องเรียน 6 ห้อง 
   ช้ันท่ี 4 ห้อง English Programme Examination office 1 ห้อง  และห้องเรียน 6 ห้อง  
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1.1.5.2  อำคำรประกอบ  จ ำนวนทั้งหมด  14  หลัง ประกอบด้วยดังนี้ 
▪ ตึกอ ำนวยกำร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน  

ช้ันที่ 1 ห้องฝ่ายบุคลากรและส านักผู้อ านวยการ 1 ห้อง ห้องพักภราดา 1 ห้อง ห้องฝ่ายธุรการ -การเงิน 1 ห้องเก็บ
เอกสารธุรการ-การเงิน 1 ห้อง  ห้องประชาสัมพันธ์ 1 ห้อง   และห้องน้ า 2 ห้อง 

ช้ันที่ 2 ห้องประชุมอาคารส านักผู้อ านวยการ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียน ห้องอาหารภราดา ห้องน้ า/ห้องอาบน้ า จ านวน 
3 ห้อง  ห้องเลขาผู้อ านวยการ ห้องรับรอง 

▪ อำคำรแอมบรอสิโอ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช้ัน 
ช้ันท่ี 1 โถงห้องสมุดกลาง , ห้องปฏิบัติการ/ห้องส่งเสริมการอ่าน , ห้องพักครู , ห้องสมุดธรรมชาติ , ช้ันลอย  ห้องอ้างอิง 
ช้ันท่ี 2 ห้องประชุม 5 (แอมบรอสิโอ) ห้องพักรับรอง/ห้องน้ า 2 ห้อง  ห้องควบคุมเสียงและระบบไฟฟ้า ห้องภูมิปัญญาล้านนา

ศิลปวัฒนธรรม ห้องเรียนภาษาจีน  อุปกรณ์กีฬาและลูกเสือ ห้องพักครู   
▪ หอประชุมเซนต์โยเซฟ 

ช้ันที่ 1 โรงอาหาร ห้องอาหารลีลาวดี ห้องกีฬาสแต็ค ห้องเก็บอุปกรณ์งานเทคโน 1 ห้อง ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป 3 ห้อง 
บูธจ าหน่ายอาหาร 16 บูธ จุดบริการเติมเงิน 2 จุด 

ช้ันที่ 2 หอประชุม 6 (เซนต์โยเซฟ ฮอล์) ห้องควบคุมเสียงและระบบไฟฟ้า ห้องพักรับรอง/ห้องน้ า 2 ห้อง ห้องควบคุม
ระบบไฟฟ้า ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 2 ห้อง ห้องน้ าหญิง 6 ห้อง ห้องน้ าชาย 2 ห้อง 

▪ อำคำร St. Aloysius  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช้ัน  
ช้ันท่ี 1 ห้องโภชนาการ ห้องจัดซื้อและพัสดุ-ครุภัณฑ์/ห้องสต๊อกสินค้าห้องน้ าชาย – หญิง จ านวน 8 ห้อง 
ช้ันท่ี 2 สมาคมผู้ปกครองและครู/ห้องประชุมสมาคมฯ  ห้องปิงปอง 

▪ อำคำร Hubert Memorial  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 ช้ัน 
ห้องเก็บโทรศัพท์  ห้องโครงงานวิทย์และสิ่งประดิษฐ์ (Science Innovation Club)  ห้อง Project Work Room ห้อง

ส่งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต้น  ห้องจริยธรรม ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ห้อง Gifted Computer EP 
ห้อง Lego ปฏิบัติการหุ่นยนต์   

▪ ห้องปฏิบัติกำรโครงงำนอำชีพ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 ช้ัน 
▪ อำคำรเรียนศิลปะ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  1 ช้ัน  
▪ อำคำรเซนต์แมร่ี อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 5 ช้ัน  

ช้ันท่ี 1 พ้ืนท่ีโล่งส าหรับท ากิจกรรม  ลานเทพีแห่งสวรรค์  ลานสุขสันต์ทัศนา  ลานจรรยาปิติ ศาลาพักผ่อน 4 หลัง   
ห้องงานปกครอง ห้องชมรม MCTV OFFICE และสถาบันดนตรี MCMA  (ห้องเรียนเปียโน ห้องเรียนไวโอลิน ห้องเรียนกลองชุด)  

ช้ันท่ี 2 ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องกิจการนักเรียน ห้องฝ่ายวิชาการ -งานทะเบียน -งานวัดและประเมินผล และ
ห้องเก็บข้อสอบ  ห้องอัดส าเนาเอกสาร ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเรียน IE  ห้องงานแนะแนว หอเกียรติยศ ห้องงานอภิบาล    

ช้ันที่ 3 ห้องส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์  ห้องส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ  ห้องส่งเสริมศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ห้อง CLC (Computer Learning Center) ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Server)  ห้องประชุม 4 (Saint Mary 
Conference Room)  ห้องวงปี่พาทย์ ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องนาฏศิลป์  ห้องส่งเสริมศักยภาพภาษาไทย  ห้องน้ าครูชาย – หญิง 

ช้ันที่ 4 ห้องดนตรีไทย  ห้องดนตรีพื้นเมือง  ห้องเครื่องสาย  ห้องซ้อมดนตรี 2 ห้อง St. Cecilia Music Hall ห้องพักครู
ดนตรี ห้องซ้อมดนตรี 1 ห้องเปียโน  ห้องนาฏศิลป์  ห้องศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน  

ช้ันท่ี 5  ด้านตะวันออก ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ดนตรี  4 ห้อง ห้องสตูดิโอ 2 ห้อง ห้องอัดเสียง 
ห้องน้ านักเรียนชาย  (ห้องน้ า 4 ห้อง  ห้องอาบน้ า 4 ห้อง)  ด้านทิศตะวันตก  ห้องซ้อมเปียโน 12 ห้อง ห้องซ้อมกลอง 2 

ห้อง  และห้องน้ านักเรียนหญิง ห้องน้ า 4 ห้อง ห้องอาบน้ า 4) 
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▪ สระว่ำยน้ ำ เดอ มงฟอร์ต อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน 
ช้ันที่ 1 ห้องส านักงาน 1 ห้อง  ห้องเปลี่ยนเสื้อ (ห้องล๊อกเกอร์)  ชาย 1 ห้อง  ห้องเปลี่ยนเสื้อ (ห้องล๊อกเกอร์) หญิง 1 

ห้อง  ห้องน้ าชาย 6 ห้อง  ห้องน้ าหญิง 6 ห้อง  ห้องอาบน้ าชาย 12 ห้อง ห้องอาบน้ าหญิง 12 ห้อง ห้องเก็บของ 1 ห้อง ห้องแม่บ้าน 1 
ห้อง  

ช้ันลอย  ห้องบัลเล่ต์ 1 ห้อง สระว่ายน้ า ขนาด25×50 เมตร สระเด็ก    
ช้ันท่ี 2  ห้องฟิตเนส 1 ห้อง  ห้องรับรอง 1 ห้อง  ห้องครัวห้องอาหาร 1 ห้อง  ห้องน้ าชาย -  ห้องน้ าหญิง  

         ใต้ถุนอัฒจันทร์  ห้องควบคุมระบบน้ า 1 ห้อง  ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ห้อง ห้องพักพนักงาน 5 ห้อง   
ห้องน้ าชาย 1 ห้อง  ห้องน้ าหญิง 1 ห้อง  ห้องเก็บของ 1 ห้อง 

 
▪ บ้ำนพักเซนต์คำเบรียล อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน 

ช้ันที่ 1 ห้องครัวไทย 1 ห้อง ห้องครัวฝรั่ง 1 ห้อง ห้องเก็บของ ห้องสันทนาการ 1 ห้อง ห้องรับรอง 1 ห้อง ห้องพัก 13 
ห้อง (ห้องเลขท่ี101-114) ห้องมิเตอร์ 1 ห้อง 

ช้ันท่ี 2 ห้องพัก 17 ห้อง (ห้องเลขท่ี 201-217), ห้องชุด 1 ห้อง 
▪ ร้ำนค้ำมุมสวัสดิกำร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว   

ห้องจ าหน่ายสินค้า  ห้องเก็บสินค้า  
▪ อำคำรโรงงำน/นักกำร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว 

ช้ันท่ี 1 ห้องปฏิบัติการนักการ/โรงจอดรถโรงเรียน   
ช้ันท่ี 2 ห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคาร 1 ห้อง  

▪ โรงไม้  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว  
ห้องเก็บโต๊ะ เก้าอี้ 1 ห้อง  ห้องชมรมฟุตบอล 1 ห้อง 

▪ โรงเก็บอุปกรณ์งำนสวน  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว  
  ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
1.1.5.3  จ ำนวนสนำมกฬีำและลำนกิจกรรม  

▪ สนามกฬีา 
สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานพร้อมลู่วิ่ง  จ านวน 1   สนาม 
สนามบาสเกตบอล ขนาดมาตรฐาน  จ านวน 2   สนาม 
สนามวอลเลย์บอล ขนาดมาตรฐาน  จ านวน 1   สนาม 
สนามเซปักตะกร้อ ขนาดมาตรฐาน  จ านวน 1   สนาม 
สนามเปตอง ขนาดมาตรฐาน   จ านวน 2   สนาม 
สนามฟุตซอล    จ านวน 1   สนาม 
ลานตะกร้อลอดบ่วง   จ านวน 1   สนาม 

▪ ลำนกิจกรรม  7 แห่ง    
ลานกล้วยไม้ 
ลานจามจุรี 
ลานหัตถาพิภพ 
ลานสงบวิถ ี
ลานเทพีสวรรค์ 
ลานสุขสันต์ทัศนา 
ลานจรรยาปิติ 
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1.1.5.4  แหล่งส่งเสริมกำรเรียนรู้  12 แหล่ง 
   สวนวรรณคดี 
   สวนสมุนไพร 
   แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา 
   แหล่งเรียนรู้ทางเกษตรกรรมและการท าปุ๋ยหมัก 
   เฮือนผญา    
   เฮือนช่ืนทัศนา   
   ห้องสมุดธรรมชาติ 
   ห้องเรียนเสริมศูนย์ภาษา  
   ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น (Japan Language and Culture Center) 
   ห้องดาราศาสตร์ 
   ห้องกีฬาสแต็ค 
1.1.5.5  จุดบริกำรน้ ำด่ืม    
   ใต้อาคารปีเตอร์     จ านวน 1 จุด  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 9 จุด   
   ใต้อาคารเซราฟิน     จ านวน 1 จุด  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 9 จุด 
   ใต้อาคารอัลเบิร์ต    จ านวน 2 จุด  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 18 จุด  
   ใต้อาคารเอ็มมานูแอล  จ านวน 2 จุด  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 18 จุด  
   อาคารเซนต์แมรี่    จ านวน 2 ตู้   ก๊อกน้ าดื่มเย็น 12  ก๊อก 
1.1.5.5  ถังดับเพลิง    
   ถังดับเพลิง     ตามอาคารต่างๆ จ านวน 60 จุด   
 
1.1.5.5  กล้องวงจรปิด   
   กล้องภายในอาคาร และนอกอาคารรวมทั้งสิ้น     218  ตัว  
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1.2 ข้อมูลนักเรียน 
  
1.2.1 จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นเรียน เพศ 
 

จ ำนวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 271 225 496 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 299 192 491 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 309 164 473 

รวม 879 611 1,043 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 296 238 534 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 308 229 597 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 329 199 528 

รวม 933 666 1,599 
รวมท้ังหมด 1,812 1,247 3,059 

 
ที่มา : งานทะเบยีนหนังเรียน ฝ่ายวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563  

 
 

1.2.2  จ ำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภำพทำงกำยและน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ 
1.2..2.1 จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกาย 
สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โดย

ใช้เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพของกรมพลศึกษา  พบว่าผู้เรียน ผา่นเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษาตั้งแต่
ปานกลาง ดี ดีมากคดิเป็นร้อยละ 85.91 

 
ระดับสมรรถภำพทำงกำยของนกัเรียน ร้อยละ 

ระดับดีมาก 14.35 

ระดับด ี 31.59 

ระดับปานกลาง 39.97 

รวมระดับปำนกลำง – ดีมำก 85.91 

ระดับต่ า 13.56 

ระดับต่ ามาก 0.52 

รวมระดับต่ ำมำก – ต่ ำ 14.09 

รวมทุกระดับ 100.00 
         

                                                                  ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 
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1.2..2.2 จ ำนวนนักเรียนที่มีน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย 
สรุปภาวการณ์เจริญเติบโต (น้ าหนัก-ส่วนสูง) นักเรียนระดับช้ัน ม.1 – ม.6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการเจรญิเติบโตของกรมอนามัย  พบว่าผู้เรยีนร้อยละ  76.03  อยู่ในเกณฑ์สมส่วนดังตาราง 
 

                                 ตำรำงสรุปกำรชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูงนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 
เกณฑ์ภำวะกำรเจริญเติบโต จ ำนวน นร. ร้อยละ 

อ้วน 230 7.48 
เริ่มอ้วน 163 5.33 

ท้วม 165 5.35 
สมส่วน 2,330 76.03 

ค่อนข้างผอม 102 3.38 
ผอม 73 2.44 
รวม 3,063 100 

                  ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 
 

 
1.2.3 จ ำนวนนักเรียนที่จบหลักสตูร 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
รับเข้ำ จบหลักสูตร 

ม. 3 473 459 97.04 
ม. 6 528 512 96.96 

               

ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 
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1.3 จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
1.3.1 จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่ง เพศ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในต ำแหน่ง  

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ ์

ในต าแหน่ง(เฉลี่ย) 
(ปี) 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ผูล้งนามแทนผู้รับ
ใบอนุญาต  

1 - 1 - - - 1 40 ปี 

ครู (บรรจุ) 73 45 118 - 63 55 - 13 ปี 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย(ไม่บรรจุ)/อตัรจ้าง 2 3 5 - 4 1 - 4 ป ี
ครูต่างประเทศ 18 13 31 - 30 - 1 2 ป ี
บุคลากรทางการศึกษา 38 46 84 2 47 35 - 17 ปี 
นักการภารโรง/พนักงานโรงอาหาร 25 32 57 57 - - - 14 ปี 
คนขับรถ 3 - 3 3 - - - 17 ปี 
ยามรักษาความปลอดภัย 8 1 9 9 - - - 12 ปี 

รวม 168 140 308 71 144 91 1  
ข้อมูล งานบุคลากร ส านักผู้อ านวยการณ วันท่ี 6 มีนาคม 2563 

 
1.3.1.1  จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   116     คน คิดเป็นร้อยละ 98.30 
1.3.1.2  จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  2  คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 (ครูณภัทร , ม.พัสกร) 
1.3.1.3  สาขาท่ีขาดแคลนครูวิชา   - จ านวน - 
1.3.1.4   จ านวนผู้เรียนต่อครู  1 : 13 คน 
1.3.1.5   จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  50-55 คน 

 
 1.3.2 จ ำนวนครูผู้สอนแยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และค่ำเฉลี่ยจ ำนวนชั่วโมงในกำรสอนของครู 1 คน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวน (คน) ช่ัวโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห ์ หมายเหต ุ
-ภาษาไทย 11 17  
-คณิตศาสตร์ 16 10  
-วิทยาศาสตร์ 27 17  
-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11 20  
-สุขศึกษาพลศึกษา 13 13  
-ศิลปะ 12 16  
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 17 18  
-ภาษาต่างประเทศ 18 29  

ข้อมูล งานบุคลากร ส านักผู้อ านวยการณ วันท่ี 6 มีนาคม 2563 
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1.4  เกียรติยศและผลงำนที่ได้รับรำงวัล ปีกำรศึกษำ 2562 
1.4.1 ผลงำนที่ได้รับรำงวัลของสถำนศึกษำ /ผู้บริหำร /ครู /บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1. 

ครูชนิดา  ไชยชนะ 
ครูสุทธิรักษ์  ไชยวุฒิ 

ครูดีเด่น เนื่องในวันครูเอกชน 
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2562 

สมาคมโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดเชียงใหม ่

วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. ครูนงลักษณ์  ค าไทย 

มาสเตอร์กมล  กาบสุวรรณ 
มาสเตอร์เมธาสิทธ์ิ  สุขประชาพันธุ์ 

เข็มทองค าเชิดชูเกียรติครูที่ปฏบิัตหิน้าท่ี 
30 ปี ประจ าปี 2562 

สมาคมโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 18 ก.พ. 63 

3. นางสาววัธนา  จันทรเปารยะ 
นางศรีพรรณ  ปัญญายศ 
นางสุพรรณี  สายน าทาน 
นางสาวธารินทร์  สุขเกษม 
นางเยาวลักษณ์  เลิศฐิติกลุ 
นายสุรยิัน  ดรณุนารถ 
นายอ านวย  นนท์ศร ี
นางสาวฤทัยวรรณ  กลทิพย ์
นายเสถียร  ช่างเงิน 
นางสาวสมรัก  ปริยะวาท ี
นายมงคลศักดิ์  ใหม่จันทร์แดง 
นางสาววราภรณ์  สืบสุยะ 
นายเมธาสิทธ์ิ  สุขประชาพันธ ์
นางสาวพรนับพรรณ  ปันต ี
นายไชยวัฒน์  บุญเลิศ 
นางสาวสุชัญญา  รัตนสุนทรมณ ี
นายธีร์  เอี่ยมธนาวัฒน ์
นางสาวนรรนมนต์  พรรณนินธนนท์ 
นายจิรฐาวัฒน์  ฉัตรบรรยงค์ 
นางนงนภัส  สมณะ  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดเีด่น 
ประจ าปีพ.ศ. 2563 

สมาคมคณะกรรมการประสานงานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เครือข่ายพัฒนาการศึกษา 

เอกชนภาคเหนือ 
วันท่ี 18 ก.พ. 63 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนำคม 2563 
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1.4.2 ผลงำนที่ได้รับรำงวัลของนักเรียน ระดับประเทศขึ้นไป 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
1 นายธนภัทร  สีมาขจร ม.6/1 เหรียญเงิน การแข่งขัน ชีววิทยาโอลิมปิก

ระดับชาติ ครั้งท่ี 16 
5-10 เม.ย. 62 

2 เด็กชายญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ  ตัวแทนประเทศไทย การแข่งขันวิทยศาสตร์โอลิมปิก
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่  16 
(16th USO) ณ เมืองโดฮา รัฐ
กาตาร์ 

17 เม.ย. – 8 
พฤษภาคม 62 

3 นายธัญกร ยันตรศาสตร ์ ม.4/2 เหรียญทองแดง ก ารแ ข่ งขั น ฟิ สิ ก ส์ โอ ลิ ม ปิ ก
ระดับชาติ ครั้งท่ี 18 

27-31 พ.ค. 62 

4 ด.ญ นารดา อุดรพิมพ ์ ม.1/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 
ประเภทหญิงเดี่ยว ไม่เกิน 13 
ปี   ( GSU  13) และรางวั ล
ร อ ง ช น ะ เ ลิ ศ อั น ดั บ 
2  ประเภทหญิงคู่ ไม่เกิน13ปี 
GDU13 

การแข่งขันแบดมินตัน ปุ้มปุ้ย แช
ม เปี้ ย น ชิ พ  2019  ชิ ง ถ้ ว ย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี (ระดับนานาชาติ) 

30 เม.ย. – 5 พ.ค. 
62 

5   รางวัล 2 รางวัล ประเภทหญิง
เ ดี่ ย ว  อ า ยุ  ไ ม่ เ กิ น 13ปี 
GSU13  ไ ด้ ร า ง วั ล  ร อ ง
ช น ะ เลิ ศ  อั น ดั บ  2 แ ล ะ 
ประเภทหญิงคู่ อายุไม่เกิน 13 
ปี   GDU13 ได้ ร า งวั ล  รอ ง
ชนะเลิศ อันดับ2 

ร าย ก า ร  แ บ ด มิ น ตั น ร ะ ดั บ 
International 
Championship  YONEX-
SINGHA-ROZA-
BTY  International 
Championship 2019   22 - 
28 April 2019 

 

6 ด.ญ.ฬิรปพา  บุญเพ็ง ม.1/7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
เหรียญทองแดง ยิมนาสติกแอ
โรบิก ประเภททีม 3 คน 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ค รั้ งที่  35 “บุ รี รั ม ย์ เกมส์” ณ 
Terminal21 Korat จั ง ห วั ด
นครราชสีมา 

10-20 พ.ค. 62 

7 นายชัชวิชญ์ ค าสว่าง  ม.5/7 รางวัลเหรียญทองจากการ
แข่งขันเฮลิคอปเตอร์บังคับบิน
ผาดแผลงและเหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน โดรน เรซซิ่ง 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ครั้งท่่ี 35 บุรีรัมย์เกมส์ 

16 พ.ค. 62 

8 นายทัชรัณย์  ประพัฒน์โพธิ ์ ม.4/7 เหรียญ ทอง ฟรีส ไตล์  100 
เมตร และ 200 เมตร เหรียญ
เงิน ฟรีสไตล์ 400 เมตร และ 
1500 เมตร และถ้วยรางวัล
นักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 14 
- 15 ปี  

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ าชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562 
(Speedo Thailand Age 
Group Swimming 
Championships 2019) 

22 พ.ค. 62 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
9 นายอังกฤษ  ทองขันธ ์  รางวัลเหรียญทอง กบ 100 

เมตร ท าลายสถิติ ใหม่ด้วย
เวลา 1.07 นาที และรางวัล
เหรียญทอง กบ 200 เมตร 
ท าล ายสถิติ ใหม่ ด้ วย เวลา 
2.26 นาที 

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ าชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562 
(Speedo Thailand Age 
Group Swimming 
Championships 2019) 

22 พ.ค. 62 

10 ด.ญ นารดา อุดรพิมพ์  ม.1/2 รางวัลชนะเลิศ ร า ย ก า ร  SCG Junior 
Badminton Championships 
2019 การแข่ งขัน ชิ งชนะเลิ ศ
เยาวชนประเทศไทย เอสซี จี 
แบดมินตั น เยาวชน ชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั้งท่ี 39 

4-9 มิ.ย. 62 

11 นายทัธชรัณย์ ประพัฒน์โพธิ ์ ม.4/7 เหรียญทอง ผลัดผสมฟรีสไตล์ 
4x100 เมตร  1 เหรียญเงิน 
ฟรีสไตล์ 200 เมตร 2 เหรียญ
ทองแดง ผลัดฟรีสไตล์ 4x200
เมตร และ ผลัดผสมฟรีสไตล์ 
4x200 เมตร 

การแข่งขันว่ายน้ าชิงแชมป์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  (43rd SEA 
Age Group Swimming 
Championship 2019) ณ  กรุ ง
พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  

28-30 มิ.ย. 62 

12 นายเดชาวัต  เรืองสังข ์ ม.6/1 เหรียญทองแดง ก ารแ ข่ งขั น ฟิ สิ ก ส์ โอ ลิ ม ปิ ก
ระดับชาติ ครั้งท่ี 18 

10-14 มิ.ย. 62 

13 นายพิศิษฐ์  ปลูกปัญญา 
นายณรัชด์  มานะสมัพันธ์สกลุ 

ม.6/1 
ม.5/2 

เหรียญเงินและคะแนนสูงสุด
ของภาคเหนือ 

ก า ร แ ข่ ง ขั น เค มี โ อ ลิ ม ปิ ก
ระดับชาติครั้งท่ี 15 

10-14 มิ.ย. 62 

14 นายภูบดี  กิตติวรรณ 
นายธนภัทร  สีมาขจร 

ม.6/1 ชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
ชี ว วิ ท ย าแ ล ะ วิ ท ย าศ า ส ต ร์
การแพทย์ ระดับม.ปลาย 

29 มิ.ย. 62 

15 ด.ญ.ชลติา  ทองงามแท้     
ด.ช.มนัสนันท์   ว่องเกียรติถาวร    

ม.1/1 
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็น
ตัวแทนประเทศไทยและเอเชีย
แปชิฟิก ไปน าเสนองานวิจัยที่
เมือง Detroit,Michigan USA 

แข่งขันงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
23rdGLOBE Meeting 14-16 
July เรื่อง “Dengue situation 
with different ecological 
and environment factors in 
the sub-district in Chang 
Mai, Thailand” 

14-18 ก.ค. 62 

16 เด็กหญิงชลติา  ทองงามแท้ 
เด็กชายมนสันันท์  ว่องเกียรติถาวร 

ม.1/1 ชนะเลิศ  และเป็ นตั วแทน
ประเทศไทยและเอเชียแปชิ
ฟิก ไปน าเสนองานวิจัยที่เมือง 
Detroit 

ก า ร แ ข่ ง ขั น ง า น วิ จั ย ด้ า น
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  2 3 rdGLOBE 
Meeting 1 4 -1 6  July เ รื่ อ ง 
“Dengue situation with 
different ecological and 
environment factors in the 

14-16 ก.ค. 62 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
sub-district in Chang Mai, 
Thailand” 

17 นายอภิณัฐ  ชูเชิญ 
นายพุฒิเมธ  ค าเจริญ 
นายอนพัทย์  ไกรโพธิพัฒน ์

ม.5.5 รางวั ล ระดั บ นาน าชาติ  6 
รางวัล 

การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติใน
รายการ International Robotic 
Olympiad 2 0 1 9  ( Bangkok 
Thailand The Hub Rangsit ) 

20-21 ก.ค. 62 

18 นายชาญจิติ กนกศักดิส์กุล  ม.5/7 เหรียญทอง การแข่งขัน 2019 SOUTH EAST 
ASIAN AMATEUR GOLF TEAM 
CHAMPIONSHIP ในนามทีมชาติ
ไทย รุ่นอายุ 17ปี ณ ประเทศ
เวียดนาม 

25-27 ก.ค. 62 

19 ด.ญ นารดา อุดรพิมพ ์ ม.1/2 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ2
ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 12
ปีใ 

การแข่งขันรายการ KBC Junior 
Series 2019 ณ  ป ร ะ เ ท ศ
มาเลเซีย 

27-28 ก.ค. 62 

20 เด็กชายญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ 
เด็กชายธนินโชตน์  วิวัฒน์กมลชัย 

ม.2/1 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 
วิทยาศาสตร์ 

3 ส.ค. 62 

21  ด.ช.จารุพิชญ์  บัวขุนเณร ม.1/1 รางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่ งขันคณิ ตศาสตร์
นานาชาติ  ณ ประเทศไต้หวัน 
AIMO 2019(Asian 
International Mathematics 
Olympiad 2019) 

5-8 ส.ค. 62 

22 นางสาวนันท์นลินท์    พรคงวิวัฒน์ ม.5/A 1. ARTISTIC FS 5. 
ได้เหรียญเหรยีญทอง 
2. FOOTWORK FS5. 
ได้เหรียญทอง 
3.FREESTYLE FS5. 
ได้เหรียญทอง 
4.RHYTHMIC RIBBON FS 
ได้เหรียญทอง 
5. OPEN FS5. SILVER 
ได้เหรียญเงิน 
 

แข่งขันฟิกเกอร์สเก็ตที่ใหญ่ที่สุด
ใน ป ระ เท ศ ไท ย  “Skate Asia 
2019 ” 

3-10 ส.ค. 62 

23 ด.ญ.อักษราภัค หลิน ม.1/B  รางวัล  "มณีเมขลา"  ส าข าลู ก ก ตั ญ ญู ภ าย ใต้ ช่ื อ
โครงการ สานสายใย ผู้สร้าง ผู้ให้ 
สู่ผู้รับ ท าดีเพื่อแผ่นดิน 

11 ส.ค. 62 

24 ด.ญ.ฬิรปพา บุญเพ็ง  
 

ม.1/7 ร า งวั ล ช น ะ เลิ ศ แ ล ะ ร อ ง
ชนะเลิศอันดับที่ 3 

การแข่งขันออมสินยิมนาสติก
ศิลป์และ ยิมนาสติกแอโรบิกชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 

11 ส.ค. 62 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
39 

25  ด.ญ.นฤภร ไชยมะโน  ม.1/6 ประกาศนียบัตร การแข่งขันการประกวดศิลปะ
เด็กนานาชาติ ครั้งที่ 49 จัดขึ้นที่
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

17 ส.ค. 62 

26 น.ส.นรภัทร เด่นดอนทราย  
น.ส.อาภากร วัตนศักดิโ์สภณะ 

ม.5/5 ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัล Popular Vote ใน
ช่ือโครงการ “ย าผักกาดดอง
ล้านนา 4.0” 

7-9 ส.ค. 62 

27 น.ส.สุพรรษา กฤตโยภาส  
น.ส.ญาณิศา ธรรมชัยเดชา   
นายกิตติศักดิ์ กิตตริังสี   

ม.4/8 
ม.5/1 
ม.6/1 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
สุนทรพจน์ภ าษาจีน  และ
รางวัล  ชม เชยสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ  

การแข่งขันสุนทรพจน์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงโลก ครั้งท่ี 6 

17 ส.ค. 62 

28 ด.ญ นารดา อุดรพิมพ ์ ม.1/2 รองชนะเลิศอันดับ 2 ก า ร แ ข่ ง ขั น  แ บ ด มิ น ตั น 
TOYOTA Youth Super Series 
2019(ชิ ง แ ช ม ป์ เ ย า ว ช น 
ระดับประเทศ) 

8-12 ส.ค. 62 

29 นางสาวปรีชญาพร  ไชยอ้าย ม.5/2 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ
รางวัลบอร์ดนิทรรศการยอด
เยี่ยม 

ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮา
ลาล ระดับประเทศ 

2-4 ส.ค. 62 

30 เด็กชายญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ 
เด็กชายอภิวิชญ์  กรกาญจนารักษ์ 
นายณฐนนท์  ลือวิฑูรเวชกิจ 

ม.2/1 
ม.2/1 
ม.3/8 

ชมเชย การแข่ งขันกิ จกรรมทดสอบ
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

13 ส.ค. 62 

31 นางสาวณัฐวศา  กล่อมแก้ว 
นางสาวพีรดา  ลือวิฑรูเวชกิจ 
นายกิตตินนท์  สันธทรัพย? 

