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

สารสนเทศโรงเรียนมงฟอร์ตวิยาลัย ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา   
ด้านที่ 2  ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียน  
ด้านที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารด้านวิชาการ    
ด้านที่ 4  ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ    
ด้านที่ 5 ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการรายงาน 

สุดท้ายนี้ สารสนเทศปีการศึกษา 2563 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้
เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

 
 
 
        งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

        8 เมษายน 2564 
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ภำคผนวก 
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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 ส่วนซึ่งมีความหมายเช่ือมโยงกันดังนี้ 
 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
เกียรติยศช่ือเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมสูญสลายไป 
 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 
วงดุริยางค์ของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 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  “ดเีด่น” (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) โดย ใช้หลักสู ตรคอมพิ วเตอร์  (SUITS: School-
University-Industry-Tie-up Scheme) ของ Bharathidasan University ประเทศอินเดีย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 5  



- 11 - 

 
 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 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบการดีเด่นในการจ้า งงานคนพิการ 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 ภาษาองักฤษ จ านวน 
1 ห้อง 

▪ พ.ศ. 2563  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ยกระดับการจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนภาคปกติ ในระดับชั้น 
 ม. 1 – ม. 6  จาก Regular Programเป็น Bilingual Program 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย”  ดีเด่น  ประจ าปี 2563 ปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันท่ี 19  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   ได้ด าเนินการปรับปรุงสนามกีฬาของโรงเรียนให้เป็นสนามกีฬามาตรฐานของกรมพละศึกษา 
โดยใช้ช่ือสนามว่า “สนามกีฬาบัญญัติ โรจนารุณ”  ซึ่งงานก่อสร้างได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อต้นปีการศึกษา 2563 และมีพิธีเปิด 
“สนามกีฬาบัญญัติ โรจนารุณ” โดย นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ (MC18) ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ประธานในพิธี  ในวันอาทิตย์ที่ 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้จัดท าประกาศ ที่ 7/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีด าเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้า
ระวัง และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการการเปิดสถานศึกษา On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบ
ช้ัน) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันท่ี 13 สิงหาคม  2563 และ
ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงระหว่างวันท่ี 4 – 22 มกราคม  2564  และเปิด
เรียนทุกระดับชั้นตามปกติ (On-Site) ในสถานการณ์ COVID-19 ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม  2564 
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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 อารมณ์และจิต ใจ 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 16 - 
 

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 และบุคลากรทางการศึกษาสามารถค้นพบศักยภาพของตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 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 ข้อมูล 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 เมื่อโรงเรียนร่วมกับองค์กรอื่นมุ่งพัฒนาโลกสากลนั้น 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 าตนเองออกเป็นผู้ให้แกส่ังคมและเพื่อนมนุษย ์
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 ตามแผนและนโยบายมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
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  

วัตถุประสงค ์ 
  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  
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 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 
กลยุทธ์ที ่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 ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

คณะกรรมกำรบริหำรมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำมูลนิธิฯ 
 

 
ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 
 

 

ผู้จัดกำร 

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน 

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

สัมพันธ์ชุมชน 
   -  งานการเงิน บัญชีและ

งบประมาณ 

-  งานจัดซื้อ และทรัพย์สิน 

   -  งานธุรการฝ่าย 

     
 
 

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

-  งานอภิบาล 
-  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
-  งานธุรการฝ่าย 
 

 
 
 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

  - งานพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
  -  งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
  -  งานกิจกรรมชมรมและบ าเพ็ญประโยชน์ 
  -  งานกีฬา 
  -  งานลูกเสือ-เนตรนารีและ นศท. 
  -  งานธุรการฝ่าย 
 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
 

สมำคมผู้ปกครองและครูฯ 

สมำคมศิษย์เก่ำฯ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

- งานหลักสูตร 
- งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ 

- งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล 

- งานกลุ่มสาระฯ  
- งาน EP International 
- งานห้องสมุด 
- งานแนะแนว 
- งานธุรการฝ่าย 
 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 

21 
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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   ภราดาวิทยา เทพกอม    ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน 
          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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 โดยได้มีการวางแผน และด 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 าพนู 
 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)  
  ช้ันที่ 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 ห้องประชุม1และวดัน้อย  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
เอกสารธรุการ-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     222  ตัว  
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1.2 ข้อมูลนักเรียน 
  
1.2.1 จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นเรียน เพศ 
 

จ ำนวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 310 234 544 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 274 228 562 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 300 193 493 

รวม 884 655 1,593 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 356 225 581 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 294 252 546 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 309 233 542 

รวม 959 710 1,669 
รวมท้ังหมด 1,843 1,365 3,208 

 

ที่มา : งานทะเบยีนหนังเรียน ฝ่ายวิชาการ ข้อมูล ณ ข้อมูล ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2564 
 
 

 

1.2.2  จ ำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภำพทำงกำยและน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ 
1.2..2.1 จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกาย 
ได้ส่งเสรมิพัฒนาผ่านการจัดกจิกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ของนักเรยีนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั 

ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพของกรมพลศึกษา  พบว่าผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของกรมพลศกึษาตั้งแต่ปานกลาง ดี ดมีากคิดเป็นร้อยละ  84.38 

 
ระดับสมรรถภำพทำงกำยของนกัเรียน ร้อยละ 

ระดับดีมาก 21.96 

ระดับด ี 28.01 

ระดับปานกลาง 34.41 

รวมระดับปำนกลำง – ดีมำก 84.38 

ระดับต่ า 14.33 

ระดับต่ ามาก 1.29 

รวมระดับต่ ำมำก – ต่ ำ 15.62 

รวมทุกระดับ 100.00 
         

                                                                  ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
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1.2..2.2 จ ำนวนนักเรียนที่มีน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย 

สรุปภาวการณ์เจริญเติบโต (น้ าหนัก-ส่วนสูง) นักเรียนระดับช้ัน ม.1 – ม.6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการเจรญิเติบโตของกรมอนามัย  พบว่าผู้เรยีนร้อยละ  76.18 อยู่ในเกณฑ์สมส่วนดังตาราง 

 
 

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

อ้วน 256 7.96 
เริ่มอ้วน 186 5.79 

ท้วม 136 4.26 
สมส่วน 2,449 76.18 

ค่อนข้างผอม 108 3.35 
ผอม 79 2.46 
รวม 3,063 100 

                      ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 
 

 
1.2.3 จ ำนวนนักเรียนที่จบหลักสตูร 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
รับเข้ำ จบหลักสูตร 

ม. 3 493 459 93.10 
ม. 6 542 512 96.28 

               

ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 
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1.3 จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 
1.3.1 สรุปจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำแนกวุฒิกำรศึกษำและประเภท/ต ำแหน่ง  

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต า่กว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา      
- ผูร้บัใบอนุญาต      
- ผูจ้ดัการ      
- ผูอ้ านวยการ - - - 1 1 
- รอง/ผูอ้ านวยการ - - 1 - 1 

รวม - - 1 1 2 
2. ผูส้อนการศึกษาขัน้พืน้ฐาน      
ระดบัประถมศกึษา      
- ครบูรรจ ุ      
- ครตู่างชาต ิ      
ระดบัมธัยมศึกษา      
- ครบูรรจ ุ - 73 44 1 118 
- ครตู่างชาต ิ - 26 2 - 28 

รวม - 99 46 1 146 
3. บุคลากรทางการศึกษา      
- บุคลากรทางการศกึษา 2 47 34 1 84 
4. อ่ืนๆ (ระบุ)...      

รวม 2 47 34 1 84 
รวมทัง้ส้ิน 2 146 81 3 232 

 
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

  ระดบัมธัยมศกึษา 
จ านวนผูเ้รยีนต่อคร ู   16 : 1 
จ านวนผูเ้รยีนต่อหอ้ง  46 : 1 
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 1.3.2 จ ำนวนครูผู้สอนแยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และค่ำเฉลี่ยจ ำนวนชั่วโมงในกำรสอนของครู 1 คน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวน (คน) ช่ัวโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห ์ หมายเหต ุ
-ภาษาไทย 11 17  
-คณิตศาสตร์ 24 10  
-วิทยาศาสตร์ 12 17  
-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10 20  
-สุขศึกษาพลศึกษา 13 13  
-ศิลปะ 12 16  
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 18  
-ภาษาต่างประเทศ 17 29  

 
ข้อมูล งานบุคลากร ส านักผู้อ านวยการณ วันท่ี 6 มีนาคม 2564 
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1.4  เกียรติยศและผลงำนที่ได้รับรำงวัล ปีกำรศึกษำ 2563 
1.4.1 ผลงำนที่ได้รับรำงวัลของสถำนศึกษำ /ผู้บริหำร /ครู /บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1. นายเฉลมิพล  จิตติวัฒนพงศ์ 

นางวันเพ็ญ  สุขเกษม 
นางสาวพรจิตต์  รังสรรค ์
นางศิริพร  พรพิพัฒน์ไพบูลย ์
นางสาววัธนา  จันทรเปารยะ 
นางทับทิม  ขุมทรัพย ์

ครูดีเด่น เนื่องในวันครูเอกชน 
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2563 

สมาคมโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดเชียงใหม ่

วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2564 
ยกเลิกการจัดเนื่องจากสถานการณ ์

 โควิด-19 

2. 

นายเสถียร  ช่างเงิน 
นางทับทิม  ขุมทรัพย ์
 

เข็มทองค าเชิดชูเกียรติครูที่ปฏบิัตหิน้าท่ี 
30 ปี ประจ าปี 2563 

สมาคมโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 10 ก.พ. 63 

เลื่อนจัดเนื่องจากสถานการณ ์
โควิด-19 

(วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564) 
ห้องประชุมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 

3. 

ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกลุวงศ์ 
รางวัลผู้บริหารดีเด่น 

THE PRIME ADMINISTRATOR AWARD 
ประจ าปีพ.ศ. 2564 

สมาคมคณะกรรมการประสานงานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เครือข่ายพัฒนาการศึกษา 

เอกชนภาคเหนือ 
วันท่ี 14-15 มี.ค. 64 

4 

นางสาวสิรริัตน์  อิทธินภาพรรณ 
นางจันทร์จิรา  ชัยอินทรีอาจ 

รางวัลครดูีเด่น 
THE TOP TEACHER AWARD 

ประจ าปีพ.ศ. 2564 

สมาคมคณะกรรมการประสานงานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เครือข่ายพัฒนาการศึกษา 

เอกชนภาคเหนือ 
วันท่ี 14-15 มี.ค. 64 

5 

นางจันทร์จิรา  ชัยอินทรีอาจ 

รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับประเทศจากผลงานวิจัย 

 เรื่องการพัฒนาสีชุบอโนไดซ์จาก
ธรรมชาต ิ

โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
ครั้งท่ี 27 ประจ าปีพ.ศ. 2563 โดย

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย 

6 
นายไชยวัฒน์  บุญเลิศ 

รางวัลเกียรติยศวันครู พ.ศ. 2564  
พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล 

เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 



- 32 - 
 

1.4.2 ผลงำนที่ได้รับรำงวัลของนักเรียน ระดับประเทศขึ้นไป 
                   1.4.2.1 ผลงำนของผู้เรียน ต้ังแต่ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2563  

ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับชั้น รำงวัลท่ีได้รับ 
ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนท่ี

มอบให้ 
วัน เดอืน ป ี

1 เด็กชายปิตุภูมิ ชัยเจริญวรรณ ม.3/A ผ่านการคัดเลอืกเป็นนักเรียนทุน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับ
เด็กและเยาวชน – JSTP  
ระยะยาว รุ่นที่ 22 ประจ าปี 2562 – 
2563 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

28 เม.ย. – 7 มิ.ย. 
63 

2 นางสาวณัฐวศา กลอ่มแก้ว ม.6/1 ผ่านเข้ารอบ Final 10 ทีม สุดท้าย ได้
คะแนนเป็นอันดับที่ 7 จาก 150 ทมีทั่ว
ประเทศ 

การแข่งขันงานตอบปัญหา
แพทยศาสตร์วิชาการ คร้ังที่ 
16 คณะแพทยศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร ์

5 กันยายน 2563 
นายชยภัทร ธรรมรักษ์  
นางสาวอาภัสสรา ศรีไสว 
นางสาวเพ็ญพิชชา พงษ์ตุ้ย ม.5/2 ผ่านเข้ารอบ Semi-final 20 ทีม

สุดท้าย จาก 150 ทีมทั่วประเทศ นางสาวคีตพัช ธรรมปัญญา 
นางสาวณัฐธยาน์ แบนสุภา 

3 เด็กหญิงณัฏฐพชัร เจริญทรัพย์ ม.2/9 เหรียญทองแดง ประเภท พุมเซ่ฟรี
สไตล ์

สมาคมเทควันโด แห่ง
ประเทศไทย 

5-6 กันยายน 
2563 

4 เด็กชายอติวิชญ์ วิชิตตระกูลถาวร ม.3/1 รองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงงาน
วิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติ ประจ าปี 
2563 หัวข้อ "สขุภาพพืช สู่โลกแห่ง
ความย่ังยืน" 

องค์การพิพธิภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช) 

11 กันยายน 2563 
เด็กชายไพรพันธ์ แสงสว่าง 

5 เด็กหญิงฬิรปพา บุญเพ็ง ม.2/6 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน รุ่น
อายุ 12 – 14 ปี หญิง กีฬายิมนาสติก
แอโรบิก 

การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียน ปี 2563/ กรมพล
ศึกษา   

17-22 กันยายน 
2563 

6 นายครองไท ศีลาเจริญ    ม.6/A ชนะเลิศ โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์/ 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราช
ภัฎล าปาง 

18-21 กันยายน 
2563 นางสาวณภทัร เตชพพิัฒนกุล 

นายภูตะวัน ฟองจันทร์ 
7 นายสุรดิษ สุขทรัพย์ ม.6/3 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหนัง

สั้น ระดับบุคคลทั่วไป ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ และทุนการศึกษา 10,000 
บาท 

Software Park-
wealthMagik สวทช. 

