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คำนำ 
 การใชสนเทศในชวงสถานการณโควิด-19 มีความสำคัญมาก เพราะขอมูล สารสนเทศจำเปนตองถูกการจัดการ

ในทุกระดับหนวยงานขององคการ ท้ังในการปฏิบัติงาน และการบริการ ใชชวยในการตัดสินใจ การวางแผน และการ

ประเมินผลเปรียบเทียบชวยเพ่ิมระดับความรู (Knowledge)  ความเขาใจเก่ียวกับขอเท็จจริง  สารสนเทศจะมีคาหรือ

ความหมายมากข้ึนเม่ือมีการใชงานมากข้ึนและสารสนเทศนั้นสงผลกระทบถึงการตัดสินใจหรือการกระทำท่ีดำเนินการ 

ไดแก 1.สารสนเทศเพ่ือการพัฒนา ปการศึกษา 2564 ฉบับนี้ ไดรวบรวมขอมูลสารสนเทศ 5 ดาน ไดแก 

ดานท่ี 1 ขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา   

ดานท่ี 2  ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผูเรียน  

ดานท่ี 3 ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารดานวิชาการ    

ดานท่ี 4  ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ    

ดานท่ี 5 ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการรายงาน 

        2.สารสนเทศเพ่ือกการบริหารจัดการ ท่ีนำออกมาในระบบ SWIS  

สุดทายนี้ สารสนเทศปการศึกษา 2564 เลมนี้จะเปนประโยชนสำหรับการพัฒนาโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ให

เปนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนตอไป 

 

 

 

        งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

       20 เมษายน 2565 
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สารบัญ 
 เร่ือง           หนา 

ดานท่ี 1 ขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

1.1 ขอมูลท่ัวไป 

1.1.1 ช่ือ ท่ีตั้ง สังกัดเขตพ้ืนท่ี และระดบัช้ันท่ีเปดสอนของสถานศึกษา    7  

1.1.2 ประวัติมลูนิธิคณะเซนตคาเบรียล ในประเทศไทยและประวัติโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  8  

1.1.3 ปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของสถานศกึษา    14  

1.1.4 โครงสรางการบรหิาร        21 

1.1.5   ขอมูลเก่ียวกับอาคารสถานท่ี อาคารเรียน อาคารประกอบ แหลงเรียนรูและสุขาภิบาล  23  

1.2 ขอมูลนกัเรียน 

1.2.1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับช้ันเรียน เพศ      27 

1.2.2 จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร        27 

   1.3 ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา         

 1.3.1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหนง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณในตำแหนง  28 

 1.3.2 จำนวนครูผูสอนแยกตามกลุมสาระการเรียนรูและคาเฉลี่ยจำนวนช่ัวโมงในการสอนของครู 1 คน 29 

1.4 เกียรติยศและผลงานท่ีไดรับรางวัล ปการศึกษา 2564 

1.4.1 ผลงานท่ีไดรับรางวัลของสถานศึกษา/ผูบริหาร/คร/ูบุคลากรทางการศึกษา   30  

1.4.2 ผลงานท่ีไดรับรางวัลของนักเรียน ระดับประเทศข้ึนไป     31 

1.4.3 สรุปผูเรยีนมีความสำเร็จและผลงานดีเดนเปนประจักษ ปการศึกษา 2564   35 

1.4.4 ผลการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2564  (รอบ)    36 

      1.5 การมีสวนรวมระหวางสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง ศิษยเกา และชุมชน    37 

     

ดานท่ี 2 ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกบัผูเรียน 

2.1 ผลการเรยีนเฉลีย่รอยละของผูเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6       40 

2.2 สรุปผลการประเมินการอาน การคิดวิเคราะห การเขียน ระดับช้ัน ม.1-ม.6    43 

2.3 สรุปผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ระดับช้ัน ม.1-ม.6     44 

2.4 สรุปผลการประเมินสมรรถนะสำคญัของผูเรียน ระดับช้ัน ม.1-ม.6     45 

2.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)       46 

2.6 จำนวนผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน จำแนกตามกลุมกิจกรรม     50 
 

ดานท่ี 3 ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารดานวิชาการ 

3.1 หลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา        

3.1.1 วิสัยทัศน          52 

3.1.2 จุดหมายหลักสูตร         53 

3.1.3 สมรรถนะสำคัญของผูเรียน        54  

3.1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค        54 

3.1.5 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา        55 

3.1.6 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน         62  



- 5 - 

 

3.2 การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

3.2.1 เกณฑการจบระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนตน       66 

3.2.2 เกณฑการจบระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย      66 

3.2.3 ข้ันตอนการตรวจสอบเวลาเรียน        66 

3.2.4 ตารางแสดงจำนวนคาบเรียนของผูเรยีนตอภาคเรียน      66 

3.3 รายชื่อผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา       67 

                            

ดานท่ี 4 ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

4.1 การจัดสรรงบประมาณและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.1.1 ขอมูลงบประมาณ         86  

4.1.2 รายงานผลการดำเนินงาน        88 

4.2 สภาพบรรยากาศการเรียนรู และสภาพการจัดการเรยีนรู 

4.2.1 สภาพแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน                             95 

4.2.2 สภาพแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน       100 

4.3 การพัฒนาบุคลากร 

4.3.1 ตารางสารสนเทศงานพัฒนาบุคลากรประจำปการศึกษา 2564     110 

4.4 กิจกรรมสัมพันธกับชุมชน         111 
    

 

ดานท่ี 5 ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการรายงาน 

5.1 การประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา        119 

5.2 สรุปการสำรวจความพึงพอใจของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ (Stackeholder)    127 

ตอการจัดการศึกษาในดานตางๆของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

 

ภาคผนวก 

 แตงตั้งคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั ปการศกึษา 2564    129 
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สารสนเทศ ดานท่ี 1 

สวนท่ี 1 สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

1.1 ขอมูลท่ัวไป 

 

1.1.1 ชื่อ  ท่ีต้ัง  สังกัดเขตพ้ืนท่ี และระดับชั้นทีเปดสอนของสถานศึกษา 

 ช่ือสถานศึกษา  :  โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั  

 ช่ือภาษาอังกฤษ  :  MONTFORT COLLEGE 

 อักษรยอภาษาไทย  :  ม.ว. 

 ผูรับใบอนุญาตจัดตั้ง :  มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

 รหัสโรงเรยีน  : 1150100028    

ตั้งอยูเลขท่ี :  19/1 ถนนมงฟอรต ตำบลทาศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย 50000   

โทรศัพท 053 – 245570 – 5  โทรสาร 053 – 245571  053245571   

E-mail  info_mcs@montfort.ac.th  Website http://www.montfort.ac.th 

          โรงเรียนเปดดำเนินการสอนประเภท สามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 เครื่องหมายตราสัญลักษณของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย มีดังน้ี 

 แบบท่ี 1  ภาษาไทย     แบบท่ี 2  ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายตราสัญลักษณของโรงเรียน 

 โล หรือ Coat of Arms ท่ีอยูใจกลางของตราน้ีเปนเครื่องหมายแสดง เกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืนของสถาบัน

ภราดาคณะเซนตคาเบรียล ภายในโลแบงเปน 4 สวนซึ่งมีความหมายเช่ือมโยงกันดังน้ี 

 สวนท่ีหนึ่ง อักษรยอ A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เปนช่ือของมารดาของพระเยซูคริสต Ave Maria ตรง

กับภาษาไทยวา วันทาแมมารี ชอดอกซอนกลิ่นสีขาว เปนเครื่องแสดงถึงความบริสุทธ์ิ 

 สวนท่ีสอง เปนรูปเรือใบก็เปรียบไดกับนาวาชีวิต ท่ีจะตองตอสูคลื่นลมแสดงแดดไปจนถึงฝงเปนคติใหไดคิดเสมอวา 

“ชีวิตคือการตอสู” 

 สวนท่ีสาม มีดวงดาวอยูในทองฟาเหนือเรือลำท่ีกำลังสูคลื่นลม หมายถึง แสงแหงความหวัง ไดแก แสงธรรมแหงศาสนา

กับแสงแหงปญญา 

 สวนท่ีสี่  เปนเครื่องหมาย DS (มาจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul) มีความหมายวาจะทำทุกสิ่งเพ่ือเปนสิริมงคลแดพระ

เจาเทาน้ัน เปนคติพจนของนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอมงฟอรต ผูสถาปนาคณะเซนตคาเบรียล โดยอีกนัยหน่ึง D มาจากคำ

วา Divinity หมายถึง การแสวงหาพระเปนเจาหรือธรรมะ น่ันคือ พระเปนเจาตองนำทางชีวิต เครื่องหมาย  กางเขนเปน

เครื่องหมายแสดงถึงความรัก และเสียสละ S มาจากคำวา Science หมายถึง การแสวงหาความรูทางโลก และศาสตรตางๆ  

mailto:info_mcs@montfort.ac.th
http://www.montfort.ac.th/
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 พวงมาลัยดอกไม ท่ีประดับรองโลน้ัน เปนมาลัยเกียรติยศท่ีจะเตือนใจทุกคนใหกระทำ ความดีเพ่ือเชิดชูและจรรโลงไวซึ่ง

เกียรติยศช่ือเสียงของสถาบันมิใหเสื่อมสูญสลายไป 

 คำวา Labor Omnia Vincit (Labor Conquers all Things) ท่ีอยู ใต ช่ือ  Brothers of St. Gabriel เปนคติพจน  

(Motto) ประจำใจของสมาชิกในครอบครัวท่ีจะตองมีความวิริยะอุตสาหะ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จ 

 ตราน้ีจะอยูในความรำลึกของทุกคน และจะชวยเตือนใจใหรำลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญแหงคณะภราดาเซนตคาเบรียล 

หรือภายในออมอกของแม คือศาสนาเปนชีวิตท่ีมีความบริสุทธ์ิและจริงใจตอกัน เปนชีวิตท่ีสอนใหเริ่มตอสูโดยมีความหวัง คือ

คุณธรรมและปญญาเปนเครื่องนำทางเปนชีวิตท่ีมีท้ังความรักและความเสียสละและเปนชีวิตท่ีสมบูรณสามารถเอาชนะอุปสรรคท้ัง

มวลดวยความอุตสาหะ 

 

ประวัติโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

 พ.ศ. 2475  ปกอตั้ง 

ภราดาคณะเซนตคาเบรียลไดมากอตั้งโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ท่ีจังหวัดเชียงใหม เพ่ือสนองความตองการของทานมุขนายก 

เรอเนแปรอส ซึ่งเปนผูจัดหาท่ีดินให พรอมท้ังใหยืมเงินเพ่ือใชในการกอสรางโดยไมคิดดอกเบ้ีย 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  เปดทำการสอนอยางเปนทางการเมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2475  (ค.ศ. 1932) โดยมี

บาทหลวงเรอเนเมอนีเเอร เปนผูจัดการ และทานภราดาซีเมออน ริโคลเปนอธิการคนแรก ภราดาแอมบรอซิโอเปนรองอธิการ และ

มีภราดายอหน หลุยสเปนผูควบคุมการกอสรางอาคารเรยีน บนเน้ือท่ีท่ีซื้อจากหลวงอนุสารสุนทร ซึ่งอยูหางจากโบสถพระหฤทัย ไป

ทางทิศใตประมาณ   200   เมตร 

 พ.ศ. 2476  ยายโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดยายนักเรียนมาเรียนในท่ีแหงใหมบนอาคารเรียน 2 ช้ัน ยาว 46 เมตร เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 

พ.ศ.2476  ขณะน้ันโรงเรียนมีพ้ืนท่ี 12 ไร 1 งาน  27 ตารางวา ทิศตะวันออกติดแมน้ำปง ทิศตะวันตกติดถนนเจริญประเทศ มี

สนามฟุตบอลอยูหนาอาคารอำนวยการ และมีอนุสาวรียนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ผูสถาปนาคณะเซนตคาเบรียล

อยูระหวางอาคารท้ังสองอาคาร มีนักเรียนเริ่มแรกจำนวน  116  คน 

 พ.ศ. 2489   ไดรับการรับรองวิทยฐานะ 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  ไดรับการรับรองวิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งขณะน้ันมี

นักเรียน    จำนวน  400  คน 

 พ.ศ. 2492   เปดชั้นเรียนเพ่ิม 

 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  ไดเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในขณะน้ันเรียกการศึกษาในระดับน้ีวา  “เตรียม

อุดมศึกษา” 

 พ.ศ. 2513   ยายแผนกประถม 

 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดแบงนักเรียนออกเปน แผนกประถม และแผนกมัธยม โดยยาย แผนกประถมไปอยูท่ีถนน

ชางคลานในท่ีดินประมาณ  9  ไร และไดสรางอาคารเรียน 4 ช้ัน  สำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1–7  

 พ.ศ. 2518   รับนักเรียนหญิง 

 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย เริ่มจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาโดยรับนักเรียนหญิงเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย สวนระดับมัธยมศึกษาตอนตนยังคงรับเฉพาะนักเรียนชาย 

 พ.ศ. 2527   ยายโรงเรียน 

 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม ไดยายไปตั้งในท่ีแหงใหมบนถนนมหิดล ตำบลทาศาลา ใกลโรงเรียนกาวิละ

วิทยาลัย ในเน้ือท่ี  50  ไร และเปดเรียนตั้งแตปการศึกษา 2528  เปนตนมา 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  แผนกประถม ยายจากถนนชางคลาน มาท่ีถนนเจริญประเทศ (มัธยมเดิม) และเปดเรียนในป

การศึกษาเดียวกัน (ปการศึกษา 2528) มีนักเรียนตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  มีเฉพาะนักเรียนชาย   
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 พ.ศ. 2529   รับเสด็จฯ พิธีเปดโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม แหงใหม 

เมื่อวันพุธท่ี 12  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปน

องคประธานเปดโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม อยางเปนทางการ  

 พ.ศ. 2532   รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ   

 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ครั้งท่ี 1 

 พ.ศ. 2533   รับเสด็จฯ เปดงานวันวิทยาศาสตรสูชุมชน 

 เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533  พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จพระราชดำเนิน

พรอมดวยพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิตติยาภา เปนองคประธานเปดงาน“วันวิทยาศาสตรสูชุมชน” ณ โรงเรียนมงฟอรต

วิทยาลัย แผนกมัธยม 

 พ.ศ. 2536   รับเสด็จฯ ฉลอง 60 ป / โรงเรียนอุทยานการศึกษา / รางวัลหองสมุดดีเดน 

 เมื่อวันท่ี  5  กุมภาพันธ  พ.ศ.2536  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเปนองค

ประธานเปดอาคารเรียนเอ็มมานูเอล  ณ โรงเรียน มงฟอรตวิทยาลัย  เพ่ือฉลองครบรอบ 60 ป การกอตั้งโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

 ปเดียวกันน้ีจังหวัดเชียงใหมไดประกาศใหโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม  เปนโรงเรียนอุทยานการศึกษาของ

จังหวัดเชียงใหม 

                 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณใหแกหองสมุดโรงเรียนมง

ฟอรตวิทยาลัย ในฐานะเปนหองสมุดซึ่งมีผลงานดีเดนประจำป  โดยไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการของสมาคมหองสมุดแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ 