ม.5/2 
 

ม.6/1 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์การแพทย์และเวช
ศาสตร์เขตเมือง 

17 ส.ค. 62 

32 นายกิตติศักดิ์  กิตติรังส ี
นายณธีวิชญ์  วิวัฒน์กมลชัย 
นายกิตติยศ  ตรณุรัตน ์

ม.6/1 ชมเชย ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์การแพทย์และเวช
ศาสตร์เขตเมือง 

17 ส.ค. 62 

33 นายกิตติยศ  ตรณุรัตน ์ ม.6/1 รางวัลคะแนนรายบุคคล ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์การแพทย์และเวช
ศาสตร์เขตเมือง 

17 ส.ค. 62 

34 นายภูบดี  กิตติวรรณ ม.6/1 ชนะเลิศ ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์   

19 ส.ค. 62 

35 นายศุภณัฏฐ์       ศิลากรอนุวงศ์  ม.6/7 ชนะเลิศ ประเภท Double 
Cycle 
ชนะเลิศ ประเภท Time 
3-6-3 Relay  
ชนะเลิศ ประเภท head to 
head3-6-3   

การแข่ งขั น  ส แต็ ค ชิ งแชม ป์
ส่วนกลางแห่งประเทศไทย 

19-20 ส.ค. 62 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
ชนะเลิศ ประเภท  head to 
headcycle relay  
 

36 นายภูบดี  กิตติวรรณ ม.6/1 ชนะเลิศ ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ และ
ทักษะการคิด ประจ าปี 2562 

25 ส.ค. 62 

37 นางสาวนิรัชพร  เดชพุทธวัจน ์ ม.6/1 ชมเชย ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ และ
ทักษะการคิด ประจ าปี 2562 

25 ส.ค. 62 

38 นายกิตติยศ  ตรณุรัตน ์
นายณธีวิชญ์  วิวัฒน์กมลชัย 
นายภูชิต  พลาศร ี

ม.6/1 ชมเชย ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ และ
ทักษะการคิด ประจ าปี 2562 

25 ส.ค. 62 

39 นางสาวนิรัชพร  เดชพุทธวัจน ์ ม.6/1 คะแนนเดี่ยวสูงสุดล าดับที่ 1 ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ และ
ทักษะการคิด ประจ าปี 2562 

25 ส.ค. 62 

40 นายธนภัทร สมีาขจร ม.6/1 คะแนนเดี่ยวสูงสุดล าดับที่ 2 ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ และ
ทักษะการคิด ประจ าปี 2562 

25 ส.ค. 62 

41 นายภูบดี  กิตติวรรณ ม.6/1 เหรียญทอง ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ และ
ทักษะการคิด ประจ าปี 2562 

25 ส.ค. 62 

42 นายกิตติยศ  ตรณุรัตน ์
 

ม.6/1 เหรียญทอง ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ และ
ทักษะการคิด ประจ าปี 2562 

25 ส.ค. 62 

43 นายภูชิต  พลาศร ี ม.6/1 เหรียญเงิน ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ และ
ทักษะการคิด ประจ าปี 2562 

25 ส.ค. 62 

44 นายณธีวิชญ์  วิวัฒน์กมลชัย 
 

ม.6/1 เหรียญทองแดง ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ และ
ทักษะการคิด ประจ าปี 2562 

25 ส.ค. 62 

45 นางสาวธัญณิชา  แสนธรรมจักร ม.6/1 เหรียญทองแดง ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ และ
ทักษะการคิด ประจ าปี 2562 

25 ส.ค. 62 

46 นายเดชาวัต  เรืองสังข ์
นายภัทรพล  ชัยพรเจรญิศร ี

ม.6/1 ชนะเลิศ ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรี
ยล ครั้งท่ี 1 

28 ส.ค. 62 

47 เด็กชายณัทกร  สุขจีระเดช ม.2/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า 28 ส.ค. 62 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
เด็กชายณภัทร  เจริญศลิป ์ ม.3/8 วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรี
ยล ครั้งท่ี 1 

48 นายเดชาวัต  เรืองสังข ์ ม.6/1 รางวัลชนะเลิศ ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

28 ส.ค. 62 

49 นายณภัทรชย ชยางศ ุ ม.6/1 เหรียญทองแดง แข่ งขันคณิ ตศาสตร์ โอลิมปิ ก
ฮ่องกง ณ เขตพิเศษฮ่องกง 

30 ส.ค. 62 

50 นายภูบดี  กิตติวรรณ               
นายภูภฎั    จิระกิตติวุฒิ              
นางสาว      พิมพ์นิภา ค าซาว       
นางสาวปิยธิดา    ปาลี              
นายวรภัทร   พฤกษ์ทยานนท์      
นางสาว กมลลักษณ์   เทพวงค์    
 

ม.6/1 
ม.6/1 
ม.6/1 
ม.6/1 
ม.6/2 
ม.5/2 

รางวัลชมเชย แข่ งขันคณิ ตศาสตร์ โอลิมปิ ก
ฮ่องกง ณ เขตพิเศษฮ่องกง 

 

51  นายวรภัทร  พฤกษ์ทยานนท์    
นายภูบดี    กิตติวรรณ            
นายภัทรชย   ชยางศู             
นางสาวปิยะธิดา   ปาลี           
 

ม.6/2 
ม.6/1 
ม.6/1 
ม.6/1 

เหรียญเงิน แข่งขันคณิตศาสตร ์
Hong Kong International 
Mathematical Olympiad 
(HKIMO)  
May 25,2019- Saturday (รอบ
ประเทศไทย)  
 

30 ส.ค. – 2 ก.ย. 
62 

52  เด็กชายจิรฎัฐ์  ชวชาติ ม.1 ชนะเลิศอันดับ 1 ก า ร แ ข่ ง ขั น   Sumo 1 kg 
Auto  รุ่น  Family เวที  World 
Robot Game 2019  

29-31 ส.ค. 62 

53  ด.ญ.รญัชนา บ ารุงทรัพยส์กุล ม.2/A รางวัลชนะเลิศ ก า ร แ ข่ ง ขั น  Speaking 
Competition 2019 จากสถาบัน 
British Council 

31 ส.ค. 62 

54 นายพิศิษฐ์  ปลูกปัญญา ม.6/1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและได้
รางวัลชมเชย 

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชร
ยอดมงกุฎ ชีววิทยา 

1 ก.ย. 62 

55 นายพนล  ธัญยาธีรพงษ ์
นางสาวศุภกานต์  เต็มวระปัญญา 
นางสาวพิชญา  กล่ าเกลื่อน 

ม.6/1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและได้
รางวัลชมเชย 

ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์สุขภาพเนื่องในวัน
มหิดล 

7 ก.ย. 62 

56 นายภูบดี  กิตติวรรณ 
นายธนภัทร  สีมาขจร 
นายกิตตินนท์  สันธทรัพย ์

ม.6/1 ชนะเลิศ ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์สุขภาพเนื่องในวัน
มหิดล 

7-8 ก.ย. 62 

57 นายธนภัทร  สีมาขจร 
 

ม.6/1 ค ะ แ น น เดี่ ย ว สู ง สุ ด วิ ช า
ชีววิทยา 

ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์สุขภาพเนื่องในวัน

7-8 ก.ย. 62 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
มหิดล 

58 นางสาวปภาวรินท์  ทิพย์ชมภ ู  รับรางวัลผ่านเกณฑ์/เกียรติ
บัตร 

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอด
มงกุฎ 

7-8 ก.ย. 62 

59 ด.ญ. ธนัชญา  คงทวีบุญ 
นายภูมิพัฒน์   เรือนทอง  
นายทัธชรัณย์   ประพัฒน์โพธิ ์

ม.1/8 
ม.4/5 
ม.4/7 

เหรียญทอง เหรียญเงิน และ
เหรียญทองแดง 

รายการ ชิงชนะเลศิแห่งประเทศ
ไทย ภาค 5   

1st  PTT Thailand Swimming 
Championships 2019 

 

18-20 ต.ค. 62 

60   ด.ญ. นารดา  อุดรพิมพ์  ม.1/2 ชนะเลิศอันดับ 1 FUTURE ARENA BADMINTON 
OPEN 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

30 ต.ค. – 3 พ.ย. 
62 

61 นางสาวณุทยา ดลิกพัฒนมงคล  แชมป์เปียนส์มวยไทยหญิง รุ่น 
52 กิโลกรัม 

ร า ย ก า ร  River Muay Thai 
Championship 2019 ณ เมือง
มะละกา ประเทศมาเลเซีย 

30 พ.ย. 62 

62 เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ ม.2/1 เหรียญทอง การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก 
ระหว่างประเทศระดับมัธยมต้น 
ครั้งท่ี 16 (16th IJSO)  ณ เมือง
โดฮา  รัฐกาตาร ์

3-12 ธ.ค. 62 

63 เด็กชายจจิรฎัฐ์ ชวชาติ รางวัลจาก  

 

ม.1 1. รางวัลชนะเลิศ Standard 
Sumo Junior (Auto) โดยได้
สิ ท ธิ์ ไป แข่ งต่ อที่ ป ระ เท ศ
ออส เตรเลี ย2. รางวั ล รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 Standard 
Sumo Junior (RC) 

การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ All 
Thailand FSI & World Robot 
Sumo Tournament 2019 

10 ม.ค. 63 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนำคม 2563 
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1.4.3 สรุปผู้เรียนมีควำมส ำเร็จและผลงำนดีเด่นเปน็ประจักษ์ ปีกำรศึกษำ 2562 

รำยกำร 
ระดับท่ีได้รับ 

นำนำชำติ ประเทศ ภำค จังหวัด 
1. กลุ่มสำระภำษำไทย - - 3 6 
2. กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ 5 10 - 1 
3. กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 1 36 36 - 
4. กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม - 2 6 2 
5. กลุ่มสำระสขุศึกษำและพลศึกษำ 2 5 5 24 
6. กลุ่มสำระศิลปะ 1 - - 1 
7. กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 1 10 4 9 
8. กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ - 1 7 9 
9. แผนกำรเรียน English Program 1 36 - 11 
10. สอบชิงทุนกำรศึกษำ  2 - - 
11. ผลกำรสอบ Cambridge Checkpoint คะแนน
ภำพรวม (Overall) เต็มสูงสุดในระดับ “ดีเลิศ” 
(Excellent) 

6 - - - 

12. อื่นๆ 3 8 2 1 
รวม 20 110 63 64 

 
      ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนำคม 2563 
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1.4.4 ผลกำรศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563  (นักเรียนปีกำรศึกษำ 2562) 
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1.5 กำรมีส่วนร่วมระหว่ำงสถำนศึกษำ นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ และชุมชน 
1.5.1 ตำรำงแสดงกำรสัมพันธ์กับชุมชน ปีกำรศึกษำ 2562 

          

เดือน 

โรงเรียนสนับสนุนหน่วยงำนภำยนอก 
หน่วยงำนภำยนอกสนับสนนุกจิกรรมของโรงเรียน 

ร.ร.ให้ควำมร่วมมือ ร.ร.สนับสนนุกิจกรรม 

หน่วยงำนภำยนอก ของหน่วยงำนภำยนอก (จ ำนวนครั้ง) 

คร้ัง คน คร้ัง จ ำนวนเงิน ศิษย์เก่ำ ผู้ปกครอง ชุมชน อื่นๆ รวม 

พ.ค. 9 87 0 0 3 3 3 10 19 
มิ.ย. 14 1,057 0 0 3 4 3 4 14 
ก.ค. 31 4,485 0 0 6 4 4 8 22 
ส.ค. 34 187 2 15,500 5 5 4 13 27 
ก.ย. 22 107 1 8,000 4 4 2 10 20 
ต.ค. 7 32 2 10,500 3 0 3 3 9 
พ.ย. 9 33 2 11,500 0 0 0 6 6 
ธ.ค. 7 46 0 0 0 1 0 4 5 
ม.ค. 7 17 7 67,647.5 3 3 3 4 13 
ก.พ. 9 27 0 0 2 1 0 7 10 
มี.ค. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
เม.ย. - - - - - - - - - 
รวม 150 6,052 14 113,147.50 29 25 22 90 145 

 
งำนประชำสัมพนัธ์และสัมพนัธ์ชมุชน   ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
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  2. ด้ำนที่ 2 ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 
2.1 ผลกำรเรียนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 6        

ข้อ
ที ่

กำรประเมินด้ำน 
จ ำนวน
นักเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

ผ่ำนเกณฑ์ 

เฉลี่ย 

ดี 

เฉลี่ย 

ดีเย่ียม 

เฉลี่ย ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 

จ ำนวน 
ร้อย
ละ 

จ ำนวน 
ร้อย
ละ 

จ ำนวน 
ร้อย
ละ 

จ ำนวน 
ร้อย
ละ 

จ ำนวน 
ร้อย
ละ 

จ ำนวน ร้อยละ 

1 การอ่าน 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 397 13.25 0 0.00 6.62 2632 86.75 2842 100.00 93.38 

2 การคิดวิเคราะห ์ 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 589 19.57 0 0.00 9.79 2439 80.43 2842 100.00 90.21 

3 การเขียน 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 527 17.64 0 0.00 8.82 2502 82.36 2842 100.00 91.18 

รวม สรุปผลกำรประเมิน     0.00 0 0.00 0.00   16.82   0.00 8.41   83.18   100.00 91.59 
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 2.2 สรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด ปีกำรศึกษำ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี จ ำนวนนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมเฉลี่ย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมที่ดี 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 3,037 100 96.08 98.04 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 3,037 100 97.37 98.69 
3. มีวันัย 3,037 99.84 96.77 98.31 
4. ใฝ่เรียนรู้ 3,037 99.88 96.14 98.01 
5. อยู่อย่างพอเพียง 3,037 99.96 94.76 97.36 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 3,037 99.91 96.54 98.23 
7. รักความเป็นไทย 3,037 100 98.73 99.37 
8. มีจิตสาธารณะ 3,037 100 97.46 98.68 
9. มีสุขภาพและสุนทรียภาพที่ดี 3,037 100 97.36 98.82 
10. เราลูกมงฟอร์ตห่างไกลจากยาเสพติดและการพนัน 3,037 - 98.82 98.82 

สรุปผลกำรประเมิน  99.96 97.00 98.42 
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 2.3 สรุปผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6  ปีกำรศึกษำ 2562 

ข้อที ่ กำรประเมินด้ำน 
จ ำนวน
นักเรียน  

ร้อยละของผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

ผ่ำนเกณฑ์ 

เฉลี่ย 

ดี 
เฉลี่ย 

ดีเยี่ยม 
เฉลี่ย 

ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 

จ ำนวน 
ร้อย
ละ 

จ ำนวน 
ร้อย
ละ 

จ ำนวน 
ร้อย
ละ 

จ ำนวน 
ร้อย
ละ 

  จ ำนวน 
ร้อย
ละ 

จ ำนวน 
ร้อย
ละ 

  

1 ความสามารถในการสื่อสาร 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 1 0.04 7 0.22 0.13 3029 99.96 3061 99.78 99.87 

2 ความสามารถในการคิด 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 16 0.59 8 0.25 0.42 3014 99.41 3060 99.75 99.58 

3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 13 0.48 8 0.25 0.37 3017 99.52 3060 99.75 99.63 

4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 1 0.04 7 0.22 0.13 3029 99.96 3061 99.78 99.87 

5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 1 0.04 6 0.19 0.11 3029 99.96 3062 99.81 99.89 

รวม สรุปผลกำรประเมิน     0.00   0 0.00   0.24   0 0.23   100   100 99.77 
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  2.4  ตำรำงแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562 

ชั้น จ านวนนกัเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) จ าแนกตามช่วงคะแนน 

0.00 - 1.49 1.50 - 2.49 2.50 - 2.74 2.75 - 4.00 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รวมปี

การศึกษา 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ ร้อยละ 

ม.1 529 1 0.19 0 0.00 25 4.73 16 3.02 33 6.24 27 5.10 470 88.85 507 95.84 92.34 

ม.2 491 0 0.00 0 0.00 8 1.63 17 3.46 38 7.74 21 4.28 445 90.63 494 100.61 95.62 

ม.3 474 0 0.00 0 0.00 25 5.27 27 5.70 29 6.12 26 5.49 420 88.61 465 98.10 93.35 

ม.4 544 1 0.18 4 0.74 17 3.13 27 4.96 24 4.41 19 3.49 502 92.28 524 96.32 94.30 

ม.5 540 2 0.37 4 0.74 30 5.56 35 6.48 24 4.44 19 3.52 484 89.63 518 95.93 92.78 

ม.6 548 4 0.73 6 1.09 37 6.75 44 8.03 23 4.20 23 4.20 484 88.32 455 83.03 85.68 

รวมเฉลี่ย 3126 8 0.26 14 0.45 142 4.54 166 5.31 171 5.47 135 4.32 2805 89.73 2963 94.79 92.26 

 
 
  
 
 
 
 
  จากแผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลยั พ.ศ. 2561-2563 ท่ีก าหนดไว้ว่าผู้เรยีนมากกว่าร้อยละ 86 มีคณุภาพมาตรฐานของแต่ละระดับช้ันไม่น้อยกว่า 2.75 พบว่า ผลการเรยีน
เฉลี่ย ปีการศึกษา 2562 ผ่านเกณฑ์ตามเปา้หมายตัวช้ีวัด โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.2
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2.5   สรุปผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET)  
2.5.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2560-2561 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

2561 2562 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลีย่ 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลีย่ 

โรงเรียน สังกัด ประเทศ ผลตา่ง SD โรงเรียน สังกัด ประเทศ ผลตา่ง SD 

ภาษาไทย 442 69.75 53.81 54.42 15.33 13.48 468 70.25 53.81 55.14 15.11 72.00 

คณิตศาสตร ์ 441 56.08 30.40 30.04 26.04 23.02 468 52.84 27.14 26.73 26.11 52.00 

วิทยาศาสตร ์ 442 46.87 35.82 36.10 10.77 13.88 467 37.23 29.98 30.07 7.16 35.50 

ภาษาอังกฤษ 442 51.97 31.91 29.45 22.52 18.83 468 61.21 36.02 33.25 27.96 64.00 

เฉลี่ยรวม   56.17 37.99 37.50 14.93 17.30   55.38 36.74 36.30 15.27 55.88 
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2.5.2   สรุปผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2561-2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

2561 
2562 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 

โรงเรียน สังกัด ประเทศ ผลต่าง SD โรงเรียน สังกัด ประเทศ ผลต่าง SD 

ภาษาไทย 530 61.20 45.23 47.31 13.89 15.12 512 56.37 39.59 42.67 13.70 57.00 

คณิตศาสตร์ 535 56.44 30.82 30.72 25.72 26.19 514 45.31 25.06 25.41 19.90 42.50 

วิทยาศาสตร์ 531 44.65 29.99 30.51 14.14 16.76 513 41.06 28.55 29.20 11.86 36.50 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

533 41.83 34.27 35.16 6.67 9.04 512 42.70 34.43 35.70 7.00 43.00 

ภาษาอังกฤษ 535 56.22 34.38 31.41 24.81 18.52 513 51.96 31.21 29.20 22.76 51.25 

เฉลี่ยรวม 
  52.07 34.94 35.02 17.05 17.13   47.48 31.77 32.44 

15.04 
46.05 
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2.6 จ ำนวนผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำแนกตำมกลุ่มกิจกรรม 

2.6.1 สรุปจ ำนวนผู้เรียนเรียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ภำคเรียนที่1 ปีกำรศึกษำ 2562       

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

กิจกรรมแนะแนว แนะแนว   497 100.00 479 100.00 490 100.00 558 100.00 555 100.00 535 100.00 
กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ   497 100.00 479 100.00 490 100.00             

ผู้บ าเพ็ญประโยชน ์               280 50.18 263 47.39 246 45.98 

นักศึกษาวิชาทหาร               278 49.82 292 52.61 289 54.02 

ชุมนุม / ชมรม   497 100.00 479 100.00 490 100.00 280 50.18 263 47.39 246 45.98 

  

ส่งเสริมวิชาการ 193 38.83 196 40.92 165 33.67 41 7.35 60 10.81 86 16.07 

ส่งเสริมกีฬา 0 0.00 21 4.38 15 3.06 0 0.00 75 13.51 0 0.00 

ส่งเสริมศลิปะ/ดนตร ี 66 13.28 73 15.24 55 11.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ส่งเสริมนันทนาการ 151 30.38 84 17.54 119 24.29 123 22.04 29 5.23 96 17.94 
กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ ศลีธรรม จรยิธรรม 0 0.00 0 0.00 3 0.61 0 0.00 28 5.05 0 0.00 
ส่งเสริมภมูิปัญญา/อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 4.84 0 0.00 0 0.00 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
และเสรมิสร้างความเป็นผู้น า 0 0.00 0 0.00 13 2.65 2 0.36 6 1.08 3 0.56 

ส่งเสริมวิชาช่าง/วิชาชีพ 87 17.51 105 21.92 120 24.49 87 15.59 65 11.71 61 11.40 
กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สำธำรณประโยชน์ 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์   497 100.00 479 100.00 490 100.00 558 100.00 555 100.00 535 100.00 
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2.6.2 สรุปจ ำนวนผู้เรียนเรียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

กิจกรรมแนะแนว แนะแนว   496 100.00 491 100.00 474 100.00 532 100.00 530 100.00 529 100.00 
กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ   496 100.00 491 100.00 474 100.00             

ผู้บ าเพ็ญประโยชน ์               263 49.44 260 49.06 248 46.88 

นักศึกษาวิชาทหาร               269 50.56 270 50.94 281 53.12 

ชุมนุม / ชมรม   496 100.00 491 100.00 474 100.00 263 49.44 260 49.06 248 46.88 

  

ส่งเสริมวิชาการ 196 39.52 223 45.42 169 35.65 33 6.20 74 13.96 92 17.39 

ส่งเสริมกีฬา 0 0.00 19 3.87 0 0.00 52 9.77 64 12.08 0 0.00 

ส่งเสริมศิลปะ/ดนตรี 36 7.26 64 13.03 51 10.76 0 0.00 0 0.00 11 2.08 

ส่งเสริมนันทนาการ 179 36.09 80 16.29 83 17.51 132 24.81 62 11.70 107 20.23 
กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
ศีลธรรม จริยธรรม 0 0.00 18 3.67 42 8.86 0 0.00 32 6.04 0 0.00 

ส่งเสริมภูมิปัญญา/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 4.32 18 3.40 0 0.00 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและ
เสริมสร้างความเป็นผู้น า 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ส่งเสริมวิชาช่าง/วิชาชีพ 85 17.14 87 17.72 129 27.22 23 4.32 10 1.89 38 7.18 
กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สำธำรณประโยชน์ 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์   496 100.00 491 100.00 474 100.00 532 100.00 530 100.00 529 100.00 
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สำรสนเทศด้ำนที่ 3   
สำรสนเทศเพ่ือกำรบรหิำรด้ำนวิชำกำร 
 
3.1  หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ 

วิสัยทัศน์ จุดหมำย สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย  ตำมหลักสูตรแกนกลำงศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

 

 3.1.1  วิสัยทัศน์ 
  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม สังคม จิตวิญญาณ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และ
พลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะสากล สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งมีเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐาน
ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองทุกมิติได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข 
 

 3.1.2  จุดมุ่งหมำยหลักสูตร 
 ข้อ 1 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 มีวินัยปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาพุทธ/ศาสนาท่ีตนนับถือและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
1.3 เห็นคุณค่าของตนเอง 
1.4 มีจิตสาธารณะ สร้างสิ่งดีงามให้แก่สังคม 

 

 ข้อ 2 มีความรู้และความสามารถในด้าน 
2.1 การสื่อสาร 
2.2 การคิด 
2.3 การแก้ปัญหา 
2.4 การใช้เทคโนโลยี 
2.5 การมีทกัษะชีวิต 

 

ข้อ 3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย 
3.1 มีสุขภาพกายที่ดี 
3.2 มีสุขภาพจิตที่ดี 
3.3 มีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย 

 

ข้อ 4 มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นความพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถี ชีวิตและการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4.1 มีความรักชาติ 
4.2 มีจิตส านักในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
4.3 ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง 
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ข้อ 5 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะ ที่มุ่งท า
ประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

5.1 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
5.2 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5.3 มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม 
5.4 การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

ข้อ 6 มีสุนทรียภาพด้านศิลปะรัก มีน้ าใจเป็นนักกีฬาและเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริต 
6.1 มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
6.2 รักและมีน้ าใจเป็นกีฬา 
6.3 มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริต 

3.1.3 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
ข้อ 1 ความสามารถในการสื่อสาร 

1.1 รับสาร-ส่งสาร 
1.2 มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือ

ประสบการณ์ 
1.3 เจรจาต่อรอง ขจัดปัญหาและลดความขัดแย้ง 
1.4 เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร 
1.5 เลือกใช้วิธีสื่อสารที่ค านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคม 

ข้อ 2 ความสามารถในการคิด 
2.1 คิดวิเคราะห์ 
2.2 คิดสังเคราะห์ 
2.3 คิดอย่างสร้างสรรค์ 
2.4 คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.5 คิดอย่างเป็นระบบ 

ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3.1 แก้ไขอุปสรรคขณะเผชิญหน้า 
3.2 เข้าในความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ 
3.3 แสวงหาความรู้ 
3.4 ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหา 
3.5 มีการตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.1 น ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4.2 เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.3 เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
4.4 เรียนรู้การท างาน 
4.5 เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
4.6 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 
4.7 ขจัดปัญหาแลความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม 
4.8 ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง/ การอยู่ร่วมกันในการท างาน 
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4.9 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

5.1 เลือกและใช้เทคโนโลยี 
5.2 มีทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี 
 

 3.1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัยได้ก ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มี 9 ข้อ  โดยเพ่ิมข้อที่  9 
ดังนี้ 
 ข้อ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์

1.1 เป็นพลเมืองดีของชาต ิ
1.2 ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักของศาสนา 
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย ์

ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจรติ 
2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจรงิ ต่อตนเองทางกาย วาจา ใจ 
2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจรงิต่อผู้อื่นทางกาย วาจา ใจ 

ข้อ 3 มีวินัย 
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน สังคม 

ข้อ 4 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรยีนและเข้ากจิกรรมการเรียนรู้ 
4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสมบันทึกความรู้ 

วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้
 ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง 

5.1 ด ารงชีวิตอย่างพอประมาณ มเีหตุผล รอบคอบ มีคณุธรรม 
5.2 ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีปรับตัว เพือ่อยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุขอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ข้อ 6 มุ่งมั่นในการท างาน 
 6.1 ตั้งใจและรับผดิชอบในการปฏบิัติหน้าที่การงาน 
 6.2 ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

ข้อ 7 รักความเป็นไทย 
  7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูตเวที 
  7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ 
5.3 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 
5.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียน ชุมชน และสังคม 

ข้อ 9 มีสุขภาพและสุนทรียภาพที่ดี 
 9.1 มีสุขภาพกายที่ด ี
 9.2 มีสุขภาพจิตที่ด ี
 9.3 มีจินตนาการและสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
 9.4 เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อืน่ 
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3.1.5  โครงสร้ำงหลักสูตรของสถำนศึกษำ  
โครงสร้ำงเวลำเรียนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

1กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
1.1 ภาษาไทย 120 ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 240ช.ม.(6นก.) 
1.2 คณิตศาสตร ์ 120 ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 240ช.ม.(6นก.) 
1.3 วิทยาศาสตร ์ 120 ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 240ช.ม.(6นก.) 
1.4 สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
-ประวัติศาสตร ์
-ศาสนาศีลธรรมจริยธรรม 
-หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการด ารงชีวิตในสังคม 
-เศรษฐศาสตร ์
-ภูมิศาสตร ์

160 ช.ม.(4นก.) 
 