19 กันยายน 2563 

8 นายสุรดิษ สุขทรัพย์ ม.6/3 รางวัล Young Chalenge Award 
2020 

Software Park-
wealthMagik สวทช. 

19 กันยายน 2563 

9 นายชยภัทร ธรรมรักษ์ ม.6/1 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ 
การแข่งขันการตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราช
ชูปถัมป์ 

19 – 21 
พฤศจิกายน 2563   

10 นายธัญกร ยันตรศาสตร์   ม.5/2 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ระดับประเทศ สาขากายภาพ การนายนันทวัฒน์ วิวัฒน์พิสฏิฐ ์
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ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับชั้น รำงวัลท่ีได้รับ 
ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนท่ี

มอบให้ 
วัน เดอืน ป ี

นายธีรดนย์ มนัสวิยางกูร ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

11 เด็กชายอติวิชญ์ วิชิตตระกูลถาวร ม.3/1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงงาน
วิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวทิยา 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2563 

องค์การพิพธิภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

20 พฤศจิกายน 
2563 เด็กชายไพรพันธ์ แสงสว่าง 

12 นางสาวสิริกร กิจเสาวภาคย์ ม.5/2 รางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวด
ซอฟตแ์วร์ดีเด่นแห่งชาต ิ

สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย 

28 พฤศจิกายน 
2563 

13 นายพีรทัต กฤษณะประกรกิจ ม.6/1 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเคมีโอลิมปิก
ระดับชาต ิสอวน. คร้ังที่ 
16/ สอวน. 

5 – 9 ธันวาคม 
2563 นายศุภพล สุรพลชัย ม.6/A 

14 เด็กชายอติวิชญ์ วิชิตตระกูลถาวร ม.3/1 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับชาติ คร้ังที่ 
17 ณ ศูนย์ สอวน. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

5 – 10 ธันวาคม 
2563 15 เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ ม.3/1 รางวัลเหรียญทอง 

16 เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ ม.3/1 รางวัลคะแนนรวมสูงสุดของประเทศ 
17 เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ ม.3/1 รางวัลคะแนนภาคสังเกตการณ์สูงสุด

ของประเทศ 
18 เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ ม.3/1 รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุดของ

ประเทศ 
19 นายณัฐกิตต์ิ พชิัย ม.4/2 รางวัลเหรียญทองแดง 
20 นายภัทรวรรธน์ กิจศักดิ์  ม.4/2 รางวัลเกียรติคุณประกาศ 
21 นายชินดนัย นามวงศ์  

นายชยภัทร ธรรมรักษ์ 
ม.6/1 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน ชีววิทยา

โอลิมปิกระดับชาติ คร้ังที่ 
17/ สอวน. 

5 – 9 ธันวาคม 
2563 

22 นางสาวคีตพัช ธรรมปัญญา 
นางสาวณัฐวศา  กล่อมแก้ว 
นายณรัชด์  มานะสัมพันธ์สกุล 

ม.5/2 รางวัลเหรียญทองแดง 

23 นายปรเมศร์ สอนเจริญทรัพย์ ม.4/4 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 Thailand 
Team Chess Championships 2020 

สมาคมกีฬาหมากรุกสากล
แห่งประเทศไทย 

10 – 13 ธันวาคม 
2563 

24 นายธัญกร ยันตรศาสตร ์ ม.5/2 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
ระดับชาติ สอวน. คร้ังที่ 
19/ ศูนย์ สอวน. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

11 – 15 ธันวาคม 
2563 25 นายณภัทร เจริญศิลป์ ม.4/2 รางวัลเหรียญทองแดง 

26 น.ส.สิริกร  กิจเสาวภาคย์ ม.5/2 รางวัลรองชนะเลศิ หมวด Student 
Project สาขาย่อย Senior Student  

โครงการประกวดซอฟตแ์วร์
ดีเด่นแห่งชาติ 2020 
สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย 

18-21 กันยายน 
2564 

27 นายอนันตา  น่ิมนวล 
นายภวิศ  กฤษณะวรรณ 

ม.5/3 โครงการสัมผัสด้วยใจ (หมวด
โปรแกรมเพื่อความบันเทิง) 

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศ

18-21 กันยายน 
2564 



- 34 - 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับชั้น รำงวัลท่ีได้รับ 
ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนท่ี

มอบให้ 
วัน เดอืน ป ี

นายเตชัส อุปนันท ์ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอ
โครงการภาคเหนือ ได้รับทุนสนับสนุน 
3,000 บาท 

ไทย คร้ังที่ 23 (NSC 2021) 

28 น.ส.ลลิต เปเรร่า  
น.ส. ธัญธฌา สวุรรณชื่น 

ม.4/3 โครงการโมทะเวท (หมวดโปรแกรมเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้) 
ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอ
โครงการภาคเหนือ ได้รับทุนสนับสนุน 
3,000 บาท 

  

29 นายณัฐนันทน์ ตาตะนันทน์ 
นายศิวพล  ชัยสุริยะ 
นายปรัชพญา  ปทานุคม 

ม.5/3 
ม.5/3 
ม.5/8 

โครงการไทลิช (หมวดโปรแกรมเพือ่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้) 
ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอ
โครงการภาคเหนือ ได้รับทุนสนับสนุน 
3,000 บาท 

30 นายณกัณฐพันธ์  ประมาพันธ ์
นายอมร  พันธุรัตน์ 
นายโฮเซ่ โกฮ ์

ม.4/3 โครงการ ดิ เฮอร์มิท (หมวดโปรแกรม
เพื่อประยุกต์ใช้งาน) 
ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอ
โครงการภาคเหนือ ได้รับทุนสนับสนุน 
3,000 บาท 

31 นายธนภัทร  ธนะศานวรคุณ 
นายเกริกกรรชัย  คุณาธารกุล 
นายณรงค์ชัย  รงค์ทอง 

ม.5/3 โครงการ ชิฟเตอร์ (หมวดโปรแกรมเพื่อ
ความบันเทิง) 
ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอ
โครงการภาคเหนือ ได้รับทุนสนับสนุน 
3,000 บาท 

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศ
ไทย คร้ังที่ 23 (NSC 2021) 

18-21 กันยายน 
2564 

32 นายจิรภัทร  แดงเขียวขาว 
นายชวภัทร  อัครภัทร 
นายแสงชัย ฟุ้งมงคลเสถียร 

ม.4/3 
ม.4/3 
ม.4/7 

1. ผ่านการพิจารณารอบขอ้เสนอ
โครงการภาคเหนือ ได้รับทุนสนับสนุน 
3,000 บาท 
2. ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง : รอบ
น าเสนอภาคเหนือ ได้รับทุนสนับสนุน 
7,000 บาท 
3. ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 

 5 มีนาคม 2564 

33 นายศิริวิชญ  ศิรบรรจงกราน 
นายอนุภัทร  มะโนธรรม 
นายภาคิณ   ไกรธณสอน 

ม.5/3 โครงการหนีโรคออกจากโลก (หมวด
โปรแกรมเพื่อความบันเทิง) 

34 น.ส.สิริกร  กิจเสาวภาคย์ ม.5/2 โครงการ เฮลธแคร์ พลัส (หมวด
โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน) 

35 เด็กชายพชร  ทรัพย์บ าเรอ     
เด็กชายรณกร     ระวังงาน  
ด็กชายปริญญ์    กันทวัง    

ม.2/1 
ม.2/2 

 

รางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางคณติศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET)  ระดับ

ศูนย์ภูมภิาคว่าด้วยสะเต็ม

ศึกษาขององค์การรัฐมนตรี
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ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับชั้น รำงวัลท่ีได้รับ 
ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนท่ี

มอบให้ 
วัน เดอืน ป ี

เด็กชายณัชภคั    คนใจซื่อ               ม.1/1 
ม.1/2 

มัธยมศึกษาตอนต้น ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO 

STEM-ED) ร่วมกับ 

ธนาคารออมสิน  มลูนิธิที

เด็ดเพื่อการศึกษา และ

บริษัท เอดู พาร์ค จ ากัด 

36 เด็กหญิงณัฐณิชา   ค าวัง        ม.1/2 เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร การ
สอบแข่งขันการคิดและการแก้ปญัหา
คณิตศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

จัดโดย  บริษัท เลิร์น 
แอนด์ เพลย์ แมธกรุป๊ 
จ ากัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 

 

37 นางสาวธนาภรณ์ ถาทอง       
นางสาวสิรยิากร กันใหม่        
นางสาวกันต์กมล ไชยเทพ    
นางสาวอชิรญาณ์ เจรญิสุข 
นางสาวสุทธิกานต์ ตั้งศรีวงศ์   

ม.5/10 
ม.5/10 
ม.5/10 
ม.5/10 
ม.5/10 

รางวัลชมเชย จากการแข่งขันร้อง
เพลงประกอบเต้นเพลงจีน  

จัดโดย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

วันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2564 

38 นางสาวสุพรรษา กฤตโยภาส    
นางสาววีรนันท์   วิสีวรพัฒน์     

ม.5/7 
ม.5/10 

รางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขนั 
กล่าวแนะน าสถานท่ีท่องเทียวจีน 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 18 กุมภาพันธ์ 
2564 

39 นางสาวสุพรรษา กฤตโยภาส     ม.5/7 รางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขนั
กล่าวสุนทรพจนจ์ีน ในหัวข้อ  
“ มิตรภาพไทยจีน ร่วมกันต้านภยัโค
วิท 19 ” 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ่

18 กุมภาพันธ์ 
2564 

40 ด.ญ.อัสมาภรณ์ อัศวสุคนธ ์ ม.2/B รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ

ระบายสี ช่ือผลงาน"ให้ความรู้ คู่ชาติ 

สร้างอาชีพ" 

ส านักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล 

12 มี.ค. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 36 - 
 

      14.2.2 ผลงำนของผู้เรียน ต้ังแต่ระดับนำนำชำติ ปีกำรศึกษำ 2563  

ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับชั้น รำงวัลท่ีได้รับ 
ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนท่ี

มอบให้ 
วัน เดอืน ป ี

1 นายธีรพัฒน์ อินตา ม.4/2 รางวัลเหรียญเงิน The 1st International 
Conference for 
Students in Science 
and Innovation/ สสวท. 

20 กันยายน 2563 
นายรัชต ์เรืองเดชอนันต ์  
นายณฐนนท์ ลือวิฑูรเวชกิจ 

2 ด.ช. จารุพิชญ์  บัวขุนเณร 
ด.ช. ปิตุภูมิ  ชัยเจริญวรรณ 

ม.2/1 
ม.3/A 

รางวัลรองชนะเลิศ รุ่น Junior 

Student Project ช่ือผลงาน 

AED4ALL: anyone can keep 

ALIVE โครงการประกวดซอฟต์แวร์

ดีเด่นแห่งชาติ TICTA 2020 

สมาคมอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศไทย

ร่วมกับส านักงาน

คณะกรรมการดิจิทลัเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

20 ก.พ. 64 

3 ด.ญ. อารยา พรหมเมอืง ม.1/A รางวัลชนะเลิศประเภทสแตนดารด์
บุคคลหญิงและได้เป็นตัวแทนประเทศ
ไทยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ณ กรุง
ฮานอย ประเทศเวียดนาม 

สมาคมกีฬาหมากรุกสากล
แห่งประเทศไทย 
กรุงเทพฯ 

8 มี.ค. 64 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม  2564 
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1.4.3 สรุปผู้เรียนมีควำมส ำเร็จและผลงำนดีเด่นเป็นประจักษ์ ปีกำรศึกษำ 2563 

รำยกำร 
ระดับท่ีได้รับ 

นำนำชำติ ประเทศ ภำค จังหวัด 
1. กลุ่มสำระภำษำไทย - - - 1 
2. กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ - - 56 - 
3. กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 3 30 11 - 
4. กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม - - - - 
5. กลุ่มสำระสขุศึกษำและพลศึกษำ - 3 28 7 
6. กลุ่มสำระศิลปะ - - - - 
7. กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี - - 10 - 
8. กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ - - 17 - 
9. แผนกำรเรียน English Program - 8 2 2 
10. สอบชิงทุนกำรศึกษำ - 2 - - 
11. ผลกำรสอบ Cambridge Checkpoint คะแนน
ภำพรวม (Overall) เต็มสูงสุดในระดับ “ดีเลิศ” 
(Excellent) 

- - - - 

รวม 3 43 122 8 

 
      ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564 
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1.4.4 ผลกำรศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564  (นักเรียนปีกำรศึกษำ 2563) 
 

สถำบัน จ ำนวน แยกตำมคณะ จ ำนวน 
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 235 ท่ีน่ัง 1. วิศวกรรมศาสตร์ 91 ท่ีน่ัง 
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 24 ท่ีน่ัง 2. บริหารธุรกิจ 42 ท่ีน่ัง 
3.มหาวิทยาลัย่เทคโนฯลาดกระบัง 20 ท่ีน่ัง 3. แพทยศาสตร์ 28 ท่ีน่ัง 
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 ท่ีน่ัง 4. วิทยาศาสตร์ 28 ท่ีน่ัง 
5. มหาวิทยาลัยพะเยา 15 ท่ีน่ัง 5. เศรษฐศาสตร์ 19 ท่ีน่ัง 
6. มหาวิทยาลัยมหิดล 13 ท่ีน่ัง 6. นิติศาสตร์ 13 ท่ีน่ัง 
7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 13 ท่ีน่ัง 7.. เภสัชศาสตร์ 13 ท่ีน่ัง 
8. มหาวิทยาลัยนเรศวร 11 ท่ีน่ัง 8.. สัตวศาสตร์ 12 ท่ีน่ัง 
9. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 ท่ีน่ัง 9. พยาบาลศาสตร์ 11 ท่ีน่ัง 
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯธนบุรี 5 ท่ีน่ัง 10.. การสื่อสารมวลชน 11 ท่ีน่ัง 
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ พระนครเหนือ 5 ท่ีน่ัง 11. สถาปัตยกรรมศาสตร์   10 ท่ีน่ัง 
12. มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 ท่ีน่ัง 12.ทันตแพทยศาสตร์ 9 ท่ีน่ัง 
13. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 4 ท่ีน่ัง 1 3 . วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป ะ  สื่ อ  แ ล ะ