 พ.ศ. 2539   รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     

 เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2540  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนิน

ทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรี โดยวงดุริยางคโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  โรงเรียนพระหฤทัยและโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  ณ 

หองประชุมใหญ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  

 พ.ศ. 2540  วงดุริยางคไดรับการคัดเลือกไปแสดงผลงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 วงดุริยางคของโรงเรียน  ไดแสดงคอนเสิรตและเผยแพรวัฒนธรรมไทยในงาน Family Festival  Band Feast  ณ สนาม

กีฬา  Rose Bowl, รัฐ California  ประเทศสหรัฐอเมริกา  แสดงฟรีคอนเสิรต “Montfort : The Symphonic Version”  และ

เผยแพรวัฒนธรรมไทย  ณ Japan America Theatre , Little Tokyo , รัฐ  California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เมื่อวันท่ี 1 มกราคม  2541 วงดุริยางคของโรงเรียน ไดรับคัดเลือกจากองคกร Pasadena Tournament of Roses ให

เขารวมบรรเลงในงานมหกรรมไมดอกไมประดับ Rose Parade  ครั้งท่ี 109  ณ เมือง Pasadena รัฐ  California  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 พ.ศ. 2542   ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ท้ังสองแผนก ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาประเภทสามัญศึกษา จาก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) พ.ศ. 2542  มีระยะเวลา 5 ป (ปการศึกษา 2542 – 2546)  

ไดบูรณาการกิจกรรมกับกระบวนการเรียนรู มีการจัดตั้งหนวยงานอภิบาลเพ่ือนำนักเรียนออกผสานชีวิตสูชุมชนครั้งแรก 

คนหาขุมทรัพยในตน และภูมิปญญาทองถ่ิน มุงใหนักเรียนและบุคลากรเปนบุคคท่ี “อ่ิมเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม คุณภาพ

สากล” 

 พ.ศ. 2544  รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ  คร้ังท่ี 2 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ครั้งท่ี 2  และผาน

การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก ( 5 โรงเรียนนำรอง) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.)  ระยะเวลา 5 ป   (ปการศึกษา 2544 – 2548) 
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วงดุริยางคของโรงเรียนไดรับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดวง BIG  BAND (JAZZ) นักเรียน  แหงประเทศไทย  ครั้ง

ท่ี 1   ณ หอประชุมใหญ   ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

วงดุริยางคของโรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พรอมเงินรางวัล 1 ลาน

บาท จากการประกวดวงดุริยางคเครื่องเปานานาชาติ ครั้งท่ี 3 ( 3rd ASIAN SYMPHONIC BAND COMPETITION BANGKOK, 

THAILAND 2001)    ณ หอประชุมมหิศร  ธนาคารไทยพาณิชย  สำนักงานใหญ จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล   

รวมกับการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  

 พ.ศ. 2547   โรงเรียนไดฉลองครบรอบ 72  ป ของการกอต้ังโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดจัดงานฉลองครบรอบ 72 ปแหงการกอตั้ง โดยมีพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี  (มว.3787) มาเปนประธานในพิธี และเริ่มเปดสอนหลักสูตร English Program  ท้ังแผนกประถมและแผนกมัธยม 

 พ.ศ. 2549  ไดรับการรับรองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และผานการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

จาก สมศ. รอบ 2 

 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  ไดรับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (สสส.) และการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2  ปการศึกษา 2549 – 2553  

 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ ไทย-จีน  ครบรอบ 30 ป โดยไดรับความรวมมือจาก Yuxi Teacher College  

มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  นำคณะนาฏศิลปจีนมาแสดงเพ่ือสรางความสัมพันธดานมิตรภาพ ไทย – จีน อีกท้ัง

แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมระหวางกัน 

 พ.ศ. 2550  ฉลองครบรอบ  75  ป ของการกอต้ังโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

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

เรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม   

 พ.ศ. 2554  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปนประธานเปด

อาคารเซนตแมร่ี และโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดรับรางวัลสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการดีเดน  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปนประธานเปดอาคารเซนตแมรี่ โรง

เรียนมงฟอรตวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2554 

ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติใหเปนสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนท่ีมีการบริหาร

จัดการ  “ดีเดน” (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปงบประมาณ 2553-2554 ณ วันท่ี 19 เดือนมกราคม 2554  

ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน  รอบท่ี 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา     (สมศ.)  ณ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2554  ผลการประเมินโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย อยูใน

ระดับดีมาก 

 พ.ศ.  2557   โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย มีการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรยีนการสอน English  

Programme มาเปน Montfort College Cambridge Programme และมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเตรยีม

ความพรอมในการสอบวัดความรูตามมาตรฐานสากล (Global Tutorial Class)   

 พ.ศ.  2558  โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเดนทางวัฒนธรรมดาน 

ดนตรีไทย และดนตรีพ้ืนเมือง ประจำปพุทธศักราช 2558 “ระดับจังหวัด” โดยสำนักงานวัฒนธรรม 

  โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  ดำเนินการจัดทำหลักสูตรรายวิชาพ้ืนฐานและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน 

O-Net   จัดทำหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน Cambridge    การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

คอมพิ วเตอร  (Computer in English & International Certification) โดยใชหลั กสู ตรคอมพิ วเตอร  (SUITS: School-

University-Industry-Tie-up Scheme) ของ Bharathidasan University ประเทศอินเดีย ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 5  
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 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดทำการเปดสอนวิชาเพ่ิมเติมเลือกภาษาฝรั่งเศส จีน ญี่ปุน และภาษาอังกฤษ สำหรับ

นักเรียนแผนการเรียนวิทย-คณิต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  จัดการเรียนการสอน Global Tutorial Class ม. 1 – 5 เพ่ือฝกฝน

นักเรียนใหทำแบบฝกหัดและทำขอสอบ ตามมาตรฐาน Cambridge    

 พ.ศ.  2559   โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  ไดแตงตั้งคณะกรรมการไตรภาคี  ระหวางโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย และสมาคมศิษยเกามงฟอรตวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางความ

รวมมือ  รวมแกปญหาและสรางความเขาใจ     เพ่ือธำรงไวซึ่งช่ือเสียงของโรงเรียน   และแตงตั้งคณะอนุกรรมการ  12 

อนุกรรมการเพ่ือทบทวนและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงเรียน  

 พ.ศ. 2560   โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  อนุมัติเปดแผนการเรยีนศิลป – คำนวณ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน 

ปลาย 

 พ.ศ. 2561   โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  รวมกับสถาบัน British Council Thailand จัดตั้งศูนยสอบ 

ภาษาอังกฤษสากล IELTS Official Test Centre  และเปดรับสมัครนักเรียนในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม สำหรับป

การศึกษา 2562 จำนวน 3 หลักสูตร ดังน้ี 1. หลักสูตร Secondary Success สำหรับช้ัน ม.2 และ ม.5  2. หลักสูตร Exam Skills 

+ Interview Skills สำหรับช้ัน   ม.6  และ 3. หลักสูตร IELTS Course for Montfort College สำหรับช้ัน ม.4 – 6  ท้ังน้ีเพ่ือ

ยกระดับ สนับสนุน และเตรียมความพรอมดานมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนใหเขาสูความเปนสากลในศตวรรษท่ี 21 

                  โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดรับการคัดเลือกเปนสถานประกอบการดีเดนในการจางงานคนพิการ ประจำป

พุทธศักราช 2561 เน่ืองในวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม ประจำป 2561               

 พ.ศ. 2562   โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย กำหนดวิสัยทัศน “โรงเรียนแหงคุณภาพและมาตรฐานสากล ตาม 

วิถีมงฟอรต” โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรีนยตามมาตรฐานสากล เพ่ือใหการบริหารจัดการ

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ป

การศึกษา 2561-2563 ดังน้ี 1.คณะกรรมการอำนวยการ 2. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 3. 

คณะกรรมการหลักสูตร Bilinguals และหลักสูตร Inter  4. คณะกรรมการพัฒนา Smart Class Room 5. คณะกรรมการพัฒนา

ความสามารถพิเศษดานวิชาการ (Gifted) ของนักเรียน 6. คณะกรรมการพัฒนานักเรียนท่ีตองสงเสริมเปนพิเศษ (Enhancing) 7. 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสูความสำเร็จของนักเรียน 8. คณะกรรมการพัฒนาครูสูครูมืออาชีพ  

 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย เปดรับสมัครนักเรียนตามโครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน (Gifted) ระดับช้ัน ม.1 และ ม.4 

รอบ Portfolio และรอบรับตรง โดยระดับช้ัน ม.1 ไดอนุมัติเปดแผนการเรียนเพ่ิมคือ แผนการเรียน Gifted ภาษาอังกฤษ จำนวน 

1 หอง 

 พ.ศ. 2563  โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ยกระดับการจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนภาคปกติ ในระดับช้ัน 

 ม. 1 – ม. 6  จาก Regular Programเปน Bilingual Program 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยไดรับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย”  ดีเดน  ประจำป 2563 ปท่ี 2 ติดตอกัน จากกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน ในวันท่ี 19  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย   ไดดำเนินการปรับปรุงสนามกีฬาของโรงเรียนใหเปนสนามกีฬามาตรฐานของกรมพละศึกษา 

โดยใชช่ือสนามวา “สนามกีฬาบัญญัติ โรจนารุณ”  ซึ่งงานกอสรางไดเสร็จสิ้นสมบูรณเมื่อตนปการศึกษา 2563 และมีพิธีเปด 

“สนามกีฬาบัญญัติ โรจนารุณ” โดย นายเจริญฤทธ์ิ  สงวนสัตย (MC18) ผูวาราชการเชียงใหม ประธานในพิธี  ในวันอาทิตยท่ี 11 

ตุลาคม พ.ศ. 2563 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  ไดจัดทำประกาศ ท่ี 7/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามมาตรการปองกัน เฝา

ระวัง และควบคุม โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการการเปดสถานศึกษา On-Site (ครบคน ครบหอง ครบ

ช้ัน) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันท่ี 13 สิงหาคม  2563 และ

ไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลนในสถานการณ COVID-19 ในชวงระหวางวันท่ี 4 – 22 มกราคม  2564  และเปด

เรียนทุกระดับช้ันตามปกติ (On-Site) ในสถานการณ COVID-19 ในวันจันทรท่ี 25 มกราคม  2564 
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• พ.ศ. 2564 “วัดพระแมมหาการุณย”ไดสรางข้ึนเน่ืองในโอกาสครบรอบ 90 ป การกอตั้งโรงเรียนมงฟอรต 

วิทยาลัย โดยมีบาดหลวง ฟรังซิสเซเวียร นิรุจน  วงศแจม มาทำพิธีเสกวัด ในวันท่ี 8 ธันวาคม 2564 การสรางวัดพระแมมหา

การุณย (Our Lady of Mercy) เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน และเปนศาสนสถาน ศูนยรวมจิตใจของ

นักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ป อัญมณีลานนา (1932-2022) การศึกษามงฟอรตจาก 

“ทศวรรษแหงความรุงเรือง” สู “ศตวรรษแหงความรุงโรงเรียน” เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2565  

  โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยไดรับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย”  ดีเดน  ประจำป 2564 ปท่ี 3 ติดตอกัน จากกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน ในวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.  2564 

 

ลำดับอธิการโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
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ลำดับอธิการโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

1. ภราดาซิเมออน ริโคล  ปการศึกษา  2475 – 2480 

2. ภราดาฮูเบิรต  คูแซง  ปการศึกษา  2481 – 2483 

3. ภราดาปเตอร               ปการศึกษา  2484 – 2489 

4. ภราดาเซราฟน                             ปการศึกษา  2490 – 2495 

5. ภราดาอัลเบอรต เบอรน  ปการศึกษา  2496 – 2497 

6. ภราดาอาซีเนียว อาเกล  ปการศึกษา  2498 – 2503 

7. ภราดาฮูเบิรต  ไมเกต  ปการศึกษา   2504 – 2508 

8. ภราดาเอ็ดเวิรด คูเรียน  ปการศึกษา   2509 – 2512 

9. ภราดาอิลเดฟองสโซ  มาเรีย  ปการศึกษา   2513 – 2514 

10. ภราดาพจน  เลาหเกียรต ิ ปการศึกษา  2515 – 2515 

11.  ภราดาสมพงษ       ศรีสรุะ  ปการศึกษา  2516 – 2521 

12.   ภราดาบัญญตั ิ โรจนารุณ   ปการศึกษา  2521– 2529 

13.  ภราดาวิศิษฐ  ศรีวิชัยรัตน ปการศึกษา  2530 – 2536 

14.  ภราดาวินัย  วิริยวิทยาวงศ ปการศึกษา  2537 – 2539 

15.  ภราดาอนุรักษ       นิธิภัทราภรณ ปการศึกษา  2540 – 2547 

16.  ภราดามีศักดิ์    วองประชานุกูล  ปการศึกษา  2547 – 2552 

17.  ภราดาอาจณิ  เตงตระกูล ปการศึกษา  2553 – 2555 

18.  ภราดาอนุศักดิ ์ นิธิภัทราภรณ ปการศึกษา  2556 – 2558 

19  ภราดาศักดา  สกนธวัฒน  ปการศึกษา  2559 – 2561 

20 ภราดาสรุกิจ  ศรีสราญกุลวงศ ปการศึกษา  2562 - 2564
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1. จุดหมายของชีวิตคือการรูจักสัจธรรม และการเขาถึงธรรม ซ่ึงเปนบอเกิดแหงชีวิต 

2. LABOR OMNIA VINCIT  วิริยะ อุตสาหะ ชนะทุกสิ่ง และนำมาซ่ึงความสำเร็จ 

 

1.1.3 ปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย และนโยบายของสถานศึกษา 

1.1.3.1  ปรัชญา และเปาหมายของโรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยเปนโรงเรียนภายใตการดูแลของคณะภราดาผูยึดมั่นในคติธรรมและความเด็ดเดี่ยวมานะของนักบุญมง

ฟอรต จึงไดยึดถือ ปรัชญา ตามแนวชีวิตของทาน 2 ประการคือ 

 

 

 

 

 

1.1.3.2  วิสัยทัศนโรงเรียน (Vision)   

 “โรงเรียนแหงคุณภาพ  และมาตรฐานสากล  ตามวิถีมงฟอรต”  นิยามคำจำกัดความของคำท่ีเปนองคประกอบใน

วิสัยทัศนโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั 

โรงเรียนแหงคุณภาพ (SCHOOL OF QUALITY) : 

 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนอัจฉริยะ (Smart School) ประกอบดวย 

1. Smart Student : นักเรยีนเปนผูท่ีมี สมรรถนะ (Competency) และคุณลักษณะอันพึงประสงค (Character) ตามหลักสูตร

สถานศึกษา เปนพลเมือง (Citizen) และพลโลกท่ีดี (Global Citizen) มีความเปนผูนำตามวิถีมงฟอรต (Montfort Way) 

2. Smart Teacher : ครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนผูท่ีมีคณุลักษณะ (Character) ตามวิถีมงฟอรตเปนนักวิชาชีพช้ัน สูง 