40 ช.ม.(1 นก.) 
 
 
 
 

120 ช.ม.(3 นก) 

160ช.ม.(4นก.) 
 

40ช.ม.(1 นก.) 
 
 
 
 

120ช.ม.(3 นก) 

160ช.ม.(4นก.) 
 

40ช.ม.(1 นก.) 
 
 
 
 

120ช.ม.(3 นก) 

320ช.ม.(8นก.) 
 

80ช.ม.(2 นก.) 
 
 
 
 

240ช.ม.(6 นก) 
1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 ช.ม. (2 นก. ) 80ช.ม. (2 นก. ) 80ช.ม. (2 นก. ) 120ช.ม. (3 นก. ) 
1.6 ศิลปะ 80 ช.ม. (2 นก. ) 80ช.ม. (2 นก. ) 80ช.ม. (2 นก. ) 120ช.ม. (3 นก. ) 
1.7 การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

80 ช.ม. (2 นก. ) 80ช.ม. (2 นก. ) 80ช.ม. (2 นก. ) 120ช.ม. (3 นก. ) 

1.8 ภาษาต่างประเทศ 120 ช.ม.(3 นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 240ช.ม.(6นก.) 
รวมเวลำเรียน(พ้ืนฐำน) 1,040 ช.ม.(26นก.) 1,040 ช.ม.(26นก.) 1,040 ช.ม.(26นก.) 1,960 ช.ม.(49นก.) 
2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120ช.ม. 120ช.ม. 120ช.ม. 360ช.ม. 
3.รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศกึษาจัดเพ่ิมเติม 
ตามความพร้อมและจุดเนน้ 

ปีละไม่น้อย 
200 ช่ัวโมง 

ปีละไม่น้อย 
200 ช่ัวโมง 

ปีละไม่น้อย 
200 ช่ัวโมง 

ไม่น้อยกว่า 1,600 ช่ัวโมง 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 
ไม่น้อย 1,200 
ช่ัวโมงต่อป ี

ไม่น้อย 1,200 
ช่ัวโมงต่อป ี

ไม่น้อย 1,200 
ช่ัวโมงต่อป ี

รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 
3,600ช่ัวโมงต่อ 3ปี 

 
หมำยเหตุ     

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ัน ม.1 – ม.3 ) เพิ่มเวลาเรียนสาระพื้นฐานในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  โดยก าหนดให้เรียนสาระ
ประวัติศาสตร์ 40 ช่ัวโมง / ปี (1 หน่วยกิต)  

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ัน ม.4 – ม.6 ) เพิ่มเวลาเรียนสาระพืน้ฐานในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  โดยก าหนดใหเ้รียนสาระ
ประวัติศาสตร์ 80 ช่ัวโมง ตอลด 3  ปี (2 หน่วยกิต)  

3. การจัดการเรยีนการสอนหน้าท่ีพลเมือง โรงเรียนจัดรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยเพิม่ตามหนังสือท่ี  ศธ 04010 /ว
778 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 
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โครงสร้ำงเวลำเรียนหลักสูตรสถำนศึกษำระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนต้น 
แผนกำรเรียนสำมัญ  ปีกำรศึกษำ2562 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำเรียน/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.1 ม.2 ม.3 
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    
1.1 ภาษาไทย 120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 
1.2 คณิตศาสตร ์ 120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 
1.3 วิทยาศาสตร ์ 120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 
1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร ์
- ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตใน

สังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

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

 

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

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

1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.6 ศิลปะ 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.8 ภาษาต่างประเทศ 120 ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 
รวมเวลำเรียน(พ้ืนฐำน) 1,040 ชม.(26 นก.) 1,040 ชม.(26 นก.) 1,040 ชม.(26 นก.) 
2.กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120ช.ม. 
3. รำยวิชำ/กิจกรรมที่สถำนศึกษำ 
จัดเพ่ิมเติมตำมควำมพร้อมและจดุเน้น 
- คณิตศาสตร์ IE 
- วิทยาศาสตร์ IE 
- หน้าท่ีพลเมือง 
- ภาษาอังกฤษ IE 
- ภาษาจีน 
- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 
- การค้นคว้าด้วยตนเอง (ม.1) 
- การศึกษาค้นคว้าและสรา้งนวัตกรรม (ม.2 ) 
- เลือกเสรี 1 รายวิชา สุนทรยีภาพดนตรี  
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น,ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (ม.3 ) 

400 ช.ม.(11นก.) 400 ช.ม.(11นก.) 400 ช.ม.(11นก.) 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 2,240 ช.ม. 2,240 ช.ม. 2,240 ช.ม. 
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำพ้ืนฐำน                                  3,120 ชั่วโมง  (66 นก. )                  
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม                                  1,200 ชั่วโมง   (33 นก.) 
รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   360 ช.ม. 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด                                4,680 ชั่วโมง  (99 นก.) 
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โครงสร้ำงเวลำเรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์    

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำเรียน / จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4-6 ม.4 (ปี 2561) ม.5( ปี 2562) ม.6 ( ปี 2563) 
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
1.1 ภาษาไทย 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.2 คณิตศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.3วิทยาศาสตร ์ 280ช.ม. (8นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
         1.4.1 ประวัติศาสตร ์
         1.4.2 ศาสนาศีลธรรม  จรยิธรรม 
         1.4.3 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
                 และการด ารงชีวิตในสังคม 
         1.4.4 เศรษฐศาสตร ์
         4.4.5 ภูมิศาสตร ์

320ช.ม. (8นก.) 
80ช.ม.(2นก.) 

 
 

   240ช.ม. (6นก.) 
 

 
40ช.ม.(1นก.) 

 
 

80ช.ม.(2นก.) 

 
40ช.ม.(1นก.) 

 
 

80ช.ม.(2นก.) 

 
- 
 
 

80ช.ม.(2นก.) 

    1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.6  ศิลปะ 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.8 ภาษาต่างประเทศ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 

รวมเวลำเรียน(พ้ืนฐำน) 1,780 ชม.(43นก.) 600 ชม. (15นก.) 600 ชม.(15 นก.) 520 ชม.(13นก.) 
2. กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนรู ้ 540 ฃั่วโมง 180 ฃั่วโมง 180 ฃั่วโมง 180 ฃั่วโมง 
3. รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเตมิตามความพร้อมและจดุเนน้ 

รวม 3 ป ี
2,080 ชม. (52 นก.) 

720 ฃั่วโมง 
(18 นก.) 

680 ฃั่วโมง 
(17 นก.) 

680 ฃั่วโมง 
(17นก.) 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 
รวม 3 ปี 

4,400 ชั่วโมง 
(95 นก.) 

1,500 ชั่วโมง 
(33 นก.) 

1,460 ชั่วโมง 
(32 นก.) 

1,380 ชั่วโมง 
(30 นก.) 

รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำพ้ืนฐำน 1,780 ชั่วโมง   (43 นก. ) 
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม 2,080 ชั่วโมง   (52 นก.) 
รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้ 540 ชั่วโมง 

รวมเวลำเรียน ท้ังหมด 4,260 ชั่วโมง  (95 นก.) 
 
หมำยเหตุ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จัดการเรียน 8 หน่วยกิต ตลอด 3 ปี โดยโรงเรียนจัดสาระการเรียนรู้ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง การ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 
2561 (หมายเหตุ ข้อ 3 การจัดการเรียนการสอน ข้อ 3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี 2) บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ด าเนินการตามค าสั่ง สพฐ.ท่ี 921/2561 ลง
วันท่ี 3 พฤษภาคม 2561) และค าสั่ง สพฐ. ที่ 922/2561 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ให้สถานศึกษาปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามความ
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทจุดเน้นของสถานศึกษา และศักยภาพผู้เรียน 
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โครงสร้ำงเวลำเรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  

โครงกำรพิเศษเน้นภำษำอังกฤษ  ภำษำไทย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำ  คณิตศำสตร์  คอมพิวเตอร์ และวศิวกรรมศำสตร์ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำเรียน/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4-6 ม.4 (ปี 2561) ม.5( ปี 2562) ม.6 ( ปี 2563) 
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
1.1 ภาษาไทย 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.2 คณิตศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.3วิทยาศาสตร ์ 280ช.ม. (8นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและ 
            วัฒนธรรม 

• ประวัติศาสตร ์

• ศาสนาศลีธรรม  จริยธรรม 

• หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด ารงชีวิตในสังคม 

• เศรษฐศาสตร ์

• ภูมิศาสตร ์

320ช.ม. (8นก.) 
80ช.ม.(2นก.) 

 
 

   240ช.ม. (6นก.) 
 

 
40ช.ม.(1นก.) 

 
 

80ช.ม.(2นก.) 

 
40ช.ม.(1นก.) 

 
 

80ช.ม.(2นก.) 

 
- 
 
 

80ช.ม.(2นก.) 

    1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.6  ศิลปะ 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.8 ภาษาต่างประเทศ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 

รวมเวลำเรียน(พ้ืนฐำน) 1,780 ชม.(43นก.) 600 ชม. (15นก.) 600 ชม.(15 นก.) 520 ชม.(13นก.) 
2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนรู ้ 540 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 
 3. รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษา 
จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจดุเน้น 

2,240 ช่ัวโมง 
(56 นก.) 

800 ช่ัวโมง 
(20 นก.) 

760 ช่ัวโมง 
(19 นก.) 

680 ช่ัวโมง 
(17 นก.) 

เวลำเรียนรวมทั้งหมด 
รวม 3 ปี 

4,560 ชั่วโมง 
(99 นก.) 

1,580 ชั่วโมง 
(35 นก.) 

1,540 ชั่วโมง 
(34 นก.) 

1,380 ชั่วโมง 
(30 นก.) 

รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำพ้ืนฐำน 1,780 ชั่วโมง   (43 นก. ) 
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม 2,240 ชั่วโมง   (56 นก.) 
รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้ 540 ชั่วโมง 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 4,560 ชั่วโมง  (99 นก.) 
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โครงสร้ำงเวลำเรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 แผนกำรเรียนศิลป์ค ำนวณ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำเรียน (ชั่วโมง)/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4-6 ม.4 (ปี 2561) ม.5( ปี 2562) ม.6 ( ปี 2563) 
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
1.1 ภาษาไทย 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.2 คณิตศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.3วิทยาศาสตร ์ 280ช.ม. (8นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและ 
            วัฒนธรรม 

• ประวัติศาสตร ์

• ศาสนาศลีธรรม  จริยธรรม 

• หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด ารงชีวิตในสังคม 

• เศรษฐศาสตร ์

• ภูมิศาสตร ์

320ช.ม. (8นก.) 
80ช.ม.(2นก.) 

 
 

   240ช.ม. (6นก.) 
 

 
40ช.ม.(1นก.) 

 
 

80ช.ม.(2นก.) 

 
40ช.ม.(1นก.) 

 
 

80ช.ม.(2นก.) 

 
- 
 
 

80ช.ม.(2นก.) 

    1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.6  ศิลปะ 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.8 ภาษาต่างประเทศ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 

รวมเวลำเรียน(พ้ืนฐำน) 1,780 ชม.(43นก.) 600 ชม. (15นก.) 600 ชม.(15 นก.) 520 ชม.(13นก.) 
2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนรู ้ 540 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 
3.รายวิชา/กิจกรรมทีส่ถานศึกษา 
จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจดุเน้น 

1,720 ช.ม. 
(43นก.) 

600 ช.ม. 
(15 นก.) 

560 ช.ม. 
(14 นก.) 

560 ช.ม. 
(14 นก.) 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 
รวม 3 ปื 

4,040 (86 นก.) 
1,380ช.ม. 
(30 นก.) 

1,460 ช.ม. 
(32 นก.) 

1,260 ช.ม.. 
( 27 นก.) 

รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำพ้ืนฐำน 1,780 ชั่วโมง   (43 นก. ) 
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม 1,720 ชั่วโมง   (43 นก.) 
รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้ 540 ชั่วโมง 

รวมเวลำเรียน ท้ังหมด 4,040 ชั่วโมง   (86 นก.) 
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โครงสร้ำงเวลำเรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
แผนกำรเรียนศิลป์ภำษำฝร่ังเศส,ภำษำจีน,ภำษำญ่ีปุ่น   

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำเรียน/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4-6 ม.4 (2561) ม.5 (2561) ม.6 (2561) 
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
1.1 ภาษาไทย 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.2 คณิตศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.3 วิทยาศาสตร ์ 280ช.ม. (8นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและ     
วัฒนธรรม 

• ประวัติศาสตร ์

• ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

• หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด ารงชีวิตในสังคม 

• เศรษฐศาสตร ์

• ภูมิศาสตร ์

320ช.ม. (8นก.) 
80ช.ม.(2นก.) 

 
 

   240ช.ม. (6นก.) 
 

 
40ช.ม.(1นก.) 

 
 

80ช.ม.(2นก.) 

 
40ช.ม.(1นก.) 

 
 

80ช.ม.(2นก.) 

 
- 
 
 

80ช.ม.(2นก.) 

1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
1.6 ศิลปะ 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
1.8 ภาษาต่างประเทศ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 

รวมเวลำเรียน(พ้ืนฐำน) 1,780 ชม.(43นก.) 600 ชม. (15นก.) 600 ชม.(15 นก.) 520 ชม.(13นก.) 
2. กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนรู ้ 540 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 
3. รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเตมิตามความพร้อมและจดุเนน้ 

1,720 ช.ม. 
(43.0 นก.) 

560 ช.ม. 
(14.0 นก.) 

560 ช.ม. 
(14.0 นก.) 

600 ช.ม. 
(15.0 นก.) 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 
รวม 3 ปี  

3,980 ชั่วโมง 
(86.0 นก.) 

1,340ช.ม. 
(29.0 นก.) 

1,340ช.ม. 
(29.0 นก.) 

1,300 ช.ม. 
(28.0 นก.) 

รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำพ้ืนฐำน 1,780 ชั่วโมง (43 นก. ) 
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม 1,720 ชั่วโมง(43 นก.) 
รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้ 540 ชั่วโมง 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 3,980 ชั่วโมง (86 นก.) 
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โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 แผนกำรเรียนศิลป์-ดนตรี   

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำเรียน/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4-6 ม.4 (2561) ม.5 (2561) ม.6 (2561) 
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
1.1 ภาษาไทย 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.2 คณิตศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.3 วิทยาศาสตร ์ 280ช.ม. (8นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและ     
วัฒนธรรม 

• ประวัติศาสตร ์

• ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

• หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด ารงชีวิตในสังคม 

• เศรษฐศาสตร ์

• ภูมิศาสตร ์

320ช.ม. (8นก.) 
80ช.ม.(2นก.) 

 
 

   240ช.ม. (6นก.) 
 

 
40ช.ม.(1นก.) 

 
 

80ช.ม.(2นก.) 

 
40ช.ม.(1นก.) 

 
 

80ช.ม.(2นก.) 

 
- 
 
 

80ช.ม.(2นก.) 

1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
1.6 ศิลปะ 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
1.8 ภาษาต่างประเทศ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
รวมเวลำเรียน(พ้ืนฐำน) 1,780 ชม.(43นก.) 600 ชม. (15นก.) 600 ชม.(15 นก.) 520 ชม.(13นก.) 
2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนรู ้ 540 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 
 3. รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเตมิตามความพร้อมและจดุเนน้ 

1,720 ช.ม. 
(43.0 นก.) 

560 ช.ม. 
(14.0 นก.) 

560 ช.ม. 
(14.0 นก.) 

600 ช.ม. 
(15.0 นก.) 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 
รวม 3 ปี  

3,980 ชั่วโมง 
(86.0 นก.) 

1,340ช.ม. 
(29.0 นก.) 

1,340ช.ม. 
(29.0 นก.) 

1,300 ช.ม. 
(28.0 นก.) 

รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำพ้ืนฐำน 1,780 ชั่วโมง (43 นก. ) 
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม 1,720 ชั่วโมง (43 นก.) 
รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้ 540 ชั่วโมง 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 3,980 ชั่วโมง (86 นก.) 
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3.1.6  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้นเพื่อความเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกผังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีแนวการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามความพอใจ 
2. ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการท างานที่สอดคล้องกับชีวิต ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ของผู้เรียน 
3. จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง 3 ลักษณะคือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ โดยจัด

กิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม ท้ังในและนอกสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ โดยการศึกษาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบเน้นการคิดวิเคราะห์และใช้

ความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินกิจกรรม 
5. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพ้ืนฐานการปฏิบัติตามวิธีประชาธิปไตย 
6. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 

 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุม 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
3.1.6.1  กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด

แก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งในด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนไดอ้ย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจ
ผู้เรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนา 

 3.1.6.1.1  ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน 
 3.1.6.1.2  วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูล

ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 3.1.6.1.3  ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม โดยยึด

สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผู้เรียนและเป้าหมายของสถานศึกษา โดยครู ผู้ปกครองและผู้เรียนมีส่วนร่วม 
 3.1.6.1.4  ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษาเป็นระดับการศึกษาและช้ันปี 
 3.1.6.1.5  ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม เวลาจัดกิจกรรมหลักฐานการ

ท ากิจกรรมและการประเมินผล 
 3.1.6.1.6  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั่วโมง ประกอบด้วย ช่ือกิจกรรม จุดประสงค์ เวลา และเนื้อหา/สาระ 
 3.1.6.1.7  จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 3.1.6.1.8  ประเมินเพื่อตัดสินผลและสรุปผล 
 
3.1.6.2  กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้ากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ โดยเน้นเรื่องคุณธรรม

จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การไม่เห็นแก่ตัว ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้ จักการแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจ ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งบั่น ความเอื้ออาทร และสมานฉันท์ กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมชมรม 

 3.1.6.2.1  กิจกรรมลูกเสือ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 20 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน 
 3.1.6.2.2  กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกกิจกรรม ใดกิจกรรมหนึ่งตาม

ความถนัดและความสนใจ 
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  3.1.6.2.2.1 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ผู้เรียนต้องเข้าร่วม 60 ช่ัวโมงต่อภาคเรียนกิจกรรมนักศึกษา วิชาทหาร 
ผู้เรียนต้องเข้า 120 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

  3.1.6.2.2.2 แนวการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ มีดังนี้ 
   3.1.6.2.2.2.1 ผู้เรียนที่ไม่ได้เรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารต้องเรียนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
      3.1.6.2.2.2.2 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
   3.1.6.2.2.2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์มีการแบ่งกิจกรรม 6 โปรแกรม ดังนี้ 
    1. วัฒนธรรมและมรดก โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้เรยีนมีความรู้ ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจใน

วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และมรดกของชาติ พร้อมท่ีจะอนุรักษ์และช่วยเผยแพร่สิ่งที่ดีงามนี้แก่ผู้อื่น 
    2. สุขภาพ โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีสติปัญญา มีอารมณ์มั่นคง และรู้จัก

ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคมได้เป็นอย่างดี 
    3. รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โปรแกรมนี้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รู้เข้าใจ

และตระหนักคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ได้ท ากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมทั้งการน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

    4. เทคโนโลยี  โปรแกรมนี้ ช่วยให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยี มีทักษะและ
ความสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

    5. ครอบครัวและการอยู่ร่วมกันผู้อื่น โปรแกรมนี้ให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทความรับผิดชอบ
และหน้าท่ีของตนเองที่มีต่อครอบครัว เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและมีพื้นฐานในการสร้างครอบครัวในอนาคตและ
รู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่น ด้วยการเป็นมิตร และเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่นโดยกระบวนการของระบบหมู่ 

    6. กีฬาสมาธิ โปรแกรมนี้ให้ผู้เรียนมีจินตนาการโดยมีการผสมผสานกิจกรรมโยคะ ในท่า
สุริยะนมัสการพร้อมกับฟังเพลงเพื่อผ่อนคลาย 

 3.1.6.2.3 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้ 
  3.1.6.2.3.1 เป็นชายหรือเป็นหญิงท่ีมีสัญชาติไทย 
  3.1.6.2.3.2 ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการับ

ราชการ 
  3.1.6.2.3.3 มีขนาดรอบตัว น้ าหนัก และความสูงตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้ 

อายุป ี ชาย หญิง 
ความหมายของอก (ซม.) น้ าหนัก 

(กก.) 
ความสูง 
(ซม.) 

น้ าหนัก 
(กก.) 

ความสูง 
(ซม.) หายใจเข้า หายใจออก 

ไม่เกิน 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 มีความประพฤติเรียบร้อย 
  3.1.6.2.3.5 ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่หน่วยบัญชาการก าลังส ารองได้เปิดท าการฝึกวิชาทหาร 
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  3.1.6.2.3.6 นักศึกษาวิชาทหารเพศชาย ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่ก าหนดดังนี้ 
   1. ลุก-นั่ง 34 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที 
   2. ดันพื้นท่ี 22 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที 
   3. ว่ิงระยะทาง 800 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที 15 วินาที 
  3.1.6.2.3.7 นักศึกษาวิชาทหารเพศหญิง 
   1. ลุก-นั่ง  25 ครั้ง เวลา 2 นาที 
   2. ดันพื้นท่ี 15 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที (เดิมไม่จ ากัดเวลา) 
   3. วิ่งระยะทาง 800 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 4 นาท ี
 3.1.6.2.4 นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชมรมตามที่ตนเองเลือกตามความถนัดตนเอง เป็นระยะเวลา 20 ช่ัวโมงต่อ

ภาคเรียน โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรมชมรม ดังนี้ 
  3.1.6.2.4.1 ให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมชมรมตามความถนัดและความสนใจ ได้ 1 กิจกรรมซึ่งมีการจัดกิจก รรม

ส่งเสริม ออกเป็น 7 กลุ่มกิจกรรม ดังน้ี 
   1. กลุ่มส่งเสริมวิชาการ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
   2. กลุ่มส่งเสริมกีฬา เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา 
   3. กลุ่มส่งเสริมศิลปะ/ดนตรี เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ/ดนตรี 
   4. กลุ่มส่งเสริมนันทนาการ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความเพลิดเพลิน ผ่อน

คลาย ความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ 
   5. กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้าน

อารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม 
   6. ส่งเสริมภูมิปัญญา/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึง

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   7. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเป็นผู้น า เป็นกิจกรรมส่งเสริ มผู้เรียนได้

แสดงออกความเป็นสังคมประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความเป็นผู้น า 
  3.1.6.2.4.2 กิจกรรมชมรมแต่ละกิจกรรม มีครูที่ปรกึษา และสมาชิกชมรมต้องด าเนินกิจกรรมชมรมตามระเบียบ

ที่ก าหนดไว้ 
  3.1.6.2.4.3 ครูที่ปรึกษากระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่

กิจกรรม 
3.1.6.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองในลักษณะกิจกรรมอาสา

พัฒนา หรือกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคมและจิตอาสา มีแนวการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ ดังนี้ 

 3.1.6.3.1 จัดกิจกรรมภำยในโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนและครูที่ปรึกษาของกิจกรรมร่วมกันวางแผนปฏิบัติกิจกรรม
จิตอาสา ในวิถีชีวิตของช้ันเรียนและโรงเรียน จนเกิดเป็นนิสัยในการสมัครใจท างานต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่นการจัดโซนท าความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน การจัดกิจกรรมท าความสะอาดในห้องเรียนโดยมีหัวข้อ “ห้องเรียนน่าอยู่ผู้เรียนเบิกบาน” 

 3.1.6.3.2 จัดกิจกรรมภำยนอกโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนตามแผนการจัดกิจกรรม โดยให้ท า
กิจกรรมด้วยความสมัครใจ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยร่วม เช่น ให้ผู้เรียนท าความสะอาดบริเวณหน้าโรงเรียนและชุมชนมงฟอร์
ตวิลล่า โดยใช้ช่ือกิจกรรม Big Cleaning และผู้เรียนท ากิจกรรมผสานชีวิต ร่วมกับงานอภิบาล 
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3.1.6.4 แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการประเมิน แยกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ 
 3.1.6.4.1 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  2. ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ช้ินงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3. ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามที่ก าหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม และน าผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน  
  4. ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ครูหรือผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่านทั้งนี้

ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 3.1.6.4.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสินเลื่อนขั้นและ

จบระดับการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อ
เลื่อนขั้นและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษาโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

                      1. ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนทุกคนตลอดระดับ
การศึกษา 

  2. ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรมส าคัญตามโครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

   2.1 กิจกรรมแนะแนว/โยคะ 
   2.2 กิจกรรมนักเรียน ได้แก่  
    2.2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่  

2.2.1.1 กิจกรรมลูกเสือ  
2.2.1.2 กิจกรรมชมรม 

    2.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2.2.2.1 บ าเพ็ญประโยชน์ หรือนักศึกษาวิชาทหาร โดยเลือกเพียง 1 กิจกรรม 

     2.2.2.2 กิจกรรมชมรม 
     2.2.2.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและการด าเนินงาน 
   2.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
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3.2  กำรวัดและประเมินผลของสถำนศึกษำ 
 3.2.1  เกณฑ์กำรจบระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
  3.2.1.1 ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  3.2.1.2 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิตและรายวิชา
เพิ่มไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
  3.2.1.3 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
  3.2.1.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขี้นไป 
  3.2.1.5 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับผลการตัดสินการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
 3.2.2 เกณฑ์กำรจบระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  3.2.2.1 ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  
  3.2.2.2 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพิ่มไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  3.2.2.3 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
  3.2.2.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
  3.2.2.5 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับผลการตัดสนิการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
 3.2.3 ขั้นตอนกำรตรวจสอบเวลำเรียน 
  3.2.3.1 ผู้เรียนหยุดเรียนยังไม่ถึง 10% ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ครูประจ าวิชาตักเตือนด้วยวาจา 
  3.2.3.2 ผู้เรียนหยุดเรียนถึง 10% ของเวลาเรียนทัง้หมด ให้ครูประจ าวิชาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมให้ผู้เรียนลงช่ือ
รับทราบ และออกจดหมายแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ 
  3.2.3.3 ผู้เรียนหยุดเรียนถึง 15% ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ครูประจ าวิชาแจ้งฝ่ายวิชาการเพื่อเชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
  3.2.3.4 ผู้เรียนหยุดเรียนถึง 20% ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ครูประจ าวิชาแจ้งฝ่ายวิชาการเพื่อเชิญผู้ปกครองมาลงช่ือ
รับทราบ 
  3.2.3.5 ผู้เรียนหยุดเรียนเกิน 20% ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ครูประจ าวิชาแจ้งฝ่ายวิชาการเพื่อท าหนังสือแจ้งผู้เรียนไม่มี
สิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียนนั้น ๆ เสนอผู้อ านวยการเพื่อประกาศรายชื่อผู้เรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน 
และแจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึงรายละเอียดจ านวนคาบการหยุดเรียนของผู้เรียน เพื่อด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
 3.2.4 ตำรำงแสดงจ ำนวนคำบเรียนของผู้เรียนต่อภำคเรียน 
 

หน่วยน้ ำหนัก/
หน่วยกิต 

คำบ/
สัปดำห ์

จ ำนวนคำบที่หยุดเรียน จ ำนวนคำบหยุดเรียนที
ไม่มีสิทธิสอบปลำยภำค 

(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 
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3.3  งำนวิจัยครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562   
ล าดบั
ที ่

ชื่อหวัขอ้ ผูจ้ดัท า กลุ่มสาระฯ 

1 

การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใช ้
Group Process ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่
 4/10 โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์เดชา นนัเปรย การงานอาชพีฯ 

2 

  การตดิตามผลการใชก้ระบวนการเพื่อ
แกปั้ญหานกัเรยีนขาดเรยีนและมาสายของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 
2562 โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ นงลกัษณ์ ค าไทย การงานอาชพีฯ 

3 

  การใชว้ธิกีารสอนแบบแกปั้ญหา 
(Problem Solving Method)ในการเรยีนวชิา 
เทคโนดลย ีของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
3 

  มาสเตอร ์นฐัวุฒ ิศรวีเิชยีร การงานอาชพีฯ 

4 

  การจดัการเรยีนการสอนโดยใช ้Google 
classroom เพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละ
การตดิตามผล ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่1 ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์ยุทธศกัดิ ์สนิธุพงศ ์ การงานอาชพีฯ 

5 
  การจดัการเรยีนการสอนวชิาโรโบตกิสแ์ละ
สะเตม็ศกึษาดว้ยวธิสีอนแบบแบง่กลุ่มท า
กจิกรรม 