เทคโนโลยี 
7 ท่ีน่ัง 

14. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 ท่ีน่ัง 14. อุตสาหกรรมเกษตร 7 ท่ีน่ัง 
15. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 ท่ีน่ัง 15. สาธารณสุข 5 ท่ีน่ัง 
16. มหาวิทยาลัยพายัพ 3 ท่ีน่ัง 16. ดุริยางคศิลป์ 4 ท่ีน่ัง 
17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 ท่ีน่ัง 17. รัฐศาสตร์ 4 ท่ีน่ัง 
18. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ท่ีน่ัง 18. เกษตรศาสตร์ 4 ท่ีน่ัง 
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 ท่ีน่ัง 19. ศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์ 4 ท่ีน่ัง 
20. วิทยาลัยดุสิตธานี 2 ท่ีน่ัง 20. วิจิตรศิลป ์ 3 ท่ีน่ัง 
21. มหาวิทยาลัยรังสิต 2 ท่ีน่ัง 21. โลจิสติกส์ 2 ท่ีน่ัง 
22. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 1 ท่ีน่ัง 22. การท่องเท่ียวและการจัดการ 1 ท่ีน่ัง 
23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 ท่ีน่ัง 23.สังคมศาสตร์ 1 ท่ีน่ัง 
24. สถาบันการบินพลเรือน 1 ท่ีน่ัง 24. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 1 ท่ีน่ัง 
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ท่ีน่ัง 25. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรม

ดิจิทัล 
1 ท่ีน่ัง 

26. ศึกษาต่อต่างประเทศ (Switzerland)  1 ท่ีน่ัง 26.วทิยาลัยพลังทดแทน 1 ท่ีน่ัง 
  27. อนมัยชุมชน 1 ท่ีน่ัง 

28. สารสนเทศและการสื่อสาร 1 ท่ีน่ัง 
29. กายภาพบ าบัด 1 ท่ีน่ัง 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 

(97.50+94.80)/2 = 96.15 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 96.15 
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สรุปผลกำรศึกษำต่อของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ปีกำรศึกษำ  2563  (แยกตำมคณะ) 

ที ่ คณะ 
กลุ่มคณะ รอบท่ี1  รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 

รอบท่ี 
4 

รวม 

1 คณะแพทยศาสตร ์

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

9 16 1   29 

2 คณะพยาบาล 4 7 2   13 

3 ทันตแพทยศาสตร ์ 6 3 1   10 

4 สัตวแพทยศาสตร ์ 4 6 2 1 13 

5 สหเวชศาสตร/์เทคนิคการแพทย ์ 2 18 6 1 27 

6 เภสัชศาสตร ์ 1 11 9   21 

7 สัตวศาสตร ์ 2 0     2 

8 อนามัยชุมชน 1 0     1 

9 สาธารณสุข 2 3     5 

10 กายภาพบ าบัด 1 0     1 

11 วิทยาศาสตร ์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

11 17 11 1 40 

12 การจัดการเทคโนโลย ี 2 0 0 1 3 

13 วิทยาลัยศลิปะสื่อและเทคโนโลยี (Camt) 9 6 3   18 

14 เกษตรศาสตร ์ 2 2 2 1 7 

15 ดิจิทัลมเีดีย 3 0     3 

16 วิทยาลัยนานาชาตินวตักรรมดิจิทลั 1 0     1 

17 วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 0     1 

18 อุตสาหกรรมเกษตร 1 6 9   16 

19 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 0 1   2 

20 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 1   5 

21 วนศาสตร ์     1   1 

22 
คณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน
นานาชาติ 

    1   1 

23 อุตสาหกรรมอาหาร     1   1 

24 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมศาสตร ์ 47 41 31   113 

25 สถาปัตยกรรมศาสตร ์
สถาปัตยกรรม

ศาสตร ์
9 1 4   14 
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26 คณะบริหารธรุกิจ 
บริหารธรุกิจ 

25 13 10 4 55 

27 คณะเศรษฐศาสตร ์ 2 17 16   35 

28 การท่องเที่ยวและการจัดการ 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1 0 2 1 4 

29 การสื่อสารมวลชน/นิเทศศาสตร์ 2 9 2   13 

30 ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ 2 2     4 

31 นิติศาสตร์  1 12 2 1 16 

32 มนุษยศาสตร/์ศิลปศาสตร/์อักษรศาสตร์ 10 17 9   36 

33 วิจิตรศลิป ์ 2 1 1 1 5 

34 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 1 0     1 

35 ดุริยางค์ศลิป ์ 4 0     4 

36 สังคมศาสตร ์ 0 1 3   4 

37 รัฐศาสตร ์ 0 4 3   7 

38 โลจสิติกส ์ 1 1     2 

39 
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

    1   1 

40 จีนวิทยา     1 1 2 

41 จิตวิทยา     1   1 

42 จีนธุรกิจ     1   1 

45 Chinese Business       1 1 

43 วิทยาลัยสหวิทยาการ     1   1 

44 นายสิบทหารบก ทหาร     1   1 

รวม 172 216 140 14 542 

คิดเป็นร้อยละ 31.73 39.85 25.83 2.58 100.00 
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1.5 กำรมีส่วนร่วมระหว่ำงสถำนศึกษำ นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ และชุมชน 
 

- งำนประชำสัมพันธ์และสมัพันธช์ุมชน  
ด าเนินการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ท้ังภายในและภายนอก มีการบริการด้านการสื่อสารและข้อมลูข่าวสารทั้งภายใน
ภายนอก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศผา่นสื่อต่างๆ และเครือข่ายการประชาสมัพันธ์ที่เหมาะสม เช่น ส่งข่าว เสียงตามสาย 
บอร์ดประชาสัมพันธ์และนิทรรศการ Line Facebook หนังสือสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และความสัมพนัธ์กับชุมชนเชิงรุก การให้ความ
ร่วมมือหน่วยงานภายนอก สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายนอกสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ฯลฯ  มผีลการ
ประเมินร้อยละ 86.50 
- งำนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร  
ในปีการศึกษา 2563  ได้ด าเนินการติดต่อประสานงานสร้างความสมัพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ และการลงนามข้อตกลง
ร่วมกัน (MOU) กับสถาบันต่างๆ จ านวน 14 สถาบัน  
- งำนบริหำรบุคคล 
ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภาระดับดีขึ้นไป มผีลการประเมินร้อยละ 98.26 
สรปุผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 92.38 
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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 3208 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 ์ 3208 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 3208 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 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 

 
ร้อยละที่ได้ 

 
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์จำกกำรอบรมในชั้นเรียน (Home Room) 

 
ร้อยละที่ได้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 81.17 1. เราลูกมงฟอรต์ฯแต่งกายถูกต้อง และเหมาะสมทุกโอกาส 93.99 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 80.57 2.เราลูกมงฟอร์ตฯท าความเคารพ และทักทายกันด้วยการไหว้ทุกครัง้ 96.82 
3. มีวันัย 75.68 3.เราลูกมงฟอร์ตฯมีสัมมาคารวะ และกิรยิาวาจาสุภาพ 93.87 
4. ใฝ่เรียนรู้ 77.50 4.เราลูกมงฟอร์ตฯความวิริยะ อุตสาหะ สามัคคี มีน้ าใจและเสยีสละ 93.27 
5. อยู่อย่างพอเพียง 81.73 5.เราลูกมงฟอร์ตฯ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และใฝรู่้ใฝ่เรียน 92.02 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 73.46 6.เราลูกมงฟอร์ตฯ เป็นคนซื่อสัตย ์ประหยัด กตัญญู และตรงต่อเวลา 95.01 
7. รักความเป็นไทย 81.68 7.เราลูกมงฟอร์ตฯ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด และการพนัน 98.44 
8. มีจิตสาธารณะ 83.79 8.เราลูกมงฟอร์ตฯ รักษ์ความสะอาด และเห็นคณุค่าสาธารณสมบัติ  ของโรงเรียน 95.59 
9. มีสุขภาพและสุนทรียภาพที่ดี 81.69 9.เราลูกมงฟอร์ตฯปฏิบัติตาม กฎ กติกา ของโรงเรียน สังคม ประเทศชาติ  ด้วยความ

เคารพ ความเข้าใจและเต็มใจ 
94.30 

-  10.เราลูกมงฟอรต์ฯ ธ ารงไวซ้ึ่ง ช่ือเสียง เกียรติยศ  ของครอบครัว และโรงเรียน 94.52 
สรุปผลกำรประเมิน 79.15 สรุปผลกำรประเมิน 94.78 
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 2.3 สรุปผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6  ปีกำรศึกษำ 2563 
 

 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  

เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

 

จ ำนวนผู้เรียน 
ทั้งหมด (คน) 

จ ำนวนผู้เรียน
ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียนก ำหนด
(คน) 

*** 

ผลกำรประเมิน(ร้อย
ละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่
ได้ 

 

ปฏิบัต ิ

 

ไม่ 

ปฏิบัต ิ

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน        
1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน  

กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
  82.00 3,208 2,415 75.31 ดีเลิศ 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละระดับชั้นตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

 

 

-   2,386 74.38  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแตล่ะระดับชั้นตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

 

 

-   2,510 78.24  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตล่ะระดับชั้นตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

 

 

-   2,484 77.43  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณในแตล่ะดับช้ันตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

 

 

-   2,284 71.21  

2 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแกป้ัญหำ 

  90.00 3,208 2,478 77.24 ดีเลิศ 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ 
ใคร่ครวญ ไตรต่รองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตผุลประกอบการ
ตัดสินใจ 

 

 

-   2,435 75.91  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  

เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

 

จ ำนวนผู้เรียน 
ทั้งหมด (คน) 

จ ำนวนผู้เรียน
ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียนก ำหนด
(คน) 

*** 

ผลกำรประเมิน(ร้อย
ละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่
ได้ 

 

ปฏิบัต ิ

 

ไม่ 

ปฏิบัต ิ

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   

 

-   2,409 75.10  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปญัหาอย่างมีเหตุผล  -   2,589 80.70  
3 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม   94.00 3,208 2,613 81.48 ดีเลิศ 
 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัว

เองและการท างานเป็นทีม 
 

 

-   2,728 85.05  

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์
มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคดิ โครงการ 
โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

 

 

-   2,499 77.90  

4 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร   94.00 3,208 2,763 86.13 ดีเลิศ 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 
 -   2,639 82.27  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การ
สื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคณุธรรม 

 -   2,887 90.00  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศกึษำ   89.00 3,208 2,815 87.74 ดีเลิศ 
 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรยีนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  -   2,815 87.74  
 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ตามหลักสูตร  -   2,815 87.74  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  

เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

 

จ ำนวนผู้เรียน 
ทั้งหมด (คน) 

จ ำนวนผู้เรียน
ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียนก ำหนด
(คน) 

*** 

ผลกำรประเมิน(ร้อย
ละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่
ได้ 

 

ปฏิบัต ิ

 

ไม่ 

ปฏิบัต ิ

สถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 
 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 

หรือผลการทดสอบอื่น ๆ 
 -   692 28.40  

6 มีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ   90.00 3,208 3,084 96.13 ยอดเย่ียม 
 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีใน

การศึกษาต่อ  
 -   3,127 97.48  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีในการ
จัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 

 -   3,041 94.79  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด   96.00 3,208 2,664 86.97 ดีเลิศ 
 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคณุธรรม จรยิธรรม 

เคารพในกฎกติกา   
 -   2,539 79.15  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านยิมและจิตส านึกตามทีส่ถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขดักับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 -   3,041 94.78  

2 ควำมภูมิใจในท้องถิน่และควำมเป็นไทย   93.00 3,208 3,083 96.11 ยอดเย่ียม 
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ

เป็นไทย  
 -   3,143 98.00  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญัญาไทย 

 -   3,022 94.23  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  

เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

 

จ ำนวนผู้เรียน 
ทั้งหมด (คน) 

จ ำนวนผู้เรียน
ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียนก ำหนด
(คน) 

*** 

ผลกำรประเมิน(ร้อย
ละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่
ได้ 

 

ปฏิบัต ิ

 

ไม่ 

ปฏิบัต ิ

3 กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย   94.00 3,208 3,031 94.48 ยอดเย่ียม 
 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง

บุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
 -   3,031 94.48  

4 สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม   89.00 3,208 2,988 93.14 ยอดเย่ียม 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์

และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
 -   2,874 89.59  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยูร่่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อื่น ไมม่ีความขัดแย้งกับผูอ้ื่น 

 -   3,101 96.66  

สรุปผลกำรประเมิน 87.59 ดีเลิศ 
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  2.4  ตำรำงแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนระดับชัน้ ม.1-ม.6 ปีกำรศึกษำ 2563 
   4.1.4  ตำรำงแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPA) ของผู้เรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ปีกำรศึกษำ 2563 
 

รวมปีการศึกษา

จ านวน
(คน)