(Professional) ตามมาตรฐานในระดับทองถ่ิน ระดบัประเทศ และระดับสากลSmart Management : การบริหารจัดการสูความเปนเลิศ 

(Excellency) ดวยระบบคณุภาพ และมาตรฐานสากล (Quality and International Standard) ไดแก หลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) หลักเกณฑระบบคณุภาพ (TQA) สงเสริมองคกรแหงการเรยีนรู (Learning Organization) และการจดัการองคความรู 

(Knowledge Management) มแีผนกลยุทธ (Strategic Plan) ท่ีสอดคลอง และทันตอแนวโนมในอนาคต นำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

มาตรฐานสากล (INTERNATIONAL STANDARD) : 

 หมายถึง นักเรียน ครู และบุคลากร เปนผูมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ (Academic Outstanding) เช่ียวชาญการสื่อสาร 

(Communication Expertise) อยางนอยสองภาษา ล้ำหนาทางความคิด (Visionary Thinking) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creative 

Thinking) มีความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) ทองถ่ินและสังคมโลก ใหความเคารพตอชุมชนแหงชาติ (Respect for 

the community of life) และไดรับการรับรองตามมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับ 

วิถีมงฟอรต (MONTFORT WAY) : 

 หมายถึง การจัดการศึกษา แบบองครวม (Holistic Approach) ท่ีมุงพัฒนาบุคคลใหเขาถึงอัตลักษณของตนและบรรลุถึงขีดสุด

ของศกัยภาพในทุกมิติอยางมีดุลยภาพ (Integration and Equilibrium) อันไดแก ดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ 

เพ่ือใหสามารถเจริญชีวิตไดอยางมีคุณภาพ มีความสำเร็จในการประกอบสัมมาชีพ เปนสมาชิกท่ีมีคุณภาพของสังคม และรวมกันจรรโลง

สังคมใหเจริญกาวหนา 

  

1.1.3.3  พันธกิจโรงเรียน (Mission)    

1. จัดการศึกษาตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอรต ตามแผนและนโยบายมลูนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง

ประเทศไทย  

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล 

3. บริหารโรงเรยีนใหมีมาตรฐาน 

4. สรางเครือขายความรวมมือกับบุคคล หนวยงานและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
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 1.  พัฒนาครูและนักเรียนใหปฏิบัติตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต 

  2.  พัฒนาโรงเรียน ครูและนักเรียนตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  

3.  พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลท่ีอ่ิมเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม คณุภาพสากล 

4.  ยกระดับผลสัมฤทธ์ินักเรียน ผลการแขงขัน ผลการสอบมาตรฐานสากล และผลการสอบเขามหาวิทยาลัย 

5.  พัฒนานักเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

6.  บริหารโรงเรียนใหมมีาตรฐาน 

7.  สรางเครือขายความรวมมือกับบุคคล หนวยงานและองคกรทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศ 

     ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

 

 2.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ใหมีมาตรฐานสากล 

 3.  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 4.  เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือตางๆ กับทุกภาคสวน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

1.1.3.4  คุณคาหลัก 

1.  ยึดมั่นในสัจธรรม (ตามคุณคาพระวรสาร) 

2.  มีวิริยะ  อุตสาหะ 

3.  รับผิดชอบตอสังคม 

 

1.1.3.5  เปาหมายโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.6  วัตถุประสงคของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

 

1. เพ่ือจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต 
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1. เสริมสรางบุคลากร และนักเรียนใหมีภาวะผูนำตามวิถีมงฟอรต (Montfortian Education Charter; MEC) เพ่ือให

เปนบุคคลท่ี “อ่ิมเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล”  

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum Development) การจัดการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ผลการแขงขันและการศึกษาตอ ตลอดจนพัฒนานักเรียนสูมาตรฐานสากล/พลโลก 

(International Standard/Global Citizenship)  

3. พัฒนาบุคลากรสูมาตรฐานสากล โดยเฉพาะดานมาตรฐานวิชาชีพ (Professional Standard) ความเช่ียวชาญเฉพาะ

ทาง สามารถสื่อสารดวยภาษาสากล มีทักษะการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ และรวมกันสรางสังคมแหงการ

เรียนรู (Learning Organization) 

4. บริหารจัดการสูความเปนเลิศ (Management towards Excellency) ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

และหลักเกณฑคุณภาพ TQA รวมถึงการรบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5. พัฒนามงฟอรตวิทยาลัยใหเปน “โรงเรียนอัจฉริยะ (Smart School)” โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียนรู การทำงาน รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครอง ศิษยเกา องคกรตางๆ ท้ังภายในและ

ตางประเทศ 

6. บริหารกองทุน (Funding Management) เพ่ือความยั่งยืนของโรงเรียน เสริมสรางขวัญกำลังใจ (Morale Fostering) 

ดูแลสุ ขอนามั ย  รวม ถึงการอนุ รักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม  (Environment and Natural 

Conservation) อยางตอเน่ือง 

 

1.1.3.7 นโยบายโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
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1.1.3.8  เอกลักษณ-อัตลักษณของโรงเรียน 

1.1.3.8.1 เอกลกัษณของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

“การจัดการศึกษาตามวิถีมงฟอรต” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTFORT = GOD ALONE 

 God Alone  =  สัจธรรม ความรัก

สากล 

ความเปนมา 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

เพ่ือนมนุษย/องคกร/ส่ิงแวดลอม 

ประสบการณตรง 

สัมผัส - จุมตัว 

ในโรงเรยีน 

บุคคลพัฒนาตน 

การเรียน + กจิกรรม 

ชมรม / กลุ่ม 

มุมมอง ท่าที 

วิสัยทัศน ์

ขอ้มูล 

ประสบการณ์ 

โลกกว้าง 

กรอบ / บริบท 

ร่วม

 

อิ่มเอบิ 

     -  สังคม   -  อารมณ์ 

     -  ร่างกาย -  จติวญิญาณ 

     -  ปัญญา 

อบอุน่ 

อาร ี

มีคุณธรรม คุณภาพสากล 

แสวง

 

ภูมิหลงั / ประวัตศิาสตร์ 

ขุมทรัพย์ในตน 

ประกายของพระเจา้ , พุทธะ 

สังคม = ยุติธรรม/สันติภาพ/เสรภีาพ *** คน = ศักดิ์ศร/ีอสิรภาพ/ธรรม

สิทธิ 

โลกสากล 
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โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดนำ “วิถีมงฟอรต” ท่ีเปนเอกลักษณสำคัญของทานนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอมงฟอรต ท่ีเช่ือ

วา “มนุษยทุกคน มีชีวิต มีจิตวิญญาณ มีประกายของพระเจา มีพุทธะ และขุมทรัพยในตน” มาเปนอัตลักษณในการจัดการเรียนรู โดยการ

จัดกิจกรรมใหกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบูรณาการ ผานการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ท่ี

หลากหลาย โดยนำนักเรียนไปสัมผัสชีวิต จุมตัว รวมกับเพ่ือนมนุษย ชุมชน องคกร สิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งเปนการเรียนรูท่ีใหไดรับ

ประสบการณตรงสงผลใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถคนพบศักยภาพของตนเองและพัฒนาตนเอง ใหเปนบุคคลท่ีครบ

ท้ัง 5 มิติ กลาวคือ มิติทางสังคม รางกาย สติปญญา อารมณ และจิตวิญญาณ โดยยึดหลักและกระทำทุกอยางเพ่ือ “พระเจาเทาน้ัน” โดย

มีปรัชญาของโรงเรียน คือ 

1) จุดหมายของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรม และการเขาถึงธรรมซึ่งเปนบอเกิดแหงชีวิต  

   2) LABOR  OMNIA VINCIT วิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ  

 เมื่อกระบวนการดังกลาว ไดถูกขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนภูมิดังกลาว ท่ีแสดงถึง ความเปนมา วัตถุประสงค และเปาหมาย

ของโรงเรียน จึงเปนวัฎจักรแหงการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนการจัดการศึกษา “ตามวิถีมงฟอรต” ท่ีเปนเอกลักษณของโรงเรียนมงฟอรต

วิทยาลัยท่ีจะนำนักเรียน และบุคลากรเขาสูโลกสากล อยางมีสัจธรรม และความรักสากล “MONTFORT = GOD ALONE  
 

 

 

 

1.1.3.8.2  อัตลักษณของโรงเรียนมงฟอรวิทยาลัย 

“ยึดมั่นในสจัธรรม มีวิริยะอุตสาหะรับผิดชอบตอสังคม” 

1. ยึดมัน่ในสัจธรรม คือ นักเรียนแสวงหา เขาถึง และเห็นคุณคาของความเปนจริงของหลักธรรมตามศาสนาท่ีตนนับถือ หรือตาม

คุณคาพระวรสาร 12 ประการ 

2. มีวิริยะอุตสาหะ คือ นักเรียนมีความเพียรพยายาม มคีวามตั้งใจในการฝาฟนความยากลำบากจนบรรลเุปาหมาย 

3. รับผิดชอบตอสังคม คือ นักเรียนรูจัก เขาใจบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมตีอตนเอง ตอบุคคลอ่ืนท้ังในระดับสวนตัวและ

ระดับกลุม/องคกร จนสะทอนเปนวัฒนธรรมและตอโลกในมิตติางๆ เชน มิติทางสังคม (นโยบายและเศรษฐกิจ) มิติทางธรรมชาติ 

(สิ่งแวดลอม) และมิติทางวิทยาศาสตร (เทคโนโลยี) จนเกิดเปนวัฒนธรรมในระดับชาติ โดยเฉพาะทางดานสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความ

ยุติธรรมและสันติ เพ่ืออุทิศตนในการเปลีย่นแปลงสังคม 

 

1.1.3.8.3  คำขวัญของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

 “อ่ิมเอิบ  อบอุน  อารี  มีคุณธรรม  คุณภาพสากล” 

1. อ่ิมเอิบ :  คือการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุกมิติ  ท้ังสังคม  รางกาย  ปญญา  อารมณ และจิตวิญญาณ 

1.1 มิติทางรางกาย คือ รางกายเตบิโตและพัฒนาเหมาะสม สุขภาพดี แข็งแรง 

1.2 มิติทางอารมณ คือ มสีุนทรียภาพ ดุลยภาพ และความมั่นคงทางอารมณ แสดงอารมณอยางเหมาะสมในแตละบริบท 

1.3 มิติทางสังคม คือ มีทัศนคติและปฏสิัมพันธกับสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ระบอบ ระบบ องคกร และเพ่ือนมนุษยอยาง

เหมาะสม 

1.4 มิติทางปญญา คือ ใฝรูใฝเรยีนมีเหตผุล มีทักษะ กระบวนการ มีวิจารณญาณในการพัฒนา และใชภูมิปญญาของตน 

ท้ังดานศาสตรและศิลป 

1.5 มิติทางจิตวิญญาณ  คือ ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของศาสนา และพระเจาท่ีตนนับถือ 

2. อบอุน :  คือ เปนบุคคลท่ีพ่ึงพิงได  นาอยู  นาใกลชิด 

3. อารี  :  คือ มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  รูจักนำตนเองออกเปนผูใหแกสังคมและเพ่ือนมนุษย 

4. มีคุณธรรม : คือ มีความดี  ความสุขในตน 

5. คุณภาพสากล : คือ มีทักษะ  มีความรู  ความสามารถเพียงพอและดำรงตนอยูไดในโลกสากล 
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1.1.4  นโยบายโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

1. เสริมสรางบุคลากร และนักเรียนใหมีภาวะผูนำตามวิถีมงฟอรต (Montfortian Education Charter; MEC) เพ่ือใหเปนบุคคลท่ี 

“อ่ิมเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล”  

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum Development) การจัดการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ผลการแขงขันและการศึกษาตอ ตลอดจนพัฒนานักเรียนสูมาตรฐานสากล/พลโลก (International 

Standard/Global Citizenship)  

3. พัฒนาบุคลากรสูมาตรฐานสากล โดยเฉพาะดานมาตรฐานวิชาชีพ (Professional Standard) ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

สามารถสื่อสารดวยภาษาสากล มีทักษะการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ และรวมกันสรางสังคมแหงการเรียนรู (Learning 

Organization) 

4. บริหารจัดการสูความเปนเลิศ (Management towards Excellency) ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และ

หลักเกณฑคุณภาพ TQA รวมถึงการรบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5. พัฒนามงฟอรตวิทยาลัยใหเปน “โรงเรียนอัจฉริยะ (Smart School)” โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู การทำงาน รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครอง ศิษยเกา องคกรตางๆ ท้ังภายในและตางประเทศ 

6. บริหารกองทุน (Funding Management) เพ่ือความยั่งยืนของโรงเรียน เสริมสรางขวัญกำลังใจ (Morale Fostering) ดูแล

สุขอนามัย รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Environment and Natural Conservation) อยางตอเน่ือง 
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1.1.5  กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนยุทธศาสตรโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2563) 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 

1.   ฟนฟูการจัดการศึกษาใหบรรลุ

ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมง

ฟอรต 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนานักเรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต (ตามคุณคาพระวรสาร) มีวิรยิะ

อุตสาหะ รับผดิชอบตอสังคม 

กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัตติามคณุคาพระวรสาร 

กลยุทธท่ี 1.3 นักเรียนท่ีมีความอ่ิมเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม คณุภาพสากล 

กลยุทธท่ี 1.4 ปฏิบัติตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

กลยุทธท่ี 1.5 จัดการศึกษาเพ่ือสงเสรมิการเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชน 

สิทธิเด็ก ความยุติธรรม และสันต ิ

กลยุทธท่ี 1.6 การพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน (การเคารพตอชุมชนของชีวิตท่ีมีคุณภาพ) 

2.  ยกระดับคณุภาพการศึกษาของ

โรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล 

 

 

 

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนานักเรียนใหมีมาตรฐานสากล 

กลยุทธท่ี 2.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธท่ี 2.3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนเพ่ือรองรับการเรียนรูยุค Digital Age 

กลยุทธท่ี 2.4 สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพ่ือใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในรากเหงาวิถีชีวิต

ชาวลานนา 

3.  เรงรัดการบริหารงานบุคคลใหเปน

ระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และวัฒนธรรมองคกร 

กลยุทธท่ี 3.2 จัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมใหกับบุคลากร 

กลยุทธท่ี 3.3 พัฒนาสูครูมืออาชีพ 

กลยุทธท่ี 3.4 จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของบุคลากร 

4.  เสริมสรางการบริหารโรงเรียนใหมี

มาตรฐาน 

กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาโรงเรียนใหมมีาตรฐาน 

กลยุทธท่ี 4.2 การบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5.  ระดมสรรพกำลังเพ่ือเสริมสราง

และขยายเครือขายความรวมมือกับ

ทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศ 

กลยุทธท่ี 5.1 เสริมสรางและขยายเครือขายความรวมมือกับบุคคล หนวยงานและองคกรทุก

ภาคสวนท้ังในและตางประเทศ 
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1.1.6 โครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา     

1.1.6.1 แผนภูมิโครงสรางของบริหารงาน ปการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

 