  มาสเตอร ์ณฐัพงศ ์หอมอ่อน การงานอาชพีฯ 

6 
  ศกึษาความพงึพอใจในการใชโ้ปรแกรม
ภาษาไพทอน 

  มสิ พรสดุา หอมอ่อน การงานอาชพีฯ 

7 

  การน าเอาซปิป้า โมเดล (CIPPA Model) 
มาใชใ้นการเรยีนการสอนเพื่อเพิม่ความรู้
ความเขา้ใจแก่นกัเรยีนในรายวชิา Robotic 
and STEM education2 ภาคเรยีนที ่1 ปี
การศกึษา 2562 

  มาสเตอร ์ปรญิญา นฤประชา การงานอาชพีฯ 

8 

  การใช ้Google Classroom เพื่อให้
นกัเรยีน สง่การบา้น สง่งาน ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการเรยีน ของนกัเรยีนชัน้ 
ม.2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั 

  มสิ วารุณี ธจิติตงั การงานอาชพีฯ 

9 
  การพฒันาสือ่การเรยีนรู ้เรื่องการใชชุ้ด
เครื่องมอืในวาดดว้ยโปรแกรม Adobe 
Flash CS6 

  มสิ สริกิญัญา วงศค์ า การงานอาชพีฯ 

10 
  การศกึษาวธิกีารสอนเขยีน Code 
โปรแกรมภาษาC++ โดยใชเ้ทคนิคการสอน

  มสิ ณุภาวรรณ จนัทรพ์รหม การงานอาชพีฯ 
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ล าดบั
ที ่

ชื่อหวัขอ้ ผูจ้ดัท า กลุ่มสาระฯ 

แบบ Team Coding Game (TCG) ใน
รายวชิาเทคโนโลยรีะดบัชัน้ ม. 3 

11 
ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะ
กระบวนการกลุ่มเรอืงการประดษิฐด์อกไม้
จากแกนกระดาษทชิชู ่

  มสิ สพุญิชญ์า อนินนัต ์ การงานอาชพีฯ 

12 

  การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
วชิาการออกแบบเทคโนโลย ีเรื่อง ความรู้
พืน้ฐานเกีย่วกบัการสรา้งภาพเคลื่อนไหว 
โดยชุดทบทวนบทเรยีน ของนกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ปีการศกึษา 
2562 โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ ฐติกิานต ์อนุสเุรนทร ์ การงานอาชพีฯ 

13 

  การสรา้งสือ่การเรยีนรูเ้รื่อง หลกัการใช้
งาน PRINTER 3D เพื่อสรา้งสรรคช์ิน้งาน
ส าหรบันกัเรยีนทีม่อีจัฉรยิะภาพทาง
คอมพวิเตอร ์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

  มาสเตอร ์กุลภาค วชิาอคัรวทิย ์ การงานอาชพีฯ 

14 

  การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนโดย
ใชส้ือ่ POWERPOINT รายวชิาการงาน
อาชพี (ง 32101) นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่
5 โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั ประจ าปี
การศกึษา 2562 

  มสิ รชันี ช านาญรบ กจิการนกัเรยีน 

15 
  การศกึษาวธิกีารด าเนินงานเพือ่เสรมิสรา้ง
ความมวีนิยัใหแ้ก่นกัเรยีน โรงเรยีนมง
ฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์บุญเทง่ เถระ กจิการนกัเรยีน 

16 
  ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารสโมสรสระ
ว่ายน ้าเดอมงฟอรต์ 

  มาสเตอร ์เสถยีร ช่างเงนิ กจิการนกัเรยีน 

17 
  การพฒันาระบบการรบั-คนื 
โทรศพัทม์อืถอืของนกัเรยีนโรงเรยีนมง
ฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ สพุรรณี สายน าทาน กจิการนกัเรยีน 

18 
  การมสีว่นร่วมในการพฒันางานฝ่าย
กจิการนกัเรยีน 

  มสิ นงนภสั สมณะ กจิการนกัเรยีน 

19   การพฒันางาน   มสิ ดวงมณี ค าป่าแลว กจิการนกัเรยีน 

20 
  การศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์ของ นกัเรยีนโรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั : กรณีศกึษา Facebook  

  มสิ ภูรชิา จนัทรด์ ี กจิการนกัเรยีน 

21 
  “การศกึษาแนวทางการสรา้งระเบยีบการ
รบั-ฝากโทรศพัท ์ของนกัเรยีนโรงเรยีนมง
ฟอรต์วทิยาลยั” 

  มาสเตอร ์สริโิรจน์ ฉลองสพัพญัญ ู กจิการนกัเรยีน 

22   การศกึษาวธิกีารสง่เสรมิมารยาทดา้นการ   มาสเตอร ์นิรนัดรพ์งค ์ลากตา กจิการนกัเรยีน 
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ชื่อหวัขอ้ ผูจ้ดัท า กลุ่มสาระฯ 

พดูส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั 

23 
  การพฒันาการจดักจิกรรมผสานชวีติ
ระดบัชัน้ ม.1 โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ ศศนิ ดาวด ี กจิการนกัเรยีน 

24 
  การเสรมิสรา้งมาตรฐานการเรยีนกจิกรรม
ลกูเสอืในโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์พชร ชยัสงคราม กจิการนกัเรยีน 

25 
  การเพิม่ประสทิธภิาพผูม้าใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 
สภานกัเรยีนโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์ธชัธารนิ หมวกทอง กจิการนกัเรยีน 

26 

การประยุกตข์องสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 
เพื่อพฒันาความสามารถในการ แกโ้จทย์
ปัญหาสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนมง
ฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์ปรชัญา ลาวชิยั คณิตศาสตร ์

27 

  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
คณิตศาสตรB์ilingualเรื่องการบวก การลบ 
การคณูและการหารจ านวนเตม็ของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที1่/6-1/9ระหวา่งการสอน
โดยใชก้ารฝึกท าซ ้าทางออนไลน์กบัการ
สอนปกต ิ

  มสิ ปรศินา อนิทรชติ คณิตศาสตร ์

28 

  การใชร้ปูแบบการสอนแบบ TAIและแบบ
ฝึกทกัษะเพื่อพฒันาผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน
เรื่องเสน้ขนานของนกัเรยีน ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2/2 โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ปี
การศกึษา 2562 

  มาสเตอร ์ขวญัชยั แจใ้จ คณิตศาสตร ์

29 

  การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
เรื่อง ทฤษฎกีราฟ เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่6 โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ ประภาศร ีทาขนุ คณิตศาสตร ์

30 

  ผลของการจดัการเรยีนการสอนแบบ 
4MAT เพื่อสง่เสรมิการอ่าน คดิวเิคราะห ์
และเขยีน ทางคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีน ม.
4/6 โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั ปีการศกึษา 
2562 

  มสิ พรสวรรค ์แกว้วงศ ์ คณิตศาสตร ์

31 

  การสรา้งบทเรยีนโปรแกรมเรือ่งเวทคณิต
เพื่อพฒันาทกัษะทางดา้นการคดิค านวณ
ส าหรบันกัเรยีนทีม่อีจัฉรยิภาพทาง
คณิตศาสตรร์ะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

  มสิ มณีรตัน์ วโิรจน์สกุล คณิตศาสตร ์



- 70 - 
 

 

ล าดบั
ที ่

ชื่อหวัขอ้ ผูจ้ดัท า กลุ่มสาระฯ 

32 

  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในเน้ือหาสถติิ
เบือ้งตน้ (สถติกิบัการหาค่ากลางของขอ้มลู) 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 แผนการ
เรยีน English Programme โดยใชก้ารจดั
กลุ่มเรยีนรูแ้บบ STAD 

  มสิ วรีสิา ตนัตราพล คณิตศาสตร ์

33 
  การพฒันาผลสมัฤทธิท์างคณิตศาสตร ์
โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เรื่องตรรกศาสตร ์ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที4่ 

  มาสเตอร ์สรุเชษฐ ์เหล่าจนัตา คณิตศาสตร ์

34 
  การพฒันาชุดผกึทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาเรื่องระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ม.3 

  มสิ วลิาวรรณ อนิสวุรรณ คณิตศาสตร ์

35 

  การจดัการเรยีนรูผ้่านการลงมอืปฏบิตั ิ
เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิา
คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ ค23201 ของนกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 
2562 โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ อภษิฎา โพธกิลาง คณิตศาสตร ์

36 

  การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใช้
แบบฝึกทกัษะ วชิา คณิตศาสตร ์เรื่องการ
แปรผนั ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรง
เรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์เมธ ีสงวนทรพัย ์ คณิตศาสตร ์

37 
  การเปรยีบเทยีบผลการใชแ้บบฝึกทกัษะ
เรื่องตวัแบบการขนสง่ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 

  มาสเตอร ์ปรญิญากร กุศล คณิตศาสตร ์

38 
  การจ าแนกล าดบัเลขคณิตและล าดบั
เรขาคณิตโดยใช ้Bar Chart 

  มาสเตอร ์กุลธร เกษรสวุรรณ์ คณิตศาสตร ์

39 

  การศกึษาและพฒันาทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 โดยใชก้ระบวนการ
แกปั้ญหาของโพลยา 

  มสิ หทยัทพิย ์จ าแนกรถ คณิตศาสตร ์

40 

การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใช้
ชุดฝึกทกัษะเรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปร
เดยีว ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์ยุทธนา พงษ์เขยีว คณิตศาสตร ์

41 
การประยุกตใ์ชแ้นวปฏบิตัสิูผ่ลสมัฤทธิข์ ัน้
สงูในการสง่เสรมิการคดิเชงิเรขาคณิตของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

  มสิ ณชัฎาภา นมิติรด ี คณิตศาสตร ์

42 
  ปัญหาและอุปสรรคใ์นการตัง้เบกิจ่ายเงนิ
งบประมาณโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ เกษรนิทร ์กะณะ ธุรการ - การเงนิ 
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43 
  ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการ
เบกิจ่ายงบประมาณปี 2562 ของโรงเรยีน
มงฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์นนัทจกัร ์มชียั ธุรการ - การเงนิ 

44 

  ศกึษาสภาพปัจจบุนัปัญหาครแูละบุคลากร
ในโรงเรยีน กรณีสง่ใบตัง้เบกิเงนิ
งบประมาณล่าชา้ไม่เป็นไปตามระบบ
ขัน้ตอนการเบกิเงนิของโรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั ประจ าปีการศกึษา 2562 

  มสิ ศศธิร ตนัดุ ธุรการ - การเงนิ 

45 

  ปัจจยัทีม่ผีลต่อการยอมรบัการใชบ้รกิาร
ช าระเงนิค่าธรรมเนียมการเรยีนทาง
อเิลก็ทรอนิกสผ์่านอุปกรณ์สมารต์โฟน 
กรณีศกึษา ในโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์สรพงษ์ สมธรรม ธุรการ - การเงนิ 

46 
  การศกึษาประสทิธภิาพของการใหบ้รกิาร
ของ ฝ่ายธุรการ-การเงนิ โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์ไชยวฒัน์ บุญเลศิ ธุรการ - การเงนิ 

47 
  การมสีว่นร่วมในการท างานของบุคลากร
ในฝ่ายธุรการ-การเงนิ 

  มสิ กมลวรรณ ทะนนั ธุรการ - การเงนิ 

48 
  ชื่อเรื่อง ความพึง่พอใจของคร ูนกัเรยีน 
และผูป้กครองต่อการใชบ้รกิารงานประชา
สมัพ ันธ ์

  มสิ ฤทยัวรรณ พบิลูย ์ ธุรการ - การเงนิ 

49 
  พฤตกิรรมและความตอ้งการของผูเ้รยีนใน
การเปิดรบัสือ่ประชาสมัพนัธข์องนกัเรยีน
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ วรพชิชา ยาวงศ ์ ธุรการ - การเงนิ 

50 
  การพฒันารปูแบบการปฏบิตังิานของงาน
ธุรการ สงักดัฝ่ายธุรการ- การเงนิ โรง
เรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ กฤตมิา ทพิวงั ธุรการ - การเงนิ 

51 
  ศกึษาแนวทางการจดัการวสัดสุ านกังาน
สิน้เปลอืงคงคลงัของโรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์ประสงค ์สทุา ธุรการ - การเงนิ 

52 

  การส ารวจความพงึพอใจของนกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และระดับัชัน้
มธัยมปีที ่4 ทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารรบั
เครื่องแบบนกัเรยีน จากงานจดัซือ้และ
ทรพัยส์นิ โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์ราวพีชัร ์ภทัราธนทรพัย ์ ธุรการ - การเงนิ 

53 

  การศกึษาการรบัรู ้พฤตกิรรมการท างาน 
และความเชื่อมัน่ในความสามารถ ของ
ระบบงานสารบรรณ SWISS ทีม่ผีลต่อ
ประสทิธผิลในการท างาน ของครแูละ

  มสิ ญาดา กะราม ธุรการ - การเงนิ 
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บุคลากรโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

54 

  การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาประสทิธภิาพ 
การจดัการวตัถุดบิประกอบอาหารโรง
อาหารคงคลงั ปี 2562 ของโรงเรยีนมง
ฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ รสรนิทร ์รตนประภา ธุรการ - การเงนิ 

55 
  การพฒันาคูม่อืการรบัเงนิของฝ่ายธุรการ-
การเงนิโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ สภุาวด ีณ นคร ธุรการ - การเงนิ 

56 
  การพฒันาเวป็ไซตส์ระว่ายน ้าโรงเรยีนมง
ฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์สมชาย นิพาพนัธ ์ ธุรการ - การเงนิ 

57 

  การศกึษาการใชน้ ้าหมกัมะกรดูในการท า
น ้ายาลา้งหอ้งน ้าอเนกประสงคเ์พื่อลด
ปัญหาจากกลิน่ทีไ่ม่พงึประสงคข์องหอ้งน ้า
นกัเรยีน โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์มงคลศกัดิ ์ใหมจ่นัทรแ์ดง บรหิารทัว่ไป 

58 
  กลยุทธ ์3 ขัน้ตอนในการพฒันาการ
บรหิารโรงอาหาร โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั 

  มสิ ชนกกร ไชยวงคค์ า บรหิารทัว่ไป 

59 
  การใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน
ฝ่ายบรหิารทัว่ไป ของโรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

  มาสเตอร ์สวุรรณ อนิทรชติ บรหิารทัว่ไป 

60 

  การมสีว่นร่วมในการท างานของบุคลากร
ในฝ่ายบรหิารทัว่ไปทีม่ต่ีอการปฏบิตังิาน
ของหน่วยงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย
บรหิารทัว่ไป 

  มสิ สทุธฉินัท ์ศุภไพบลูยก์จิ บรหิารทัว่ไป 

61 
  วงจรบรหิารงานคุณภาพ PDCA เพื่อการ
พฒันางานท าความสะอาดโรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั ส าหรบัปีการศกึษา2563 

  มสิ พรพไิล สมาธ ิ บรหิารทัว่ไป 

62 
  ปัญหาการปวดศรีษะของนกัเรยีนโรงเรยีน
มงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ พวงไพร สายสกล บรหิารทัว่ไป 

63 
  แนวทางการพฒันาพฤตกิรรมการจดัการ
ขยะของนกัเรยีน โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั
ดว้ยแนวคดิ 7 R 

  มสิ เดอืนเพญ็ ตากนัทะ บรหิารทัว่ไป 

64 

  การพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อสง่เสรมิ 
ผลลพัธท์างการเรยีนของนกัเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5/11 แผนการเรยีนศลิป์
ภาษาจนีโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ ดาราภรณ์ เกดินพคุณ ภาษาต่างประเทศ 

65 
  การพฒันาการผนัค ากรยิาภาษาญีปุ่่ น 
โดยการใชก้ารด์รปูภาพประกอบการฝึกพดู 

  มสิ กมลชนก พณิชยั ภาษาต่างประเทศ 

66   การพฒันาการเรยีนรูค้ าศพัท์   มสิ ธนพร โตธนะรุ่งโรจน์ ภาษาต่างประเทศ 
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ภาษาองักฤษโดยใช ้The 3R Method ผ่าน
นวตักรรมสมุดตารางจดค าศพัท ์

67 

   ชื่อเรื่อง การพฒันาทกัษะการเขยีน
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่2 โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยัเชยีงใหม่
โดยใชชุ้ดฝึกการเขยีนตามค าบอก 
DEVELOPMENT OF ENGLIGH 
WRITING SKILLS OF GRADE EIGHTH 
STUDENT, 

  มสิ จสัมนิ วรรณา ภาษาต่างประเทศ 

68 

  พฒันาการเรยีนวชิาภาษาจนีของนกัเรยีน
ทีไ่มม่พีืน้ฐานการเรยีนภาษาจนี ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 มงฟอรต์วทิยาลยั 
ประจ าปีการศกึษา 2562 

  มาสเตอร ์ศรณัยวทิย ์พวงสวุรรณ ภาษาต่างประเทศ 

69 

  การเรยีนรูค้ าศพัทภ์าษาฝรัง่เศส โดยใช้
เกมประกอบการ จดักจิกรรมการเรยีนการ
สอน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/10 
แผนการเรยีนศลิป์-ภาษาฝรัง่เศส โรง
เรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ กรรณิการ ์ใจแกว้ ภาษาต่างประเทศ 

70 

  ผลการใชแ้บบฝึกเสรมิทกัษะการอ่านใน
การพฒันาทกัษะการอา่นออกเสยีง
ภาษาอง้กฤษส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั 

  มสิ จนิตนา เป่ียมชยัวฒัน์ ภาษาต่างประเทศ 

71 

  การพฒันาทกัษะทางไวยากรณ์
ภาษาองักฤษโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขยีน
ของนกัเรยีนทีม่อีจัฉรยิภาพทางดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 

  มสิ สชุาวด ียัง่ยนื ภาษาต่างประเทศ 

72 
  การสรา้งชุดกจิกรรมการเรยีนภาษาจนี
ส าหรบันกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรง
เรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั จงัหวดัเชยีงใหม่ 

  มสิ ภคอร เตชะด ารงธรรม ภาษาต่างประเทศ 

73 

  การสง่เสรมิทกัษะการสนทนา
ภาษาองักฤษโดยใชป้ระโยคใน
ชวีติประจ าวนั ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 

  มสิ รุ่งอรุณ คงแกว้ ภาษาต่างประเทศ 

74 
  การพฒันาผลสมัฤทธิข์องการสอบ DELF 
โดยจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาภาษา
ฝรัง่เศสฟัง พดู ระดบัชัน้ ม.4 และ ม.5 โดย

  มสิ นภสักร บางสายน้อย ภาษาต่างประเทศ 
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ใชข้อ้สอบเสมอืนจรงิ (L’Épreuve Blanche) 

75 

  ความพงึพอใจต่อวธิกีารสอนแบบปฏบิตัิ
จรงิ เพื่อพฒันาทกัษะการพดูในรายวชิา
ภาษาจนีของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
โรงเรยีน มงฟอรต์ วทิยาลยั ปีการศกึษา 
2562 

  มสิ พชัร ีกงัวาลไกล ภาษาต่างประเทศ 

76 

  ผลการใชห้นงัสอืค าศพัทภ์าษาจนี 
Augmented Reality เรื่อง ค าศพัท ์YCT 
ระดบั 3 ส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาชัน้ปีที ่
2 โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั จ.เชยีงใหม่ 

  มสิ ขวญัชนก ชาลวีรรณ ภาษาต่างประเทศ 

77 

  การศกึษาการใชก้จิกรรมบทบาทสมมตใิน
การพฒันาความสามารถดา้นการพดู
ภาษาองักฤษของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่3/3 โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ สภุาพร กาวลิ ภาษาต่างประเทศ 

78 

  ยุทธวธิกีารเดาความหมายของค าศพัท์
ภาษาองักฤษจากบรบิท ของนกัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั 

  มสิ อรญิชย ์ชยัปรพิรรห ์ ภาษาต่างประเทศ 

79 
  การพฒันาทกัษะการเขยีนภาษาญีปุ่่ นโดย
ใชส้ือ่รปูภาพ ของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่5/10 

  มสิ ศริขิวญั แกว้แยม้ ภาษาต่างประเทศ 

80 

  การท าสือ่power point ในการเรยีนการ
สอนในรายวชิาวรรณกรรมและการสือ่สาร
(ท32204) ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที5่ หอ้ง5/9-5/11 

  มสิ วธันา จนัทรเปารยะ ภาษาไทย 

81 

   การศกึษาผลการใชแ้บบฝึกทกัษะเรื่อง
ประโยคในภาษาไทยระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่6/10 ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนมง
ฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์กติศิกัดิ ์จนักนั ภาษาไทย 

82 

  การพฒันาชุดการสอนเพื่อฝึกทกัษะ
ภาษาไทยเรื่อง การเขยีนสะกดค าของ
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรง
เรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ ทบัทมิ ขมุทรพัย ์ ภาษาไทย 

83 

  การพฒันาชุดแบบฝึกทกัษะวชิาภาษาไทย 
เรื่อง การแต่งกลอนสภุาพ ของนกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนมง
ฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ สรินิาฎ จอมสวรรค ์ ภาษาไทย 

84   พฤตกิรรมการอ่านหนงัสอืของนกัเรยีนชัน้   มาสเตอร ์เฉลมิพล จติตวิฒันพงศ ์ ภาษาไทย 
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มธัยมศกึษาปีที ่๑ โปรแกรมภาษาองักฤษปี
การศกึษา๒๕๖๒ โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั 

85 

  การสรา้งนวตักรรมจากประสบการณ์การ
อ่านวรรรกรรมรุ่นที ่2ของหน่วยการเรยีนรูท้ี ่
3 เรื่อง การอ่านวรรณกรรมเบือ้งตน้ 
รายวชิาภาษาและวรรณกรรมไทย ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 ประจ าปีการศกึษา 2562 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

  มสิ ศรพีรรณ ปัญญายศ ภาษาไทย 

86 
  แกไ้ขปัญหาความรบัผดิชอบงานดว้ย
กระบวนการกลุ่ม 

  มสิ ศริพิร พรพพิฒัน์ไพบลูย ์ ภาษาไทย 

87 

  การใชชุ้ดแบบฝึกทกัษะภาษาไทยโดยใช้
เทคนิคจิก๊ซอว ์วเิคราะหค์ุณค่าดา้น
วรรณศลิป์ เรื่องกลอนดอกสรอ้ยร าพงึในป่า
ชา้ ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั 

มสิ ณฐัชยา พอพนิ ภาษาไทย 

88 
  การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะการคดิ เพื่อ
ผลติสือ่ภาษาเชงิสรา้งสรรค ์

  มสิ ชฎาพร สมนาม ภาษาไทย 

89 

  การพฒันาทกัษะการเขยีนสะกดค า โดยใช้
กระบวนการเขยีนค าทีม่กัเขยีนผดิใน
ภาษาไทยของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3/A โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่

  มสิ วรทัยา หมัน่มัง่ ภาษาไทย 

90 

  การพฒันาการเขยีนสะกดค า โดยใชแ้บบ
ฝึกเขยีนตามค าบอก ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ปี
การศกึษา 2562 

  มสิ สภุาวด ีค าดวงฤทธิ ์ ภาษาไทย 

91 
  ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนโรงเรยีน
มงฟอรต์วทิยาลยัทีม่ต่ีอ MOU 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

  มาสเตอร ์วรนิทร วสวุตั วชิาการ EP 

92 

  การพฒันาการจดัการเรยีนการสอน
วชิาการคน้ควา้เพื่อการเรยีนรู ้โดยใชแ้ผนที่
ความคดิ (Mind Mapping) เรื่อง “หลกัการ
เขยีนโครงร่างวจิยัอย่างง่าย” สาหรบั
นกัเรยีนชัน้ ม.1 แผนการเรยีน English 

  มาสเตอร ์จกัรกรชิ สาระขนัธ ์ วชิาการ EP 
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Programme โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

93 

  การน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วม
กจิกรรมส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์ไกรสงิห ์ใจหลวง วชิาการ EP 

94 
  การพฒันาแบบฟอรม์การวเิคราะหข์อ้สอบ 
3 วชิาสามญั ของ English Programme 

  มสิ ธนชัพร จติตธ์รรม วชิาการ EP 

95 

  การดแูล และชว่ยเหลอืนกัเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 ปีการศกึษา 2562 ทีม่ี
บุคลกิภาพดือ้เงยีบ (Passive Aggressive 
Personallity) ใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างมี
ความสขุ 

  มสิ กนิษฐรนิทร ์พลศกัดิ ์ วชิาการ 

96 
  ความพงึพอใจของนกัเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที1่ต่อหนงัสอืหมวดเยาวชน
ของหอ้งสมุดโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั  

  มสิ ล าจวน รตันบุร ี วชิาการ 

97 

  ผลของการใชก้จิกรรมการรูจ้กัตนเอง
เพื่อใหผู้เ้รยีนรูจ้กัวางเป้าหมายชวีติของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาป่ีี 4โรงเรยีนมง
ฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ สมฤทยั ชยัพมิาน วชิาการ 

98 

  การศกึษาวธิ ีการเป็นทรพัยากรมนุษยท์ีด่ี
ในระบบเศรษฐกจิฐานความรู ้ตามแนวคดิ 
Global Literacy (การสะสมทุนทางปัญญา) 
ของนกัเรยีนระดบัชัน้ มธัยมศกึษาปีที ่6 
โรงเรยีน มงฟอรต์วทิยาลยั อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

  มาสเตอร ์เมธาสทิธิ ์สขุประชาพนัธ ์ วชิาการ 

99 
  การศกึษาภาวะความเครยีดจากการ
ปฏบิตังิานของคร ูโรงเรยีนมงฟอรต
วทิยาลยั ประจ าปีการศกึษา 2562 

  มสิ พรนบัพรรณ ปันต ี วชิาการ 

100 
  ความพงึพอใจการจดักจิกรรมบ าเพญ็
ประโยชน์ ของนกัเรยีน โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั ปีการศกึษา 2562 

  มสิ สมรกั ปรยิะวาท ี วชิาการ 

101   การจดักจิกรรม DICTATION   มสิ วนัเพญ็ สขุเกษม วชิาการ 

102 
  ความพงึพอใจของบุคลากรต่อปัจจยั
สนบัสนุนการวจิยั ของโรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั ประจ าปีการศกึษา 2562 

  มสิ ศศธิร ค าวนิจิ วชิาการ 

103 
  พฒันานิสยัรกัการอ่านดว้ยการท่องโลก
กวา้งไปกบัอนิเตอรเ์น็ต 

  มสิ เยาวลกัษณ์ เลศิฐติกิุล วชิาการ 

104 การศกึษาเกณฑ ์/ คุณสมบตั ิในการรบั   มสิ พมิพล์ภสัร จนัทรต๊์ะ วชิาการ 
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นกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โครงการ
รบันกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนด ีของนกัเรยีน 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 เพื่อจดัท า
เอกสารประกอบการสมคัร แกไ้ขเป็น 
“การศกึษาวธิกีารคดัแยกนกัเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั 

105 
  การจดัหอ้งสมุดการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่
21 

  มสิ เจรญิศร ีศรจีนัทรด์ร วชิาการ 

106 

  การใชก้จิกรรมกลุ่มเพื่อฝึกพฤตกิรรมกลา้
แสดงออกของนกัเรยีนระดบัชัน้ ม 1 โรง
เรยีนมงฟอรต์วทิยาลยัเชยีงใหม ่ปี
การศกึษา 2562 

  มสิ ชชัฎาพร มาลารตัน์ วชิาการ 

107 
  การศกึษาวธิกีารสอนโดยใชส้ือ่ประสมทีม่ี
ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาชวีวทิยา 

  มาสเตอร ์นิคม พุทธมิา วชิาการ 

108 

  ความตอ้งการของผูป้กครองต่อการจดัการ
เรยีนการสอน ในรายวชิาเพิม่เตมิตาม
มาตรฐาน Cambridge Assessment 
International Education  

  มสิ พุทธชาต ิโอคอนเนอร ์ วชิาการ 

109 
  การมสีว่นร่วมของบุคลากรในฝ่ายวชิาการ 
ทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานของงานธุรการและ
สารสนเทศฝ่ายวชิาการ 

  มสิ จติทวิา หมื่นแสน วชิาการ 

110 
  การพฒันาระบบตรวจสอบผลการเรยีนไม่
ผ่านเกณฑผ์่านระบบออนไลน์ของนกัเรยีน
มงฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์พรีพงษ์ บวัเหลอืง วชิาการ 

111 
  การออกแบบขอ้มลูเชงิภาพ (Infographic) 
เพื่อพฒันางานวเิทศสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิ
การศกึษาต่อ โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ ภวด ีศรใีจ วชิาการ 

112 
  ส ารวจความคดิเหน็ของผูเ้รยีนเกีย่วกบั
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการ แก ้“0” ไมท่นัช่วงเวลา
ทีโ่รงเรยีนก าหนด 