ร้อยละ
จ านวน
(คน)

ร้อยละ
จ านวน
(คน)

ร้อยละ
จ านวน
(คน)

ร้อยละ
จ านวน
(คน)

ร้อยละ
จ านวน
(คน)

ร้อยละ
จ านวน
(คน)

ร้อยละ
จ านวน
(คน)

ร้อยละ ร้อยละ

ม.1 545 544 0 0.00 0 0.00 12 2.20 13 2.39 39 7.16 23 4.23 494 90.64 508 93.38 92.01

ม.2 502 502 0 0.00 0 0.00 35 6.97 23 4.58 25 4.98 20 3.98 442 88.05 459 91.43 89.74

ม.3 493 493 2 0.41 1 0.20 49 9.94 27 5.48 40 8.11 39 7.91 402 81.54 426 86.41 83.98

ม.4 581 582 0 0.00 2 0.34 23 3.96 54 9.28 28 4.82 36 6.19 530 91.22 490 84.19 87.71

ม.5 545 543 6 1.10 5 0.92 41 7.52 33 6.08 25 4.59 22 4.05 473 86.79 483 88.95 87.87

ม.6 542 542 4 0.74 15 2.77 29 5.35 60 11.07 20 3.69 37 6.83 489 90.22 430 79.34 84.78

รวมเฉล่ีย 3208 3206 12 0.37 23 0.72 189 5.90 210 6.55 177 5.52 177 5.52 2830 88.27 2796 87.21 87.74

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2ชัน้
จ านวน
นักเรียน
เทอม 2

ผลการเรียนเฉล่ีย(GPA) จ าแนกตามช่วงคะแนน
0.00 - 1.49 1.50 - 2.49 2.50 - 2.74 2.75 - 4.00

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

จ านวน
นักเรียน
เทอม 1

 
 
 
  จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2563) ท่ีก าหนดไว้ว่าร้อยละ 89 ของผลสัมฤทธิ์นักเรียน 8 กลุ่มสาระฯ เฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ปี
การศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ โดยมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ 87.74 
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2.5   สรุปผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET)  
2.5.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561-2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

2562 2563 
จ ำนวน 

นร. 
โรงเรียน ประเทศ ผลต่ำง จ ำนว

น 
นร. 

โรงเรียน ประเทศ ผลต่ำง 

ภำษำไทย 468 70.25 55.14 15.11 178 70.93 54.29 16.64 
คณิตศำสตร ์ 468 52.84 26.73 26.11 179 55.53 25.46 30.07 
วิทยำศำสตร์ 467 37.23 30.07 7.16 178 42.82 29.89 12.93 
ภำษำอังกฤษ 468 61.21 33.25 27.96 178 66.29 34.38 31.91 

เฉลี่ยรวม  55.38 36.30 15.27  58.89 36.01 22.89 
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2.5.2   สรุปผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2561-2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2562 2563 

จ ำนวน 
นร. 

โรงเรียน ประเทศ ผลต่ำง จ ำนวน 
นร. 

โรงเรียน ประเทศ ผลต่ำง 

ภำษำไทย 512 56.37 39.59 42.67 507 58.00 44.36 13.64 
คณิตศำสตร ์ 514 45.31 25.06 25.41 511 44.32 26.04 18.28 
วิทยำศำสตร์ 513 41.06 28.55 29.20 505 45.06 32.68 12.38 

สังคมฯ 512 42.70 34.43 35.70 513 42.09 35.93 6.16 
ภำษำอังกฤษ 513 51.96 31.21 29.20 509 51.44 29.94 21.50 

เฉลี่ยรวม  47.48 31.77 32.44  48.18 33.79 14.39 
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2.6 จ ำนวนผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำแนกตำมกลุ่มกิจกรรม (สถำนกำรณ์ Covid-19 ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมได้) 

2.6.1 สรุปจ ำนวนผู้เรียนเรียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ภำคเรียนที่1 ปีกำรศึกษำ 2563       

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               
กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ               

ผู้บ าเพ็ญประโยชน ์               

นักศึกษาวิชาทหาร               

ชุมนุม / ชมรม               

  

ส่งเสริมวิชาการ             

ส่งเสริมกีฬา             

ส่งเสริมศลิปะ/ดนตร ี             

ส่งเสริมนันทนาการ             
กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ ศลีธรรม จรยิธรรม             
ส่งเสริมภมูิปัญญา/อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม             
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
และเสรมิสร้างความเป็นผู้น า             

ส่งเสริมวิชาช่าง/วิชาชีพ             
กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สำธำรณประโยชน์ 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์               
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2.6.2 สรุปจ ำนวนผู้เรียนเรียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 (สถำนกำรณ์ Covid-19 ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมได้) 

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               
กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ               

ผู้บ าเพ็ญประโยชน ์               

นักศึกษาวิชาทหาร               

ชุมนุม / ชมรม               

  

ส่งเสริมวิชาการ             

ส่งเสริมกีฬา             

ส่งเสริมศิลปะ/ดนตรี             

ส่งเสริมนันทนาการ             
กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
ศีลธรรม จริยธรรม             

ส่งเสริมภูมิปัญญา/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม             
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและ
เสริมสร้างความเป็นผู้น า             

ส่งเสริมวิชาช่าง/วิชาชีพ             
กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สำธำรณประโยชน์ 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน ์               
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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 การมีทักษะชีวิต 

 

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 ยึดมั่นในวถิีชีวิตและการปกครอง 
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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  ปีกำรศึกษำ 2563 

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) 
- การศึกษาค้นคว้าและสร้างนวัตกรรม (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. ท่ี 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 การรู้จักการแก้ปัญหา 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 นาที 
 3.1.6.2.4 นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชมรมตามที่ตนเองเลือกตามความถนัดตนเอง เป็นระยะเวลา 20 ช่ัวโมงต่อ

ภาคเรียน โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรมชมรม ดังนี้ 
  3.1.6.2.4.1 ให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมชมรมตามความถนัดและความสนใจ ได้ 1 กิจกรรมซึ่งมีการจัดกิจกรรม

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 เป็นกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนได้

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 เช่นการจัดโซ นท 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% ของเวลาเรียนทั้งหมด 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 2563   

ล าดับ ชื่องานวจิยั ผู้จัดท า 

1   เจตคติที่ดีต่อการเรียนว่ายน้ าเบื้องต้น 
มาสเตอร์ ณัฐพงษ์ เมตตา 

 

2 
  การศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน/การบ้าน
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนมง
ฟอร์ต วิทยาลัย 

มิส วิลาวรรณ อินสุวรรณ 
 
 

3   การใช้ห่องสมุดในยุค Montfort New 
Normal 

มิส เยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล 
 

4 

  การศึกษาผลการใช้บทเรียนส าเรจ็รูปเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องค าศพัท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
แผนกมัธยม ปีการศึกษา 2563 

มิส ธนพร โตธนะรุ่งโรจน์ 
 

5 
  ผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการวัดค่ากลาง
ของข้อมูลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 

มาสเตอร์ ปริญญากร กุศล 
 

6 
 การใช้ภาพเป็นสื่อในการเรียน พัฒนาสื่อการ
เรียนออนไลน์ ( แก้ไข ) 

มาสเตอร์ ฐานกร โรเบิร์ต เทรเวส 
 
 

7 

  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
จ านวนเต็มและทศนิยมโดยใช้บทเรียนออนไลน์ 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มาสเตอร์ เมธี สงวนทรัพย์ 
 

8 

  การพัฒนารูปแบบการสอนและการปรับ
พ้ืนฐานทฤษีดนตรีสากล ส าหรับนักเรียน
แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ที่เข้ามาเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

มาสเตอร์ พสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์ 
 

9 

  การศึกษาสาเหตุของนักเรียนที่ไม่ท าการบ้าน
หรอืไม่ส่งการบ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาในการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัยปีการศึกษา2563 การศึกษา
สาเหตุของนักเรียนที่ไม่ท าการบ้านหรือไม่ส่ง
การบ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาในการเรียนขอ 

มิส ปริศนา อินทรชิต 
 
 

https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00620
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00535
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00081
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00789
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00658
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00123
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00612
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
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10 
  การใช้เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

มิส มานิตา อินนวน 
 

11 

  การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยการบูรณาการแนว
การจัดการศึกษา วิถีมงฟอร์ตเพ่ือการพัฒนา
ทักษะชีวิต : กรณีศึกษา : โครงงานสังคมศึกษา 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย. 

มิส แสงสิริอรณ์ พุธรัตน์ฉายแสง 
 
 

12 
  ความพึงพอใจในการให้บริการด้านเทคโนโลยี
ในการเรียนการสอนออนไลน์ของครูโรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย 

มาสเตอร์ ธีระพงษ์ มณีวรรณ 
 

13 
  การพัฒนาระบบจัดการลางานออนไลน์ 
(ONLINE LEAVE MANAGEMENT SYSTEM) 

มาสเตอร์ รังสรรค์ พรพัฒนา 
 
 

14 

   ศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ต่อ
การใช้บริการ งานจ่ายเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
มากน้อยเพียงใด 

มิส สุภาวดี ณ นคร 
 

15 
  การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องประโยค
ในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มาสเตอร์ กิติศักดิ์ จันกัน 
 

16 
  การจัดการเรียนการสอน MC Smart 
Classroom ของครูและนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 
5 

มาสเตอร์ ฤทธิยา ศรีสวนจิก 
 

17 

  ทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนต่อการ
จัดการเรียนการสอน ด้วย Google Classroom 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส อภิษฎา โพธิกลาง 
 

18 

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ โดยใช้เกมออนไลน์ ในการจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส ฤดีมาศ พลยา 
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19 

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่องลิมิตล าดับและอนุกรมอนันต์ ด้วยบทเรียน
ออนไลน์ผ่าน Google Classroom ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย 

มิส ประภาศรี ทาขุน 
 
 

20 
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชา 
ชีววิทยา โดยใช้แบบทดสอบ Socrative Online 

มาสเตอร์ นิคม พุทธิมา 
 

21 
  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชา 
วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ จากความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

มิส วิชุดา งามแว่น 
 

22   ประสิทธิภาพการให้บริการระบบ E-Bangking 
มาสเตอร์ นันทจักร์ มีชัย 

 

23 

  การศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 
โครงการ ส่งเสริมอัจฉริยะภาพผู้เรียนทางด้าน
ภาษาอังกฤษ (Gifted-English) โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส ธีริศรา ค าสิทธิ์ 
 

 

24 
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มาสเตอร์ สรพงษ์ สมธรรม 
 

25 
  การพัฒนาเรื่องการเขียนสะกดค า วิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส สุภาวดี ค าดวงฤทธิ์ 

26 
  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่รู้และ
แนวทางในการพัฒนาความใฝ่รู้ของนักเรียน EP 
International ปีการศึกษา 2563 

มาสเตอร์ จักรกริช สาระขันธ์ 

27 

   การสร้างวินัยความรับผิดชอบการส่งงานของ
นักเรียน โดยใช้วิธีการเสริมพลังบวก รายวิชา
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 (สายศิลป์) ประจ าปีการศึกษา 2563 

มิส พรนับพรรณ ปันตี 
 

28 การใช้ภาพเป็นสื่อในการเรียน 
 
มาสเตอร์ ฐานกร โรเบิร์ต เทรเวส 
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29 

  การประเมินผลการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
รายบุคคล ( Individual Development Plan ) 
ID PLAN นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส สมฤทัย ชัยพิมาน 

30 
  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมชมรม ประจ าปี
การศึกษา 2563 

มิส นงนภัส สมณะ 
 
 

31 
  การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

มิส ภัทรกมล คูพาณิชย์ 
 

32 

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา 
วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) เรื่อง คลื่น (แสงสี
ผสม) โดย การใช้แผนผังแยกแสงสีผสม (MLS 
diagram : Mixed light splitting diagram) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 

มิส ณภัทร บัณฑิตคุณานนต์ 
 

33 
  การศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 

มาสเตอร์ วินัย ถิ่นจอม 
 

 

34 
  การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการรับ-คืน 
โทรศัพท์มือถือในยุค NEW NORMAL 

มิส สุพรรณี สายน าทาน 
 
 

35 
  ระดับทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนหญิง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนมงฟอร์ต 
วิทยาลัย เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 

มาสเตอร์ ชาญยุทธ รัตนมงคล 
 

36 

  การท าสื่อ PowerPoint ในการเรียนการสอน
ในรายวิชา วรรณกรรมและการสื่อสาร (ท 
32202) ส าหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ห้อง 5/9 – 5/11 

วัธนา จันทรเปารยะ  
 

37 

  ศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
 

มิส วราภรณ์ สืบสุยะ 
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38 
  ผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการวัดค่ากลาง
ของข้อมูลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 

มาสเตอร์ ปริญญากร กุศล 
 

39 
  การศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่
และการ ให้บริการของงานธุรการฝ่าย EP 
International ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส รสรินทร์ รตนประภา 
 

40 

  กระบวนการ "ยกระดับผลงานวิจัยในชั้นเรียน/
วิจัยเชิงปฏิบัติการ" ของคณะครูโรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย โดยใช้วิธีการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียน 

มิส ศศิธร ค าวินิจ 
 

41 

  ผลการใช้วิธีการสอนด้วยการบรรยายควบคู่กับ
การทดลอง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

มิส สุชัญญา รัตนสุนทรมณี 
 

42 

  การพัฒนาทักษะการเล่นฟุตซอลโดยการใช้การ
เล่นเป็นทีม ของนักกีฬาฟุตซอล รุ่นเยาวชนชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