-  งานบริหารฝายบริหารทั่วไป 

-  งานอาคารสถานที่ และส่ิงแวดลอม 
-  งานพยาบาล 

- งาน ย าน พ าห น ะ  รัก ษ าค ว าม

ปลอดภัยและจราจร 

- งานโภชนาการ 
- งานบริหารสระวายน้ำ 

 

 

 

ผูอำนวยการ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอำนวยการ 

 

 

ผูจัดการ 

ฝายบริหารท่ัวไป ฝายธุรการ-การเงิน 

   -  งานบริหารฝายธุรการ-การเงิน 

   -  งานสารบรรณ 

   -  งาน ป ระ ช า สั ม พั น ธ แ ล ะ

สัมพันธชุมชน 

   -  งานการเงิน บัญชีและ

งบประมาณ 

-  งานจัดซ้ือ และทรัพยสิน 

     

 
 

- งานบริหารฝายสำนักผูอำนวยการ 
-  งานนโยบายและแผน  

-  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
-  งานทรัพยากรมนุษย 

-  งานวิจัยและพัฒนา 

-  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

-  งานอภิบาล 

-  งานวิเทศสัมพันธและส่ือสารองคกร 

 

 

 

 

 

 

ฝายกิจการนักเรียน 

  -  งานบริหารฝายกิจการนักเรียน 

  -  งานพัฒนาบุคลิกภาพแหงความสำเร็จ 

  -  งานสงเสริมพฤติกรรมนักเรียน 

  -  งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  -  งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  -  งานกีฬา 

  -  งานสภานักเรียน 

  -  งานแนะแนว 

 

 

 

สมาคมผูปกครองและครูฯ 

สมาคมศิษยเกาฯ 

ฝายวิชาการ 

- งานบริหารฝายวิชาการ 
- งานหลักสูตร 

- งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ 

- งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล 

- งานกลุมสาระการเรียนรู 

- งาน EP International 

- งานหองสมุด 

- งานดนตรีและการแสดง 

 

สำนักผูอำนวยการ 

21 
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1.1.4.2 รายชื่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอำนวยการ 

1.1.4.2.1 ผูบริหาร 

1.1.4.2.1.1 ภราดา ดร. สุรกิจ   ศรีสราญกุลวงศ ผูอำนวยการ/ผูจดัการ  

         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม  University of Nottingham ประเทศ

อังกฤษ 

    1.1.4.2.1.2   ภราดาวิทยา เทพกอม ผูจัดการและรองผูอำนวยการ 

          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

1.1.4.2.2 คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอำนวยการ 

1.1.4.2.2.1  นายธีรภัทร    วิโรจนสกุล  หัวหนาฝายวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

1.1.4.2.2.    นายบุญเทง  เถระ หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1.1.4.2.2.3   นางดาริษา  แสงสินธุ หัวหนาฝายสำนักผูอำนวยการ      

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

1.1.4.2.2.4   นายไชยวัฒน  บุญเลิศ หัวหนาฝายธุรการ – การเงิน   

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูเชียงใหม 

1.1.4.2.2.5   นายเมธาสิทธ์ิ  สุขประชาพันธ หัวหนาฝายกิจการนักเรียน 

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฎเชียงใหม 

1.1.4.2.2.6   มาสเตอรทศพล  โฆษิตพล     ผูชวยฝายวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1.1.4.2.2.7   ครูศิศิธร  คำวินิจ     ผูชวยฝายวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

1.1.4.2.2.8   นายวรินทร  วสุวัติ     ผูชวยฝายวิชาการ EP 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

1.1.4.2.2.9   ครูพุทธชาด โอคอนเนอร     ผูชวยฝายกิจการนักเรียน ม.ตน 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

1.1.4.2.2.10  มาสเตอรประยูร  ทาปน     ผูชวยฝายกิจการนักเรียน ม. ปลาย 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

1.1.4.2.2.11   นายสิริโรจน ฉลองสัพพัญู ผูชวยฝายกิจการนักเรียน 

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดเชียงใหม 

 



- 23 - 

 

1.1.5  ขอมูลเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี อาคารเรียน อาคารประกอบ แหลงเรียนรูและสุขาภิบาล 

            โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย มีเน้ือท่ีท้ังหมด 55 ไร 3 งาน 81.70 ตารางวา โดยไดมีการวางแผนและดำเนินการ  

ใหอาคารเรียน อาคารประกอบการ และสถานท่ีทุกแหง เชน หองเรียน หองน้ำ แหลงสงเสริมการเรียนรู ฯลฯ สะอาด ปลอดภัย ถูก

สุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมแกการทำกิจกรรม มีอุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำอาคาร เชน    ช้ันหนังสือ โตะ 

เกาอ้ี บอรด อุปกรณไฟฟา ฯลฯ  รอบบริเวณ อยูในสภาพดี มีปริมาณเพียงพอ มีระบบซอมบำรุงท่ีเหมาะสมและทันตอเหตุการณ มีระบบ

สาธารณูปโภค เชน ไฟฟา น้ำประปา อยูในสภาพใชการไดดี ปลอดภัย  

 บริเวณตอเนื่อง 

 ทิศเหนือ     พ้ืนท่ีวางเปลาของหมูบานชุมชนมงฟอรตวิลลา          

 ทิศใต       พ้ืนท่ีวางเปลาของหมูบานชุมชนมงฟอรตวิลลา          

 ทิศตะวันออก บานท่ีอยูอาศัยของประชาชนในหมูบานชุมชนมงฟอรตวิลลา และ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย   

 ทิศตะวันตก แนวรางรถไฟของการรถไฟแหงประเทศไทย และถนนเลียบทางรถไฟสายเชียงใหม – ลำพูน 

 1.1.5.1 อาคารเรียน มีจำนวนท้ังหมด 5  หลัง (มีทางเดินเชื่อมติดตอกัน) และอาคารประกอบ ดังนี้ 

 อาคารเรียนปเตอร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพ้ืนท่ีใชสอยงานดังน้ี 

  ช้ันท่ี 1 หองเรียน 6 หอง  และพ้ืนท่ีโลงสำหรับทำกิจกรรม  (ลานหตัถาพิภพ)  

  ช้ันท่ี 2 หองพักครู 2 หอง หองเรียน 4 หอง  (เฮือนผญา เฮือนช่ืนทัศนา)  

  ช้ันท่ี 3 หองเรียน 6 หอง   

  ช้ันท่ี 4 หองพักครู 1 หอง หองเรียน 5 หอง   

 อาคารเรียนเซราฟน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  4 ช้ัน มีพ้ืนท่ีใชสอยงาน ดังน้ี 

  ช้ันท่ี 1 หองประชุม1และวัดนอย  พ้ืนท่ีโลงสำหรับทำกิจกรรม  

  ช้ันท่ี 2 หองเรียน 6 หอง   

  ช้ันท่ี 3 หองพักครูคอมพิวเตอร 1 หอง หองคอมพิวเตอร 1 หอง หองปฏิบัติการ (Lab) 2 หอง หองเรยีน 1 หอง   

  ช้ันท่ี 4  หองพักครู 2 หอง หองคอมพิวเตอร 3 หอง หองเรียน 1 หอง 

 อาคารเรียนอัลเบิรต อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพ้ืนท่ีใชสอยงาน ดังน้ี 

  ช้ันท่ี 1 หองพยาบาล  พ้ืนท่ีโลงสำหรับทำกิจกรรม  และหองเรียน 1 หอง   

  ช้ันท่ี 2 หองพักครู 1 หอง  หองเรียน 5 หอง   

  ช้ันท่ี 3 หองพักครู 1 หอง  หองเรียน 5 หอง   

  ช้ันท่ี 4 หองพักครู 1 หอง  หองเรียน 6 หอง   

 อาคารเรียนเอ็มมานูเอล อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพ้ืนท่ีใชสอยงาน ดังน้ี 

  ช้ันท่ี 1 พ้ืนท่ีโลงสำหรับทำกิจกรรม หองเรียน 3 หอง หองเก็บอุปกรณกีฬา 1 หอง 

  ช้ันท่ี 2 หองพักครู 2 หอง หองเรียน 4 หอง  
 (ศูนยภาษาญี่ปุน 1 หอง Japan language and Culture Center , หองดาราศาสตร 1 หอง Astronomy learning Center) 

    ช้ันท่ี 3 หองปฏิบัติการฟสิกส 2 หอง หองLab เคมี 2 หอง  หองชีวะ 1 หอง  หองเก็บสารเคมี 1 หอง 

    ช้ันท่ี 4 หองคอมพิวเตอร 1 หอง หองเรียน 5 หอง  

 อาคารเรียนอันโตนโีอ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพ้ืนท่ีใชสอยงาน ดังน้ี 

   ชั้นที่ 1 หอง Gifted ภาษาฝร่ังเศส 1 หอง หองปกครอง EP 1 หอง พื้นที่โลงสำหรับทำกิจกรรม และ หองประชุมอันโตนิโอ   

   ช้ันท่ี 2 หอง lab EP 1 หอง หองเก็บสารเคมี 1 หอง หองคอมพิวเตอร EP 1 หอง หองสมุด EP 1 หอง หอง 

Cambridge International Examinations office 1 หอง หองวิชาการ EP 2 หอง   

   ช้ันท่ี 3 หอง EP In-service training 1 หอง หองเรียน 6 หอง 

   ช้ันท่ี 4 หอง English Programme Examination office 1 หอง  และหองเรยีน 6 หอง  
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1.1.5.2  อาคารประกอบ  จำนวนท้ังหมด  14  หลัง ประกอบดวยดังนี้ 

 ตึกอำนวยการ  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน  

ช้ันท่ี 1 หองฝายบุคลากรและสำนักผูอำนวยการ 1 หอง หองพักภราดา 1 หอง หองฝายธุรการ-การเงิน 1 หองเก็บ

เอกสารธุรการ-การเงิน 1 หอง  หองประชาสัมพันธ 1 หอง   และหองน้ำ 2 หอง 

ช้ันท่ี 2 หองประชุมอาคารสำนักผูอำนวยการ หองผูอำนวยการโรงเรียน หองอาหารภราดา หองน้ำ/หองอาบน้ำ จำนวน 

3 หอง  หองเลขาผูอำนวยการ หองรับรอง 

 อาคารแอมบรอสิโอ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช้ัน 

ช้ันท่ี 1 โถงหองสมุดกลาง , หองปฏิบัติการ/หองสงเสริมการอาน , หองพักครู , หองสมุดธรรมชาติ , ช้ันลอย  หองอางอิง 

ช้ันท่ี 2 หองประชุม 5 (แอมบรอสิโอ) หองพักรับรอง/หองน้ำ 2 หอง  หองควบคุมเสียงและระบบไฟฟา หองภูมิปญญาลานนา

ศิลปวัฒนธรรม หองเรียนภาษาจีน  อุปกรณกีฬาและลูกเสือ หองพักครู   

 หอประชุมเซนตโยเซฟ 

ช้ันท่ี 1 โรงอาหาร หองอาหารลีลาวดี หองกีฬาสแต็ค หองเก็บอุปกรณงานเทคโน 1 หอง หองฝายบริหารท่ัวไป 3 หอง 

บูธจำหนายอาหาร 16 บูธ จุดบริการเติมเงิน 2 จุด 

ช้ันท่ี 2 หอประชุม 6 (เซนตโยเซฟ ฮอล) หองควบคุมเสียงและระบบไฟฟา หองพักรับรอง/หองน้ำ 2 หอง หองควบคุม

ระบบไฟฟา หองเก็บวัสดุอุปกรณ 2 หอง หองน้ำหญิง 6 หอง หองน้ำชาย 2 หอง 

 อาคาร St. Aloysius  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช้ัน  

ช้ันท่ี 1 หองโภชนาการ หองจัดซื้อและพัสดุ-ครุภัณฑ/หองสตอกสินคาหองน้ำชาย – หญิง จำนวน 8 หอง 

ช้ันท่ี 2 สมาคมผูปกครองและครู/หองประชุมสมาคมฯ  หองปงปอง 

 อาคาร Hubert Memorial  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 ช้ัน 

หองเก็บโทรศัพท  หองโครงงานวิทยและสิ่งประดิษฐ (Science Innovation Club)  หอง Project Work Room หอง

สงเสริมศักยภาพคณิตศาสตร ม.ตน  หองจริยธรรม หองปฏิบัติการกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  หอง Gifted Computer EP 

หอง Lego ปฏิบัติการหุนยนต   

 หองปฏิบัติการโครงงานอาชีพ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 ช้ัน 

 อาคารเรียนศิลปะ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  1 ช้ัน  

 อาคารเซนตแมร่ี อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 5 ช้ัน  

ช้ันท่ี 1 พ้ืนท่ีโลงสำหรับทำกิจกรรม  ลานเทพีแหงสวรรค  ลานสุขสันตทัศนา  ลานจรรยาปติ ศาลาพักผอน 4 หลัง   

หองงานปกครอง หองชมรม MCTV OFFICE และสถาบันดนตรี MCMA  (หองเรียนเปยโน หองเรียนไวโอลิน หองเรียนกลองชุด)  

ช้ันท่ี 2 หองประชุมฝายกิจการนักเรียน หองกิจการนักเรียน หองฝายวิชาการ -งานทะเบียน -งานวัดและประเมินผล และ

หองเก็บขอสอบ  หองอัดสำเนาเอกสาร หองงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หองเรียน IE  หองงานแนะแนว หอเกียรติยศ หองงานอภิบาล    

ช้ันท่ี 3 หองสงเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร  หองสงเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ  หองสงเสริมศักยภาพทาง

วิทยาศาสตร หอง CLC (Computer Learning Center) หองงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Server)  หองประชุม 4 (Saint Mary 

Conference Room)  หองวงปพาทย หองคอมพิวเตอร  หองนาฏศิลป  หองสงเสรมิศักยภาพภาษาไทย  หองน้ำครูชาย – หญิง 

ช้ันท่ี 4 หองดนตรีไทย  หองดนตรีพ้ืนเมือง  หองเครื่องสาย  หองซอมดนตรี 2 หอง St. Cecilia Music Hall หองพักครู

ดนตรี หองซอมดนตรี 1 หองเปยโน  หองนาฏศิลป  หองศูนยสงเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน  

ช้ันท่ี 5  ดานตะวันออก หองเรียนคอมพิวเตอรดนตรี  4 หอง หองสตูดิโอ 2 หอง หองอัดเสียง 

หองน้ำนักเรียนชาย  (หองน้ำ 4 หอง  หองอาบน้ำ 4 หอง)  ดานทิศตะวันตก  หองซอมเปยโน 12 หอง หองซอมกลอง 2 

หอง  และหองน้ำนักเรียนหญิง หองน้ำ 4 หอง หองอาบน้ำ 4) 
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 สระวายน้ำ เดอ มงฟอรต อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน 

ช้ันท่ี 1 หองสำนักงาน 1 หอง  หองเปลี่ยนเสื้อ (หองลอกเกอร)  ชาย 1 หอง  หองเปลี่ยนเสื้อ (หองลอกเกอร) หญิง 1 

หอง  หองน้ำชาย 6 หอง  หองน้ำหญิง 6 หอง  หองอาบน้ำชาย 12 หอง หองอาบน้ำหญิง 12 หอง หองเก็บของ 1 หอง หองแมบาน 1 