  มสิ ปาณฐัรลิ วนิเทอร ์ วชิาการ 

113 

  ความพงึพอใจของครแูละบุคคลทัว่ไป ต่อ
การไดร้บัการบรกิารจากงานทะเบยีน
นกัเรยีนและวดัผล โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั ปีการศกึษา 2562 

  มาสเตอร ์ณฐัพล ปารมธีง วชิาการ 

114 
  ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนโรงเรยีน
มงฟอรต์วทิยาลยัทีม่ต่ีอ งานกองทุนเงนิให้
กูย้มืเพื่อการศกึษา 

  มสิ ธมณ วสวุตั วชิาการ 
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115 
  การศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารงา
เอกสารสิง่พมิพ ์โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์ชนะ เปรมกลาง วชิาการ 

116 

  การศกึษาความพงึพอใจของครทูีป่รกึษา
กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ทีม่ต่ีอสมุด
กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ ปีการศกึษา 
2562 โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ โนรโิกะ มานิตปฏภิาณ วชิาการ 

117 

  การศกึษาคุณลกัษณะของครทูีพ่งึประสงค์
ตามทศันะของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ แผนการเรยีน English 
Programme โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั ปี
การศกึษา 2562 

  มสิ สพุตัรา สวุรรณนาร ี วชิาการ EP 

118 
  การพฒันาสือ่การสอนส าหรบัการสลายตวั
ของกมัมนัภาพรงัส ี

  มาสเตอร ์อรรถกร มชัณนัตกิสมยั วชิาการ EP 

119   ศกึษาผลการใชเ้ครื่องฉายดาว   มาสเตอร ์ณชั ศรินินัท ์ วทิยาศาสตร ์

120 

  การใชว้ธิกีารสอนดว้ยการบรรยายควบคู่
กบัการทดลอง ในรายวชิาวทิยาศาสตร ์ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนมง
ฟอรต์วทิยาลยั อ าเภอเมอืง จงัหวดั
เชยีงใหม ่

  มสิ สชุญัญา รตันสนุทรมณ ี วทิยาศาสตร ์

121 

  ศกึษาผลการจดัการเรยีนรูว้ชิาชวีวทิยา 
โดยใชก้ารเรยีนการสอนแบบสบืเสาะหา
ความรู ้Inquiry Cycle (5Es) ” เรื่อง การ
ย่อยและดดูซมึ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/1 ปี
การศกึษา 2562 

  มสิ นงลกัษณ์ แอมบอส วทิยาศาสตร ์

122 
  การพฒันาน ้ายาบว้นปากชนิดผงฟู่ผสม
สารสกดัใบฝรัง่เพื่อยบัยัง้เชืS้treptococcus 
mutans และ Candida albicans 

  มาสเตอร ์ปิยะ ไชยอา้ย วทิยาศาสตร ์

123 

  การพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบใช้
ผงักราฟิก หน่วยการเรยีนรู ้เรื่อง Cell and 
Organelles ในรายวชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

  มาสเตอร ์สมยทุธ โยธาใหญ่ วทิยาศาสตร ์

124 
  การศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3/4 ต่อการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตรเ์พิม่เตมิ 

  มสิ มนตร์กัษ์ โชคพพิฒัน์พร วทิยาศาสตร ์

125 
  การเสรมิสรา้งบรรยากาศการเรยีนรู้
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 หอ้ง 2 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์พชิติชยั สภุาจนิ วทิยาศาสตร ์
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126 

  การสรา้งแบบฝึกเพื่อพฒันาทกัษะการแก้
โจทยปั์ญหา เรื่อง สมดุลเคม ีในรายวชิา
เคม ีส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา 

  มสิ นิตยา บุญตนั วทิยาศาสตร ์

127 

  การพฒันารปูแบบสือ่การเรยีนการสอน
โดยใชโ้ปรแกรม Flipgrid และ โปรแกรม 
H5P เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุในการ
เรยีนวชิาฟิสกิส ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5/1 โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั ปีการศกึษา 2562 

  มาสเตอร ์ฉตัรชยั งานมลูเขยีว วทิยาศาสตร ์

128 

  การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วทิยาศาสตรเ์รื่องแรงและการเคลื่อนทีข่อง
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที5่ โรงเรยีนมง
ฟอรต์วทิยาลยั โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 

  มสิ ฤดมีาศ พลยา วทิยาศาสตร ์

129 

  การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง 
การสงัเคราะหโ์ปรตนี โดยใชแ้บบจ าลอง
การสงัเคราะหโ์ปรตนี ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั 

  มสิ เพญ็สภุางค ์แปงค า วทิยาศาสตร ์

130 

  ผลของการจดักจิกรรมเพื่อการพฒันา
ทกัษะการใชอุ้ปกรณ์วทิยาศาสตรเ์บือ้งตน้ 
โดยใชก้ระบวนการปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์
ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/3 

  มสิ เจนจริา ดวงแกว้ วทิยาศาสตร ์

131 
การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ี
เรื่อง พนัธะเคม ีโดยใชชุ้ดกจิกรรมกาเรยีนรู ้
ของนกัเรยีนระดบั ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

  มสิ รตัตยิาภรณ์ นามประเสรฐิ วทิยาศาสตร ์

132 

  การพฒันาความสามารถการแกโ้จทย์
ปัญหาพนัธุศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6/4 โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั โดยการใชชุ้ดกจิกรรมแบบฝึก
ทกัษะ 

  มสิ ทศันียพร สขุโชต ิ วทิยาศาสตร ์

133 

การสรา้งการทดลองเสมอืนการเขยีน
ทางเดนิของแสงจากเลนสโ์ดยใชโ้ปรแกรม
crocodile physics ส าหรบันกัเรยีน ม.5/8 
แผนการเรยีน enhancing science 

  มาสเตอร ์จรญั แสงอาทติย ์ วทิยาศาสตร ์

134 
การศกึษาวธิสีอนดว้ยสิง่ของหรอืวตัถุเพื่อ
พฒันาผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนวชิา
วทิยาศาสตร ์

  มสิ วชิุดา งามแว่น วทิยาศาสตร ์
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135 

  การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2/4 โดยใชชุ้ดแบบฝึก
ทกัษะ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที ่

  มสิ ณภทัร บณัฑติคุณานนต ์ วทิยาศาสตร ์

136 

   การพฒันาทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง
ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
(EP) ปีการศกึษา 2562 โดยใชร้ปูแบบ
กจิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบ IRL-PSE 

  มสิ กดิาการ ศริ ิ วทิยาศาสตร ์

137 

  ศกึษาทกัษะปฏบิตักิารและผลการใช้
แบบฝึกหดัเสรมิทกัษะการเรยีนรูก้ารใช้
กลอ้งจุลทรรศน์ของนกัเรยีนสายศลิป์ ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่

  มสิ ธนัยณ์ภทัร วรภฎั วทิยาศาสตร ์

138 

  การพฒันาผลสมัฤทธิใ์นวชิาชวีวทิยาของ
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 เรื่อง 
โครงสรา้งและหน้าทีข่องเซลล ์โดยการใชผ้งั
ความคดิ (Mind map) 

  มาสเตอร ์ทศพล โฆษติพล วทิยาศาสตร ์

139 

  การใชก้จิกรรมเสรมิทกัษะเพื่อพฒันา
ทกัษะทางวทิยาศาสตร ์ดา้นการ
ตคีวามหมายขอ้มลูและการลงขอ้สรุป 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรง
เรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั จงัหวดัเชยีงใหม่ 

  มาสเตอร ์ชลธวชั มหายศนนัท ์ วทิยาศาสตร ์

140 

  การศกึษาเจตคตทิีม่ต่ีอวนิยัในตนเองดา้น
วนิยัในหอ้งเรยีน ความขยนัอดทนทางการ
เรยีนและแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/9 

  มสิ วราภรณ์ สบืสยุะ วทิยาศาสตร ์

141 

  การศกึษาพฤตกิรรมเรื่องการไม่สง่งาน/
การบา้นในวชิาวทิยาศาสตร ์IE ของ
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ปี
การศกึษา 2562 โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ สริริตัน์ อทิธนิภาพรรณ วทิยาศาสตร ์

142 

  การใชเ้กมในการพฒันาผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน วชิาชวีวทิยา เรื่อง 
กระบวนการสบืพนัธุแ์ละกระบวนการ
เจรญิเตบิโต 

  มสิ พจิติวรรณ นนัต๊ะภาพ วทิยาศาสตร ์

143 

  การพฒันาชุดการทดลองเคมโีดยใช้
เทคนิคไมโครสเกล เรื่องสมบตัขิองธาตุตาม
ตารางธาตุส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่4/2 โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ จนัทรจ์ริา ชยัอนิทรอีาจ วทิยาศาสตร ์
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144 
  การจดัการเรยีนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานใน
วชิานาฏศลิป์ของนกัเรยีนตะดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 

  มสิ พรจติต ์รงัสรรค ์ ศลิปะ 

145 
  ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ 
เรื่อง ความปลอดภยัในชวีติ ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่4 

  มสิ อจัฉรยี ์บุญเรอืง สขุพลศกึษา 

146 

  การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 4MAT 
เรื่องการป้องกนัความขดัแยง้ เพื่อ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์ทางการเรยีน ของ
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/6 โรง
เรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ กฤตยา ทพิยเ์กษร สขุพลศกึษา 

147 

  การพฒันาแบบฝึกทกัษะการกระโดดสงู 
รายวชิาพลศกึษา(กรฑีา)ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั 

  มสิ เครอืวลัย ์รตันมงคล สขุพลศกึษา 

148 

  ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อเจตคตกิารเรยีนวชิาว่าย
น ้าของนกัเรยีน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยัปีการศกึษา 
2562 

  มาสเตอร ์สรุยินั ดรุณนารถ สขุพลศกึษา 

149 

  การศกึษาปัญหาและระดบัความพงึพอใจ
ของนกัเรยีน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีม่ี
ต่อรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 
รายวชิาพลศกึษา โดยใหน้กัเรยีนเลอืกเรยีน
ตามประเภทของกฬีาทีส่นใจ 

  มสิ กฤศมณ สาส ี สขุพลศกึษา 

150 

  ชื่อเรื่อง การพฒันาทกัษะการฝึก
วอลเลยบ์อลทีม่ผีลต่อทกัษะการเสริฟ์ลกู
วอลเลยบ์อลดว้ยลกูมอืบน(การเซต) 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ในคาบเรยีน 

  มาสเตอร ์ณฐัพงษ์ เมตตา สขุพลศกึษา 

151 

  การสรรหากจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัเดก็ทีม่ี
น ้าหนกัเกนิเกณฑม์าตรฐาน ของนกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 
2562 

  มสิ ทพิานนัท ์แสงศรจีนัทร ์ สขุพลศกึษา 

152 

  การพฒันาการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน (Problem Base Learning : PBL)ใน
รายวชิาพลศกึษา (แชรบ์อล) ของนกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีน มง
ฟอรต์วทิยาลยั 
 

  มาสเตอร ์ฐติวิชัร อคัรบรริกัษ์ สขุพลศกึษา 
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153 

  การนัง่สมาธกิ่อนเรยีนต่อพฤตกิรรมอนัพงึ
ประสงคท์างการเรยีน วชิาสขุศกึษา ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์ชนะชยั ภมรชยัสกุล สขุพลศกึษา 

154 

  การพฒันาผลสมัฤทธิผ์ูเ้รยีน โดยใชก้าร
สรุปผงัมโนทศัน์ (Mind Map) หน่วยการ
เรยีนรูท้ี ่2 เรื่อง การเจรญิเตบิโตและ
พฒันาการของวยัรุ่น รายวชิาสขุศกึษา ของ
นกัเรยีนชัน่มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนมง
ฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ พรพมิล กอ้นแกว้ สขุพลศกึษา 

155 
  การใชท้กัษะความคล่องตวั เพือ่พฒันา
ทกัษะการเล่นฟุตซอล ของนกัฟุตซอลโรง
เรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์ภูม ิแพทยค์ด ี สขุพลศกึษา 

156 

  ระดบัทกัษะบาสเกตบอลของนกัเรยีนs
หญงิ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ใน
โรงเรยีนมงฟอรต์ วทิยาลยั เชยีงใหม่ ปี
การศกึษา 2562 

  มาสเตอร ์ชาญยุทธ รตันมงคล สขุพลศกึษา 

157 

  การศกึษาปัญหาและระดบัความพงึพอใจ
ของนกัเรยีน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีม่ี
ต่อรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 
รายวชิาพลศกึษา โดยใหน้กัเรยีนเลอืกเรยีน
ตามประเภทของกฬีาทีส่นใจ 

  มาสเตอร ์วนิยั ถิน่จอม สขุพลศกึษา 

158 

  การใชชุ้ดแบบฝึกทกัษะทางศลิปะ เรื่อง 
ทศันธาตุ และองคป์ระกอบศลิป์ ในรายวชิา
ศลิปะ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

  มาสเตอร ์กมล กาบสวุรรณ ศลิปะ 

159 

  การจดักจิกรรมการเรยีนรูว้าดภาพระบาย
ส ีโดยใชบ้ทเรยีนสือ่ประสมกลุ่มสาระการ
เรยีนรูศ้ลิปะ วชิาทศันศลิป์ ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่6/7 โรงเรยีนมงฟอรต์ วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์ธรี ์เอีย่มธนาวฒัน์ ศลิปะ 

160 

  การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบ
ฝึกทกัษะการบรรเลงเครื่องดนตรวีชิาดนตรี
ไทย (ขลุ่ยเพยีงออ) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่1/7 

  มสิ วไิลวรรณ ศรอีุตทา ศลิปะ 

161 
  การพฒันาทกัษะร าวงมาตรฐาน เพลงชาว
ไทย โดยใชท้ฤษฎแีผนภูมติารางดนตร-ี
นาฏศลิป์ผ่านโปรแกรม Power point 

  มสิ ศริพิร สรุนิทรศ์ริริฐั ศลิปะ 
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ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/1-1/5 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั จงัหวดัเชยีงใหม ่

162 

  ความพงึพอใจในการเรยีนวชิาดนตรสีากล
และการเลอืกเรยีนปฏบิตัเิครื่องดนตรสีากล
ตามความสนใจ เพื่อพฒันาทกัษะทางดา้น
ดนตรใีนวชิาดนตรสีากล ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์ศุภกจิ สบุนิมติร ์ ศลิปะ 

163 
  เรื่องการอ่านโน้ตสากล โดยใชส้ญัญาณมอื 
(Hand signal) 

  มสิ ภาณุมาศ ทองยอ้ย ศลิปะ 

164 

  ผลการใชแ้บบฝึกทกัษะเพื่อพฒันาทกัษะ
การเล่นดนตรรีวมวงในระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5/10 โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์ณฐัวฒัน์ ชนะศกึ ศลิปะ 

165 

  การจดัการเรยีนการสอนดว้ยการแสดง
การคดิเป็นแผนผงัความคดิ (Mind 
Mapping) เพื่อพฒันาการอ่านและปฏบิตัิ
เครื่อง 

  มาสเตอร ์พสษิฐ ์โภคนิวฒันดษิฐ ์ ศลิปะ 

166 

  การจดัการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะ
การปฏบิตัดินตร ีโดยใช ้Application ดนตร ี
ของนกัเรยีนมธัยมศกึษา 4/9 โรงเรยีนมง
ฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์อสันี นกน้อย ศลิปะ 

167 

  ศกึษาจนิตนาการการแต่งเพลงในวชิา
ดนตรไีทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
2/B เพื่อพฒันาจนิตนาการเชงิบวก โดยใช้
แนวคดิ AI(Appreciate Inquiry) 

  มสิ ยุพนนัต ์พรหมมา ศลิปะ 

168 

  การพฒันาพฤตกิรรมความรบัผดิชอบใน
การท างานวชิาสงัคมโดยวธิกีารเสรมิแรง
ทางบวก (Positive Reinforcement) ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนมง
ฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ ธารนิทร ์สขุเกษม สงัคม 

169 
   การจดัท าโครงงานสง่ผลต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 

  มาสเตอร ์อ านวย นนทศ์ร ี สงัคม 

170 

  ชื่อเรื่องการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
รายวชิากฎหมายน่ารูข้องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6(สายศลิป์)ดว้ยการจดัการ
เรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยใชก้รณีศกึษา
แบ่งกลุ่ม 

  มสิ นรรนมนต ์พรรณนินธนนท ์ สงัคม 
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171 
  การพฒันาสือ่ Power point เพื่อพฒันา
ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนวชิาประวตัศิาสตร ์

  มาสเตอร ์ฐานกร เทรเวส สงัคม 

172   สือ่วดีทิศัน์ เรื่องนโยบายการเงนิการคลงั   มาสเตอร ์นะโรดม อนิต๊ะปัน สงัคม 

173 

  วธิกีารเรยีนรูแ้บบมกีจิกรรมทีใ่ชว้ชิา
ความรูเ้ขา้มาร่วมดว้ย (Activity Base 
Learning) หน่วยการเรยีนรู ้เรื่องวฒันธรรม
ไทยกบัวฒันธรรมในภูมภิาคเอเชยี 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 สาระหน้าที่
พลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชวีติใน
สงัคม วชิาสงัคมศกึษา ศาสนา แ 

  มสิ อาสยา พรหมศร สงัคม 

174 

  การใชท้ฤษฎกีารเสรมิแรงทางบวก เพื่อ
แกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมความรบัผดิชอบของ
นกัเรยีน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/9 ใน
วชิาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม (ส
21103) ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 

  มาสเตอร ์พสักร วงษ์โท สงัคม 

175 

  การจดัการเรยีนรูว้ชิาสงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรมเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการ
เรยีนรูแ้ละ นวตักรรมของผูเ้รยีนในศตวรรษ
ที ่21 กรณีศกึษา โครงงานจติสาธารณะ 
โดยนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรง
เรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ แสงสริอิรณ์ พุธรตัน์ฉายแสง สงัคม 

176   มาสเตอรป์ระยรู  ทาปัน สงัคม 

177 

  การศกึษาแนวทางการน าหลกัการจดัการ
คุณภาพทัง้ระบบ (Total Quality 
Management : TQM) มาใชใ้นโรงเรยีนมง
ฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ ดารษิา แสงสนิธุ ์ ส านกัผูอ้ านวยการ 

178 

  การศกึษาแนวปฏบิตัใินการปฏบิตัตินเพื่อ
ลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิตัหิน้าที่
ของครแูละบุคลากรทางการศกึษา โรง
เรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ ธรีศิรา ค าสทิธิ ์ ส านกัผูอ้ านวยการ 

179 
  การศกึษาความพงึพอใจในการใชA้CTIVE 
BOARDของครแูละบคุลากร โรงเรยีนมง
ฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์สรุชยั แสนทอน ส านกัผูอ้ านวยการ 

180 

  การสรา้งคู่มอืการใชง้านระบบ SWIS 
เบือ้งตน้ในการใชบ้รหิารจดัการขอ้มลู
หน่วยงานของครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษา โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 
  

  มาสเตอร ์ธราดร จนัทรแ์สง ส านกัผูอ้ านวยการ 
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181 
 การใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ส าหรบัการ
เรยีนการสอน ของครผููส้อนโรงเรยีนมง
ฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์ฤทธยิา ศรสีวนจกิ ส านกัผูอ้ านวยการ 

182 
การสรา้งทกัษะ เรยีนรู ้เทคโนโลย ีเพื่อ
ป้องกนัภยัคุกคามจากอนิเตอรเ์น็ต ของ
บุคลากรโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์สงกรานต ์ไชยววิฒัมงคล ส านกัผูอ้ านวยการ 

183 
 การศกึษาช่องทางการเผยแพรเ่อกลกัษณ์-
อตัลกัษณ์โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มสิ อรุณี มงคล ส านกัผูอ้ านวยการ 

184 

  การพฒันาระบบการบรหิารจดัการ ของ
หน่วยงานนโยบายและแผน โดยใชห้ลกัธรร
มาภบิาล ส าหรบัโรงเรยีนในเครอืมลูนิธิ
คณะเซนตค์าเบรยีลแหง่ประเทศไทย 

  มสิ พรรณวไิล สรุยิะโจง ส านกัผูอ้ านวยการ 

185 

  ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาบุคลากร
ดา้นการบรกิาร กรณีศกึษา บุคลากร
ทางการศกึษา 5 ฝ่าย โรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั 

  มสิ จดิาภา ชยัสงคราม ส านกัผูอ้ านวยการ 

186 
  การสง่เสรมิขวญัและก าลงัใจในการท างาน
ของคร ูและบุคลากรทางการศกึษาของ
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

 

  มาสเตอร ์ญาณิน ศริไิพศาล
ประเสรฐิ 
 

 

ส านกัผูอ้ านวยการ 
 

187 

  ศกึษาความพงึพอใจการใชบ้รกิารกลอ้ง
วงจรปิด CCTV ของครบูุคลากรทาง
การศกึษาและนกัเรยีนโรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์ธรีะพงษ์ มณีวรรณ ส านกัผูอ้ านวยการ 

188 
  การพฒันาคูม่อืการรบัสมคัรนกัเรยีน
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั ปีการศกึษา 
2563 

  มสิ มยุร ีทรายแกว้ ส านกัผูอ้ านวยการ 

189 

  การศกึษาความพงึพอใจของผูร้บัชม การ
ถ่ายทอดสด (Live Stream) ในระบบ Hi-
Definition (HD) ผ่านช่องทาง Youtube 
Channel ของโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์อภชิาต ิใจอนิผล ส านกัผูอ้ านวยการ 

190 
  การศกึษาความพงึพอใจของผูร้บัการ
บรกิารงานซ่อมแซมบ ารุงรกัษาอุปกรณ์โสต
ฯ โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

  มาสเตอร ์สพุจน์ เทยีมยศ ส านกัผูอ้ านวยการ 

191 

  การพฒันาคูม่อีการบรรจแุละสทิธิ
ประโยชน์หลงัการบรรจุครแูละบคุลากร
ทางการศกึษาโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 
  

  มาสเตอร ์ศกัดิบ์ดนิทร ์กนัมะโน ส านกัผูอ้ านวยการ 

192   การพฒันาระบบการใหบ้รกิารเวบ็แอป   มาสเตอร ์รงัสรรค ์พรพฒันา ส านกัผูอ้ านวยการ 
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พลเิคชนัเซริฟ์เวอรเ์พื่อเพิม่ขดี
ความสามารถในการรองรบัผูใ้ชง้านดว้ย
เทคนิค Load Balance 

193 

  ความพงึพอใจของนกัเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ประจ าปีการศกึษา 2562 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั ทีม่ต่ีอการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา
แบบมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนสูค่วามเป็นเลศิทาง
กฬีา 

  มาสเตอร ์ผไท ชยัน า สขุพลศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำรสนเทศด้ำนที่ 4  
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สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
 

4.1 กำรจัดสรรงบประมำณและผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
 4.1.1  ข้อมูลงบประมำณ 
 

รายการ งบประมาณ รับจริง รายการ งบประมาณ จ่ายจริง

1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ค่าใช้จ่ายด าเนินการ

1.1 หลักสูตรปกติ 12,912,570.00 13,914,623.50 1.1 เงินเดือนครูไทย ครูIE และครูบ ำนำญ 85,984,175.00 60,637,189.48 

1.2 หลักสูตรโปรแกรมภำษำอังกฤษ 18,400,000.00 17,028,285.25 1.2 เงินเดือนพนักงำน 14,243,075.00 8,241,599.00 

1.3 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 39,352,390.00 32,173,341.94 1.3  เงินเดือน EP 8,446,690.00 5,738,034.00 

1.4 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 2,583,850.00 2,592,265.00 1.4 ค่ำสำธำรณูปโภค 10,490,309.20 6,917,061.51 

2 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 2 ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ

2.1 หลักสูตรปกติ 60,445,200.00 56,442,835.17 2.1 หลักสูตรปกติ 2,328,040.00 1,264,717.21

2.2 หลักสูตรโปรแกรมภำษำอังกฤษ 3,659,300.00 3,650,550.00 2.2 หลักสูตรโปรแกรมภำษำอังกฤษ 108,240.00 80,670.00

3  รายรับอ่ืนๆ  3 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

3.1 รำยรับจ ำหน่ำยส่ิงของ และแบบเรียน 18,955,015.00 15,707,286.30 3.1 รำยจ่ำยจ ำหน่ำยส่ิงของ และแบบเรียน 14,284,883.00 4,984,847.45 

3.2 รำยรับจำกงำนโภชนำกำร 13,045,342.50 11,150,043.63 3.2 รำยจ่ำยจำกงำนโภชนำกำร 8,091,542.50 5,545,472.50 

3.3 รำยรับพัฒนำคุณภำพนักเรียน 15,064,110.00 15,288,301.00 3.3 รำยจ่ำยพัฒนำคุณภำพนักเรียน 5,233,807.50 4,311,471.00 

3.4 รำยรับพิเศษ 18,763,700.00 12,342,010.03 3.4 รำยจ่ำยพิเศษ 19,751,960.00 7,796,627.20 

4 รายรับสวัสดิการ 0.00 0.00 4 รายจ่ายวัสดิการ 6,434,842.50 4,787,859.50 

5 รายรับจากฝ่ายต่าง ๆ 5 งบพัฒนาฝ่ายต่าง ๆ

5.1 ฝ่ำยธุรกำร - กำรเงิน 825,000.00 1,245,091.82 5.1 ฝ่ำยธุรกำร - กำรเงิน 819,770.00 484,212.86 

5.2 ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 644,750.00 572,222.00 5.2 ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 7,918,380.47 6,054,869.31 

5.4 ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 154,650.00 171,900.00 5.3 ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 6,514,055.00 4,939,138.66 

5.5 ฝ่ำยวิชำกำร 15,453,790.00 8,639,535.00 5.4 ฝ่ำยวิชำกำร 25,425,308.58 14,219,655.97 

5.6 ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 11,509,740.00 12,128,475.50 5.5 ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 10,463,387.50 5,149,153.80 

6 เงินยืมมูลนิธิฯ 0.00 0.00 6 เงินบริจาคให้มูลนิธิฯ 4,000,000.00 4,000,000.00

7 เงินบริจาคเพ่ือการศึกษา 18,835,000.00 20,476,968.75 7 เงินจัดสรรเข้ากองทุน 20,065,941.25 0.00

250,604,407.50 223,523,734.89 250,604,407.50 145,152,579.45 รวมประมาณรายรับท้ังส้ิน

ล า
ดับ

ล า
ดับงบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย

รวมประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน
 

                                                                             
                                                                ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม  2563 
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ด าเนินการแล้ว ไม่ได้ด าเนินการ

งาน โครงการ กิจกรรม รวม งาน โครงการ กิจกรรม รวม งาน โครงการ กิจกรรม รวม บรรลุ ร้อยละ ไม่บรรลุ ร้อยละ ก าลังสรุปผล ร้อยละ ไม่ได้ด าเนินการ ร้อยละ

5 0 12 17 5 -      11 16 -    -    1 1 16 94.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88%

29.41% 0.00% 70.59% 100% 100% 0% 91.67% 94.12% 0% 0% 8.33% 5.88%

5 1 28 34 5 1 28 34 -    -    -     0 34 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

14.71% 2.94% 82.35% 100% 100% 0% 100.00% 100.00% 0% 0% 0.00% 0.00%

7 2 49 58 7 2 45 54 -    -    4 4 52 89.66% 2 3.45% 0 0.00% 4 6.90%

12.07% 3.45% 84.48% 100% 100% 100% 91.84% 93.10% 0% 0% 8.16% 6.90%

9 9 71 89 9 8 65 82 -    1 6 7 76 85.39% 0 0.00% 6 6.74% 7 7.87%

10.11% 10.11% 79.78% 100% 100% 89% 91.55% 92.13% 0% 11% 8.45% 7.87%

6 2 48 56 6 1 43 50 -    1 5 6 50 89.29% 0 0.00% -    0.00% 6 10.71%

10.71% 3.57% 85.71% 100% 60% 0% 89.58% 89.29% 0% 0% 10.42% 10.71%

32 14 208 254 32 12 192 236      -   2 16 18 228 89.76% 2 0.79% 6 2.36% 18 7.09%

100% 100% 100% 100% 100.00% 85.71% 92.31% 92.91% 0.00% 14.29% 7.69% 7.09%

ฝ่ายกิจการนักเรียน

การด าเนินงาน จ านวนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ฝ่าย

ฝ่ายธุรการ - การเงิน

ฝ่ายบริหารท่ัวไป

ส านักผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิชาการ

รวมงาน/โครงการ/

กิจกรรมท้ังส้ิน

4.1.2. จ ำนวนแผนงำนโครงกำร/โครงกำร/กิจกรรม (แยกตำมฝ่ำย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
        
           จำกตำรำงพบว่ำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2562  ตามโครงสร้าง      การบริหารงานโรงเรียน 5 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย 32 งาน 14 โครงการ 208 กิจกรรม  
ซึ่งจากผลการด าเนินการดังกล่าว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีการศึกษา  2562 จ านวน 32 งาน 12 โครงการ 184  กิจรรม คิดเป็นร้อยละ 89.76  ไม่บรรลุ จ านวน 2 กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 0.79 ก าลังสรุปผล จ านวน 6 กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 2.36 และไม่ได้ด าเนินการ   ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 โครงการ 16 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.09 
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สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563) 
 
 
 
 
 
 

 

       
 
 
 
 
 
   
       จำกตำรำงพบว่ำ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ ในปีการศึกษา  2562  โดยมียุทธศาสตร์ทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ 17 กล
ยุทธ์ 73 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ซึ่งจาก  ผลการด าเนินการดังกล่าว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน 51 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 69.86  
ไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จจ านวน  10 ตัวชี้วัด      คิดเป็นร้อยละ 13.70 และอยู่ระหว่างด าเนินการสรุปผลจ านวน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.44   
 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 
  จ ำนวน กล

ยุทธ์ 
จ ำนวนตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

บรรลุ ร้อยละ ไม่บรรลุ ร้อยละ ก ำลังสรุปผล ร้อยละ 

1 6 11 10 13.70 0 0.00 1 1.37 

2 4 41 24 32.88 6 8.22 11 15.07 

3 4 8 5 6.85 3 4.11 0 0.00 

4 2 10 9 12.33 1 1.37 0 0.00 

5 1 3 3 4.11 0 0.00 0 0.00 

รวม 17 73 51 69.86 10 13.70 12 16.44 
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4.2 สภำพบรรยำกำศกำรเรียนรู้ และสภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 4.2.1 สภำพแหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
 4.2.1.1 แหล่งเรียนรู้ภำยในประเทศ 

ล าดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ้ ช่ือกิจกรรม ระดับชั้น ใช้เรียนรู ้

1. ชุมชนเวียงกุมกาม จ.เชียงใหม ่ กิจกรรมผสานชีวิต 
“ละอ่อนน้อยสืบสาน

ประเพณีล้านนา” 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 

1. เรียนรู้ด้ วยตนเอง ด้ วยการสัมผัส ชุมชน 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่มและเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3. เรี ย น รู้ เกี่ ย ว กั บ ค ว าม เ ช่ื อ  ภู มิ ปั ญ ญ า 
วัฒนธรรมและน ามาปรับใช้ในชีวิตของตนเอง 
4. รู้จักเลือกใช้สิ่ งของโดยมุ่ งเน้นประโยชน์
มากกว่าค่านิยมของสินค้า 
5. ฝึกความรับผิดชอบในการท างาน 
6. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะตามแบบอย่างชีวิตของ
ท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

7. ผู้เรียนได้เรียนรู้คุณธรรมต่าง ๆ ของท่านนักบุญ
หลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในกิจกรรม 
“พ่อหลุยส์บิดาที่รักยิ่ง” 

8. 7. เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนรอบๆ โรงเรียนผู้เรียนฝึกฝน
ความอดทนของตนเอง  

9. 8.  ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาล้านนา การท า
โคมร่วมประเพณียี่เป็งการปฏิบัติตัวด้วยความเคารพ
ต่อครูภูมิปัญญาล้านนา 

10. 9. ผู้ เรียนเรียนรู้และปฏิบัติตัวต่อสถานท่ีได้อย่าง
เหมาะสม 
10. ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องธรรมะสิ่งท่ีดี ๆ ต่าง ๆ เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันในกิจกรรม “ใน
หลวงกับธรรมะ” 

 

 

2. 
อาสนวิหารพระหฤทัย อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

กิจกรรมผสานชีวิต 
“ละอ่อนน้อย 

แอ่ววัด” 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการสัมผัส
ชุมชน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้เรียนได้เรียนรูก้ารท างานเป็นกลุ่มและเรียนรู้
ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3. ผู้ เรียนได้ เรียนรู้การปรับตัวและควบคุม
อารมณ์ของตนเองให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
4. ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีทัศนคติที่ดีต่อ
ความดี  
โดยประพฤติตนตรงตามความจริงต่อตนเองและ
ผู้อื่นทั้งกาย วาจา ใจ 
5. ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ

3. วัดผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

4. 