มาสเตอร์ ภูมิ แพทย์คดี 
 

43 
  ศึกษาผลการใช้กิจกรรมศิลปะท่ีมีผลต่อสมาธิ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน 
มงฟอร์ตวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

มาสเตอร์ กมล กาบสุวรรณ 
 

44 
  การฝึกว่ายน้ าท่าฟรีสไตล์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ยังไม่สามารถว่ายน้ าท่าฟรี
สไตล์ได้ 

มิส กฤศมณ สาสี 
 

45 
  การพัฒนางานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
โรงเรียนมงฟอร์ต 

มิส กฤติมา ทิพวัง 
 

 

46 

  การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 

มิส ชัชฎาพร มาลารัตน์ 

https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00658
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00686
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00062
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00072
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00690
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00046
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00618
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00550
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00103


- 72 - 
 

 

ล าดับ ชื่องานวจิยั ผู้จัดท า 

47 
  การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติดนตรี โดยใช้ Active learning ของ
นักเรียนมัธยมศึกษา 4/9 

มาสเตอร์ อัสนี นกน้อย 
 
 

48 
  ทัศนธาตุและการวาดภาพระบายสีด้วยการใช้
น้ าหนักแสงเงาตาม วงจรสีของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 

มาสเตอร์ ธีร์ เอ่ียมธนาวัฒน์ 
 

49 

  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลัก
อริยสัจ 4 เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 
หลักธรรมในการด าเนินชีวิต สาระที่ 1 ศาสนา 
ศีลธรรม และจริยธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

มิส อาสยา พรหมศร 
 

50 
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนเรื่องภาคตัด
กรวย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 

มาสเตอร์ สุรเชษฐ์ เหล่าจันตา 
 

51 
  การใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบและวิทยาการค านวณ 

มาสเตอร์ ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์ 
 

52 

  ความพึงพอใจต่อหนังสือประกอบการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนแผนการเรียน EP 
International โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2563 

มิส เพ็ญสุภางค์ สัมปุญญานนท์ 

53 
  การพัฒนาทักษะการเรียนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเรื่อง Past simple tense 

มิส รุ่งอรุณ คงแก้ว 
 

62 
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้น ม.1 เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง
ดนตรีโดยใช้ สื่อวิดิทัศน์Line Rider 

มิส ภาณุมาศ ทองย้อย 
 

54 

  การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3AB ที่มีต่อการออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

มิส สุพัตรา สุวรรณนารี 
 

 

55 
  การวัดประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้คะแนน
สอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของ
นักเรียนมงฟอร์ตแผนการเรียน English 

มิส ธนัชพร จิตต์ธรรม 
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Programme International 

56 
  การวัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตแผนการเรียน English 
Programme International ชื่อ 

มิส อริญชย์ ชัยปริพรรห์ 
 
 

57 
  ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

มิส รัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ 
 

58 

  เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
เคมีโดยใช้การเรียนการสอนแบบ Flipped 
Classroom หรือห้องเรียนกลับด้าน ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

มิส นิตยา บุญตัน 
 

59 

  การแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ถนัดเรียนวิชา
ชีววิทยา ด้วยกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5/4-5/5 ปีการศึกษา 2563 

มิส นงลักษณ์ แอมบอส 
 

60 

  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และเจตคติ
ต่อการเรียนของนักเรียนชั้นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส สุภาพร กาวิล 
 

 

71 
  การพัฒนาความรู้ส าหรับยุวทูต เพื่อเพ่ิม
จ านวนการเข้าใช้ห้องสมุด 

มิส เจริญศรี ศรีจันทร์ดร 
 

 

62 
  การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มาสเตอร์ เสถียร ช่างเงิน 
 

63 
  ศึกษาแบบคัดกรองโรคโควิด-19 ของงาน
พยาบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส พวงไพร สายสกล 
 

64 

  การพัฒนาทักษะการฟ้อนเงี้ยว โดยใช้ทฤษฎี
แผนภูมิตารางดนตรี-นาฏศิลป์ผ่านโปรแกรม 
Power point ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1/1-1/5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ 

มิส ศิริพร สุรินทร์ศิริรัฐ 
 

65 
  ผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมความดี ส าหรับ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

มาสเตอร์ ณัช ศิรินันท์ 
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66 
  การสร้างชุดกิจกรรมการเรียน รายวิชาโลก 
ดาราศาสตร์ และอวกาศ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

มาสเตอร์ สมยุทธ โยธาใหญ่ 
 
 

67 

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน โดยใช้การสรุปผัง
มโนทัศน์ (Mind Map) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย รายวิชาสุข
ศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส พรพิมล ก้อนแก้ว 
 

68 

  การประยุกต์ของสมการเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาสมการ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย 

มาสเตอร์ ปรัชญา ลาวิชัย 
 
 

69 

  ปัญหาและแนวทางการจัดระบบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก
โรงเรียนของนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ปี 2563 

มิส โนริโกะ มานิตปฏิภาณ 
 

70 
  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสนาม
ฟุตบอลและลู่วิ่งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มาสเตอร์ อานนท์ อินนนท์ 
 
 

71 

  ผลการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาฝรั่งเศส โดยใช้
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา
ฝรั่งเศส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส กรรณิการ์ ใจแก้ว 
 
 

72 
  การพัฒนาคู่มือการสอบกลางภาคและปลาย
ภาคเรียนของนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
แผนกมัธยม 

มิส สมรัก ปริยะวาที 
 
 

73 
  การจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์โดยใช้ทฤษฏี 
Constructivism 

พรจิตต์ รังสรรค์   
 

74 
  การศึกษาการให้บริการของงานธุรการและ
สารสนเทศฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส วรพิชชา ยาวงค์ 
 
 

75 
  การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเรื่องเวทคณิตเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางด้านการคิดค านวณส าหรับ

มิส มณีรัตน์ วิโรจน์สกุล 
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นักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

76 
  สภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษที่ มีต่อการเรียนวิชาภาษไทย. 

เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์   
 

77 
  ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

มิส รัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ 
 
 

78 

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการสอบวัดความรู้
กลางภาคเรียน ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส ปาณัฐริล วินเทอร์ 
 

79 

  การศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดการสอน
ภาษาไทย เรื่อง ภาษาพาเพลิน ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

มิส ทับทิม ขุมทรัพย์ 
 

 

80 
  โครงการจัดท าคู่มือการใช้อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ส าหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มาสเตอร์ สุพจน์ เทียมยศ 
 

81 
  การพัฒนาความเข้าใจของผู้เรียนในการหาค่า
ของ Summation โดยใช้ภาพเคลื่อนไหวของ
สมการและตัวแปรในการการแทนค่าสมการ 

มาสเตอร์ กุลธร เกษรสุวรรณ์ 
 
 

82 
  การพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตเพลงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ตารางสีสัน. 

มิส ยุพนันต์ พรหมมา 
 

83 

   การดูแล และช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 ที่ถูกรังแก 
(Bully) ใน สถานศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย 

มิส กนิษฐรินทร์ พลศักดิ์ 
 
 

84 

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
สร้างค าในภาษาไทย โดยใช้การ์ดเกมภารกิจ
พิชิตการสร้างค า ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ าเภอเมือง 

มิส สิรินาฎ จอมสวรรค์ 
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ล าดับ ชื่องานวจิยั ผู้จัดท า 
จังหวัดเชียงใหม่ 

85 
  การน าวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ตไปใช้ในการ
Homeroomนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

มิส ศศิน ดาวดี 
 

86 

  การเรียนรู้แบบ Online ในสถานการณ์ 
COVID-19 ในรายวิชาประวัติศาสตร์ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

มาสเตอร์ อ านวย นนท์ศรี 
 

 

87 
  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการปฐมพยาบาล
โดยวิธีการสอนแบบสาธิต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

มิส อัจฉรีย์ บุญเรือง 
 
 

88 
  การสร้างชุดกิจกรรมการเรียน รายวิชาโลก 
ดาราศาสตร์ และอวกาศ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

มาสเตอร์ สมยุทธ โยธาใหญ่ 
 
 

89 
  การใช้กิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ด้านการตีความหมายข้อมูลและ
การลงข้อสรุปส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 

มาสเตอร์ ชลธวัช มหายศนันท์ 
 

90 

  การจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์โดยใช้ทฤษฏี 
Constructivism นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

พรจิตต์ รังสรรค์ 
 

91 
  ศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน ส่งงานไม่ครบ 
ส่งงานช้าและการบ้านของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 

มิส ธันย์ณภัทร วรภัฎ 
 
 

92 
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ ipads เป็นสื่อเพ่ือ
พัฒนาการคิดเชิงเรขาคณิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

มิส ณัชฎาภา นิมิตรดี 
 

93 
   .ศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาสังคมพ้ืนฐานของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 

มิส ธารินทร์ สุขเกษม 
 
 

94 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนผู้มี
ศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
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ล าดับ ชื่องานวจิยั ผู้จัดท า 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

95 
  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีน ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 แผนการ
เรียนศิลป์ภาษาจีนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส ดาราภรณ์ เกิดนพคุณ 
 
 

96 

  การใช้รูปแบบการสอนแบบ TGTและแบบฝึก
ทักษะเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่อง
โจทย์ปัญหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปี
การศึกษา 2563 

มาสเตอร์ ขวัญชัย แจ้ใจ 
 

97 
  การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงาน ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

มาสเตอร์ สุวรรณ อินทรชิต 
 

98 

  การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกด
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
The Development of English Vocabulary 
Spelling Ability via Game to Improve 
Grade 7 Student’s spelling of Montf 

มิส จัสมิน วรรณา 
 

99 

  การศึกษาผลการใช้ชุดการสอนอักษรคันจิ เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอักษรคันจิ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ปีการศึกษา 2563 

มิส กมลชนก พิณชัย 
 
 

100 
  การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / 
การบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 

มาสเตอร์ ยุทธนา พงษ์เขียว 
 

101 
  ส าหรวดความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนมง
ฟอร์ต ที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน 

มาสเตอร์ นิวัติ อรุณวิไล 
 

102 
  ความพึงพอใจต่อการใช้น้ ายาล้างห้องน้ า
อเนกประสงค์จากไวน์มะกรูด ของพนักงาน
แม่บ้านโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มาสเตอร์ มงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง 
 
 

103 
  ผลการใช้แผนผังมโนทัศน์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ภายใต้รูปแบบการสอน

มาสเตอร์ ฉัตรชัย งานมูลเขียว 
 

https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00759
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00816
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00042
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00790
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00787
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00711
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00077
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00436
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00662


- 78 - 
 

 

ล าดับ ชื่องานวจิยั ผู้จัดท า 
แบบ 3 ขั้นของ Underhill เรื่อง คลื่นแสง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 

 

104 
  การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการขาด ลา 
มาสายของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563 

มิส สุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ 
 

106 
  พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาสุข
ศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

มาสเตอร์ ชนะชัย ภมรชัยสกุล 
 
 

107 

  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชา พลศึกษา 
ตามความคิดเห็นของนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศกึษาปีที่ 1/1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ตามแบบ LASSI โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

มาสเตอร์ ฐิติวัชร อัครบริรักษ์ 
 

108 
  การพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบ SWIS ในการ
ใช้บริหารจัดการข้อมูลหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

มาสเตอร์ ธราดร จันทร์แสง 
 

 

109 
  การพัฒนาการปฏิบัติตนตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส จิดาภา ชัยสงคราม 
 
 

110   งานวิจัยชั้นเรียนครูสิริรัตน์ 
มิส สิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ 

 

111 

  การใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี
เพ่ือพัฒนาการเล่นดนตรีรวมวงของนักเรียน 
แผนการเรียน ศิลป์-ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5/9 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มาสเตอร์ ณัฐวัฒน์ ชนะศึก 
 

112 
  แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของหน่วยงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( สพฐ. 3 มาตรฐาน) 

มิส อรุณี มงคล 
 
 

113 
  การจัดการด้านการจราจร ภายในโรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

มาสเตอร์ ลิขิต ชูวงศ์ 
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114   ส่งวิจัยครั้งที่ 1 บทที1่-3 และเครื่องมือวิจัย 
มิส พรพิไล สมาธิ 

 

115 
  การพัฒนาวินัยนักเรียน โดยใช้กระบวนการ
ลูกเสือ 

มาสเตอร์ พชร ชัยสงคราม 
 
 

116 

  ผลการศึกษาการใช้หนังสือค าศัพท์ภาษาจีน 
Augmented Reality เรื่อง ค าศัพท์ YCT ระดับ 
3 ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 

มิส ขวัญชนก ชาลีวรรณ 
 
 

117 
  การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในฝ่ายกิจการ
นักเรียน โดยใช้กระบวนการประชุมแบบ World 
Cafe 

มาสเตอร์ ธัชธาริน หมวกทอง 
 

118 

  ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟนของ
ผู้ปกครองโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2563 

มิส เกษรินทร์ วงค์ษา 
 

119 
  การส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อ
กระบวนการจ าหน่ายอาหารในโรงอาหาร
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มาสเตอร์ ไชยวัฒน์ บุญเลิศ 
 

120 

  การศึกษาผลการใช้การ์ตูนโคนันเพ่ือส่งเสริม
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน วิชา
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ของนักเรียนระดับชั้น ม. 4 
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส พรสวรรค์ แก้ววงศ์ 
 
 

122 
  การศึกษาสภาพห้องเรียนอัจฉริยะ SMART 
CLASSROOM ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 

มาสเตอร์ สงกรานต์ ไชยวิวัฒมงคล 
 

123 
  การพัฒนาคู่มืองารสารบรรณ (หนังสือเข้า)ปี
การศึกษา 2563 

มิส ญาดา กะราม 
 
 