หอง  

ช้ันลอย  หองบัลเลต 1 หอง สระวายน้ำ ขนาด25×50 เมตร สระเด็ก    

ช้ันท่ี 2  หองฟตเนส 1 หอง  หองรับรอง 1 หอง  หองครัวหองอาหาร 1 หอง  หองน้ำชาย -  หองน้ำหญิง  

         ใตถุนอัฒจันทร  หองควบคุมระบบน้ำ 1 หอง  หองควบคุมระบบไฟฟา 1 หอง หองพักพนักงาน 5 หอง   

หองน้ำชาย 1 หอง  หองน้ำหญิง 1 หอง  หองเก็บของ 1 หอง 

 

 บานพักเซนตคาเบรียล อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน 

ช้ันท่ี 1 หองครัวไทย 1 หอง หองครัวฝรั่ง 1 หอง หองเก็บของ หองสันทนาการ 1 หอง หองรับรอง 1 หอง หองพัก 13 

หอง (หองเลขท่ี101-114) หองมิเตอร 1 หอง 

ช้ันท่ี 2 หองพัก 17 หอง (หองเลขท่ี 201-217), หองชุด 1 หอง 

 รานคามุมสวัสดิการ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว   

หองจำหนายสินคา  หองเก็บสินคา  

 อาคารโรงงาน/นักการ  อาคารคอนกรตีเสริมเหล็กช้ันเดียว 

ช้ันท่ี 1 หองปฏิบัติการนักการ/โรงจอดรถโรงเรียน   

ช้ันท่ี 2 หองเก็บวัสดุ อุปกรณ งานอาคาร 1 หอง  

 โรงไม  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว  

หองเก็บโตะ เกาอ้ี 1 หอง  หองชมรมฟุตบอล 1 หอง 

 โรงเก็บอุปกรณงานสวน  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว  

  หองเก็บวัสดุอุปกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5.3  จำนวนสนามกฬีาและลานกิจกรรม  

 สนามกฬีาบัญญัติ โรจนารณู 
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สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานพรอมลูว่ิง  จำนวน 1   สนาม 

สนามบาสเกตบอล ขนาดมาตรฐาน  จำนวน 2   สนาม 

สนามวอลเลยบอล ขนาดมาตรฐาน  จำนวน 1   สนาม 

สนามเซปกตะกรอ ขนาดมาตรฐาน  จำนวน 1   สนาม 

สนามเปตอง ขนาดมาตรฐาน   จำนวน 2   สนาม 

สนามฟุตซอล    จำนวน 1   สนาม 

ลานตะกรอลอดบวง   จำนวน 1   สนาม 

 ลานกิจกรรม  7 แหง    

ลานกลวยไม 

ลานจามจุรี 

ลานหัตถาพิภพ 

ลานสงบวิถี 

ลานเทพีสวรรค 

ลานสุขสันตทัศนา 

ลานจรรยาปติ 

1.1.5.4  แหลงสงเสริมการเรียนรู  12 แหลง 

   วัดพระแมมหาการุณย Our lady of Mercy 

   สวนวรรณคดี 

   สวนสมุนไพร 

   แหลงเรียนรูระบบนิเวศวิทยา 

   แหลงเรียนรูทางเกษตรกรรมและการทำปุยหมัก 

   เฮือนผญา    

   เฮือนช่ืนทัศนา   

   หองสมุดธรรมชาติ 

   หองเรียนเสริมศูนยภาษา  

   ศูนยภาษาญี่ปุน (Japan Language and Culture Center) 

   หองดาราศาสตร 

   หองกีฬาสแต็ค 

1.1.5.5  จุดบริการน้ำด่ืม    

   ใตอาคารปเตอร     จำนวน 1 จุด  กอกน้ำดื่มเย็น 9 จุด   

   ใตอาคารเซราฟน     จำนวน 1 จุด  กอกน้ำดื่มเย็น 9 จุด 

   ใตอาคารอัลเบิรต    จำนวน 2 จุด  กอกน้ำดื่มเย็น 18 จุด  

   ใตอาคารเอ็มมานูแอล  จำนวน 2 จุด  กอกน้ำดื่มเย็น 18 จุด  

   อาคารเซนตแมรี่    จำนวน 2 ตู   กอกน้ำดื่มเย็น 12  กอก 

1.1.5.5  ถังดับเพลิง    

   ถังดับเพลิง     ตามอาคารตางๆ จำนวน 80 จุด   

 

1.1.5.5  กลองวงจรปด   

   กลองภายในอาคาร และนอกอาคารรวมท้ังสิ้น     225  ตัว  
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1.2 ขอมูลนักเรียน 

  

1.2.1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ 

 

จำนวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

-ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 307 214 521 

-ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 310 226 536 

-ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 278 230 508 

รวม 895 670 1,565 

-ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 322 257 579 

-ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 345 220 565 

-ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 289 247 536 

รวม 956 724 1,680 

รวมท้ังหมด 1,851 1,394 3,245 

 

ที่มา : งานทะเบยีนหนังเรียน ฝายวิชาการ ขอมูล ณ วันท่ี  2 ธันวาคม พ.ศ.  2564 
 

1.2.2  จำนวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑ (ไมสามารถดำเนินการวัดได เนื่องจากสถาน

การแพรระบาดไวรัส Covid-19) 

 

1.2.3 จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสตูร 

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน (คน) 

คิดเปนรอยละ 
รับเขา จบหลักสูตร 

ม. 3 508 490 96.45 

ม. 6 536 502 93.65 

               

ขอมูล ณ วันท่ี 18 เมษายน 2564 
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1.3 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

1.3.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหนง  

ประเภท/ตำแหนง 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผูบริหารสถานศึกษา      

- ผูรับใบอนุญาต      

- ผูจดัการ      

- ผูอำนวยการ - - - 1 1 

- รอง/ผูอำนวยการ - - 1 - 1 

รวม - - 1 1 2 

2. ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ      

- ครูตางชาต ิ      

ระดับมัธยมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ - 75 44 1 120 

- ครูตางชาติ  - 27 4 - 31 

รวม - 102 48 1 151 

3. บุคลากรทางการศึกษา      

- บุคลากรทางการศึกษา 2 44 32 - 78 

4. อ่ืนๆ (ระบุ)...      

รวม 2 44 32 - 78 

รวมท้ังสิ้น 2 146 81 2 231 

 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  ระดับมัธยมศึกษา 

จำนวนผูเรียนตอครู    16 : 1 

จำนวนผูเรียนตอหอง  46 : 1 
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 1.3.2 จำนวนครูผูสอนแยกตามกลุมสาระการเรียนรูและคาเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงในการสอนของครู 1 คน 

 

กลุมสาระการเรียนรู จำนวน (คน) ช่ัวโมงสอนเฉลีย่/คน/สัปดาห หมายเหต ุ

-ภาษาไทย 10 17  

-คณิตศาสตร 16 10  

-วิทยาศาสตร 38 17  

-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11 20  

-สุขศึกษาพลศึกษา 13 13  

-ศิลปะ 11 16  

-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 18  

-ภาษาตางประเทศ 17 29  

 

ขอมูล งานบุคลากร สำนักผูอำนวยการณ วันท่ี 18 มีนาคม 2565 

 

  1.3.3 สรุปจำนวนครูผูสอนกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
จำนวนครูผูสอน 

  กิจกรรมนักเรยีน  

- ลูกเสือ 49 

- เนตรนาร ี - 

- ยุวกาชาด - 

- ผูบำเพ็ญประโยชน - 

- รักษาดินแดน (ร.ด.) 8 

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 75 

- อ่ืนๆ...ใหระบุ - 

   กิจกรรมแนะแนว 4 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 2 

 

   1.3.4  สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบำเพ็ญประโยชน 

ลูกเสือ/เนตรนาร ี

/ยุวกาชาด/ผูบำเพ็ญประโยชน 

จำนวน

ผูบังคับบัญชา 

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไมมีวุฒิ จัดตั้ง ไมจัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง - - - - - 

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  - - - - - 

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 49 49 - - - 

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามญั - - - - - 

ยุวกาชาด - - - - - 

ผูบำเพ็ญประโยชน - - - - - 

รวม 46 49 - - - 
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1.4  เกียรติยศและผลงานท่ีไดรับรางวัล ปการศึกษา 2564 

1.4.1 ผลงานท่ีไดรับรางวัลของสถานศึกษา /ผูบริหาร /ครู /บุคลากรทางการศึกษา 

 

1. 

นายไชยวัฒน  บุญเลิศ 
โลประกาศเกียรติคณุศิษยเกาดเีดน 

ยุพราชวิทยาลัย 

สมาคมศิษยเกายุพราชวิทยาลัย 

จังหวัดเชียงใหม 

วันท่ี 30 ตุลาคม 2564 

2. นายธีรภัทร  วิโรจนสกุล ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลตนแบบ 

ประจำป 2564 จาก รองนายกรัฐมนตรี   
สโมสรโรตารี่เชียงใหม 

3. มาสเตอรนิคม พุทธิมา   

4. นายณัช  ศิรินันท 

นางสุพัตรา  สุวรรณนาร ี

นางศรีพรรณ  ปญญายศ 

นางสาวภคอร  เตชะดำรงธรรม 

นายนิคม  พุทธิมา 

นางจันทรจิรา  ชัยอินทรีอาจ 

ครูดีเดน เน่ืองในวันครูเอกชน 

จังหวัดเชียงใหม ประจำป 2564 

สมาคมโรงเรียนเอกชน 

จังหวัดเชียงใหม 

วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2565 

เลื่อนการจดัเน่ืองจากสถานการณ 

 โควิด-19 

เปนวันท่ี 19 มีนาคม 2565 

5. 
นางสุพรรณี  สายนำทาน 

นางสาวพรนับพรรณ  ปนต ี

นายไชยวัฒน  บุญเลิศ 

นางสาวสมรัก  ปริยะวาที 

นางศรีพรรณ  ปญญายศ 

 

เข็มทองคำเชิดชูเกียรติครูท่ีปฏบัิตหินาท่ี 

30 ป ประจำป 2564 

สมาคมโรงเรียนเอกชน 

จังหวัดเชียงใหม วันท่ี 10 ก.พ. 63 

เลื่อนจัดเน่ืองจากสถานการณ 

โควิด-19 

(วันท่ี 19 มีนาคม 2565) 

หองประชุมโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

(ประชุมบายวันท่ี 14 ก.พ. 65) 

 

ขอมูล ณ วันท่ี  14 กุมภาพันธ   2565 
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1.4.2 ผลงานท่ีไดรับรางวัลของนักเรียน ระดับประเทศขึ้นไป 

                   1.4.2.1 ผลงานของผูเรียน ต้ังแตระดับนานาชาติ ปการศึกษา 2564  

ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับชั้น รางวัลท่ีไดรับ ชื่อกิจกรรม/หนวยงานท่ีมอบให วัน เดอืน ป 

1 นางสาวรัญชนา บำรุงทรัพยสกุล  เกียรติบัตรเหรียญทอง 

เหรียญทอง 

Philippine international Math and 

science Olympics (PIMSO) 

8/09/2021 

2 ด.ญ.พสชนันท บำรุงทรัพยสกุล ม.3/A รางวัลเหรียญทอง 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 

Philippine International Math and 

Science Olympics 2021 

8/09/2021 

3 นายนันทวัฒน วิวัฒนพิสฏิฐ ม.6/2 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ASEAN Student Science Project 

Competition (ASPC) 

28/09/2021 

4 นายชนะกันต แสงนวล 

นางสาวนันทชิา สุวรรณมาลี 

นางสาวจิดาภา วัฒนศิริ  

ม.6/1 

ม.6/1 

ม.6/1 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 Global Youth Science and 

Technology Bowl (GYSTB) 2021 

28/09/2021 

5 นายญาณรัก ถาวรรุงกิจ  เหรียญเงิน International Biology Olympiad 

Challenge 2021 

17/010/2021 

6 นางสาวรัญชนา บำรุงทรัพยสกุล  

เด็กหญิงพสชนันท บำรุงทรัพยสกุล  

ม.4A 

ม.3A 

เหรียญทอง 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 

PIMSO Philippine International Math 

& Science Olympics 

07/07/2021 

7 เด็กหญิงกุลสรา ปานแยม  ม.1A เหรียญทองแดง HKIMO 2021 (Hong Kong 

International Mathematical 

Olympiad) Final round 

28/08/2021 

8 นายณภูมิ รัตนวนิชยโรจน ม.5A รองชนะเลิศอันดับที่ 2 แขงขันเทเบ้ิลเทนนิสระดับประเทศ The 

Ylivieska National Competition 2021 

Finland 

13/11/2021 

9 นายณภูมิ รัตนวนิชยโรจน  

นางสาวลิลินธิ์ เอี่ยมพกิุล  

ม.5A ชมเชย โครงการ AHiS  

สำนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

05/11/2021 

10 ด.ช.ชยิน วรรธนะจิตติกุล  ม.2/4 เหรียญทองแดง Thailand International Mathematical 

Olympiad 2021 heat round  

03/10/2021 

11 ด.ช.พัชรวัฒน ศิริพันธุ ม.2/1 เหรียญทองแดง Olympiad Champion Education 

Center ( OCEC )ประเทศฮองกง 

25/07/2021 

12 ด.ช.พัชรวัฒน ศิริพันธุ ม.2/1 เหรียญทองแดง Olympiad Champion Education 

Centre 

12/12/2021 

13 ด.ญ. ทอไหม คุมวงศดี ม.2/1 เหรียญทองแดง Thailand International Mathematics 

Olympiad 

12/12/2021 

14 ด.ญ. ทอไหม คุมวงศดี ม.2/1 เหรียญทองแดง Thailand International Mathematics 

Olympiad 

13/12/2021 
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      1.4.2.2 ผลงานของผูเรียน ต้ังแตระดับประเทศ ปการศึกษา 2564  

ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับชั้น รางวัลท่ีไดรับ ชื่อกิจกรรม/หนวยงานท่ีมอบให วัน เดอืน ป 

1 นางสาวรัญชนา บำรุทรัพยสกุล ม.4/A เหรียญเงิน Kangaroo Math Thailand 8/9/2021 

2 นางสาวรัญชนา บำรุงทรัพยสกุล ม.4/A ชนะเลิศอันดับที่ 1 Global Art Competition 2021 8/9/2021 

3 ด.ญ.พสชนันท บำรุงทรัพยสกุล ม.3/A ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดเรียงความออกแบบภารกิจ

สำรวจอวกาศในหัวขอ “อวกาศในมือ

ฉัน” 

8/9/2021 

4 นางสาวรัญชนา บำรุงทรัพยสกุล ม.4/A ประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีเชียงใหม 8/9/2021 

5 ด.ญ.พสชนันท บำรุงทรัพยสกุล ม.3/A ประกาศเกียรติคุณ เยาวชนผูใฝรูคูคุณธรรม 8/9/2021 