มัสยดิบ้านฮ่อ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 
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ล าดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ้ ช่ือกิจกรรม ระดับชั้น ใช้เรียนรู ้
ตามแบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์ 
มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

5. มหาวิทยาลยัแม่โจ้ ณ ศูนย์
วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา 
อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

กิจกรรมผสานชีวิต 
“วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพระราชา” 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี  3 

1. ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับการท านา การถอนกล้า 
การไถนา การด านา 

2. ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรพูืชและ
ควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวะวิธี 

3. ผู้เรียนได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น 
4. ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีเจตคติที่ดตี่อ
อาชีพสุจริต  
5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการด ารงชีวิตที่พอเพียงตาม
พระราชด ารัสของพระบาท สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

6. 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต7 เชียงใหม ่

กิจกรรมผสานชีวิต 
“ชีวิตที่เลือกได้” 

 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี  4 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทัศนะคติที่ดีดา้น
การมีจิตสาธารณะ 
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่มและเรียนรู้
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามจิตตารมณ์
นักบุญมงฟอร์ตเป็นแนวหลัก 
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้การพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่างเต็มความสามารถและเคารพศักดิ์ศรีของ
เพื่อนมนุษย ์
4. ผู้เรียนได้เรียนรู้คุณธรรมด้านจติสาธารณะของ
ท่านนักบุญหลุยส์ ด้วยกิจกรรม “ชีวิตเลือกได้ 
ด้วยรัก และก าลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)” 
5. ผู้เรียนไดฝ้ึกฝนตนเองในเรื่องการแบ่งปัน การ
ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตามแบบอย่างชีวิตของ
ท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรญีองเดอ มงฟอร์ต 

7. 
สถานพินิจเด็กและเยาวชน จ.
เชียงใหม ่

8. 
โบสถ์พระเมตตา อิเดนเตส ดอย
สะเกต็ 

9. มูลนิธิตะวันฉาย 

10. มูลนิธิดอกไม้ป่า 

11. โรงเรียนบ้านบวกค้าง    กิจกรรมผสานชีวิต 
“ด้วยรักและก าลังใจ” 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี  5 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีวินัย 
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้ เคารพในศักดิศ์รีซึ่งกันและกัน
บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย 
3. ผู้มีเรยีนมีจิตส านึกในความกตญัญูกตเวที เพื่อ
ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท เคารพเทิดทูน
พระมหากษตัริย ์
4. ผู้เรียนรู้ถึงการด ารงชีวิตที่พอเพียงตามพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
5. ผู้มีเรยีนมีจิตสาธารณะ รัก รับใช้ แบ่งปันตาม
แบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญหลยุส์ มารี กรีญอง 
เดอ มงฟอร์ต 
6. ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตกับเพื่อน 
ๆ ด้วยความรักความเข้าใจ เห็นใจ ยอมรับ ให้

 

โรงเรียนวดัสันกลางเหนือ 
โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 
โรงเรียนวดัทรายมูล 
โรงเรียนวดัห้วยแก้ว 
โรงเรียนวดับ้านน้อย 
โรงเรียนวดัล้านตอง 
โรงเรียนบ้านห้วยเกีย๋ง 
โรงเรียนสันก าแพงคันทานุสรณ ์
โรงเรียนวดัแช่ช้าง 
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 
โรงเรียนบ้านป่าง้ิว 
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ล าดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ้ ช่ือกิจกรรม ระดับชั้น ใช้เรียนรู ้
โอกาส และให้ก าลังใจ 

12. วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แมร่ิม จ.
เชียงใหม ่

กิจกรรมผสานชีวิต 
“อนุรักษ์สืบสานต านาน

พระศาสนา” 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี  6 

1. ผู้เรียนรู้เข้าใจ ความจริงของชีวิตจากแหล่ง
ต่างๆ รอบตัวและสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได้ 
อย่างมีวินัย  
2. ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิตนตามหลักธรรมได้อย่าง
มีสต ิ
3. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลอืสังคม ท างาน
เป็นทีม รักรับใช้ แบ่งปันตามแบบอย่างชีวิตของ
ท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรญีอง เดอ มงฟอร์ต 

13. คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการของนักเรียน 

ตามหนังสือเชิญ 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 

 

ตอบปัญหาด้านวิชาการ 

14. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการของนักเรียน 

ตามหนังสือเชิญ 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 

ตอบปัญหาด้านวิชาการ 

15. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เยี่ยมชมศึกษาต่อ  มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 

เยี่ยมชมคณะต่างๆ ที่นักเรียนสนใจ 

16. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (สอวน) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

จัดสอบโอลิมปิกวิชาการ
ให้แก่นักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษใน
ด้านต่อไปนี ้

 แหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนสอบแข่งขันทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

ชีววิทยา มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4-5 

เคม ี มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4-5 

ฟิสิกส ์ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4-5 

คณิตศาสตร ์ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 

คอมพิวเตอร ์ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 

17. ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า   เข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 

เรียนรู้ด้านกฎ ระเบียบของลูกเสือ การเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี  การช่วยเหลือตนเองในสถานการณ์
ต่าง ๆ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมี
ความสุข 

18. ค่ายลูกเสือ ชุ่มจิต เข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 

19. ค่ายลูกเสือ แทนคุณ เข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 
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ล าดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ้ ช่ือกิจกรรม ระดับชั้น ใช้เรียนรู ้
20. ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

มณฑลทหารบกท่ี 33 
นักศึกษาวิชาทหาร  

ปีท่ี 1-3 
มัธยมศึกษา 

ปีท่ี 4-6 
เรียนรู้ตามหลักสูตรของการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ซึ่ งเกี่ยวกับการฝึกความมีระเบียบวินัย และ
ระเบียบต่าง ๆ ในสังคมของประเทศไทย   

 
4.2.1.2 ควำมร่วมมือต่ำงประเทศ (MOU) 

            ระหว่างปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้มีการท าสัญญาข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรทางการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ จ านวนทั้งหมด 12 ฉบับ รายละเอียด ดังนี้ 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อสถำนที่เรียนรู ้ โครงกำร ใช้เรียนรู ้

1 Montfort Secondary School
ประเทศสิงคโปร์ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน
ภาษา และวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมร่วมกันกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเพื่อท า
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนโรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัยและนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์ โดยฝึก
ภาวะผู้น าผ่านกิจกรรม 

2 Aomori Chuo Gakuin 
University 

การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
ด้านวิชาการ และการศึกษาต่อ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ในประเทศญี่ปุ่น 

3 Yunan University การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) มี
ขอบข่ายการท างาน ดังนี ้
1. การจัดโครงการแลกเปลีย่น 
2. การพิจารณารับนักเรียนจีนเข้า
เรียนในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั 
3. จัดตั้งศูนย์ประสางาน
การศึกษาต่อนักเรียน 

เป็นแหล่งเรียนรูส้ าหรับนักเรยีนดา้นวัฒนธรรมจีน 
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับภาษาจีน 
 

4 Confucius Institute at 
Chiang Mai University 

การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) มี
ขอบข่ายการท างาน ดังนี ้
1. จัดท าโครงการสอนภาษาจีน 
และการทดสอบ YCT 
2. ฝึกอบรมครผููส้อนภาษาจีน 
3. จัดโครงการแลกเปลี่ยน
ระหว่างนักเรยีนในโรงเรียนท้ังใน 
และต่างประเทศ 
4. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษา และวัฒนธรรมจีน 

เป็นแหล่งเรียนรูส้ าหรับนักเรยีนดา้นวัฒนธรรมจีน การ
ทดสอบภาษาจีน กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาจีน 
 

5 Hunan Institute of Science 
and Technology สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

การแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และ
ความร่วมมือด้านวิชาการอื่นๆ 

เป็นสถาบันที่จัดส่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน มาปฏิบัติการ
สอน ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ านวน 1 คน ในปี
การศึกษา 2562 

6 SolBridge School of 
Business, Woosong 

การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) มี
ขอบข่ายการท างาน ดังนี ้

เป็นแหล่งการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และโครงการ
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อสถำนที่เรียนรู ้ โครงกำร ใช้เรียนรู ้

University 1. การให้ทุนนักเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา จ านวน 10 ทุน 
2. ความร่วมมือทางด้าน
การศึกษา 

7 Waseda University การท าข้อตกลงร่วมกัน ด้านการ
รับนักศึกษาต่อระดับปริญญาตร ี

เป็นแหล่งการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา   

8 วิทยาลัยนานาชาตินวตักรรม
ดิจิทัล หาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ความร่วมมือด้านการศึกษาต่อ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-
ธุรกิจ แผนการเรียน English Program และเก็บหน่วยกิต 
น าไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ 

9 British Council ความร่วมมือด้านการศึกษาต่อ การจัด IELTS Preparation courses ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

10 มหาวิทยาลยันานาชาติ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ความร่วมมือด้านการศึกษาต่อ การพิจารณารับนักเรียนเข้าโครงการ MUIC Excellence 
Entrance Track เพื่อพัฒนานักเรียนและส่งเสริมการเรียน
การสอนในระบบนานาชาติ 

11 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ความร่วมมือด้านการศึกษาต่อ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่
มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 

12 Waseda University School 
of Social Sciences 
(Tokyo,Japan) 

ความร่วมมือด้านการศึกษาต่อ การพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

 
4.2.1.3 แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนจ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้, หน่วยงำน 

ล ำดับ 
กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู ้ ใช้เรียนรู ้

1. ภาษาไทย 1) ห้องพัฒนาศักยภาพ
ภาษาไทย 

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ที่มี
ความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย (Gifted)   และใช้ส าหรับฝึกทักษะการแข่งขันค า
คมให้กับนักเรียนชมรมและนักเรียนที่สนใจกิจกรรมการแข่งขันค าคม 

2) สวนวรรณคดี ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
2. คณิตศาสตร ์ 1) ห้องพัฒนาศักยภาพ

ทางคณิตศาสตร์ 
ใช้ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  ปีที่ 4 – 5 ที่มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์ (Gifted) 

  2) ห้องกิจกรรรม A-
Math และ 
Sudoku   

ใช้ส าหรับการเรียนรู้และฝึกทักษะด้าน A-Math และ Sudoku  ให้แก่นักเรียน
ที่เรียนชมรม A-Math และ Sudoku  และนักเรียนที่สนใจทุกระดับชั้น   

3.  วิทยาศาสตร ์ 1) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
  

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 

2) ห้องปฏิบัติการเคมี ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติการทางเคมี ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
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ล ำดับ 
กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู ้ ใช้เรียนรู ้

3) ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ชีววิทยา 

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติการทางชีววิทยา ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 

4) ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
วิทยาศาสตร์ 

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

5) ห้ อ ง โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์ 

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และฝึกการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 5   

6) ห้องพัฒนาศักยภาพ
วิทยาศาสตร์ 

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 – 5 ที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (Gifted science) 

7) สวนระบบนิเวศ และ
สวนสมุนไพร 

ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 5 

8) ห้องดาราศาสตร์ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 5 
4. สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1) ห้องจริยธรรม 1) ใช้จัดการเรียนการสอน รายวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

2) ใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ของครูและบุคลากร 
นักเรียนทุกระดับชั้น เช่น การท าบุญตักบาตรทุกวันพระ 

2) เฮือนผญา 1) ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ล้านนา  

2) ใช้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่เลือกเรียน
กิจกรรมชมรมนวดแผนไทย 

3) เฮือนช่ืนทัศนา 1) ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ล้านนา 

4) วัดน้อยพระบิดา 1) ใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีมิสซาทุกวันศุกร์ต้นเดือน 
2) ใช้เป็นสถานท่ีเรียนค าสอนของนักเรียนคาทอลิก 
3) ใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา/พิธีกรรมคาทอลิก 

5. สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

1) ห้องพยาบาล ใช้เป็นสถานที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ครูและบุคลากรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

2) สนามบาสเกตบอล 1)  ใช้เป็นสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา (บาสเกตบอล) 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 และนักเรียนระดับช้ัน ม.
5 ในภาคเรียนท่ี 2 

2)  ใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกีฬาบาสเกตบอล ส าหรับนักกีฬาของโรงเรียน  
3)  ใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย/เล่นกีฬาบาสเกตบอล ส าหรับนักเรียน ครูและ

บุคลากรของโรงเรียน   
3) สนามวอลเล่ย์บอล 1) ใช้เป็นสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในภาคเรียนท่ี 2  
2) ใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย/เล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล ส าหรับนักเรียน ครูและ

บุคลากรของโรงเรียน   
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ล ำดับ 
กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู ้ ใช้เรียนรู ้

4) สนามฟุตซอล 1) ใช้เป็นสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับชั้น 
ม.6 ในภาคเรียนท่ี 1   

2) ใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล ส าหรับนักกีฬาของโรงเรียน  
3) ใช้ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เลือกเรียนกิจกรรมชมรมฟุต

ซอล  
4) ใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย/เล่นกีฬาฟุตซอล ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

ของโรงเรียน   
5) สนามเปตอง 1) ใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกาย/เล่นเปตอง  ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน   
2) ใช้เป็นสถานท่ีในการออกก าลังกายของครูและบุคลากรของโรงเรียน 

6) ห้องเทเบิลเทนนิส 1) ใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิส ส าหรับนักกีฬาของโรงเรียน 
2) ใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกาย/เล่นเทเบลิเทนนิส  ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

ของโรงเรียน   
7) สนามฟุตบอล/กรีฑา 1) ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา (กรีฑา) ของนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 2 
2) ใช้เป็นสถานท่ีท ากิจกรรมชมรมระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
3) ใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล ส าหรับนักกีฬาของโรงเรียน 
4) ใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกรีฑา ส าหรับนักกีฬาของโรงเรียน 
5) ใช้เป็นสถานท่ีฝึกซ้อมส าหรับนกักีฬาฟุตบอล แก่หน่วยงานภายนอกต่างๆ ท่ีเข้า

มาขอใช้บริการ 
6) ใช้เป็นสถานท่ีในการจัดการแขง่ขันกีฬาสีของโรงเรียน 
7) ใช้เป็นสถานท่ีในการจัดงานประจ าปีของโรงเรยีน 
8) ใช้เป็นสถานท่ีในการจัดงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ของสมาคมศิษยเ์ก่า 

มงฟอร์ตวิทยาลัย 
9) ใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกาย ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน   

8) ห้องกีฬาสแต็ค 1) ใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกฬีาสแต็ค ส าหรับนักกีฬาของโรงเรียน 
9) สระว่ายน้ า 1) ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 1   
2) ใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกีฬาว่ายน้ า ส าหรับนักกีฬาของโรงเรียน 
3) ใช้เป็นสถานท่ีในการทดสอบทักษะการว่ายน้ าของนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 
4) ใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกาย  ส าหรับนักเรียน นักกีฬา ครูและบคุลากรของ

โรงเรียน  และบุคคลภายนอก 
10) ฟิตเนส 1) ใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย  ส าหรับนักเรียน นักกีฬา ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน  และบุคคลภายนอก 
11) สนามตะกร้อ 1) ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้น
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มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2 
2) ใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย/เล่นตะกร้อ  ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน   
3) ใช้เป็นสถานท่ีแข่งขันแชร์บอล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 4  

  

12) ห้องยืมอุปกรณ์กีฬา 1)ใช้สถานท่ีเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์ส าหรับการฝึกซ้อมกีฬาต่างๆ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1-6 ตลอดปีการศึกษา 
2)ใช้เป็นสถานท่ียืมอุปกรณ์กีฬาส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที 1-6 ในช่วง
พักกลางวัน 

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนดนตรีของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และฝึกซ้อมวง
ดุริยางค์ของโรงเรียน 

2) ห้องซ้อมดนตรี 1 ใช้เป็นสถานท่ีเรียนรายวิชา Voice ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
3) ห้องซ้อมดนตรี 2 ใช้เป็นสถานท่ีเรียนรายวิชาทฤษฏีดนตรี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
4) ห้องเปียโน ใช้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนมัธยมศึกษา  

ปีท่ี 4 – 6 แผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
5) ห้องดนตรีไทย/ดนตรี

พื้นเมือง/ เครื่องสาย 
ใช้เป็นสถานที่เรียนดนตรีไทย และดนตรีพื้นเมือง และเครื่องสาย  ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

6) ห้องนาฏศิลป์ 1 ใช้เป็นสถานที่ เรียนและฝึกปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์  ของนักเรียนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

7) ห้องนาฏศิลป์ 2 ใช้เป็นสถานที่ เรียนและฝึกปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์  ของนักเรียนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

8) ห้องศิลปะ ใช้เป็นสถานท่ีเรียนและฝึกปฏิบัติการด้านศิลปะ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

9) ห้ อ ง เ ค รื่ อ ง ส า ย
ตะวันตก 

ใช้เป็นสถานท่ีเรียนปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก 

7.  การงานอาชีพ
และ

เทคโนโลย ี

1) ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ 1 

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2) ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ 2 

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2, 3 

3) ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ 3 

1) ใช้เป็นสถานท่ีเรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
2) ใช้เป็นสถานท่ีเรียนหุ่นยนต์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
3) ใช้เป็นสถานท่ีเรียนกิจกรรมชมรมหุ่นยนต์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
– 4 

4) ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ 4 

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

5) ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 1)  ใช้เป็นสถานที่เรียนหุ่นยนต์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2,3 และ 
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คอมพิวเตอร์ 5 นักเรียน ม. 2,3 Ep 
2) ใช้เป็นสถานท่ีเรียนกิจกรรมชมรมหุ่นยนต์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
– 4 

6) ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ 6 

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1, 4 

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 แผนการเรียน English Program 

8) ห้องโครงงานเกษตร ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกท าโครงงานเกษตร ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 4  

9) ห้องคหกรรม ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคหกรรม เช่น การท าอาหารคาว -
หวานต่าง ๆ  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 – 3 

10) สวนเกษตร ใช้เป็นสถานท่ีเรียนและฝึกปฏิบัตกิารทางด้านการเกษตร เช่น การปลูกผักไร้ดิน(ปลกู
พืชไฮโดรโปนิกส์) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2–3 

11) ระบบ E-Leaning ใช้ระบบ E-Leaning สร้าง Course Online ในวิชาคอมพิวเตอร์ ม .1 -ม.6 ให้
นักเรียนเข้าไปท าใบงาน สื่อ Upload file แบบทดสอบ 

8. ภาษาต่างประ
เทศ 

1) ศู นย์ ภ าษา ศิ ลป ะ
และวัฒนธรรมจีน/
ห้ อ ง เ รี ย น ข ง จื่ อ
โร งเรี ย น ม งฟ อร์ ต
วิทยาลัย 

ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 
6 แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน 

2) ห้องพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ 

ใช้เป็นสถานที่เรียนส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 5 ที่มีความสามารถ
พิเศษ (Gifted) ด้านภาษาอังกฤษ  

3) ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ใช้เป็นสถานที่เรียนส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 5 ที่มีความสามารถ
พิเศษ (Gifted) ด้านภาษาญี่ปุ่น 

4) ศูนย์การเรียนการ
สอนภาษาฝรั่ งเศส 
ตามกรอบมาตรฐาน
ยุโรป DELF A1/A2 

ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 
6 แผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศส และ ชมรมฝรั่งเศส 

5) เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ใช้เป็นสถานท่ีเรียนและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
6) หอศิลปวัฒนธรรม

เชียงใหม ่
ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และของใช้
โบราณแบบต่าง ๆ  

7) ร้านอาหารยุโรป ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหาร และวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
ของประเทศต่าง ๆ  

8) โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม 
Ringwood 

ใช้เป็นสถานที่ศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นม.1-6 รวมทั้งใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในโรงเรียน   
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9) โรงเรียน Sunyo  ใช้เป็นสถานที่ศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นม.1-6 รวมทั้งใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในโรงเรียน 

9. ร่วมกันของทุก
กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

1) ห้องสมุดกลาง ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน และส าหรับผู้ปกครองที่เข้ามาใช้บริการ 

2) ห้ อ ง ส มุ ด  English 
Program 

ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน และส าหรับผู้ปกครองที่เข้ามาใช้บริการ 

3) ห้ อ ง Computer 
Learning Center 
(CLC) 

1) ใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
– 6 ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  

2) ใช้ส าหรับจัดอบรม (In-services Training) 
4) ห้องประชุมแอมบรอสิ

โอ    
1) ใช้ส าหรับประชุมประจ าเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) ใช้ส าหรับการเขียน Dictation ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-5 
3) ใช้ส าหรับจัดการอบรมสัมมนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4) ใช้ส าหรับจัดติวโดยอาจารย์พิเศษ ให้แก่นักเรียนคาบ TC ระดับชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 5 และคาบเรยีนส่งเสริมวิชาการให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 
5) ใช้ส าหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร 
6) ใช้ส าหรับให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกในการประชุมสัมมนาต่าง ๆ  

5) ห้องประชุมอันโตนีโอ 6) ใช้ส าหรับประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7) ใช้ส าหรับจัดการอบรมสัมมนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8) ใช้ส าหรับจัดติวโดยอาจารย์พิเศษ ให้แก่นักเรียนคาบ TC ระดับชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 5 และคาบเรยีนส่งเสริมวิชาการให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 
9) ใช้ส าหรับการประชุมผู้ปกครองแผนการเรยีน English Program 

6) ห้องแนะแนว 1) ใช้เป็นสถานท่ีในการให้ค าปรึกษาด้านการเรียนของนักเรียนทุกระดบัช้ัน  
2) เป็นสถานท่ีให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง ในด้านการเรยีน การดูแลและอบรม

นักเรียน ที่เข้ามาขอค าแนะน าปรกึษา  
7) ห้องอภิบาล ใช้ส าหรับปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ

ค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต โดยให้นักเรียนทุก
ระดับชั้นที่สนใจ ได้เรียนรู้และน าไปปฏิบัติได้จริง ดังนี้ 
1) ส่งเสริมและให้ความรู้แก่นักเรียนให้เป็นผู้ที่มีพัฒนาวุฒิภาวะของตน  ด้วยการ

ตื่นตัวและร่วมเจริญชีวิตของตนพร้อมกับผู้อื่นในสภาพแห่งความเป็นจริงของ
สังคมที่ตนมีสถานภาพอยู่  อย่างมีสติสัมปชัญญะ 

2) เสริมสร้างและส่งเสริมให้นักเรียนมีเทคนิคในการด ารงชีวิตในสังคมโลกได้อย่าง
ภาคภูมิ บนพ้ืนฐานของความดีและยุติธรรม สามารถร่วมใช้ชีวิตกับผู้คนด้วยความ
ซื่อสัตย์  มีวิริยะ อุตสาหะ มองเห็นความดีในทุกเหตุการณ์  เพื่อจรรโลงโลกและ
มนุษยชาติให้พัฒนาต่อไป 

3) เสริมสร้างให้นักเรียนมีท่าทีที่ถูกต้องต่อประเด็นต่างๆ ในการเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 
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ล ำดับ 
กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู ้ ใช้เรียนรู ้

8) ห้องประชุมเซราฟิน 1) ใช้ส าหรับจัดติวโดยอาจารย์พิเศษ ให้แก่นักเรียนคาบ TC ระดับชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 5 และคาบเรยีนส่งเสริมวิชาการให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 

9) ห้องประชุมเซนต์แมรี ่ 2) ใช้ส าหรับจัดติวโดยอาจารย์พิเศษ ให้แก่นักเรียนคาบ TC ระดับชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 5 และคาบเรยีนส่งเสริมวิชาการให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 

10) ห้องประชาสัมพันธ์ 1) ใช้ส าหรับให้นักเรียนได้ประกาศเสียงตามสาย และท ากิจกรรมเข้าแถวเคารพ 
ธงชาติ 

11) ห้องวิทยบริการ 1) ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อมัลติมีเดีย Graphic และ New Media 
เช่น การผลิต Dictation   Leaning Packet และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

2) ใช้พัฒนาทักษะผู้เรียน ด้านสื่อ และเทคโนโลยีที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
3) ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านมัลตมิีเดยี (สถานีเรียนรู้ MCTV 

http://mctv.montfotr.ac.th) 
12) ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (Computer 
Learning Center) 

1) ใช้ส าหรับให้นักเรียน ครูและบุคลากร ในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
2) ใช้ส าหรับให้บริการด้านการซ่อมบ ารุงรักษาและดูแลด้านฮาร์ดแวร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mctv.montfotr.ac.th/
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4.2.2.1 สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมดุ และ บริการยืม – คืน หนังสือ ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ เดือน 
 เข้ำใช้บริกำร (คร้ัง)   ยืม - คืน หนังสือ (เล่ม)  กิจกรรม

ส่งเสริมกำร
อ่ำน (ครั้ง) 

 ห้องสมุด
กลำง  

 ห้องศูนย์
กำรเรียนรู้  

 ห้องสมุด 
EP  

 รวม  
 ห้องสมุด

กลำง  
 ห้องสมุด 

EP  
 รวม  

1  พฤษภาคม 2562     3,847        376       -        4,223        485       82       567  0 

2  มิถุนายน 2562     8,838        888       65      9,791        769       95       864  100 

3  กรกฏาคม 2562     9,425      1,853     114     11,392        617       60       677  125 

4  สิงหาคม 2562   13,411      1,548       82     15,041        932       42       974  330 

5  กันยายน 2562     9,423        422       -        9,845        436       -         436  110 

6  ตุลาคม 2562     9,259          -         -        9,259        610       -         610  0 

7  พฤศจิกายน 2562   23,200      1,235       60     24,495  
    

1,099  
     24    1,123  0 

8  ธันวาคม 2562   11,664          -         -       11,664        567       -         567  0 

9  มกราคม 2563   18,165          -         -       18,165        412       -         412  0 

10  กุมภาพันธ์ 2563         -            -         -             -            -         -          -    0 

11  มีนาคม 2563         -            -         -             -            -         -          -    0 

12  เมษายน 2562                -              -      

ยอดรวม  74,286   107,232  
    

6,322  
   321  

 
113,875  

    
5,927  

   303    6,230  
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4.2.2.2 สถิติการให้บริการงานแนะแนว  ปีการศึกษา 2562 

ที ่ เดือน 

ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ค ำปรึกษำ
นักเรียนตำมระดับชั้น (คน) กำรบรรยำย

เกี่ยวกับ
กำรศึกษำ 

(คร้ัง) 

นักเรียนฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ / กำรศึกษำดูงำน 

(คน) 
ม.