124 

  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องการเงินกับผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
งานการเงินบัญชีและงบประมาณโรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส ศศิธร ตันดุ 
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125 
  แนวทางการพัฒนาระบบการรับสมัครนักเรียน 
ปีการศึกษา 2564 

มิส มยุรี ท าทอง 
 
 

126 
   ความรู้ความเข้าใจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อระบบการบริการโรเนียว2563 

มาสเตอร์ ชนะ เปรมกลาง 
 
 

127 
  แนวทางการพัฒนาปรับเปลี่ยนเนื้อผ้าของเสื้อ
พละโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มาสเตอร์ ประสงค์ สุทา 
 

128 
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
ตะลุยโจทย์กลศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

มาสเตอร์ จรัญ แสงอาทิตย์ 
 

129 
  ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเลือกอาชีพของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

มาสเตอร์ ไกรสิงห์ ใจหลวง 
 

 

130 
  การศึกษาอิทธิพลของ Social Media (Digital 
Marketing) ที่ส่งผลต่อความสนใจในการเข้า
ศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส ภวดี ศรีใจ 
 
 

131 

  การศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดการสอน
ภาษาไทย เรื่อง ภาษาพาเพลิน ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

มิส ทับทิม ขุมทรัพย์ 
 

 

132 
  การศึกษาเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมของนักเรียนระดับชั้น ม.4 

มาสเตอร์ ประยูร ทาปัน 
 

133 
  การศึกษาและพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

มิส หทัยทิพย์ จ าแนกรถ 
 

134 

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเงินเฟ้อ
เงินฝืดและวัฎจักรเศรษฐกิจ ในรายวิชาสังคม
ศึกษา (เศรษฐศาสตร์) ด้วยสื่อPowerPoint ของ
นักนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 

มาสเตอร์ นะโรดม อินต๊ะปัน 
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135 
  การสร้างสื่อค าศัพท์ที่ควรรู้ในรายวิชาการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 

มิส สิริกัญญา วงศ์ค า 
 

136 

  การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 

มิส มนต์รักษ์ โชคพิพัฒน์พร 
 

137 
  การพัฒนาเว็ปไซต์ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่ง
ความส าเร็จ 

มาสเตอร์ สมชาย นิพาพันธ์ 
 

138 

  การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่อง หลักการใช้งาน 
เครื่อง Virtual reality เพ่ือสร้างสรรค์โครงงาน
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยะภาพ
ทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

มาสเตอร์ กุลภาค วิชาอัครวิทย์ 
 
 

139 
  การพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตเพลงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ตารางสีสัน. 

มิส ยุพนันต์ พรหมมา 
 

140 
  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
นักการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส เดือนเพ็ญ ตากันทะ 
 
 

141 

  ศึกษาโปรแกรมการออกก าลังกายแบบ 
Aerobic Exercise เพ่ือแก้ปัญหาเด็กน้ าหนัก
เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ปีการศึกษา 2563 

มิส ทิพานันท์ แสงศรีจันทร์ 
 
 

142 

  การศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนที่จัดการเรียน
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Bilingual 
Programme) ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส พุทธชาติ โอคอนเนอร์ 
 
 

143 

  การแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนใน
สถานการณ์ Covid-19 โดยใช้กระบวนเรียนการ
สอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ในรายวิชา Robotic 
and STEM education 

มาสเตอร์ ปริญญา นฤประชา 
 
 

144 

  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ควบคู่กับการสอนปกติ รายวิชาฟิสิกส์ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 ปี
การศึกษา 2563 

มาสเตอร์ พิชิตชัย สุภาจิน 
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145 

  การพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์แบบยั่งยืนในการ
สอบ DELF โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาฝรั่งเศสฟัง พูด ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 
โดยใช้ข้อสอบเสมือนจริง (L’Épreuve 
Blanche) ต่อเนื่องปีการศึกษา 2562 

มิส นภัสกร บางสายน้อย 
 

146 
  ผลของการใช้ผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหาที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

มาสเตอร์ อรรถกร มัชณันติกสมัย 
 

147 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาสถิติเบื้องต้น 
(สถิติกับการหาค่ากลางของข้อมูล) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน English 
Programme โดยใช้การจัดกลุ่มเรียนรู้แบบ 
STAD 

มิส วีริสา ตันตราพล 
 

148 
  ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ต่อการใช้บริการ
งานประชาสัมพันธ์ (พัฒนาต่อเนื่อง) 

มิส ฤทัยวรรณ กลทิพย์ 
 
 

149 
  การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารจบ
หลักสูตร ม.3 และ ม.6 โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย โดยใช้ระบบ Server 

มิส พิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ 
 
 

150 
  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัยที่มีต่อ MOU 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มาสเตอร์ วรินทร วสุวัต 
 
 

151 
  ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่น
โดยใช้สื่อรูปภาพ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปี
ที่ 4/10 

มิส ศิริขวัญ แก้วแย้ม 
 

152 
  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัยที่มีต่อ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 

มิส ธมณ วสุวัต 
 
 

153 
  แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการ
สนามฟุตบอล และลู่วิ่ง โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

มาสเตอร์ อานนท์ อินนนท์ 
 
 

154 
  ความต้องการของนักเรียนในการพัฒนาทักษะ
ทางด้านต่าง ๆ (Soft Skills) 

มิส ดวงมณี ค าป่าแลว 
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155 

  การสร้างวินัยความรับผิดชอบการส่งงานของ
นักเรียน โดยใช้วิธีการเสริมพลังบวก รายวิชา
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 (สายศิลป์) ประจ าปีการศึกษา 2563 

มิส พรนับพรรณ ปันตี 
 

156 

  การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนา 
Application โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กรณีศึกษา 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

มาสเตอร์ นัฐวุฒิ ศรีวิเชียร 
 
 

157 

  ความสามารถในการฟังภาษาจีน โดยใช้วีดี
ทัศน์เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนวิชาภา
จีน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

มิส ภคอร เตชะด ารงธรรม 
 
 

158 
  การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย : กรณีศึกษา Facebook 

มิส ภูริชา จันทร์ด ี
 

159 
  การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
โดยการใช้แบบทดสอบ ICSPFT 

มาสเตอร์ ผไท ชัยน า 
 

160 

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง 
Cellular respiration ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อ Animation เรื่อง 
Oxidative phosphorylation ประกอบการ
เรียนการสอน 

มาสเตอร์ ทศพล โฆษิตพล 
 

161 

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์สากลและเจตคติต่อวิชา
ประวัติศาสตร์สากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ โปรแกรม 
Microsofe office : power point และการ
จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย 

มิส นรรนมนต์ พรรณนินธนนท์ 
 

 

162 
  ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และ
ความพึงพอใจในการเรียนวิชาเคมีเรื่องปริมาณ

มิส จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ 
 

https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00053
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00137
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00188
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00158
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00206
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00619
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00114
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00661


- 84 - 
 

 

ล าดับ ชื่องานวจิยั ผู้จัดท า 
สารสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

163 
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิดแผลไฮโดรเจลโดยการ
ใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรรักษาแผลไฟไหม้ใน
ประเทศไทย 

มาสเตอร ์ปิยะ ไชยอ้าย 
 
 

164 
  ความพึงพอใจของครูและบุคคลทั่วไป ต่อการ
ได้รับการบริการจาก งานทะเบียนนักเรียนและ
วัดผล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มาสเตอร์ ณัฐพล ปารมีธง 
 

165 
  การสร้างแนวปฏิบัติหน้าที่เวรของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย 

มาสเตอร์ นิรันดร์พงค์ ลากตา 
 
 

166 
  การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเรื่อง การใช้
โปรแกรมภาษาไพทอน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

มิส พรสุดา หอมอ่อน 
 

167 

  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อการการแบ่งกลุ่มท า
โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ รายวิชาโรโบติกส์และ
สะเต็มศึกษา 

มาสเตอร์ ณัฐพงศ์ หอมอ่อน 
 

168 

  การศึกษาแรงจูงใจ ในการให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมการเรียนการสอน โดยการใช้การ
เสริมแรงทางบวกด้วย สมุดสะสมแต้มClass 
work นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส พัชรี กังวาลไกล 
 

169 

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโรโบติกส์
และสะเต็มศึกษาของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วย Micro Learning 

มาสเตอร์ เดชา นันเปรย 
 
 

170 
  การใช้โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ ระบบ SWIS 
ในการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ 

มิส กมลวรรณ ทะนัน 
 
 

171 
  การส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดัูบชั้นมัธยมปีที่ 4 ที่มี
ต่อการให้บริการรับเครื่องแบบนักเรียน จากงาน

มาสเตอร์ ราวีพัชร์ ภัทราธนทรัพย์ 
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จัดซื้อและทรัพย์สิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

173 

  การศึกษาผลการอ่านโน้ตเพลงไทย โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะการอ่านโน้ตส าหรับนักเรียนระดับชั้น 
ม. 1/4โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ 

มิส วิไลวรรณ ศรีอุตทา 
 

174 

  การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า โดยใช้
กระบวนการเขียนค าที่มักเขียนผิดในภาษาไทย
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

มิส วรัทยา หมั่นมั่ง 
 
 

175 
  การพัฒนาการปฏิบัติงานธุรการของงานธุรการ
ฝ่ายวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

มิส จิตทิวา หมื่นแสน 
 
 

176 

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ชั้น ม.1 – 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยการ 
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 

มาสเตอร์ ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล 
 

177 
  ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

มิส รัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ 
 
 

178 

  ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการ
เขียนข้อความท่ีประกอบด้วยประโยค Past 
Simple Tense ในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

มิส จินตนา เปี่ยมชัยวัฒน์ 
 

179 

  ความพึงพอใจและความต้องการของนักเรียน 
ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรูปแบบ Onsite 
และ Online ประจ าปีการศึกษา 2563 มงฟอร์ต
วิทยาลัย 

มาสเตอร์ ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ 
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180 

  การใช้ทฤษฎีการเสริมแรงทางบวก เพื่อแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ในวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

มาสเตอร์ พัสกร วงษ์โท 
 
 

181 
  ความผูกพันต่อองค์ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อโรงมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มาสเตอร์ ญาณิน ศิริไพศาลประเสริฐ 
 
 

182 
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการกระโดดไกล 
รายวิชาพลศึกษา(กรีฑา) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส เครือวัลย์ รัตนมงคล 
 

183 

  ผลการใช้โปรแกรม Poll Everywhere ในการ
ตอบค าถามวิชา การออกแบบและวิทยาการ
ค านวณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5/10 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส ฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์ 
 
 

184 
  การศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส ดาริษา แสงสินธุ์ 
 
 

185 

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนจากคลิปวิดีโอ 
เรื่อง การสร้างชิ้นงาน Sofa 3D ด้วยโปรแกรม 
SketchUp 2019 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6/10 แผนการเรียนศิลป์จีน และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 แผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 

มิส นงลักษณ์ ค าไทย 
 
 

187 
  ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุดของ
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส ล าจวน รัตนบุร ี
 
 

188 

  ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องยีนและ
โครโมโซม และความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

มิส ทัศนีย์พร สุขโชติ 
 
 

189   การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับชม การ มาสเตอร์ อภิชาติ ใจอินผล 

https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00558
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00507
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00616
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00579
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00217
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00045
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00040
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00418
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_reserch_emp.php?time_year=2020&id_dept=0
https://swis.montfort.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/profile_emp.php?id_emp=00640


- 87 - 
 

 

ล าดับ ชื่องานวจิยั ผู้จัดท า 
ถ่ายทอดสด (Live Stream) ในระบบ FULL HD 
ผ่านช่องทาง Facebook Live ของโรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย 

 

190 
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการลาออกของ
ครูชาวต่างชาติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มาสเตอร์ ศักดิ์บดินทร์ กันมะโน 
 

 

191 
  การน าหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงานนโยบายและแผน โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส พรรณวิไล สุริยะโจง 
 
 

192 
  การพัฒนาหนังสือแบบฝึกหัดเครื่องดนตรี 
“Piano” ส าหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-
ดนตรี 

มาสเตอร์ ศุภกิจ สุบินมิตร์ 
 

 

193 
  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามวิถีจิต
นักบุญมงฟอร์ต ในชมรมนักเรียนคาทอลิก โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มาสเตอร์ จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์ 
 

194 

  การพัฒนาทักษะการประกอบหุ่นยนต์ให้
สามารถประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
ได้ในระดับดีโดยเพิ่มเวลาให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ 
ของนักเรียนชั้น ม.2/4 โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย 

มิส วารุณี ธิจิตตัง 
 
 

195 

  การดูแล และช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 ที่ถูกรังแก 
(Bully) ใน สถานศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย 

มิส กนิษฐรินทร์ พลศักดิ์ 
 
 

196 
  การศึกษาพฤติกรรมนักเรียนที่มาสายและเข้า
ห้องเรียนสายของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย 

มาสเตอร์ สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญ ู
 

197 
  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฎจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4/8 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

มิส เจนจิรา ดวงแก้ว 
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ล าดับ ชื่องานวจิยั ผู้จัดท า 

198 

  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ 
Power Point รายวิชาการงานอาชีพ (ง 32102) 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563 

มิส รัชนี ช านาญรบ 
 

199 
  การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของคนยุคดิจิตอล
โดยการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลตามแนวคิด
ของแอนโทนี เอฟ กราชา และไรช์แมน 

มิส กิดาการ ศิริ 
 

200 
  ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย ในการใช้บริการโรงอาหารโรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส ชนกกร ไชยวงค์ค า 
 

201 

  การพัฒนาการอ่านสะกดค าโดยใช้รูปแบบการ
สอนทางตรง (Direct Instruction Model) ผ่าน
ชุดฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส ณัฐชยา พอพิน 
 