6 นาย ปตุภูมิ ชัยเจริญวรรณ 

นาย ชานนท ชูวุฒยากร  

ม.4/A 

ม.4/2 

ประกาศเกยีรติคุณ SMID Health Hackathon 2021 : In 

the Age of Health Digitization 

26/06/2021 

7 นายอภิวิชญ นิลทองคำ ม.4/1 เหรียญทองแดง WMI-World Mathematics 

Invitaional 

27/06/2021 

8 นายอภิวิชญ นิลทองคำ ม.4/1 ชมเชย Hong Kong International 

Mathematical Olympiad 

25/07/2021 

9 นายอภิวิชญ นิลทองคำ ม 4/1 ประกาศเกียรติคุณ ทุน AFS 9/9/2021 

10 ด.ช.จิรัฎฐ ชวชาติ 

ด.ช.สิงห สุวิทยศักดานนท  

ด.ช.สวริชญ แสงทรัพยทวี  

ด.ญ.รินรดา สุรพลชัย  

ด.ญ.เฉิงอัน ซึ  

ม.3/A ชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอ หัวขอ 

“เยาวชนยุคใหม ใสใจฝุนจ๋ิว PM2.5” 

31/05/2021 

11 ด.ญ.ชัญญา สายวฒิุกุล  ม.2/2 เหรียญเงิน การแขงขันอัจฉริยภาพทางดานภาษา

และวรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน 

21/08/2021 

12 นายณฐนนท ลือวิฑูรเวชกิจ  เหรียญเงิน การแขงขันชวีวิทยาโอลิมปกระดับชาติ

คร้ังที่18 

08/06/2021 

13 นายจีระพงศ ทาสิงหคำ  ม.6/1 เหรียญเงิน การแขงขันชวีวิทยาโอลิมปกระดับชาติ

คร้ังที่18 

08/06/2021 

14 นายณฐนนท ลือวิฑูรเวชกิจ ม.6/1 เหรียญเงิน การแขงขันชวีวิทยาโอลิมปกระดับชาติ

คร้ังที่18 

17/10/2021 

15 นานญาณรัก ถาวรรุงกจิ ม.4/2 เหรียญทอง การแขงขันชวีวิทยาโอลิมปกระดับชาติ

คร้ังที่18 

17/10/2021 

16 นายอติวิชญ วิชิตตระกูลถาวร  เหรียญทอง การแขงขันดาราศาสตรโอลิมปก

ระดับชาติคร้ังที่18 

17/10/2021 

17 นายอภิวิชญ นิลทองคำ ม.4/1 เหรียญทองแดง สอบ TIMO คณิตศาสตรโอลิมปก

นานาชาติ 

10/10/2021 

18 นางสาวพิมชชนก จันทรทพิย ม.6/2 ประกาศเกียรติคุณ โครงการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชน

และผูมีคุณูปการตอกิจกรรมเยาวชน

แหงชาติ เน่ืองในวันเยาวชนแหงชาติ 

10/10/2021 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับชั้น รางวัลท่ีไดรับ ชื่อกิจกรรม/หนวยงานท่ีมอบให วัน เดอืน ป 

ประจำป 2564 

19 นางสาวพรพรรณธวรรธก แปงคำ 

นางสาวภญิปภัสร นนทพัฒนโอภาส 

นางสาวชนัญญา จิตรแกว 

นางสาวชญานิศ ถาวรรุงกิจ 

 

ม.6/3 

ม.6/5 

ม.6/2 

ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเยาวชนคนตนแบบประจำป

2564 

10/10/2021 

20 นางสาวชญานิศ ถาวรรุงกิจ  

นางสาวภญิปภัสร นนทภัทรโอภาส  

นางสาวชนัญญา จิตรแกว  

ม.6/2 

ม.6/3 

ม.6/5 

ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเยาวชนคนตนแบบประจำป 

2564 โดยสโมสรโรตารีจตุจักร 

10/10/2021 

21 นางสาว ชญานิศ ถาวรรุงกิจ นางสาว 

ภิญปภัสร นนทพัฒนโอภาส นางสาว 

ชนัญญา จิตรแกว  

นางสาว พรพรรณธวรรธก แปงคำ 

ม.6/2 

ม.6/3 

ม.6/5 

 ม.6/5 

ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเยาวชนคนตนแบบประจำป 

2564 

13/08/2021 

22 นางสาวกัญญชิสา วรรณคนาพล  ชมเชย Kangaroo Math Thailand 24/04/2021 

23 นางสาวเปมิกา ไขแกว  ม.6/5 ประกาศเกียรติคุณ สโมสรโรตารีจตุจักร 12/10/2021 

24 นาย ศุภวิชญ ฝนต๊ิบ  ม.6/5 ประกาศเกียรติคุณ สโมสรโรตารีจตุจักร 12/10/2021 

25 นางสาว นิศาชล ทองเดช  ม.6/6 ประกาศเกียรติคุณ สโมสรโรตารีจตุจักร 12/10/2021 

26 "ด.ช.จิรัฎฐ ชวชาติ  

ด.ช.สิงห สุวิทยศักดานนท  

ด.ช.สรวิชญ แสงทรัพยทว ี

 ด.ญ.รินรดา สุรพลชัย  

ด.ญ.เฉิงอัน ซึ  

ม.3A . 

 

ชมเชย ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศ

ไทยรวมกับศูนยแกปญหามลพิษทาง

อากาศ(ศกพ.) 

23/07/2021 

27 เด็กหญิงอัสมาภรณ อัศวสุคนธ ม.3B รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกวดวาดภาพในหัวขอ ธ.สถิตใน

ดวงใจตราบนิจนิรันดร คร้ังที่ 4 ภายใต

ชื่อ “คำสอนของพอ” 

1/11/2021 

28 เด็กหญิงกุลสรา ปานแยม ม.1A ประกาศเกียรติคุณ เยาวชนสรางสรรคพัฒนาสังคมดีเดน 

ประจำป 2564 

1/11/2021 

29 นายทรอย วินน ฮอรตัน ม.4A ชนะเลิศอนัดับที่ 1 โครงการทดสอบความเปนอัจฉริยภาพ

ในรายวิชาความถนัดแพทย 

1/11/2021 

30 น.ส.รัญชนา บำรุงทรัพยสกุล ม.4A ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดวาดภาพรุนอายุ 12 ปขึ้นไปใน

กิจกรรม Art Competition ประจำป 

2564 ในหัวขอ What makes you 

happy 

15/11/2021 

31 Jinrui Zhang Zhang M.4B ประกาศเกียรติคุณ โครงการ ฮีตวัฒนศิลป ประจำป 2564 15/11/2021 

32 เด็กหญิงภีมนารา เวลาดี M.1B  "AMBASSADOR" ✨ 

ทูตสภาองคกรเยาวชนสรางสรรค

พัฒนาสังคม ประจำจังหวัดเชียงใหม 

01/11/2021 

33 นายรุจิพัทธ จิรานุสรณกุล 

นายปตุภูมิ ชัยเจริญวรรณ 

 

ม.4/A รองชนะเลิศอันดับที่ 1 Creative AI Camp 2021 AI:Altering 

the World 

22/12/2021 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับชั้น รางวัลท่ีไดรับ ชื่อกิจกรรม/หนวยงานท่ีมอบให วัน เดอืน ป 

34 นางสาวรัญชนา บำรุงทรัพยสกุล ม. 4/A เหรียญเงิน การแขงขันคณิตศาสตร Kangaroo 

Math 

22/12/2021 

35 นายอภิวิชญ นิลทองคำ ม. 4/1 เหรียญทองแดง คณิตศาสตรโอลิมปคนานาชาติ 3/01/2022 

36 นายอติวิชญ วิชิตตระกูลถาวร ม.4/2 เหรียญทอง การแขงขันดาราศาสตรโอลิมปก

ระดับชาติคร้ังที่ 18 

10/02/2022 

37 นายคมนยคณิต มณีฉายสุวรรณ 

นายญาณรัก ถาวรรุงกิจ 

นายอติวิชญ วิชิตตระกูลถาวร  

ม.6/1 

ม.4/2 

ม.4/2 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขัน Astro Challenge ปริศนา

ดาราศาสตร 2021 

10/02/2022 

38 ด.ช.ณัฐวัฒน สำลี  

ด.ช.อินทัช ลีลากนก  

ม.2/1, ชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันตอบปญหาทางวทิยาศาสตร 08/08/2021 

39 ด.ช.กัญจน ชูวุฒยากร  ม.2/1 เหรียญทอง โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ

ระดับประเทศ คร้ังที่ 2 ประจำป 2563 

11/11/2021 

40 ด.ญ.จิรภิญญา คงถาวรสกุล  ม.2/1 เหรียญเงิน Big Bay Bai Heat round (BBB) 22/01/2022 

41 ด.ญ. ทอไหม คุมวงศดี  ม.2/1 เหรียญทอง โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ

ระดับประเทศ คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2563 

11/11/2021 

42 ด.ช.กัญจน ชูวุฒยากร  เหรียญเงิน Thailand International 

Mathematics Olympiad 

13/12/2021 

43 ด.ญ.ทักทยา ปลูกวงษชื่น  ม.3/A ชนะเลิศอันดับ 1 โครงการทดสอบภาษาอังกฤษเสริม

ปญญา ประจำปการศึกษา 2564 

12/02/2022 

44 ด.ญ.ภีมนารา เวลาดี  ม.1/ฺB ชนะเลิศอันดับ 1 โครงการทดสอบภาษาอังกฤษเสริม

ปญญา ประจำปการศึกษา 2564 

12/02/2022 

45 นายจิรภัทร แดงขาวเขียว  

นายคณาเนศ เวชวธิี  

นายชวภัทร อัครภัทร  

ม. 5/3 ชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอรแหงประเทศไทย คร้ังที่ 

24 (NSC2022) 

11/03/2022 

46 นายพงศภัค พรหมวงัศรี  

นายเมธาวัฒน พรหมนิเทศ  

นายโคกิ คุงิมิยะ  

ม.5/3 ชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอรแหงประเทศไทย คร้ังที่ 

24 (NSC2022) 

11/03/2022 

47 นางสาวณิชารัศน พรธัญประสิทธิ ์  ชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันกลาวสุนทรพจน

ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ 

ประจำป 2565 

02/04/2022 

ขอมูล ณ วันท่ี  18 เมษายน    2565 
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1.4.3 สรุปผูเรียนมีความสำเร็จและผลงานดีเดนเปนประจักษ ปการศึกษา 2564 

 

รายการ 
ระดับท่ีไดรับ 

นานาชาติ ประเทศ ภาค จังหวัด 

1. กลุมสาระภาษาไทย - - - 1 

2. กลุมสาระคณิตศาสตร - - 56 - 

3. กลุมสาระวิทยาศาสตร 3 30 11 - 

4. กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - - 

5. กลุมสาระสขุศึกษาและพลศึกษา - 3 28 7 

6. กลุมสาระศิลปะ - - - - 

7. กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 10 - 

8. กลุมสาระภาษาตางประเทศ - - 17 - 

9. แผนการเรียน English Program - 8 2 2 

10. สอบชิงทุนการศึกษา - 2 - - 

11. อ่ืนๆ - - - - 

รวม 3 43 122 8 

 ขอมูล ณ วันท่ี 24 มีนาคม 2564 
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1.4.4 ผลการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2565  (นักเรียนปการศึกษา 2564) 

จากผลการสงเสริมพัฒนาสงผลใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รุน ฌอน (Shawn) ในการไดรับคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

ในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2564 ประกาศผล TCAS64 รอบ 1 (Portfolio) ขอมูล ณ มีนาคม 2565 รอบรับตรงและรอบ 

Early Admission  มีผูเรียนผานรอบท่ี 1 จำนวน 212 ท่ีนั่ง ดังนี้ 
 

สถาบัน จำนวน แยกตามคณะ จำนวน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 73 คณะวิศวกรรมศาสตร 67 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 22 คณะบริหารธุรกิจ 32 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 18 คณะแพทยศาสตร 17 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 16 สถาปตยกรรมศาสตร 17 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 11 วิทยาลัยศิลปะส่ือและเทคโนโลยี (Camt) 15 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 วิทยาศาสตร 10 

มหาวิทยาลัยมหิดล 8 มนุษยศาสตร/ศิลปศาสตร 6 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 6 เภสัชศาสตร 5 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ทันตแพทยศาสตร 4 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 3 การส่ือสารมวลชน/นิเทศศาสตร 4 

มหาวิทยาลัยแมโจ 4 คณะเศรษฐศาสตร 4 

มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 4 สังคมศาสตร 4 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 4 สัตวแพทยศาสตร 3 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 สหเวชศาสตร/เทคนิคการแพทย 3 

วิทยาลัยดุสิตธานี 3 นิติศาสตร 3 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 3 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญ่ีปุน 2 การจัดการ 3 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 คณะพยาบาล 2 

มหาวิทยาลัยพะเยา 2 เกษตรศาสตร 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 2 ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 2 

วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ 

1 การทองเท่ียวและการจัดการ 1 

มหาวิทยาลัยสยาม 1 มัฑณศิลป 1 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 1 วิจิตรศิลป 1 

การบินพลเรือน 1   

ศูนยฝกพาณิชยนาวี 1   

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1   

Zhejiang Gongshang University  (ประเทศจีน) 1   

Swinburne university of technology  (ป ร ะ เ ท ศ

ออสเตรเลีย) 

1   

Shanghai University  (ประเทศจีน) 1   

รวม 212 รวม 212 

 

ขอมูลรอบท่ี 1 ณ เดือนมีนาคม 2564   
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1.5 การมีสวนรวมระหวางสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง ศิษยเกา และชุมชน 

 

- งานประชาสัมพันธและสมัพันธชุมชน  

ดำเนินการสงเสริมการสรางเครือขายการประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอก มีการบริการดานการสื่อสารและขอมลูขาวสารท้ังภายใน

ภายนอก เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศผานสื่อตางๆ และเครือขายการประชาสมัพันธท่ีเหมาะสม เชน สงขาว เสียงตามสาย 

บอรดประชาสัมพันธและนิทรรศการ Line Facebook หนังสือสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และความสัมพันธกับชุมชนเชิงรุก การใหความ

รวมมือหนวยงานภายนอก สนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานภายนอก หนวยงานภายนอกสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ฯลฯ  มผีลการ

ประเมินรอยละ 82.18 

- งานวิเทศสมัพันธและสื่อสารองคกร  

ในปการศึกษา 2564  มีการดำเนินการติดตอประสานงานสรางความสัมพันธแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ังในและตางประเทศ และการลงนาม

ขอตกลงรวมกัน (MOU) กับสถาบันตางๆ จำนวน 14 สถาบัน  

ลำดับท่ี ชื่อสถานท่ีเรียนรู โครงการ ใชเรียนรู 

1 Montfort Secondary 

Schoolประเทศสิงคโปร 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานภาษา 

และวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมรวมกันกับโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย

เพ่ือทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

นักเรียนโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยและนักเรียน

จากประเทศสิงคโปร โดยฝกภาวะผูนำผาน

กิจกรรม 

2 Aomori Chuo Gakuin 

University 

การทำขอตกลงรวมกัน (MOU) ดาน

วิชาการ และการศึกษาตอ 

เปนแหลงเรียนรูสำหรับนักเรียนท่ีตองการศึกษา

ตอในระดับปริญญาตรี ในประเทศญี่ปุน 

3 Yunan University การทำขอตกลงรวมกัน (MOU) มี

ขอบขายการทำงาน ดังน้ี 

1. การจัดโครงการแลกเปลีย่น 

2. การพิจารณารับนักเรียนจีนเขาเรียนใน

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

3. จัดตั้งศูนยประสางานการศึกษาตอ

นักเรียน 

เปนแหลงเรียนรูสำหรับนักเรยีนดานวัฒนธรรม

จีน กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับภาษาจนี 

 