ต้น
 

ม.
ปล

ำย
 

EP
. 

ขอ
ทุน

กำ
รศ

ึกษ
ำ 

รวม 

1 
 พฤษภาคม 
2562 

0 0 7 0 7 1 5 

2  มิถุนายน 2562 70 335 5 0 410 3 15 

3 
 กรกฏาคม 
2562 

50 219 30 0 299 4 11 

4  สิงหาคม 2562 65 315 43 0 423 4 12 

5  กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 

6  ตุลาคม 2562 45 211 0 0 256 0 8 

7 
 พฤศจิกายน 
2562 

32 320 124 0 476 4 17 

8  ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 

9  มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 

10 
 กุมภาพันธ์ 
2563 

0 0 0 0 0 0 0 

11  มีนาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 

12  เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 

ยอดรวม 262 1,400 209  0 1,871 16 68 
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4.2.2.2 สถิติการให้บริการงานวิเทศสมัพนัธ์และการส่งเสริมการศึกษาต่อ 
4.2.2.2.1 งำนวิเทศสัมพันธ ์

เดือน ลงนำม MOU 
กิจกรรมตำม
สัญญำ MOU 

เย่ียมชม 
แนะแนว
กำรศึกษำ 

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

รวม 

พฤษภำคม  1 1 1  3 
มิถุนำยน   1 5  6 
กรกฎำคม  2 1 2 1 6 
สิงหำคม 2 1 1 2 1 7 
กันยำยน    1 1 2 
ตุลำคม    1  1 

พฤศจิกำยน 1 2  1 2 6 
ธันวำคม   1 2 1 4 
มกรำคม   3 1 1 5 

กุมภำพันธ ์  1  1  2 
มีนำคม 1     1 
เมษำยน       0 

รวม 4 7 8 17 7 43 
 

4.2.2.2.2.2กำรให้บริกำรกำรส่งเสริมกำรศึกษำต่อ 

เดือน 
กำรประชำสัมพันธข์่ำวสำรด้ำน
กำรศึกษำต่อผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

วิทยำกรเข้ำมำให้ควำมรู้ด้ำน
กำรศึกษำต่อ (คร้ัง) 

รวม 

พฤษภำคม 8 ครั้ง 1 ครั้ง 9 
มิถุนำยน 10 ครั้ง 4 ครั้ง 14 
กรกฎำคม 11 ครั้ง 4 ครั้ง 15 
สิงหำคม 9 ครั้ง 2 ครั้ง 11 
กันยำยน 8 ครั้ง - 8 
ตุลำคม 8 ครั้ง 1 ครั้ง 9 

พฤศจิกำยน 14 ครั้ง 2 ครั้ง 16 
ธันวำคม 9 ครั้ง 2 ครั้ง 11 
มกรำคม 9 ครั้ง 1 ครั้ง 10 

กุมภำพันธ ์ 5 ครั้ง 1 ครั้ง 6 
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4.2.2.2 สถิติกำรใช้ห้องสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรให้บริกำรสำรสนเทศอ่ืนๆ 
 
 1). งำนบริกำร อบรมและติดตำมระบบ SWIS และช่องทำงกำรสือ่สำรของโรงเรียน 
 

รำยกำร กำรให้บริกำร
ระบบ SWIS 

กำรโพสภำพ
ในระบบ SWIS 

กำรโพสข่ำว ใน
ระบบ SWIS 

กำรโพสวีดีโอ ใน
ระบบ SWIS & 

YOUTUBE 

กำรโพสข่ำวสำรใน  
Facbook 

กำรติดตำมสำรสนเทศ รวม 

พฤษภำคม 2562 16 71 30 3 28 1            149  
มิถนุำยน 2562 22 134 42 6 26 1            231  
กรกฎำคม 2562 12 109 46 4 31 1            203  
สิงหำคม 2562 8 149 36 3 12 1            197  
กันยำยน 2562 10 89 23 4 25 1            127  
ตุลำคม 2562 8 50 16 17 12 1             92  

พฤศจิกำยน 2562 6 68 13 9 17 1             97  
ธันวำคม 2562 5 51 10 2 28 1             69  
มกรำคม 2563 8 71 11 5 14 1             96  

กุมภำพันธ์ 2563 6 65 18 3 26 1             93  
มีนำคม 2563 4   6  5  3  28  1             47    
เมษำยน 2563  2  4  4  5  35  1              50   

รวม  107  867  254 64   282  12         1,451 
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 2). งำนกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ฯ 
 

รำยกำร ผลิตและออกแบบ
กรำฟิก 

ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ถ่ำยรูปและพริ้นรูป
นักเรียน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
(ชมรม mctv) 

รวม 

พฤษภาคม 2562 12 8 28    1,200  2         1,250  
มิถุนายน 2562 18 12 17      125  4            176  
กรกฎาคม 2562 35 20 12 500 4            571  
สิงหาคม 2562 24 10 13 266 4            317  
กันยายน 2562 12 18 9 250 2            291  
ตุลาคม 2562 13 6 10,715 325 1        11,060  
พฤศจิกายน 2562 10 15    2,910  115 3         3,053  
ธันวาคม 2562 15 5    1,300  35 3         1,358  
มกราคม 2563 25 8 650 43 5            731  
กุมภาพันธ์ 2563 12 5 13 65 2             97  
มีนาคม 2563  13  5  2  16  5              41 
เมษายน 2563  17  7  4  18  7             53    

รวม  206  119  15,673 2,958   42        18,998  
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 3). งำนติดต้ัง ตรวจเช็ค ซ่อมบ ำรุง อุปกรณ์โสตฯ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
 

 
 

รำยกำร 

ตรวจเช็ค
และ

ซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำ
อุปกรณ์โสต

ฯ 

งำนติดตั้ง
อุปกรณ์โสต

ฯ 

ซ่อมบ ำรุง/
ตรวจเช็ค
กระดำน
แอคทีฟ
บอร์ด 

ตรวจเช็ค
และ

ซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำ

คอมพิวเตอร์ 

งำนติดตั้ง
คอมพิวเตอร์/
เครื่องพิมพ์ 

กำรบริกำรห้อง
ประชุม 

ซ่อมบ ำรุง
ระบบ กล้อง
วงจรปิด / 
ตรวจสอบ 

กำรยืม-คืน
อุปกรณ์โสตฯ
และอุปกรณ์
เทคโนโลยี 

 
 
 

รวม 

พฤษภาคม 2562 17 6 3 38 24 57 8 3        156  
มิถุนายน 2562 37 5 9 46 29 86 15 2        229  
กรกฎาคม 2562 24 11 7 62 18 125 20 5        272  
สิงหาคม 2562 32 11 12 50 15 122 35 0        277  
กันยายน 2562 107 14 10 286 20 87 37 0        561  
ตุลาคม 2562 29 4 4 23 8 48 6 2        124  

พฤศจิกายน 2562 30 5 8 84 12 65 17 1        222  
ธันวาคม 2562 22 11 5 42 7 62 12 2        163  
มกราคม 2563 36 11 3 37 14 96 15 1        213  

กุมภาพันธ์ 2563 70 4 76 260 25 45 8 0        488  
มีนาคม 2563  215  1 50   220  3  4  2  0        495    
เมษายน 2563  20  0  3  23 6   3  6  3        64   

รวม                      3,264  
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4). งำนระบบเครือข่ำยและแม่ขำ่ย 
 

       รำยกำร กำรเข้ำชมเวปไซด์
โรงเรียน 

กำรเขียนโปรแกรม จัดท ำบัตรประจ ำตัว
นักเรียน 

รวม 

พฤษภาคม 2562  82,755  11 4       82,770  
มิถุนายน 2562  53,507  12 1,070       54,589  
กรกฎาคม 2562  74,028  13 0       74,041  
สิงหาคม 2562  48,889  14 1,000       49,903  
กันยายน 2562  71,278  10 38       71,326  
ตุลาคม 2562  64,385  12 25       64,422  

พฤศจิกายน 2562  47,897  10 5       47,912  
ธันวาคม 2562  41,917  10 8       41,935  
มกราคม 2563  59,166  8 2       59,176  

กุมภาพันธ์ 2563  63,306  7 0       63,313  
มีนาคม 2563  53,830 10   5      53,845    
เมษายน 2563  46,815  9  0      46,824 

รวม           718,387  
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4.3  กำรพัฒนำบุคลำกร 
 

4.3.1 ตำรำง สำรสนเทศงำนบริหำรบุคคล ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

สรุปกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 

N=209 คน 
จ ำนวนชั่วโมง จ ำนวนคน 

รวม 
เดือน  0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31 ขึ้นไป 
พฤษภาคม 62-มีนาคม 63 46 52 26 37 15 19 12 207 

 

 
 
 
 

รำยกำร จ ำนวนครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
อบรม สัมมนาภายในโรงเรียน 20 15.38 
อบรมสัมมนาภายนอกโรงเรียน 91 70.02 
อบรม สัมมนาตามนโยบายมูลนธิิฯ 11 8.46 
In-Service Training 3 2.30 
ศึกษาดูงาน 5 3.84 

รวม 130 100.00 
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4.4 ตำรำงแสดงกำรสัมพันธ์กับชุมชน ปีกำรศึกษำ 2562 

          

เดือน 

โรงเรียนสนับสนุนหน่วยงำนภำยนอก 
หน่วยงำนภำยนอกสนับสนนุกจิกรรมของโรงเรียน 

ร.ร.ให้ควำมร่วมมือ ร.ร.สนับสนนุกิจกรรม 

หน่วยงำนภำยนอก ของหน่วยงำนภำยนอก (จ ำนวนครั้ง) 

คร้ัง คน คร้ัง จ ำนวนเงิน ศิษย์เก่ำ ผู้ปกครอง ชุมชน อื่นๆ รวม 

 พ.ค.60 3 20 2             3,000  0 0 0 0 0 
 มิ.ย.60 40 6,802 3           82,532  1 1 0 0 2 

 ก.ค.60 32 2,593 4           11,000  1 0 0 0 1 
 ส.ค.60 21 4,698 6           29,250  1 3 9 6 19 
 ก.ย.60 8 670 2             6,360  5 4 8 0 17 

 ต.ค.60 10 331 1           10,000  1 2 3 0 6 
 พ.ย.60 12 6,874 4         208,500  1 1 0 0 2 

 ธ.ค.60 4 746 1             1,500  2 2 0 6 10 
 ม.ค.61 5 171 165         185,108  3 1 5 7 16 
 ก.พ.61 7 2,458 5           29,360  3 7 2 4 16 

 มี.ค.61 2 72 5             9,000  3 2 3 0 8 
 เม.ย.61 - - - - - - - - - 

ยอดรวม 144 25,435 198         575,610  21 23 30 23 97 

                                              
                                         งำนประชำสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน   ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
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สำรสนเทศด้ำนที่ 5 
สำรสนเทศเพ่ือกำรรำยงำน 
 

5.1 ผลกำรพัฒนำตำมรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2562 
      5.1.1  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในปีที่ผ่ำนมำ 

 

จุดเด่น 
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคณุธรรม จริยธรรม  
2. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนา เข้าร่วมการสอบวัดคณุภาพผู้เรียนทางด้านภาษาต่างประเทศตามที่เรยีนในแต่ละโปรแกรม เช่น ภาษาอังกฤษสอบ 
Cambridge Standard  ภาษาจนีสอบ YCT/HSK  ภาษาญี่ปุ่นสอบ JLPT  ภาษาฝรั่งเศส DELF  Standard เป็นต้น 

สรุปผู้เรียนมีควำมส ำเร็จและผลงำนดีเด่นเป็นประจักษ์ ปีกำรศึกษำ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
                                                                                                   ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 

รำยกำร ระดับท่ีได้รับ 
 นำนำชำติ ประเทศ ภำค จังหวัด 

1. กลุ่มสำระภำษำไทย 0 8 60 15 
2. กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ 0 1 10 0 
3. กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 1 27 43 3 
4. กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

0 4 2 8 

5. กลุ่มสำระสขุศึกษำและพลศึกษำ 0 1 12 21 
6. กลุ่มสำระศิลปะ 0 5 1 4 
7. กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลย ี

0 7 14 3 

8. กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ 0 12 12 34 
9. แผนกำรเรียน English Program  0 0 1 3 
10. ผลกำรสอบ O-NET ระดับชั้น  
ม.3 คะแนนเต็ม 100 วิชำคณิตศำสตร์  

0 13 0 0 

11.ผลกำรสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 
คะแนนเต็ม 100 วิชำคณิตศำสำตร์ 

0 10 0 0 

12. ผลกำรสอบ Cambridge 
Checkpoint คะแนนภำพรวม 
(Overall) เต็มสูงสุดในระดับ “ดีเลิศ” 
(Excellent) 

9 0 0 0 

13. สอบชิงทุนกำรศึกษำ 14 3 0 0 
14. อื่นๆ 2 9 12 1 

รวม 12 97 167 92 
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ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
1. ผู้บริหารก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน 
2. โรงเรียนมีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร การนเิทศการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยมเีครือ่งมือในการก ากับ ติดตาม 

ตรวจสอบความสอดคล้องของหลกัสูตร การเรยีนการสอนและการวดัผลประเมินผล มีการสรุปรายงานผลสะท้อนการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

3. โรงเรียนมีการน าโปรแกรม SWIS (School Web-based Information System) มาใช้ในการบรหิารจัดการภายในโรงเรียน 
4. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ให้มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศรม่รืน่ ปลอดภัย ส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกตอ้งและคุ้มค่า  
5. โรงเรียนมีเครือข่ายและองค์กรทั้งในและต่างประเทศท่ีส่งเสรมิให้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรมและการท า

ข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอน (MOU) ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์   
 
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

1. ครูผูส้อนมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรูท้ั้งในและนอกห้องเรียน เช่น 
การสอนแบบโครงงาน / วิจัย / สร้างสรรค์นวัตกรรม การจัดการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา เป็นต้น 

2. ครูมีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ ศึกษา แสวงหาความรู้ในการท าวิจัยในช้ันเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนา มีการ
น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
 

 จุดควรพัฒนำ 
  ด้ำนผู้เรียน 

1. การปลูกฝั่งผู้เรียนให้รักษาความสะอาด สมบัติส่วนร่วม เช่น การทิ้งขยะลงในถังขยะ  การไม่ขีดเขียนบนโต๊ะ หรือผนังอาคารเรียน 
เป็นต้น 

2. รายงานสรุปสะท้อนภาวการณ์เจริญเติบโตของผู้เรียนในปีการศึกษา 2561 คือ อ้วนร้อยละ 8.42  เริ่มอ้วนร้อยละ 6.01 ท้วมร้อยละ 
5.76 รวมเป็นร้อยละ 20.19  ค่อนข้างผอมร้อยละ 3.67  ผอมร้อยละ 2.40 รวมเป็น 6.07 และสมส่วนร้อยละ 73.74 งานกลุ่มสาระ
สุขศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ควรด าเนินการน าผลมาแก้ไข/พัฒนาและหามาตรการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มที่ไม่สมส่วน ให้มีสุขภาพ
กายที่ด ี

3. ควรจัดติวความรู้และจัดสอบ Mock Tests วัดคุณภาพผู้เรียนทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น  Cambridge Standard, YCT 
Standard, HSK Standard, DELF Standard, JLPT Standard, IELTS etc. ให้กับผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากล
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1. ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรมทบทวนการประเมินสรุปโครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเครื่องมือใน
การประเมินผล ให้ถูกต้อง  

2. การทบทวนกระบวนการส่งเสริมพัฒนา การติดตามตรวจสอบให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการเข้าใช้การบริหารจัดในระบบ SWIS แผนงาน 
โครงการ ให้ครบกระบวนการ PDCA ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
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ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อส่งเสริม

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย 
2. การน าผลการวัดและประเมินผลที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน

ให้ดียิ่งข้ึน 
 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

1. ฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ครูระดับช้ัน ครูประจ าช้ันและผู้เกี่ยวข้องควรการปลูกฝั่งผู้เรียนให้รักษาความ
สะอาด สมบัติส่วนร่วม เช่น การทิ้งขยะลงในถังขยะ  การไม่ขีดเขียนบนโต๊ะ หรือผนังอาคารเรียน เป็นต้น 

2. งานกลุ่มสาระสุขศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ควรด าเนินการน าผลมาแก้ไข/พัฒนาและหามาตรการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มที่ไม่ สม
ส่วน ให้มีสุขภาพกายที่ดี อาจอยู่ในรูปแบบกิจกรรมชมรม มีการติดตามประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อเป็นแนวทางร่วมกัน มีการ
รายงานผลตรวจเช็คพัฒนาการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

3. ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ควรจัดติวความรู้และจัดสอบ Mock Tests วัดคุณภาพผู้เรียนทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น  
Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard, DELF Standard, JLPT Standard, IELTS etc. ให้ กั บ ผู้ เรี ยน เพื่ อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากลตามเป้าหมายที่ก าหนด 

  
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

1. ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรมทบทวนการประเมินสรุปโครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเครื่องมือใน
การประเมินผล ให้ถูกต้อง  

2. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และผู้เกี่ยวข้อง ควรทบทวนกระบวนการส่งเสริมพัฒนา การติดตามตรวจสอบให้ผู้รบัผิดชอบ
ด าเนินการเข้าใช้การบริหารจัดในระบบ SWIS แผนงาน โครงการ ให้ครบกระบวนการ PDCA ให้ถูกตอ้งสมบูรณ ์

 
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1. ครูผูส้อนควรมีการใช้สื่อในการจดัการเรยีนรู้อย่างหลากหลาย และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน 
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปญัญาในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย 

2. ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตร งานจัดการเรยีนการสอนและนเิทศ งานวัดและประเมินผล ควรประชุมทบทวนการน าผลการวัดและ
ประเมินผลให้มีความหลากหลายและน าข้อมลูมาใช้ในการพัฒนาผูเ้รียนให้เกิดความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของ
ผู้เรยีน 

 
 
ควำมต้องกำรช่วยเหลือ  

-   ไม่มี  - 
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5.1.2 สรุปผลกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

ระดับคุณภำพ ดีเย่ียม 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภำพ ดีเย่ียม 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภำพ ดีเย่ียม 
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1) จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
จุดเด่น 

1.1 ผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการนักเรียน มีความเป็นผู้น า  มีความคิดริเริ่มในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ช่วยเหลือสังคม เช่น การจัดประสานให้มีรถโดยสาร (RTC) มาให้บริการแก่เพื่อนๆ น้องๆ เพื่อเข้าออกได้อย่างสะดวก เป็นต้น 

1.2 ผู้เรยีนส่วนใหญม่ีความมั่นใจ กล้าแสดงออก  กล้าพูด กล้าน าเสนอ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรม
นอกห้องเรียน เช่น การแสดงออกในช่วงการจัดเตรยีมและแข่งขันกีฬาสีที่รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องในการฝึกซอ้มและจดักิจกรรม 

1.3 ผู้เรยีนส่วนใหญม่ีความสามารถในการเรยีนรู้ผา่นเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงานในการเรยีนรู้อย่าง
สร้างสรรค ์

1.4 ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ศิลป วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ความร่วมมือในการแต่ง
กายชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์ การร่วมสืบสานในประเพณีท้องถิ่นอาทิ ประเพณีลอยกระทง หล่อเทียนเขา้พรรษา เป็นต้น 

1.5 ผู้เรยีนส่วนใหญม่ีผลงานและเข้ารว่มกิจกรรมการแข่งขันในระดับต่างๆ จนได้รบัรางวัลทั้งระดับจังหวัด ภาค ประเทศ และ
นานาชาติ 

ผู้เรยีนมีผลงานท่ีได้รับรางวัลอย่างหลากหลาย ท้ังในประเทศและตา่งประเทศ ดังนี้    

รำยกำร 
ระดับท่ีได้รับ 

นำนำชำติ ประเทศ ภำค จังหวัด 
1. กลุ่มสำระภำษำไทย - - 3 6 
2. กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ 5 10 - 1 
3. กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 1 36 36 - 
4. กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม - 2 6 2 
5. กลุ่มสำระสขุศึกษำและพลศึกษำ 2 5 5 24 
6. กลุ่มสำระศิลปะ 1 - - 1 
7. กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 1 10 4 9 
8. กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ - 1 7 9 
9. แผนกำรเรียน English Program 1 36 - 11 
9. สอบชิงทุนกำรศึกษำ  2 - - 
10. ผลกำรสอบ Cambridge Checkpoint คะแนน
ภำพรวม (Overall) เต็มสูงสุดในระดับ “ดีเลิศ” 
(Excellent) 

6 - - - 

11. อื่นๆ 3 8 2 1 
รวม 20 110 63 64 

 

 

1.6 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการต่อยอดการ

พัฒนาจากสิ่งที่ดีอยู่แล้วและเพิ่มเติมในการเตรียมเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดี (Character) แก่ผู้เรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มี

ทักษะชีวิตและใช้ความเก่งไปในทางที่ดีในยุคศตวรรษที่ 21 

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 
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1.7 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่ครอบคลุมทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

1.8 โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart School) โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในด้านการบริหารจัดการ และ

กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

1.9 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ให้มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศร่มรื่น ปลอดภัย ส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและคุ้มค่า  

1.10 โรงเรียนมีเครือข่ายและองค์กรทั้งในและต่างประเทศที่ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรมและการ

ท าข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอน (MOU) ได้แก่ British Council   วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 

School of Social Sciences, Waseda University ประเทศญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ICDI)  เป็นต้น 

1.11 ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและการน าไปสู่การจัดการเรียนรู้  มีการ

เพิ่มเติมในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาไทยปรากฏอย่างชัดเจน 

1.12 ครูมีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ ศึกษา แสวงหาความรู้ในการท าวิจัยในช้ันเรียนและวิจั ยเพื่อ

พัฒนา มีการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.13 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบและมีเครื่องมือการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน สามารถน าผล

นิเทศมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน 

 
จุดควรพัฒนำ 

1. จุดควรพัฒนา 

1.1 การปลูกฝังผู้เรียนให้มีกิริยามารยาทนอบน้อมถ่อมตน เช่น การไหว้ครูหรือผู้ใหญ่ในขณะเดินสวนทางกัน การกล่าวค า
ทักทายสวัสดี และการใช้ค าพูดอย่างสุภาพระหว่างนักเรียนกับนักเรียน เป็นต้น 

1.2 รายงานสรุปสะท้อนภาวการณเ์จรญิเติบโตของผู้เรยีนในปีการศึกษา 2562 คือ อ้วนร้อยละ 7.48  เริ่มอ้วนร้อยละ 5.33ท้วม
ร้อยละ 5.35 รวมเป็นร้อยละ 18.16  ค่อนข้างผอมร้อยละ 3.38  ผอมร้อยละ 2.44 รวมเป็น 5.82 และสมส่วนร้อยละ 
76.03 งานกลุ่มสาระสุขศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ควรด าเนินการน าผลมาแก้ไข/พัฒนาและหามาตรการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ในกลุ่มที่ไม่สมส่วน มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพื่อให้ให้มีสุขภาพกายที่ดี 

1.3 โรงเรียนมีการใช้โปรแกรม SWIS (School Web-based Information System) ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ แต่การน าเข้าใช้โปรแกรม SWIS จากผู้รับผิดชอบให้ครบกระบวนการยังไม่ครบสมบูรณ์ 

1.4 การน าผลการวัดและประเมินผลที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียน
ของผู้เรียนให้ดียิ่งข้ึน 
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2) แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. แผนการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน 

1.1 ฝ่ายกิจการนักเรียน ครูประจ าชั้นทุกคนควรหามาตรการการปลกูฝังผู้เรียนให้มีกิริยามารยาทนอบน้อมถ่อมตน เช่น การไหว้
ครูหรือผู้ใหญ่ในขณะเดินสวนทางกัน การกล่าวค าทักทายสวัสดี และการใช้ค าพูดอย่างสุภาพระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 
เป็นต้น 

1.2 รายงานสรุปสะท้อนภาวการณเ์จรญิเติบโตของผู้เรยีนในปีการศึกษา 2562 คือ อ้วนร้อยละ 7.48  เริ่มอ้วนร้อยละ 5.33ท้วม
ร้อยละ 5.35 รวมเป็นร้อยละ 18.16  ค่อนข้างผอมร้อยละ 3.38  ผอมร้อยละ 2.44 รวมเป็น 5.82 และสมส่วนร้อยละ 
76.03 งานกลุ่มสาระสุขศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ควรด าเนินการน าผลมาแก้ไข/พัฒนาและหามาตรการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ในกลุ่มที่ไม่สมส่วน มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพื่อให้ให้มีสุขภาพกายที่ดี 

1.3 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบแผนงานควรด าเนินการเข้า ใช้โปรแกรม SWIS (School Web-
based Information System) ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้ครบกระบวนการสมบูรณ์ของโปรแกรม
เพื่อให้มีประสิทธิผลและเกิดการคุ้มค่า 

1.4 ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ ทบทวนกระบวนการส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าผลการวัดและประเมินผลที่หลากหลายมาใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนให้ดียิ่งข้ึน 

 
3) ควำมต้องกำรช่วยเหลือ 
 
- 
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5.1.3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบท่ีผ่ำนมำ 
ตำรำงกำรประเมินจำก สมศ.ท่ีผ่ำนมำ 

รอบกำรประเมิน 
ระดับผลกำรประเมิน 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
รอบที่ 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ได้รับรองมาตรฐานคณุภาพ 
รอบที่ 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับคณุภาพดีมาก 
รอบที่ 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) อยู่ระหว่างรอรับการประเมิน 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ . รอบสาม เมื่อวันที่   8 – 10 สิงหาคม 2554   
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน 3 กลุ่มตัวบ่งช้ี คือ กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งช้ี
มาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(มัธยมศกึษำ) 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ 

คุณภำพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐำน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.53 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนทีคุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ 10.00 9.80 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.71 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.49 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 13.95 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ  10.00 8.00 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ

การจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้ำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน 

และพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.48 ดีมำก 

สถานศึกษามผีลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป .ใช่ ❑ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึน้ไป 10 ตัวบ่งช้ี จากท้ังหมด 12 ตัวบ่งช้ี  ใช่ ❑ไม่ใช่      

สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่ ❑ไม่ใช่      
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

                      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา         ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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5.2 สรุปกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Stackeholder) ต่อกำรจัดกำรศึกษำในด้ำนต่ำงๆ 
ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

จำกำรวิจัยความพึงพอใจของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Stakeholders) ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
มงฟอรต์วิทยาลยั ประจ าปีการศึกษา 2562 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่ และรอ้ยละ ของความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (Stakeholders) ทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาของโรงเรยีน
มงฟอรต์วทิยาลยั ปีการศกึษา 2562  (รวมทุกด้าน) 
 

กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
ในการจดัการศึกษา 

ด้านนโยบาย
และการ
บริหารจดั
การศึกษา 

ด้าน
หลกัสูตร
วิชาการ 

ด้านครู
และ

บคุลากร 

ด้าน
นักเรียน 

ด้าน
อาคาร
สถานท่ีฯ 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ แปลผล 

1.  ผูป้กครองและศษิยเ์ก่า 3.93 4.07 3.94 4.09 3.86 3.98 79.60 มาก 
2.  นกัเรยีน 4.00 3.99 4.05 4.10 4.02 4.03 80.60 มาก 
3.  ครแูละบุคลากร 4.00 4.04 3.89 3.71 3.82 3.89 77.80 มาก 
4.  หน่วยงานภาครฐั – เอกชน  4.15 4.24 4.16 4.10 4.02 4.13 82.60 มาก 
5.  ประชาชนทัว่ไป 4.11 4.20 4.09 4.03 4.00 4.09 81.80 มาก 

ค่าเฉล่ียแต่ละด้าน (เตม็ 5 คะแนน)  4.04 4.11 4.03 4.01 3.94       
รอ้ยละแต่ละด้าน 80.80 82.20 80.60 80.20 78.80 4.02 80.40 มาก 

แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก       

จากตารางที ่2 ผูป้กครอง  นกัเรยีน ครแูละบุคลากรทางการศกึษาทางการศกึษา หน่วยงานหน่วยงานภาครฐั – เอกชน และประชาชน
ทัว่ไป มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั ปีการศกึษา 2562 โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดบัมาก ท่ี
ค่าเฉล่ีย 4.02 คิดเป็นรอ้ยละ 80.40  โดยจดัอนัดบัความพงึพอใจจากมากไปหาน้อยดงันี้  
อนัดบัท่ี 1 ด้านหลกัสูตรวิชาการ ทีค่่าเฉลีย่ 4.11 คดิเป็นรอ้ยละ 82.20   
อนัดบัท่ี 2 ด้านนโยบายและการบริหารจดัการศึกษา ทีค่่าเฉลีย่ 4.04 คดิเป็นรอ้ยละ 80.80  
อนัดบัท่ี 3 ด้านคร ูบุคลากร ทีค่่าเฉลีย่ 4.03  คดิเป็นรอ้ยละ 80.60   
อนัดบัท่ี 4 ด้านนักเรียน ทีค่่าเฉลีย่ 4.01 คดิเป็นรอ้ยละ 80.20  
อนัดบัท่ี 5 ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ทีค่่าเฉลีย่ 3.94 คดิเป็นรอ้ยละ 78.80   
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             และไดแ้สดงระดบัความพงึพอใจของกลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการศกึษา ต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั ดงัแผนภูมทิี ่1 ดงันี้ 

แผนภมิูท่ี 1   แสดงค่าเฉลีย่ และรอ้ยละ ของความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (Stakeholders) ทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาของ
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั ปีการศกึษา 2562   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมทิี ่1 พบว่า กลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั      มคีวามพงึพอใจต่อการ
จดัการศกึษาของโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั ประจ าปีการศกึษา 2562  โดยจ าแนกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นนโยบายและการบรหิารจดั
การศึกษา  ด้านหลักสูตรวิชาการ  ด้านนักเรียน  ด้านครูและบุคลากร  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยจัดอันดับ กลุ่ม 
Stakeholders ตามระดบัความพงึพอใจจากมากไปหาน้อย ดงันี้  
อนัดบัท่ี 1 ได้แก่ กลุ่มของหน่วยงานภาครฐั – เอกชน มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั (รวมทุก
ดา้น) ในระดบัมาก ทีค่่าเฉลีย่ 4.13 คดิเป็นรอ้ยละ 82.60 
อนัดบัท่ี 2 ได้แก่ กลุ่มประชาชนทัว่ไป มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั (รวมทุกดา้น) ในระดบั
มาก ทีค่่าเฉลีย่ 4.09 คดิเป็นรอ้ยละ 81.80 
อนัดบัท่ี 3 ได้แก่ กลุ่มของนักเรียน มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั (รวมทุกดา้น) ในระดบัมาก 
ทีค่่าเฉลีย่ 4.03 คดิเป็นรอ้ยละ 80.60 
อนัดบัท่ี 4 ได้แก่  กลุ่มผูป้กครองและศิษยเ์ก่า มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั (รวมทุกดา้น) ใน

ระดบัมาก ทีค่่าเฉลีย่ 3.98 คดิเป็น   รอ้ยละ 79.60 
อนัดบัท่ี 5 ได้แก่ กลุ่มครแูละบุคลากร มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั (รวมทุกดา้น) ในระดบั
มาก ทีค่่าเฉลีย่ 3.89 คดิเป็นรอ้ยละ 77.80 
รายละเอยีดของความพงึพอใจของกลุ่มบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในการจดัการศกึษา ที่มต่ีอดา้นนโยบายและการบรหิารจดัการศกึษา  ดา้น
หลกัสตูรวชิาการ ดา้นครูบุคลากร  ดา้นนักเรยีน และดา้นอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม แสดงดงัตารางที ่2 – 6 และแผนภูมทิี ่2 – 6 
ดงันี้ 
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 ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉลี่ยและรอ้ยละ ความพงึพอใจของหน่วยงานภาครฐั – เอกชน ต่อการจดัการศกึษาของ
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั ปีการศกึษา 2562  
 

การจดัการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลยั  
ปีการศึกษา 2562 

Mean 
Std. 

Deviation 
รอ้ยละ แปลผล 

o ดา้นนโยบายของโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั   4.15 0.481 83.00 มาก 
o ดา้นหลกัสตูรวชิาการ  4.24 0.759 84.80 มากทีส่ดุ 
o ดา้นผูบ้รหิาร ครแูละบุคลากร   4.16 0.655 83.20 มาก 
o ดา้นนกัเรยีน   4.10 0.570 82.00 มาก 
o ดา้นอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม   4.02 0.579 80.40 มาก 

รวม 4.13 0.557 82.60 มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 พบว่า หน่วยงานภาครฐั – เอกชน มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั ปีการศกึษา 2562 ในภาพรวมในระดบัมาก ทีค่่าเฉลีย่ 4.13 คดิเป็นรอ้ยละ 82.60 โดยมคีวามพงึพอใจต่อ
ดา้นหลกัสตูรวชิาการ ในระดบัมากทีสุ่ด ทีค่่าเฉลีย่ 4.24 คดิเป็นรอ้ยละ 84.80 รองลงมามคีวามพงึพอใจในระดบัมากต่อดา้นผูบ้ริหาร 
ครแูละบุคลากร   
ดา้นนโยบายของโรงเรยีน  ดา้นนักเรยีน  และดา้นอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม ทีค่่าเฉลีย่ 4.16/รอ้ยละ 83.20, ค่าเฉลีย่ 4.15/รอ้ยละ 
83.00, ค่าเฉลีย่ 4.10/ รอ้ยละ 82.00 และค่าเฉลีย่ 4.02/รอ้ยละ 80.40 ตามล าดบั 
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 ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยและรอ้ยละ ความพงึพอใจของประชาชนทัว่ไป ต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมง
ฟอรต์วทิยาลยั ปีการศกึษา 2562  
 

การจดัการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลยั  
ปีการศึกษา 2562 

Mean 
Std. 

Deviation 
รอ้ยละ แปลผล 

o ดา้นนโยบายของโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั   4.11 0.474 82.20 มาก 
o ดา้นหลกัสตูรวชิาการ  4.20 0.650 84.00 มาก 
o ดา้นผูบ้รหิาร ครแูละบุคลากร   4.09 0.613 81.80 มาก 
o ดา้นนกัเรยีน   4.03 0.544 80.60 มาก 
o ดา้นอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม   4.00 0.588 80.00 มาก 

รวม 4.09 0.503 81.80 มาก 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางที ่3 และแผนภูมทิี ่3 พบว่า ประชาชนทัว่ไปมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั ปีการศกึษา 2562 ในภาพรวมในระดบัมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.09 คดิเป็นร้อยละ 81.80  โดยมคีวามพงึพอใจต่อด้านหลกัสูตร
วชิาการในระดบัมาก ทีค่่าเฉลีย่ 4.20/รอ้ยละ 84.00 รองลงมาดา้นนโยบายของโรงเรยีน  ดา้นผูบ้รหิาร ครแูละบุคลากร  ดา้นนกัเรยีน   

ดา้นอาคารสถานที่และสิง่แวดลอ้ม ที่ค่าเฉลีย่ 4.11/ รอ้ยละ 82.20, ที่ค่าเฉลี่ย 4.09/ รอ้ยละ 81.80, ที่ค่าเฉลี่ย 4.03/ รอ้ยละ 80 .60 
และทีค่่าเฉลีย่ 4.00/ รอ้ยละ 80.00 ตามล าดบั 
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 ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละ ความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรยีนมงฟอร์ต
วทิยาลยั ปีการศกึษา 2562  
 

การจดัการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลยั  
ปีการศึกษา 2562 

Mean 
Std. 

Deviation 
รอ้ยละ แปลผล 

o ดา้นนโยบายของโรงเรยีน 4.00 0.611 80.00 มาก 
o ดา้นหลกัสตูรวชิาการ 3.99 0.688 79.80 มาก 
o ดา้นครแูละบุคลากร 4.05 0.736 81.00 มาก 
o ดา้นนกัเรยีน 4.10 0.679 82.00 มาก 
o ดา้นอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม 4.02 0.735 80.40 มาก 

รวม 4.03 0.587 80.60 มาก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 4 พบว่า นักเรยีนมคีวามพึงพอใจต่อการจดัการศกึษาของโรงเรียน   มงฟอร์ต
วทิยาลยั ปีการศกึษา 2562 ในภาพรวมในระดบัมาก ทีค่่าเฉลีย่ 4.03 คดิเป็นรอ้ยละ 80.60 โดยมคีวามพงึพอใจในระดบัมากต่อดา้น
นกัเรยีน ทีค่่าเฉลีย่ 4.10/ รอ้ยละ 82.00 รองลงมาดา้นผูบ้รหิาร ครแูละบุคลากร  ดา้นอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม  ดา้นนโยบายของ
โรงเรยีน และด้านหลกัสูตรวชิาการ ทีค่่าเฉลีย่ 4.05/ รอ้ยละ 81.00, ทีค่่าเฉลีย่ 4.02/ รอ้ยละ 80.40, ทีค่่าเฉลีย่ 4.00/ รอ้ยละ 8 0.00 
และทีค่่าเฉลีย่ 3.99/ รอ้ยละ 79.80 
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 ตารางท่ี 5  แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละ ความพงึพอใจของผู้ปกครองและศิษย์เก่าฯ ต่อการจดัการศกึษาของ
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั ปีการศกึษา 2562  
 

การจดัการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลยั ปีการศึกษา 
2562 

Mean 
Std. 

Deviation 
รอ้ยละ แปลผล 

o นโยบายของโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั   3.93 0.796 78.60 มาก 
o ดา้นหลกัสตูรวชิาการ  4.07 0.733 81.40 มาก 
o ดา้นผูบ้รหิาร ครแูละบุคลากร   3.94 0.821 78.80 มาก 
o ดา้นนกัเรยีน   4.09 0.719 81.80 มาก 
o ดา้นอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม   3.86 0.871 77.20 มาก 

รวม 3.98 0.708 79.60 มาก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 จากตารางที ่5 และแผนภูมทิี ่5 พบว่า ผูป้กครองและศษิยเ์ก่า มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั ปีการศกึษา 2562 ในระดบัมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.98 คดิเป็นรอ้ยละ 79.60  โดยมคีวามพงึพอใจในระดบัมากต่อด้านนักเรยีน  
รองลงมาดา้นหลกัสตูรวชิาการ  ดา้นผูบ้รหิาร ครูและบุคลากร  ดา้นนโยบายของโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั  ดา้นอาคารสถานทีแ่ละ
สิง่แวดลอ้ม          ทีค่่าเฉลีย่ 4.09/ รอ้ยละ 81.80, ทีค่่าเฉลีย่ 4.07/ รอ้ยละ 81.40, ทีค่่าเฉลีย่ 3.94/ รอ้ยละ 78.80, ทีค่่ าเฉลีย่ 3.93/ 
รอ้ยละ 78.60 และทีค่่าเฉลีย่ 3.86/ รอ้ยละ 77.20 ตามล าดบั 
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 ตารางท่ี 6  แสดงค่าเฉลี่ยและรอ้ยละ ความพงึพอใจของครแูละบุคลากร ต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมง
ฟอรต์วทิยาลยั ปีการศกึษา 2562  
 

การจดัการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลยั ปีการศึกษา 
2562 

Mean Std. Deviation รอ้ยละ แปลผล 

o ดา้นนโยบายของโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั   4.00 0.649 80.00 มาก 
o ดา้นหลกัสตูรวชิาการ  4.04 0.613 80.80 มาก 
o ดา้นครแูละบุคลากร   3.89 0.727 77.80 มาก 
o ดา้นนกัเรยีน   3.71 0.692 74.20 มาก 
o ดา้นอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม   3.82 0.712 76.40 มาก 

รวม 3.89 0.587 77.84 มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากตารางที ่6 และแผนภูมทิี ่6 พบว่า ครแูละบุคลากร มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมงฟอรต์
วทิยาลยั ปีการศกึษา 2562 ในระดบัมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.89 คดิเป็นรอ้ยละ 77.84  โดยมคีวามพงึพอใจในระดบัมากต่อดา้นหลกัสูตร
วชิาการ  รองลงมาดา้นนโยบายของโรงเรยีน  ดา้นผูบ้รหิาร ครแูละบุคลากร  ดา้นอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม  และดา้นนักเรยีน ที่
ค่าเฉลีย่ 4.04/ รอ้ยละ 80.80, 
ทีค่่าเฉลีย่ 4.00/ รอ้ยละ 80.00, ทีค่่าเฉลีย่ 3.89/ รอ้ยละ 77.80 และทีค่่าเฉลีย่ 3.71/ รอ้ยละ 74.20 ตามล าดบั 
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ค ำสั่ง  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
ที ่  7 / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสำรสนเทศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2562 
…………………………..……………………………..…………………………… 

 ด้วยทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าระบบการบริหารงานสารสนเทศ ของโรงเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2562  เพ่ือให้การด าเนินงานรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการด าเนินงานและพิจารณา
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนก่อนเผยแพร่ ประกอบด้วย   
 

1.1 ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ประธาน 
1.2 ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ รองประธาน 
1.3 มาสเตอร์โชยวัฒน์ บุญเลิศ กรรมการ 
1.4 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชิต กรรมการ 
1.5 มาสเตอร์ธีรกัทร์ วิโรจน์สกุล กรรมการ 
1.6 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ 
1.7 ครูดาริษา แสงสินธุ กรรมการ 

 
  

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ ประสานงาน รวบรวม และจ าท าระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนและฝ่ายที่ตน
สังกัด เพื่อน าเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ และคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้อง พร้อม
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบต่างๆ แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ประกอบด้วย 
 2.1 ครูดาริษา แสงสินธุ ประธาน 
 2.2 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก รองประธาน 
 2.3 มาสเตอร์สงกรานต์ โชยวิวัฒน์มงคล กรรมการ 
 2.4 มาสเตอร์ธีระพงษ์ มณีวรรณ กรรมการ 
 2.5 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ 
 2.6 มาสเตอร์อภิชาติ ใจอินผล กรรมการ 
 2.7 มาสเตอร์สุรชัย แสนทอน กรรมการ 
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 2.8 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ 
2.9 ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ กรรมการ 
2.10 ครูญาดา กะราม กรรมการ 
2.11 ครูกมลวรรณ ทะหัน กรรมการ 
2.12 ครูจิตทิวา หมื่นแสน กรรมการ 
2.13 มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์ กรรมการ 
2.14 ครูวรพิซชา ยาวงค ์ กรรมการ 
2.15 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการ 
2.16 ครูนงนกัส สมณะ กรรมการ 
2.17 ครูโนริโกะ โอชิ กรรมการ 
2.18 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการและเขลานุการ 

 
 

3.  คณะกรรมกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ มีหน้าที ่จัดท าข้อมูลสารสนเทศตามหัวข้อที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
ตรวจสอบความถูกต้อง และส่งข้อมูลสารสนเทศให้คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายที่ตนสังกัด ประกอบด้วย  

 

หัวข้อสำรสนเทศ ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนที่ 1 สำรสนเทศพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ  

1.1  ข้อมูลทั่วไป  

  1.1.1 ช่ือ  ท่ีตั้ง  สังกัดเขตพื้นที่ และระดับชั้นทีเปิดสอนของสถานศึกษา ครูอรณุีและ 

  1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา ครูพรรณวิไล 

  1.1.3  ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของสถานศกึษา  

    1.1.3.1 ปรัชญา  

    1.1.3.2  วิสัยทัศน์  

    1.1.3.3  วัตถุประสงค์  

    1.1.3.4  เป้าหมาย  

    1.1.3.5  นโยบาย  

  1.1.4  โครงสร้างการบรหิารงานของสถานศึกษา  

    1.1.4.1 แผนภูมิโครงสร้างของบรหิารงาน  

    1.1.4.2 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ  

  1.1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา  

    1.1.5.1  อาคารเรียน ครูเดือนเพญ็ 

    1.1.5.2  อาคารประกอบ  

    1.1.5.3  สนามกีฬาและลานกิจกรรม   
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  1.1.5.4  แหล่งส่งเสริมการเรียนรู ้  

  1.1.5.5  จุดบริการน้ าดื่ม   

  1.1.5.6  ถังดับเพลิง  

    1.1.5.7  กล้องวงจรปิด ม ธีรพงษ ์

1.2  ข้อมูลนักเรียน  

  1.2.1 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน และเพศ ครูพิมพ์ลภัสร 

  1.1.2 จ านวนนักเรียนท่ีมสีมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ครูพวงไพร 

    1.2.2.1  จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกาย  

    1.2.2.2  จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามยั  

  1.2.3 จ านวนนักเรียนที่มีความแตกต่างจากนักเรียนปกต ิ ม.นิคม 

    1.2.3.1  จ านวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ  

    1.2.3.2  จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องและเรียนร่วมในช้ันเรียน  

    1.2.3.3  จ านวนนักเรียนท่ีมีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  

  1.2.4 จ านวนนักเรียนแทรกชั้น ลาพักการเรียน และลาออกระหว่างปีการศกึษา ครูพิมพ์ลภัสร 

  1.2.5 จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสตูร  

  1.2.6 ตารางเปรียบเทียบจ านวนนักเรยีน ปีการศึกษา 2558  ถึงปีการศึกษา 2560  

  1.2.7 สถิติการมาเรียนของนักเรียน จ าแนกเป็นระดบัช้ัน มาสเตอรส์ิริโรจน ์

1.3  ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

  1.3.1 จ านวนครูระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

  1.3.2 จ านวนครูระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูสุทธิรักษ์ และ 

  1.3.3 จ านวนครูต่างประเทศ ม.ศักบดินทร ์

  1.3.4 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา  

  1.3.5 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  1.3.6 การมาปฏบิัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1.4  ข้อมูลสภำพชุมชน  

  1.4.1 สภาพชุมชนรอบบรเิวณโรงเรียน ม.ไชยวัฒน์ 

  1.4.2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ปกครอง ครูพิมพ์ลภัสร 

  1.4.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน ม.ไชยวัฒน์ 

1.5 เกียรติยศและผลงำนที่ได้รับรำงวัล ปีกำรศึกษำ 2559 ม.ญาณินและครูจดิาภา 

 1.5.1  ผลงานท่ีได้รับรางวัลของสถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษา งานธุรการ 5 ฝ่าย 

  1.5.2 ผลงานท่ีได้รับรางวัลของนักเรียน  

    1.5.2.1  ผลงานท่ีได้รับรางวัลของนักเรียนจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูจิตทิวา 
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    1.5.2.2  ผลงานท่ีได้รับรางวัลของนักเรียนด้านกีฬา  จ าแนกตามประเภทกีฬา 
 

ครูนงนภัทร 

1.6  กำรมีส่วนร่วมระหว่ำงสถำนศึกษำ นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ และชมุชน ครูฤทัยวรรณ และ 

  1.6.1 รายชื่อคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ม.ไชยวัฒน์ 

  1.6.2 รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรยีน  

  1.6.3 รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน ม.ธัชธาริน 

   1.6.4 รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ม.ไชยวัฒน์ 

  1.6.5 รายชื่อคณะกรรมการสมาคมศิษยเ์ก่าฯ ม.ไชยวัฒน์ 
 

หัวข้อสำรสนเทศ ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนที่ 2 สำรสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน  

2.1  ผลกำรเรียนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 1-6 ม.พีรพงษ ์

2.2  ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  

2.3  ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน  

2.4  ผลกำรประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  

2.5  ผลกำรประเมินสมรรถนะของผู้เรียน  

2.6  กำรสอบวัดควำมรู้ทำงวิชำกำรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียล  

   แห่งประเทศไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  

2.7  จ ำนวนผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำแนกตำมกลุ่มกจิกรรม ม.ธัชธาริน และ 

  2.7.1 จ านวนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูนงนภัทร 

    จ าแนกตามกลุ่มกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  

  2.7.2 จ านวนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

    จ าแนกตามกลุ่มกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  

  2.7.3 จ านวนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน    

    จ าแนกตามกลุ่มกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  

  2.7.4 จ านวนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน    

    จ าแนกตามกลุ่มกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560   

2.8  จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนกิจกรรมพฒันำผู้เรียน  

  2.8.1 จ านวนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  

  2.8.2 จ านวนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายทีผ่่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
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 หัวข้อสำรสนเทศ ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนที่ 3 สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรด้ำนวิชำกำร  

3.1  หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ ครูพุทธชาดิ 

  3.1.1 วิสัยทัศน์ ครูพุทธชาด 

  3.1.2 จุดหมายของหลักสตูร  

  3.1.3 สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน ครูพุทธชาด 

  3.1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์  

  3.1.5 โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา  

  3.1.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูโนรโิก๊ะ 

3.2  กำรวัดและประเมินผลของสถำนศึกษำ  

 3.2.1 การวัดผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.พีรพงษ ์

 3.2.2 การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห ์  

 3.2.3 การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ์  

 3.2.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 3.2.5 เกณฑ์การจบการศึกษาตามระดับช้ัน    

    3.2.5.1   เกณฑ์การจบระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น  

    3.2.5.2   เกณฑ์การจบระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  

 3.2.6 ขั้นตอนการตรวจสอบเวลาเรียน  

 3.2.7 แนวปฏิบัติการแกไ้ขผลการเรียน  

3.3 กำรนิเทศกำรสอน ครูสมรักษ ์

3.4  งำนวิจัย  

  3.4.1 งานวิจัยในช้ันเรียนของคร ู ครูธีริศรา 

  3.4.2 งานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ครูธีริศรา 
 

หัวข้อสำรสนเทศ ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนที่ 4 สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร  

4.1  กำรจัดสรรงบประมำณและผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ  

  4.1.1 ข้อมูลงบประมาณ ครูศศิธร (ตัน) 

    4.1.1.1  จ านวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (แยกตามฝา่ย)  

    4.1.1.2  สัดส่วนของงบประมาณ  

  4.1.2 รายงานผลการด าเนินงาน ครูพรรณวิไล 

    4.1.2.1  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา  
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    4.1.2.1  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   

4.2 สภำพบรรยำกำศกำรเรียนรู้ และสภำพกำรจัดกำรเรียนรู้  

  4.2.1  การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแก่ผูเ้รียน ครูพวงไพร 

    4.2.1.1  สถิติการให้บริการของหอ้งพยาบาล จ าแนกตามระดับชั้น  

    4.2.1.2  สถิติการให้บริการของหอ้งพยาบาล จ าแนกตามอาการของโรค ครูพวงไพร 

  4.2.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน หรอื ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

    4.2.2.1  รายชื่อของแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรยีน หรือภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ม.จิตธิวา 

    4.2.2.2  บุคลากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษ  ปราชญ์ชาวบ้าน/ ครูจิตธิวา 

  4.2.3 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

    4.2.3.1  สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน ครูกมลวรรณ 

    4.2.3.2  ข้อมูลจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์ ม.ฤทธิยา 

       4.2.3.2.1  เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใช้เพื่อการเรียนการสอน  

       4.2.3.2.2  เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  

       4.2.3.2.3  เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใช้ภายในหน่วยงานต่างๆ  

       4.2.3.2.4  เครื่องพริ้นเตอร์ ใช้ภายในหน่วยงานต่างๆ  

       4.2.3.2.5  การเข้าชมเว็บไซดโ์รงเรียนมงฟอรต์วิทยาลยั  

    4.2.3.3  การให้บริการของห้องสมุด ครูเจริญศรี และ 

       4.2.3.3.1  การให้บริการห้องสมุด จ าแนกรายเดือน ครูรุ่งอรณุ 

       4.2.3.3.2  การให้บริการยืม-คนืหนังสือ จ าแนกรายเดือน  

       4.2.3.3.3  การใช้ห้องสนับสนุนการเรยีนการสอน  

4.3 กำรพัฒนำบุคลำกร ม.ญาณิน และ 

  4.3.1 การพัฒนาตนเองของบุคลากร จ าแนกช่ัวโมง ครูจิดาภา 

  4.3.2 การพัฒนาตนเองของบุคลากร จ าแนกประเภทการอบรม  

  4.3.3 การอบรม In-Service Training Program  

  4.3.4 การศึกษาต่อของบุคลากร  

 4.3.5 การส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  

4.4 ควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน  

  4.4.1 การเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน หรือขอใช้สถานท่ีภายในโรงเรียน ครูฤทัยวรรณ 

  4.4.2 การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมและหน่วยงานภายนอก งานธุรการ 5 ฝ่าย 

  4.4.3 โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมของหนว่ยงานภายนอก  

  4.4.4 หน่วยงานภายนอกสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  
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 4.4.5 โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ครูสุทธิฉันท์ 

    
 

หัวข้อสำรสนเทศ ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนที่ 5 สำรสนเทศเพ่ือกำรรำยงำน  

5.1  กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   ครูอรณุ ี

5.2  ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  

  5.2.1 สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา  

  5.2.2 วิเคราะหป์ัจจัยจากผลการประเมนิ ครูอรณุ ี

  5.2.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

5.3  ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำจำกภำยนอกสถำนศกึษำ  

5.4  สรุปกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders)  ครูธีริศรา 

   ต่อกำรจัดกำรศึกษำในด้ำนต่ำงๆ ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย    
 

4. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดเก็บสำรสนเทศของโรงเรียนผ่ำนระบบ SWIS  มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
จัดท าสารสนเทศของฝ่ายที่สังกัด โดยรวบรวมผ่านระบบ SWIS และระบบอ่ืนๆ ตลอดจนติดตามประสานงานกับ

หน่วยงานต่างๆ แล้วสรุปผลการด าเนินงานส่งให้กับ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในวันเวลาที่ก าหนด และหัวหน้าฝ่ายที่
สังกัด โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย ดังนี้ 

 4.1 มาสเตอร์ฤทธิยา  ศรีสวนจิก   ประธาน 
 4.2 มาสเตอร์ธราดร  จันทร์แสง   รองประธาน 
 4.3 ครูญาดา    กะราม      กรรมการ 
4.4 ครูกมลวรรณ ทะนัน กรรมการ 
4.5 ครูจิตทิวา หมื่นแสน กรรมการ 
4.6 ครูวรพิชา ยาวงค ์ กรรมการ 
4.7 มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์ กรรมการ 
4.8 ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ กรรมการ 
4.9 ครูนงนภัส สมณะ กรรมการ 
4.10 ครูโนริโกะ โอชิ  กรรมการ 
4.11 ครูมยุรี ทรายแก้ว 

 
กรรมการและ
เลขานุการ 
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5. คณะกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบควำมถูกต้อง มีหน้ำที่ กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
สารสนเทศในฝ่ายของตนเองที่รับผิดชอบทุกหัวข้อ โดยลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย 
 

5.1 ครูดาริษา แสงสินธ์ ประธาน 
5.2 ครูคติธร ค าวินิจ กรรมการ 
5.3 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ 
5.4 ครูดวงมณี ค าป่าแลว กรรมการ 
5.5 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการและ

เลขานุการ 
 

6. คณะกรรมกำรจัดท ำรูปเล่ม มีหน้าที่ประสานงานและอ านวยความสะดวกด้านข้อมูลในการจัดท ารูปเล่ม 
สารสนเทศของโรงเรียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือน าเผยแพร่ต่อไป 

6.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธาน 
6.2 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ 
6.3 มาสเตอร์ธีระพงษ์ มณีวรรณ กรรมการ 
6.4 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการและ

เลขานุการ 
ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

สั่ง ณ วันที่   23    เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 
                       
 
 

 (ภราดา ดร.สุรกจิ    ศรีสราญกลุวงศ์) 
       ผู้อ านวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 

 



- 136 - 
 

 

 
 
 

 
 