202 

  พัฒนาทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้เทคนิค เพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล FC 
(Friend Coach) 

มิส ณุภาวรรณ จันทร์พรหม 
 

203 

  การแก้ปัญหาการส่งการบ้านในรายวิชา
ชีววิทยาโดยใช้วิธีการส่งการบ้านผ่านระบบ
ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย 

มิส พิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ 
 

205 
  การพัฒนาระบบคลังข้อสอบและการสอบ
ออนไลน์ 

มาสเตอร์ พีรพงษ์ บัวเหลือง 
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สำรสนเทศด้ำนที่ 4  
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  2564 
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4.1.2. จ ำนวนแผนงำนโครงกำร/โครงกำร/กิจกรรม (แยกตำมฝ่ำย) 

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
(สรุปข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษำยน 2564) 
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 ข้อมูล ณ  วันท่ี 19 เมษายน 2564 
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ข้อมูล ณ  วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 
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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. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 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. จดัท 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 

แหล่งเรียนรู้ 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 

แหล่งเรียนรู้ 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 ของนักเรี ยนระดับ 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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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 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 

แหล่งเรียนรู้ 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 2563 (ห้องสมดุดิจิทลั) 

 
(เนื่องจำกสถำนกำรณ์ Covid-19 จึงไม่สำมำรถน ำข้อมลูมำประมวลผลได้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2563         

2  มิถุนายน 2563         

3  กรกฏาคม 2563         

4  สิงหาคม 2563         

5  กันยายน 2563         

6  ตุลาคม 2563         

7  พฤศจิกายน 2563         

8  ธันวาคม 2563         

9  มกราคม 2564         

10  กุมภาพันธ์ 2564         

11  มีนาคม 2564         

12  เมษายน 2564         

ยอดรวม         
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4.2.2.2 สถิติการให้บริการงานแนะแนว  ปีการศึกษา 2563 

ที ่ เดือน 

ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ค ำปรึกษำ
นักเรียนตำมระดับชั้น (คน) กำรบรรยำย

เกี่ยวกับ
กำรศึกษำ 

(คร้ัง) 

นักเรียนฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ 

/ กำรศึกษำดูงำน 
(คน) ม.

ต้น
 

ม.
ปล

ำย
 

EP
. 

ขอ
ทุน

กำ
รศ

ึกษ
ำ 

รวม 

1  พฤษภาคม 2563        

2  มิถุนายน 2563        

3  กรกฏาคม 2563        

4  สิงหาคม 2563        

5  กันยายน 2563        

6  ตุลาคม 2563        

7  พฤศจิกายน 2563        

8  ธันวาคม 2563        

9  มกราคม 2564        

10  กุมภาพันธ์ 2564        

11  มีนาคม 2564        

12  เมษายน 2564        

ยอดรวม        

 
(เนื่องจำกสถำนกำรณ์ Covid-19 จึงไม่สำมำรถน ำข้อมลูมำประมวลผลได้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 105 - 
 

 

4.2.2.2 สถิติการให้บริการงานวิเทศสมัพนัธ์และการส่งเสริมการศึกษาต่อ 
4.2.2.2.1 งำนวิเทศสัมพันธ ์

เดือน ลงนำม MOU 
กิจกรรมตำม
สัญญำ MOU 

เย่ียมชม 
แนะแนว
กำรศึกษำ 

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

รวม 

พฤษภำคม 3 1  1 3 8 
มิถุนำยน    5 2 7 
กรกฎำคม 1   3 1 5 
สิงหำคม 2 1  2 1 6 
กันยำยน    2 1 3 
ตุลำคม    1 1 2 

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

กุมภำพันธ ์ 1 1  1  3 
มีนำคม 1   1  2 
เมษำยน       0 

รวม 10 4 0 22 12 48 
 

4.2.2.2.2.2กำรให้บริกำรกำรส่งเสริมกำรศึกษำต่อ (Online) 

เดือน 
กำรประชำสัมพันธข์่ำวสำรด้ำน
กำรศึกษำต่อผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

วิทยำกรเข้ำมำให้ควำมรู้ด้ำน
กำรศึกษำต่อ (คร้ัง) (Online) 

รวม 

พฤษภำคม 8 ครั้ง 3 11 
มิถุนำยน 10 ครั้ง 2 12 
กรกฎำคม 11 ครั้ง 3 14 
สิงหำคม 9 ครั้ง 3 12 
กันยำยน 8 ครั้ง 2 10 
ตุลำคม 8 ครั้ง 2 10 

พฤศจิกำยน 14 ครั้ง 2 16 
ธันวำคม 9 ครั้ง 2 11 
มกรำคม 9 ครั้ง 3 12 

กุมภำพันธ ์ 5 ครั้ง 2 7 
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4.3  กำรพัฒนำบุคลำกร 
 

4.3.1 ตำรำง สำรสนเทศงำนบริหำรบุคคล ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

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 63-มีนาคม 64 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 
 
 
 
 

 



- 111 - 
 

 

สำรสนเทศด้ำนที่ 5 
สำรสนเทศเพ่ือกำรรำยงำน 
 

5.1 ผลกำรพัฒนำตำมรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2563 
      5.1.1  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในปีที่ผ่ำนมำ 

 

▪ จุดเด่น 
คุณภำพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนส่วนใหญ่มคีวามมั่นใจ กล้าแสดงออก  กล้าพูด กล้าน าเสนอ มีความเป็นผู้น า มีส่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ท้ังในห้องเรียน
และกิจกรรมนอกห้องเรยีน ในรูปแบบกิจกรรมบ้านสี บ้านนักบญุ (Houses of Saint) อาทิ กิจกรรมการพัฒนาระเบียบวินัย 
กิจกรรมตามปฏิทินของโรงเรียน และกิจกรรมประจ าปีของโรงเรียน เป็นต้น 
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษศ์ิลปะ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น การร่วมสืบสานในประเพณีทอ้งถิ่นอย่างต่อเนื่อง อาท ิ
การให้ความร่วมมือในการแต่งกายชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์ การเรียนรู้กิจกรรมการตัดตุงประเพณียี่เป็ง เป็นต้น 
3. ผู้เรียนส่วนใหญ่เห็นคุณคา่ การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในวัฒนธรรมที่แตกต่าง สามารถปรับตัวและเข้าร่วมกิจกรรมตามบริบทของ
วัฒนธรรม อาทิ การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ศาสนาครสิต์ ศาสนาอิสลาม เป็นต้น 
4. ผู้เรียนไดร้ับการส่งเสริมความรู ้ทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อ จนสามารถวางเป้าหมายในอนาคตของตนเอง และด าเนินการ
บรรลเุป้าหมารยจนส าเร็จตามที่ก าหนดไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5. ผู้เรียนส่วนใหญ่มผีลงานและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในระดับต่างๆ จนได้รับรางวัลทั้งระดบัจังหวัด ภาค ประเทศ และ
นานาชาติ 

 
ผู้เรียนมีผลงำนที่ได้รับรำงวัลอย่ำงหลำกหลำย ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ดังนี้ 

รำยกำร 
ระดับท่ีได้รับ 

นำนำชำติ ประเทศ ภำค จังหวัด 
1. กลุ่มสำระภำษำไทย - - - 1 
2. กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ - - 56 - 
3. กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 3 30 11 - 
4. กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม - - - - 
5. กลุ่มสำระสขุศึกษำและพลศึกษำ - 3 28 7 
6. กลุ่มสำระศิลปะ - - - - 
7. กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี - - 10 - 
8. กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ - - 17 - 
9. แผนกำรเรียน English Program - 8 2 2 
10. สอบชิงทุนกำรศึกษำ - 2 - - 
11. อื่นๆ - - - - 

รวม 3 43 122 8 
                                                                                                   ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564 
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กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ  (Montfort Character of Success Centre : MCSC) เพื่อส่งเสริม

สนับสนุน มุ่งพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ Soft Skills ด้านต่างๆ อย่างหลากหลายโดยผ่านกิจกรรมให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น 

2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ( Smart  Management) โดยการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการ

กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถเช่ือมโยงในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่าง

ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนมรีะบบการนิเทศภายในท่ีครอบคลุมทุกฝ่าย ให้มสี่วนร่วมในการวางแผน ด าเนินการ ปรับปรุง และพัฒนาคณุภาพการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
4. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภมูิทัศน์ อาคารสถานที่ ให้มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศรม่รื่น ปลอดภัย ส่งเสรมิการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและคุ้มคา่  
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและการน าไปสู่การจัดการเรียนรู้  มีการเพิ่มเติม
ในส่ วนของภู มิ ปัญ ญ าท้ องถิ่ น /ภู มิ ปัญ ญ าไทย  และสอดแทรกค าศัพท์ภ าษาอั งกฤษ เพิ่ ม เติ ม ในรายวิชาพื้ น ฐาน
(Bilingual/Cambridge/Global Perspectives)  
2. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบและมีเครื่องมือการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน สามารถน าผลนิเทศ
มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
3. ครูมีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ ศึกษา แสวงหาความรู้  พัฒนาสู่ครูมืออาชีพ ให้มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
4. ครูส่วนใหญ่พัฒนาทักษะความรู้ทางด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูใน
ศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัลเทคโนโลยี น าเสนอวิธีการสอนแนวใหม่ท่ีดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
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▪ ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 
 

ควำมโดดเด่นและกระบวนกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 
ได้รับกำรยอมรับเป็นต้นแบบ 

นานาชาติ 
(C 3) 

ชาติ 
(C 2) 

ท้องถ่ิน/
ภมิูภาค 

(C 1) 
คณุภาพของผูเ้รียน 
     1. กิจกรรมผสำนชีวิต เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
จริง ตามวิถีจิตของนักบุญมงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล นักเรียนได้
เรียนรู้ชีวิตจริงอย่างเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครบทั้ง 5 มิติ ทางกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้ประพฤติตนเป็นคนดี
มีศีลธรรม คุณธรรม  และจริยธรรม สามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน องค์กรต่างๆ ท าให้นักเรียนได้ค้นพบสัจธรรมของชีวิต โดย
ผ่านกระบวนการสะท้อนคิด ระหว่างครู นักเรียน เพื่อนพี่น้องชาวบ้าน หน่วยงาน 
องค์กรที่ เกี่ยวข้อง และน าคุณค่า ข้อค้นพบ องค์ความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความอิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม และคุณภาพ
สากล ผ่านกิจกรรมดังนี้ ระดับช้ัน ม.1 ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา ระดับชั้น ม.2 ละ
อ่อนน้อยแอ่ววัด ระดับช้ัน ม.3 วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา ระดับช้ัน ม.4 
ชีวิตที่เลือกได้ ระดับชั้น ม.5 ด้วยรักและก าลังใจ ระดับชั้น ม.6 ร้อยดวงใจพ่ีสู่น้อง 

   

     2. Smart Student  (การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่การเรยีนการสอนที่จ าเป็นใน
โลกยุคดิจิทัล) (Digital literacy) ได้แก่ การพัฒนาทักษะพื้นฐาน การเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 KTPL (Knowledge, Thinking, Production, Leadership) ในการวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุค
ใหม่ และมีความสมัพันธ์อย่างชาญฉลาดกับเทคโนโลยี 

   

     3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์รำงวัลจำกกำรเข้ำร่วมแข่งขนัในประเทศและต่ำงประเทศ 

รำยกำร 
ระดับท่ีได้รับ 

นำนำชำติ ประเทศ ภำค จังหวัด 
1. กลุ่มสาระภาษาไทย - - - 1 
2. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - - 56 - 
3. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 3 30 11 - 
4. กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- - - - 

5. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

- 3 28 7 

6. กลุ่มสาระศิลปะ - - - - 
7. กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

- - 10 - 

8. กลุ่มสาระ - - 17 - 
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ควำมโดดเด่นและกระบวนกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 

ได้รับกำรยอมรับเป็นต้นแบบ 

นานาชาติ 
(C 3) 

ชาติ 
(C 2) 

ท้องถ่ิน/
ภมิูภาค 

(C 1) 
ภาษาต่างประเทศ 
9. แผนการเรียน English 
Program 

- 8 2 2 

10. สอบชิงทุนการศึกษา - 2 - - 
11. อื่นๆ - - - - 

รวม 3 43 122 8 
  

ข้อมูล ณ วันที ่24 มีนาคม 2564 
 

    4.  ผลการศึกษาต่อในระดบัอดุมศึกษา  
         นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น “ดาวิณณ์” (DARWIN) ในการได้รับ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ประกาศผล TCAS64 
รอบ 1 (Portfolio) รอบรับตรงและรอบ Early Admission  มีผู้เรียนผ่านรอบที่ 1 
จ านวน 193 ที่นั่ง และรอบที่ 2 (Quota) ผู้เรียนผ่านรอบที่ 2 จ านวน 209 ที่นั่ง 
รวมทั้ง 2 รอบ จ านวนที่น่ัง 398 ที่น่ัง ดังนี้ 
 

สถำบัน จ ำนวน แยกตำมคณะ จ ำนวน 
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 235 ท่ีน่ัง 1. วิศวกรรมศาสตร์ 91 ท่ีน่ัง 
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 24 ท่ีน่ัง 2. บริหารธุรกิจ 42 ท่ีน่ัง 
3 .มห าวิท ย าลั ย่ เท ค โน ฯ
ลาดกระบัง 