4 Confucius Institute at 

Chiang Mai University 

การทำขอตกลงรวมกัน (MOU) มี

ขอบขายการทำงาน ดังน้ี 

1. จัดทำโครงการสอนภาษาจีน และการ

ทดสอบ YCT 

2. ฝกอบรมครผููสอนภาษาจีน 

3. จัดโครงการแลกเปลี่ยนระหวาง

นักเรียนในโรงเรียนท้ังใน และ

ตางประเทศ 

4. จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับภาษา และ

วัฒนธรรมจีน 

เปนแหลงเรียนรูสำหรับนักเรยีนดานวัฒนธรรม

จีน การทดสอบภาษาจนี กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

ภาษาจีน 

 

5 Hunan Institute of 

Science and 

Technology 

การแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และความ

รวมมือดานวิชาการอ่ืนๆ 

เปนสถาบันท่ีจัดสงครูผูสอนวิชาภาษาจีน มา

ปฏิบัติการสอน ในโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

จำนวน 1 คน ในปการศึกษา 2562 
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ลำดับท่ี ชื่อสถานท่ีเรียนรู โครงการ ใชเรียนรู 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

6 SolBridge School of 

Business, Woosong 

University 

การทำขอตกลงรวมกัน (MOU) มี

ขอบขายการทำงาน ดังน้ี 

1. การใหทุนนักเรียนในระดับอุดมศึกษา 

จำนวน 10 ทุน 

2. ความรวมมือทางดานการศึกษา 

เปนแหลงการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และ

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะ

สั้น 

7 Waseda University การทำขอตกลงรวมกัน ดานการรบั

นักศึกษาตอระดบัปริญญาตร ี

เปนแหลงการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา   

8 วิทยาลัยนานาชาติ

นวัตกรรมดิจิทัล หา

วิทยาลัยเชียงใหม 

ความรวมมือดานการศึกษาตอ เพ่ือจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนแผนการ

เรี ย น ศิ ลป -ธุ ร กิ จ  แผน การ เรี ย น  English 

Program และเก็บหนวยกิต นำไปศึกษาตอใน

ระดับปริญญาตรีได 

9 British Council ความรวมมือดานการศึกษาตอ การจัด IELTS Preparation courses สำหรับ

นักเรียนระดับช้ัน ม.4-ม.6 

10 มหาวิทยาลยันานาชาติ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ความรวมมือดานการศึกษาตอ การพิจารณารับนักเรียนเขาโครงการ MUIC 

Excellence Entrance Track เ พ่ื อ พั ฒ น า

นักเรียนและสงเสริมการเรียนการสอนในระบบ

นานาชาติ 

11 สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร หา

วิทยาลัยธรรมศาสตร 

ความรวมมือดานการศึกษาตอ การให ทุนการศึกษาแกนักเรียนโรงเรียนมง

ฟอรตวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด 

12 Waseda University 

School of Social 

Sciences 

(Tokyo,Japan) 

ความรวมมือดานการศึกษาตอ การพิจารณารับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรี 

13 มหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ 

ความรวมมือดานการศึกษาตอ การพิจารณารับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรี 

14 มหาวิทยาลยัพายัพ ความรวมมือดานการศึกษาตอ การพิจารณารับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรี 

15 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ความรวมมือดานเครือขายความรวมมือ

ทางวิชาการ 

การพิจารณารับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรี 

16 คณะรัฐศาสตร และรัฐ

ประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ความรวมมือดานเครือขายความรวมมือ

ทางวิชาการ 

โ ค ร ง ก า ร ร ะ ย ะ สั้ น ห ลั ก สู ต ร  Global 

Citizenship 

17 สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาคณุทหาร

ลาดกระบัง 

ความรวมมือทางวิชาการ การพิจารณารับนักเรียนประเภทโควตาระดับ

ปริญญาตรี 
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- งานบริหารบุคคล 

   สงเสริมบุคลากรพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภาระดับดีข้ึนไป มีผลการประเมินรอยละ 98.26 

สรุปผลการประเมินเฉลี่ยรอยละ 92.38 
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2. ดานท่ี 2 ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน 

2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยรอยละของผูเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6        
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   2.2 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ปการศึกษา 2564 
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 2.3 สรุปผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6  ปการศึกษา 2564 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน

ผูเรียน 

ท้ังหมด 

(คน) 

จำนวน

ผูเรียน

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กำหนด

(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพท่ี

ได 

 

ปฏิบัติ 

 

ไม 

ปฏิบัติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน        

1 มคีวามสามารถในการอาน การเขียน  

การสื่อสาร และการคดิคำนวณ 

  83.00 3,245 2,324 71.62 ดี 

 1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับช้ันตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด  -   2,101 64.75  

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับช้ันตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด  -   1,954 60.23  

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตละระดับช้ันตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด  -   2,738 84.40  

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณในแตละดับช้ันตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด  -   2,501 77.10  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา   91.00 3,245 2,403 74.05 ดี 

 2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ 

 -   2,048 63.14  

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   -   2,501 77.10  

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล  -   2,658 81.93  

3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม   95.00 3,245 3,082 84.53 ดีเลิศ 

 3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังตัวเองและการทำงานเปนทีม  -    84.53  

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปน

แนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 

 -    84.53  

4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร   95.00 3,245 2,676 82.49 ดีเลิศ 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน

ผูเรียน 

ท้ังหมด 

(คน) 

จำนวน

ผูเรียน

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กำหนด

(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพท่ี

ได 

 

ปฏิบัติ 

 

ไม 

ปฏิบัติ 

 4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  -   2,676 82.49  

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมใน

ดานการเรียนรูการสื่อสาร การทำงานอยางสรางสรรค และมีคณุธรรม 

 -   2,676 82.49  

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   90.00 3,245 2,821 86.96 ดีเลิศ 

 5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรยีนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา  -   2,821 86.96  

5.2 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในการเรยีนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดมิ  -   2,821 86.96  

5.3 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ  -   2,821 86.96  

6 มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ   91.00 3,245 3,026 93.28 ยอดเย่ียม 

 6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาตอ   -   3,026 93.28  

 6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีในการจัดการ การทำงานหรืองานอาชีพ  -   3,026 93.28  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน        

1 การมีคณุลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด   97.00 3,245 3,136 96.64 ยอดเย่ียม 

 1.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคณุธรรม จรยิธรรม เคารพในกฎกติกา    -   3,147 96.98  

1.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี

ของสงัคม 

 -   3,125 96.31  

2 ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย   94.00 3,245 2,057 63.42 ดี 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จำนวน

ผูเรียน 

ท้ังหมด 

(คน) 

จำนวน

ผูเรียน

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กำหนด

(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพท่ี

ได 

 

ปฏิบัติ 

 

ไม 

ปฏิบัติ 

 2.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย   -   2,057 63.42  

2.2 รอยละของผูเรียนมสีวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญาไทย  -   2,057 63.42  

3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย   95.00 3,245 3,181 98.04 ยอดเย่ียม 

 - รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย  เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณ ี

 -   3,181 98.04  

4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม   90.00 3,245 3,194 98.44 ยอดเย่ียม 

 4.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละ

ชวงวัย  

 -   3,168 97.64  

4.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมคีวามสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน  -   3,220 99.25  

สรุปผลการประเมิน   
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  2.4  ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยรอยละของผูเรียนระดับชัน้ ม.1-ม.6 ปการศึกษา 2564 

                    2.4.1  ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของผูเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ปการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับปรับปรุงปการศึกษา 2563) ท่ีกำหนดไววารอยละ 90 ของผลสัมฤทธ์ินักเรียน 8 กลุมสาระฯ  

เฉลี่ย 2.75 ข้ึนไป พบวาผลการเรยีนเฉลี่ย ปการศึกษา 2564 ไมผานเกณฑตามเปาหมายตัวช้ีวัดความสำเร็จ โดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 86.96 

 

 

 

 

ชั้น 

ผลการเรียนเฉลี่ย   

2.75-4.00   

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 รวมปการศึกษา  

เปาหมาย 

ผลการประเมินตัวชี้วัด 

จำนวน(คน) รอยละ จำนวน(คน) รอยละ รอยละ  

ม.1 523 86.62 522 81.03 83.83 90 ไมผาน 

ม.2 541 90.76 539 89.05 89.91 90 ไมผาน 

ม.3 508 88.19 508 86.22 87.21 90 ไมผาน 

ม.4 582 87.46 580 82.24 84.85 90 ไมผาน 

ม.5 572 86.19 566 84.63 85.41 90 ไมผาน 

ม.6 537 91.99 536 89.18 90.59 90 ผาน 

รวมเฉลี่ย 3263 88.54 3251 85.39 86.96 90 ไมผาน 
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2.5   สรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  

2.5.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562-2564 

 

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จำนวน

นักเรียน   

ท่ีเขาสอบ 

คะแนน

เฉลี่ยระดับ 

ประเทศ       

ป 2564 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 

(O-NET) 

*** 

ผลตาง 

คะแนนเฉล่ีย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนนเฉล่ีย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับรอยละ 3 

(6) 

2562 

(1) 

2563 

(2) 

2564 

(3) 

คณิตศาสตร 211 211 51.19 70.25 70.93 69.87 -1.06 -1.49 ไมมีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร 211 211 24.47 52.84 55.53 50.97 -4.56 -8.21 ไมมีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 211 211 31.45 37.23 42.82 44.64 1.82 4.25 มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 210 210 31.11 61.21 66.29 64.75 -1.54 -2.32 ไมมีพัฒนาการ 
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                2.5.2   สรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562-2564 

 

ขอมูล ณ วันท่ี   29   เมษายน  2565           

 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉล่ีย (4)  ติดลบ ใหใสเคร่ืองหมายลบ  

 ***   (5)  =   (4) x 100  รอยละของคะแนนเฉล่ีย (5)  ใหใสเคร่ืองหมายลบ   

                           (2) 

      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคารอยละของคะแนนเฉล่ีย (5) ต้ังแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา  “มีพัฒนาการ” 

          มีคารอยละของคะแนนเฉล่ีย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา  “มพีัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3” 

     มีคารอยละของคะแนนเฉล่ีย (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ” 

 

 
 

วิชา 

จำนวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จำนวน

นักเรียน   

ท่ีเขาสอบ 

คะแนน

เฉลี่ยระดับ 

ประเทศ       

 ป 2564 

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ (O-NET) 

*** 

ผลตาง 

คะแนนเฉล่ีย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนนเฉล่ีย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับรอยละ 3 

(6) 

2562 

(1) 

2563 

(2) 

2564 

(3) 

ภาษาไทย 74 74 46.40 56.37 58.00 64.59 8.22 14.58 มีพัฒนาการ 

คณิตศาสตร 80 80 21.28 45.31 44.32 42.91 -2.4 -5.30 ไมมีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร 75 75 28.65 41.06 45.06 38.15 -2.91 -7.09 ไมมีพัฒนาการ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 84 84 36.87 42.70 42.09 45.31 2.61 6.11 มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 78 78 25.56 51.96 51.44 54.59 2.63 5.06 มีพัฒนาการ 
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2.6 จำนวนผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำแนกตามกลุมกิจกรรม (สถานการณ Covid-19 ไมสามารถจัดกิจกรรมได) 

2.6.1 สรุปจำนวนผูเรียนเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี1 ปการศึกษา 2564       

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

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

กิจกรรมแนะแนว แนะแนว               

กิจกรรมนักเรียน 
ลูกเสือ               

ผูบำเพ็ญประโยชน               

นักศึกษาวิชาทหาร               

ชุมนุม / ชมรม               

  

สงเสริมวิชาการ             

สงเสริมกีฬา             

สงเสริมศลิปะ/ดนตร ี             

สงเสริมนันทนาการ             

กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทาง

อารมณ ศลีธรรม จรยิธรรม             

สงเสริมภมูิปญญา/อนุรักษ

สิ่งแวดลอม             

กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย

และเสรมิสรางความเปนผูนำ             

สงเสริมวิชาชาง/วิชาชีพ             

กิจกรรมเพ่ือสังคม

และ

สาธารณประโยชน 

กิจกรรมเพื่อสังคม

และ

สาธารณประโยชน               
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2.6.2 สรุปจำนวนผูเรียนเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 (สถานการณ Covid-19 ไมสามารถจัดกิจกรรมได) 

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

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

กิจกรรมแนะแนว แนะแนว               

กิจกรรมนักเรียน 
ลูกเสือ               

ผูบำเพ็ญประโยชน               

นักศึกษาวิชาทหาร               

ชุมนุม / ชมรม               

  

สงเสริมวิชาการ             

สงเสริมกีฬา             

สงเสริมศิลปะ/ดนตรี             

สงเสริมนันทนาการ             

กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ 

ศีลธรรม จริยธรรม             

สงเสริมภูมิปญญา/อนุรักษส่ิงแวดลอม             

กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและ

เสริมสรางความเปนผูนำ             

สงเสริมวิชาชาง/วิชาชีพ             

กิจกรรมเพ่ือสังคม

และ

สาธารณประโยชน 

กิจกรรมเพื่อสังคม

และ

สาธารณประโยชน               
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สารสนเทศดานท่ี 3   

สารสนเทศเพ่ือการบรหิารดานวิชาการ 

 
3.1  หลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

 3.1.1  วิสัยทัศน 

  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนา

ผูเรียนทุกคน ใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม สังคม จิตวิญญาณ มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทย และ

พลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะสากล สามารถสื่อสารดวย

ภาษาตางประเทศ รวมท้ังมีเจตคติท่ีจำเปนตอการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญบนพ้ืนฐาน

ความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเองทุกมิติไดเต็มตามศักยภาพอยางมีความสุข 
 

 3.1.2  จุดมุงหมายหลักสตูร 

 ขอ 1 มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 มีวินัยปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาพุทธ/ศาสนาท่ีตนนับถือและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 

1.3 เห็นคุณคาของตนเอง 

1.4 มีจิตสาธารณะ สรางสิ่งดีงามใหแกสังคม 
 

 ขอ 2 มีความรูและความสามารถในดาน 

2.1 การสื่อสาร 

2.2 การคิด 

2.3 การแกปญหา 

2.4 การใชเทคโนโลยี 

2.5 การมทัีกษะชีวิต 
 

ขอ 3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย 

3.1 มีสุขภาพกายท่ีดี 

3.2 มีสุขภาพจิตท่ีดี 

3.3 มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย 
 

ขอ 4 มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปนความพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

4.1 มีความรักชาติ 

4.2 มีจิตสำนักในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

4.3 ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง 
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ขอ 5 มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมมีจิตสาธารณะ ท่ีมุงทำ

ประโยชน และสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคมและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

5.1 มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

5.2 มีจิตสำนึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

5.3 มีจิตสาธารณะท่ีมุงทำประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม 

5.4 การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

ขอ 6 มีสุนทรียภาพดานศิลปะรัก มีน้ำใจเปนนักกีฬาและเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพสุจริต 