20 ท่ีน่ัง 3. แพทยศาสตร์ 28 ท่ีน่ัง 

4. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

19 ท่ีน่ัง 4. วิทยาศาสตร์ 28 ท่ีน่ัง 

5. มหาวิทยาลัยพะเยา 15 ท่ีน่ัง 5. เศรษฐศาสตร์ 19 ท่ีน่ัง 
6. มหาวิทยาลัยมหิดล 13 ท่ีน่ัง 6. นิติศาสตร์ 13 ท่ีน่ัง 
7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 13 ท่ีน่ัง 7.. เภสัชศาสตร์ 13 ท่ีน่ัง 
8. มหาวิทยาลัยนเรศวร 11 ท่ีน่ัง 8.. สัตวศาสตร์ 12 ท่ีน่ัง 
9. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 ท่ีน่ัง 9. พยาบาลศาสตร์ 11 ท่ีน่ัง 
1 0 .  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีฯธนบุรี 

5 ท่ีน่ัง 10.. การสื่อสารมวลชน 11 ท่ีน่ัง 

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฯ พระนครเหนือ 

5 ท่ีน่ัง 11. สถาปัตยกรรมศาสตร์   10 ท่ีน่ัง 

12. มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 ท่ีน่ัง 12.ทันตแพทยศาสตร์ 9 ท่ีน่ัง 
13. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 4 ท่ีน่ัง 13. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ

เทคโนโลยี 
7 ท่ีน่ัง 

14. มหาวิทยาลัยศรีนครินท 3 ท่ีน่ัง 14. อุตสาหกรรมเกษตร 7 ท่ีน่ัง 
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ควำมโดดเด่นและกระบวนกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 

ได้รับกำรยอมรับเป็นต้นแบบ 

นานาชาติ 
(C 3) 

ชาติ 
(C 2) 

ท้องถ่ิน/
ภมิูภาค 

(C 1) 
รวิโรฒ 
15. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 ท่ีน่ัง 15. สาธารณสุข 5 ท่ีน่ัง 
16. มหาวิทยาลัยพายัพ 3 ท่ีน่ัง 16. ดุริยางคศิลป์ 4 ท่ีน่ัง 
17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 ท่ีน่ัง 17. รัฐศาสตร์ 4 ท่ีน่ัง 
18. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ท่ีน่ัง 18. เกษตรศาสตร์ 4 ท่ีน่ัง 
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

3 ท่ีน่ัง 19. ศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์ 4 ท่ีน่ัง 

20. วิทยาลัยดุสิตธานี 2 ท่ีน่ัง 20. วิจิตรศิลป ์ 3 ท่ีน่ัง 
21. มหาวิทยาลัยรังสิต 2 ท่ีน่ัง 21. โลจิสติกส์ 2 ท่ีน่ัง 
22. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ
ราช 

1 ท่ีน่ัง 22. การท่องเท่ียวและการ
จัดการ 

1 ท่ีน่ัง 

2 3 .  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี 

1 ท่ีน่ัง 23.สังคมศาสตร์ 1 ท่ีน่ัง 

24. สถาบันการบินพลเรือน 1 ท่ีน่ัง 24 . วิท ย าลั ย น วั ตก รรม
สื่อสารสังคม 

1 ท่ีน่ัง 

25 มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เชียงใหม่ 

1 ท่ีน่ัง 25 . วิ ท ย าลั ย น าน าชาติ
นวัตกรรมดิจิทัล 

1 ท่ีน่ัง 

26. ศึกษาต่อต่างประเทศ 
(Switzerland)  

1 ท่ีน่ัง 26.วิทยาลัยพลังทดแทน 1 ท่ีน่ัง 

  27. อนมัยชุมชน 1 ท่ีน่ัง 
28 . สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1 ท่ีน่ัง 

29. กายภาพบ าบัด 1 ท่ีน่ัง 

 
                                                           ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564                                                        

 

กระบวนการบริหารและการจดัการ 
     1.หลักสูตรพัฒนำบุคลิกภำพแห่งควำมส ำเร็จ (Montfort Character of Success 
Centre : MCSC) เพื่อส่งเสริมสนบัสนุน มุ่งพัฒนาบุคลิกภาพและทกัษะ Soft Skills 
ด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ดังน้ี 1.  ทักษะที่ต้องมี คือ ทักษะทางด้านผู้น า 
(Leadership Skills) 2. ทักษะที่ควรมี คือ 1) ทักษะด้านความคิดสรา้งสรรค์และ
นวัตกรรม  (Creative and Innovative Skills) 2)  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ (Life 
Skills and public Mind) 3) ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication 
and Language Skills) 4) ทักษะทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information and 
Technology Skills) 5) ทักษะด้านการท างานเป็นทีม  (Teamwork) 3. ทักษะที่
อยากจะมี คือ 1) ทักษะทางด้านอาชีพ (Career Skills) 2) ทักษะทางด้านอื่นๆ เพื่อ
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ควำมโดดเด่นและกระบวนกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 

ได้รับกำรยอมรับเป็นต้นแบบ 

นานาชาติ 
(C 3) 

ชาติ 
(C 2) 

ท้องถ่ิน/
ภมิูภาค 

(C 1) 
เพิ่มพูนทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในโลกอนาคต อีกท้ังเป็นกระบวนการให้ผู้เรียนมี
โอกาสพัฒนาเจริญเติบโตทุกมิตริ่างกาย สังคม อารมณ์ สตปิัญญา และจิตวญิญาณ อีก
ทั้งปรับเปลี่ยน (Transform) หล่อหลอม เพ่ือความเป็นเลศิตามทิศทางการจัด
การศึกษาในแนวการศึกษามงฟอรต์ (Montfortian Education Charter) 
     2. Smart  Management (การบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ) ได้แก่ 
การน าระบบเทคโนโลยมีาใช้บริหารจัดการในทุกระดับขององค์กร และสามารถ
เชื่อมโยงในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

   

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
    1. Smart Teacher การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่มืออาชีพ ได้แก่ 
การพัฒนาความรู้ทางด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครูในศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัลเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
Application เสริม  ที่ช่วยให้การสอนง่ายขึ้น และทักษะเกี่ยวกับวิธีการสอนแนวใหม่ ท่ี
สร้างความดึงดูดความสนใจ กระตุ้นความอยากรู้ของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ให้กับนักเรียน 
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1.1.3 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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         1.1.4 สรุปการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders)  ต่อการจดัการศึกษาในด้านต่างๆ ของ
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั 

การส ารวจความพงึพอใจของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง (Stakeholders)  
ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั ปีการศึกษา 2563 

(ค่าเฉลีย่เต็ม 5 คะแนน) 
 

ตารางที ่1 ตารางค่าเฉลีย่รวมของความพงึพอใจของผู้ทีเ่กีย่วข้อง (Stakeholders) ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั ปีการศึกษา 
2563 

กลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วข้องใน
การจดัการศึกษา 

ด้านนโยบาย
และการ
บริหารจัด
การศึกษา 

ด้าน
หลกัสูตร
วชิาการ 

ด้านครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา
ทางการ
ศึกษา 

ด้าน
นักเรียน 

ด้านอาคาร
สถานที่และ
ส่ิงแวดล้อม 

ค่าเฉลีย่ของ
แต่ละกลุ่ม
บุคคลที่
เกีย่วข้อง 

ร้อยละของ
กลุ่มบุคคลที่
เกีย่วข้อง 

แปลผล 

1.  ผูป้กครองและศิษยเ์ก่า 4.28 4.24 4.30 4.29 4.14 4.25 85.00 มากทีสุ่ด 

2.  นกัเรียน 4.23 4.15 4.22 4.23 4.12 4.19 83.80 มาก 

3.  ครูและบุคลากร 4.23 4.25 4.18 3.89 4.09 4.13 82.60 มาก 

4.  ประชาชนทัว่ไป/
หน่วยงานภาครัฐ – เอกชน 

4.32 4.17 4.24 4.33 4.30 4.27 85.40 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่แต่ละด้าน 4.27 4.20 4.24 4.19 4.16 4.21 84.20 มากทีสุ่ด 

ร้อยละแต่ละด้าน 85.40 84.00 84.80 83.80 83.20 84.20     

แปลผล มากทีสุ่ด มาก มากทีสุ่ด มาก มาก มากทีสุ่ด     
 
 
ตารางที ่2  ตารางข้อมูลการส ารวจความพงึพอใจของผู้ปกครองต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั ปีการศึกษา 2563  
 

ความพงึพอใจของผู้ปกครอง ต่อการจดัการศึกษาของ 
Mean 

Std. 
Deviation 

ร้อยละ แปลผล 
โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั ปีการศึกษา 2563 (รวมทุกด้าน) 

1.  ดา้นนโยบายของโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั   4.28 0.664 85.60 มากท่ีสุด 
2.  ดา้นหลกัสูตร วชิาการ  4.24 0.692 84.80 มากท่ีสุด 
3.  ดา้นครูและบุคลากร   4.30 0.656 86.00 มากท่ีสุด 
4.  ดา้นผูเ้รียน   4.29 0.645 85.80 มากทีสุด 
5.  ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม   4.14 0.713 82.80 มาก 

รวม 4.25 0.674 85.00 มากทีสุ่ด 
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ตารางที ่3  ตารางข้อมูลการส ารวจความพงึพอใจของนักเรียนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั ปีการศึกษา 2563  
 

ความพงึพอใจของนกัเรียน ต่อการจดัการศึกษาของ 
Mean 

Std. 
Deviation 

ร้อยละ แปลผล 
โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั ปีการศึกษา 2563 (รวมทุกด้าน) 

1.  ดา้นนโยบายของโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั   4.23 0.778 84.60 มากท่ีสุด 
2.  ดา้นหลกัสูตร วชิาการ  4.15 0.805 83.00 มาก 
3.  ดา้นครูและบุคลากร   4.22 0.774 84.40 มากท่ีสุด 
4.  ดา้นผูเ้รียน   4.23 0.767 84.60 มากท่ีสุด 
5.  ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม   4.12 0.815 82.40 มาก 

รวม 4.19 0.788 83.80 มาก 
 
ตารางที ่4  ตารางข้อมูลการส ารวจความพงึพอใจของครูและบุคลากรต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั ปีการศึกษา 2563  
 

ความพงึพอใจของครูและบุคลากร ต่อการจดัการศึกษาของ 
Mean 

Std. 
Deviation 

ร้อยละ แปลผล 
โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั ปีการศึกษา 2563 (รวมทุกด้าน) 

1.  ดา้นนโยบายของโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั   4.23 0.723 84.60 มากท่ีสุด 
2.  ดา้นหลกัสูตร วชิาการ  4.25 0.694 85.00 มากท่ีสุด 
3.  ดา้นครูและบุคลากร   4.18 0.673 83.60 มาก 
4.  ดา้นผูเ้รียน   3.89 0.774 77.80 มาก 
5.  ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม   4.09 0.741 81.80 มาก 

รวม 4.13 0.721 82.60 มาก 
 
ตารางที ่5  ตารางข้อมูลการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนทัว่ไป-หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนต่อการจดัการศึกษาของ 
โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั ปีการศึกษา 2563  
 

ความพงึพอใจของประชาชนทัว่ไป/หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน 
ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั ปีการศึกษา 2563 

(รวมทุกด้าน) 
Mean 

Std. 
Deviation 

ร้อยละ แปลผล 

1.  ดา้นนโยบายของโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั   4.32 0.592 86.40 มากท่ีสุด 
2.  ดา้นหลกัสูตร วชิาการ  4.17 0.616 83.40 มาก 
3.  ดา้นครูและบุคลากร   4.24 0.623 84.80 มากท่ีสุด 
4.  ดา้นผูเ้รียน   4.33 0.663 86.60 มากท่ีสุด 
5.  ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม   4.30 0.688 86.00 มากท่ีสุด 

รวม 4.27 0.552 85.40 มากทีสุ่ด 
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ค ำสั่ง  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
ที่   10 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสำรสนเทศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2563 
…………………………..……………………………..…………………………… 

 ด้วยทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าระบบการบริหารงานสารสนเทศ ของโรงเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2563  เพ่ือให้การด าเนินงานรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการด าเนินงานและพิจารณา
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนก่อนเผยแพร่ ประกอบด้วย   
 

1.1 ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกุลวงศ์ ประธาน 
1.2 ภราดาวิทยา เทพกอม รองประธาน 
1.3 มาสเตอร์โชยวัฒน์ บุญเลิศ กรรมการ 
1.4 มาสเตอร์เมธาสิทธิ์ สุขประชาพันธ์ 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 านวนนักเรียนท่ีมีความแตกต่างจากนักเรียนปกต ิ ม.ทศพล 

    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 ครูชนกกร 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 านวนผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  

  2.8.2 จ านวนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายทีผ่่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
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 หัวข้อสำรสนเทศ ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนที่ 3 สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรด้ำนวิชำกำร  

3.1  หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ ครูศศิธร ค านิจ 

  3.1.1 วิสัยทัศน์ ครูศศิธร ค านิจ 

  3.1.2 จุดหมายของหลักสตูร  

  3.1.3 สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน ครูศศิธร ค านิจ 

  3.1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์  

  3.1.5 โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา  

  3.1.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ธัชธารินทร ์

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 และสภำพกำรจัดกำรเรียนรู ้  

  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 ครูล าจวน 

       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 งานบุคคล 

  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 หรือขอใช้สถานที่ภายในโรงเรียน ครูชนกกร 

  4.4.2 การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมและหน่วยงานภายนอก งานธุรการ 5 ฝ่าย 

  4.4.3 โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมของหนว่ยงานภายนอก  

  4.4.4 หน่วยงานภายนอกสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  
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 4.4.5 โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ครูดาริษา 

    
 

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 าปา่แลว 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   16    เดือน มิถุนายน  พุทธศักราช 2563 
                       
 
 

 (ภราดา ดร.สุรกจิ    ศรีสราญกลุวงศ์) 
       ผู้อ านวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
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