6.1 มีสุนทรียภาพดานศิลปะ 

6.2 รักและมีน้ำใจเปนกีฬา 

6.3 มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพสุจริต 

3.1.3 สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

ขอ 1 ความสามารถในการสื่อสาร 

1.1 รับสาร-สงสาร 

1.2 มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความเขาใจ ความรูสึกและทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลหรือ

ประสบการณ 

1.3 เจรจาตอรอง ขจัดปญหาและลดความขัดแยง 

1.4 เลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร 

1.5 เลือกใชวิธีสื่อสารท่ีคำนึงถึงผลกระทบตอตนเองและสังคม 

ขอ 2 ความสามารถในการคดิ 

2.1 คิดวิเคราะห 

2.2 คิดสังเคราะห 

2.3 คิดอยางสรางสรรค 

2.4 คิดอยางมีวิจารณญาณ 

2.5 คิดอยางเปนระบบ 

ขอ 3 ความสามารถในการแกปญหา 

3.1 แกไขอุปสรรคขณะเผชิญหนา 

3.2 เขาในความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ 

3.3 แสวงหาความรู 

3.4 ประยุกตความรูมาใชในการปองกันแกไขปญหา 

3.5 มีการตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเองและสิ่งแวดลอม 

ขอ 4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

4.1 นำกระบวนการตางๆ ไปใชในชีวิตประจำวัน 

4.2 เรียนรูดวยตนเอง 

4.3 เรียนรูอยางตอเน่ือง 

4.4 เรียนรูการทำงาน 

4.5 เรียนรูการอยูรวมกัน 

4.6 สรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล 

4.7 ขจัดปญหาแลความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม 

4.8 ปรับตัวทันตอการเปลี่ยนแปลง/ การอยูรวมกันในการทำงาน 
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4.9 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงค 

ขอ 5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

5.1 เลือกและใชเทคโนโลยี 

5.2 มีทักษะกระบวนการใชเทคโนโลย ี

 

 3.1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยไดกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคมี 9 ขอ  โดยเพ่ิมขอท่ี  9 

ดังนี้ 

 ขอ 1 รักชาติ ศาสน กษัตริย 

1.1 เปนพลเมืองดีของชาต ิ

1.2 ธำรงไวซึ่งความเปนชาติไทย 

1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 

1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

ขอ 2 ซื่อสัตยสุจรติ 

2.1 ประพฤติตรงตามความเปนจรงิ ตอตนเองทางกาย วาจา ใจ 

2.2 ประพฤติตรงตามความเปนจรงิตอผูอ่ืนทางกาย วาจา ใจ 

ขอ 3 มีวินัย 

3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน สังคม 

ขอ 4 ใฝรูใฝเรียน 

4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรยีนและเขากิจกรรมการเรียนรู 

4.2 แสวงหาความรูจากแหลงเรยีนรูตางๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสมบันทึกความรู 

วิเคราะห สรุปเปนองคความรู และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 

 ขอ 5 อยูอยางพอเพียง 

5.1 ดำรงชีวิตอยางพอประมาณ มเีหตุผล รอบคอบ มีคณุธรรม 

5.2 ภูมิคุมกันในตัวท่ีดีปรับตัว เพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุขอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ขอ 6 มุงมั่นในการทำงาน 

 6.1 ตั้งใจและรับผดิชอบในการปฏบัิติหนาท่ีการงาน 

 6.2 ทำงานดวยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือใหงานสำเร็จตามเปาหมาย 

ขอ 7 รักความเปนไทย 

  7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญูตเวที 

  7.2 เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสาไดอยางถูกตองเหมาะสม 

  7.3 อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย 

 ขอ 8 มีจิตสาธารณะ 

5.3 ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจและพอใจ โดยไมหวังผลตอบแทน 

5.4 เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

ขอ 9 มีสุขภาพและสุนทรียภาพท่ีดี 

 9.1 มีสุขภาพกายท่ีด ี

 9.2 มีสุขภาพจิตท่ีด ี

 9.3 มีจินตนาการและสุนทรียภาพดานศิลปะ 

 9.4 เห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน 
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3.1.5  โครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา  

โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

1กลุมสาระการเรียนรู     

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 

-หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม

และการดำรงชีวิตในสังคม 

-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 ภาษาตางประเทศ 120 ช.ม.(3 นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 240ช.ม.(6นก.) 

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,040 ช.ม.(26นก.) 1,040 ช.ม.(26นก.) 1,040 ช.ม.(26นก.) 1,960 ช.ม.(49นก.) 

2.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120ช.ม. 120ช.ม. 120ช.ม. 360ช.ม. 

3.รายวิชา/กิจกรรมท่ี

สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 

ตามความพรอมและจุดเนน 

ปละไมนอย 

200 ช่ัวโมง 

ปละไมนอย 

200 ช่ัวโมง 

ปละไมนอย 

200 ช่ัวโมง 

ไมนอยกวา 1,600 ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 
ไมนอย 1,200 

ช่ัวโมงตอป 

ไมนอย 1,200 

ช่ัวโมงตอป 

ไมนอย 1,200 

ช่ัวโมงตอป 

รวม 3 ปไมนอยกวา 

3,600ช่ัวโมงตอ 3ป 

 

หมายเหตุ     

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ช้ัน ม.1 – ม.3 ) เพ่ิมเวลาเรียนสาระพ้ืนฐานในกลุมสาระสังคมศึกษาฯ  โดยกำหนดใหเรียนสาระ

ประวัติศาสตร 40 ช่ัวโมง / ป (1 หนวยกิต)  

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ัน ม.4 – ม.6 ) เพ่ิมเวลาเรียนสาระพ้ืนฐานในกลุมสาระสังคมศึกษาฯ  โดยกำหนดใหเรียนสาระ

ประวัติศาสตร 80 ช่ัวโมง ตอลด 3  ป (2 หนวยกิต)  

3. การจัดการเรยีนการสอนหนาท่ีพลเมือง โรงเรียนจัดรายวิชาหนาท่ีพลเมืองเปนรายวิชาเพ่ิมเติม โดยเพ่ิมตามหนังสือท่ี  ศธ 04010 /ว

778 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 
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โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

แผนการเรียนสามัญ  ปการศึกษา2564 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน/จำนวนหนวยกิต 

ม.1 ม.2 ม.3 

1. กลุมสาระการเรียนรู    

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 

- หนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการดำรงชีวิตใน

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 ศลิปะ 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 ภาษาตางประเทศ 120 ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,040 ชม.(26 นก.) 1,040 ชม.(26 นก.) 1,040 ชม.(26 นก.) 

2.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120ช.ม. 

3. รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 

จัดเพ่ิมเติมตามความพรอมและจดุเนน 

- คณิตศาสตร IE 

- วิทยาศาสตร IE 

- หนาท่ีพลเมือง 

- ภาษาอังกฤษ IE 

- ภาษาจีน 

- โรโบติกสและสะเต็มศึกษา 

- การคนควาดวยตนเอง (ม.1) 

- การศึกษาคนควาและสรางนวัตกรรม (ม.2 ) 

- เลือกเสรี 1 รายวิชา สุนทรยีภาพดนตรี  

ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองตน,ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน (ม.3 ) 

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

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 2,240 ช.ม. 2,240 ช.ม. 2,240 ช.ม. 

รวมเวลาเรียนกลุมวิชาพ้ืนฐาน                                  3,120 ชั่วโมง  (66 นก. )                  

รวมเวลาเรียนกลุมวิชาเพ่ิมเติม                                  1,200 ชั่วโมง   (33 นก.) 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน   360 ช.ม. 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด                                4,680 ชั่วโมง  (99 นก.) 
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โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร    

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน / จำนวนหนวยกิต 

ม.4-6 ม.4 (ป 2561) ม.5( ป 2562) ม.6 ( ป 2563) 

1. กลุมสาระการเรียนรู     

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 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

                 และการดำรงชีวิตในสังคม 

         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 ภาษาตางประเทศ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,780 ชม.(43นก.) 600 ชม. (15นก.) 600 ชม.(15 นก.) 520 ชม.(13นก.) 

2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู 540 ฃั่วโมง 180 ฃั่วโมง 180 ฃั่วโมง 180 ฃั่วโมง 

3. รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด

เพ่ิมเตมิตามความพรอมและจดุเนน 

รวม 3 ป 

2,080 ชม. (52 นก.) 

720 ฃั่วโมง 

(18 นก.) 

680 ฃั่วโมง 

(17 นก.) 

680 ฃั่วโมง 

(17นก.) 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 

รวม 3 ป 

4,400 ชั่วโมง 

(95 นก.) 

1,500 ชั่วโมง 

(33 นก.) 

1,460 ชั่วโมง 

(32 นก.) 

1,380 ชั่วโมง 

(30 นก.) 

รวมเวลาเรียนกลุมวิชาพ้ืนฐาน 1,780 ชั่วโมง   (43 นก. ) 

รวมเวลาเรียนกลุมวิชาเพ่ิมเติม 2,080 ชั่วโมง   (52 นก.) 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู 540 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียน ท้ังหมด 4,260 ชั่วโมง  (95 นก.) 

 

หมายเหตุ รายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน จัดการเรียน 8 หนวยกิต ตลอด 3 ป โดยโรงเรียนจัดสาระการเรียนรูตามประกาศ สพฐ. เรื่อง การ

บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 

2561 (หมายเหตุ ขอ 3 การจัดการเรียนการสอน ขอ 3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเทคโนโลยี 2) บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ระหวางกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกับกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใหดำเนินการตามคำสั่ง สพฐ.ท่ี 921/2561 ลง

วันท่ี 3 พฤษภาคม 2561) และคำสั่ง สพฐ. ท่ี 922/2561 เรื่อง การปรับปรุงโครงสรางเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ท่ีใหสถานศึกษาปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรูไดตามความ

เหมาะสม สอดคลองกับบริบทจุดเนนของสถานศึกษา และศักยภาพผูเรียน 
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โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  

โครงการพิเศษเนนภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย ฟสิกส เคมี ชีววิทยา  คณิตศาสตร  คอมพิวเตอร และวิศวกรรมศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน/จำนวนหนวยกิต 

ม.4-6 ม.4 (ป 2561) ม.5( ป 2562) ม.6 ( ป 2563) 

1. กลุมสาระการเรียนรู     

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 

• หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการดำรงชีวิตในสังคม 

• 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 ภาษาตางประเทศ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,780 ชม.(43นก.) 600 ชม. (15นก.) 600 ชม.(15 นก.) 520 ชม.(13นก.) 

2.กิจกรรมพัฒนาผูเรยีนรู 540 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 

 3. รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 

จัดเพ่ิมเติมตามความพรอมและจดุเนน 

2,240 ช่ัวโมง 

(56 นก.) 

800 ช่ัวโมง 

(20 นก.) 

760 ช่ัวโมง 

(19 นก.) 

680 ช่ัวโมง 

(17 นก.) 

เวลาเรียนรวมท้ังหมด 

รวม 3 ป 

4,560 ชั่วโมง 

(99 นก.) 

1,580 ชั่วโมง 

(35 นก.) 

1,540 ชั่วโมง 

(34 นก.) 

1,380 ชั่วโมง 

(30 นก.) 

รวมเวลาเรียนกลุมวิชาพ้ืนฐาน 1,780 ชั่วโมง   (43 นก. ) 

รวมเวลาเรียนกลุมวิชาเพ่ิมเติม 2,240 ชั่วโมง   (56 นก.) 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู 540 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 4,560 ชั่วโมง  (99 นก.) 
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โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

 แผนการเรียนศิลปคำนวณ  

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง)/จำนวนหนวยกิต 

ม.4-6 ม.4 (ป 2561) ม.5( ป 2562) ม.6 ( ป 2563) 

1. กลุมสาระการเรียนรู     

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 

• หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการดำรงชีวิตในสังคม 

• 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  สขุศึกษาและพลศึกษา 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 ภาษาตางประเทศ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,780 ชม.(43นก.) 600 ชม. (15นก.) 600 ชม.(15 นก.) 520 ชม.(13นก.) 

2.กิจกรรมพัฒนาผูเรยีนรู 540 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 

3.รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 

จัดเพ่ิมเติมตามความพรอมและจดุเนน 

1,720 ช.ม. 

(43นก.) 

600 ช.ม. 

(15 นก.) 

560 ช.ม. 

(14 นก.) 

560 ช.ม. 

(14 นก.) 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 
รวม 3 ป 

4,040 (86 นก.) 

1,380ช.ม. 

(30 นก.) 

1,460 ช.ม. 

(32 นก.) 

1,260 ช.ม.. 

( 27 นก.) 

รวมเวลาเรียนกลุมวิชาพ้ืนฐาน 1,780 ชั่วโมง   (43 นก. ) 

รวมเวลาเรียนกลุมวิชาเพ่ิมเติม 1,720 ชั่วโมง   (43 นก.) 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู 540 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียน ท้ังหมด 4,040 ชั่วโมง   (86 นก.) 
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โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

แผนการเรียนศิลปภาษาฝร่ังเศส,ภาษาจีน,ภาษาญ่ีปุน   

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน/จำนวนหนวยกิต 

ม.4-6 ม.4 (2561) ม.5 (2561) ม.6 (2561) 

1. กลุมสาระการเรียนรู     

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 

• หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ

ดำรงชีวิตในสังคม 

• 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 ภาษาตางประเทศ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,780 ชม.(43นก.) 600 ชม. (15นก.) 600 ชม.(15 นก.) 520 ชม.(13นก.) 

2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู 540 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 

3. รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด

เพ่ิมเตมิตามความพรอมและจดุเนน 

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.) 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 

รวม 3 ป  

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.) 

รวมเวลาเรียนกลุมวิชาพ้ืนฐาน 1,780 ชั่วโมง (43 นก. ) 

รวมเวลาเรียนกลุมวิชาเพ่ิมเติม 1,720 ชั่วโมง(43 นก.) 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู 540 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 3,980 ชั่วโมง (86 นก.) 
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โครงสรางเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

 แผนการเรียนศิลป-ดนตรี   

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน/จำนวนหนวยกิต 

ม.4-6 ม.4 (2561) ม.5 (2561) ม.6 (2561) 

1. กลุมสาระการเรียนรู     

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 

• หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ

ดำรงชีวิตในสังคม 

• 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 ภาษาตางประเทศ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,780 ชม.(43นก.) 600 ชม. (15นก.) 600 ชม.(15 นก.) 520 ชม.(13นก.) 

2.กิจกรรมพัฒนาผูเรยีนรู 540 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 

 3. รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด

เพ่ิมเตมิตามความพรอมและจดุเนน 

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.) 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 

รวม 3 ป  

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.) 

รวมเวลาเรียนกลุมวิชาพ้ืนฐาน 1,780 ชั่วโมง (43 นก. ) 

รวมเวลาเรียนกลุมวิชาเพ่ิมเติม 1,720 ชั่วโมง (43 นก.) 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู 540 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 3,980 ชั่วโมง (86 นก.) 
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3.1.6  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมท่ีมุงสงเสริมและใหผูเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดนเพ่ือความเปนมนุษยท่ี

สมบูรณท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสรมิสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกผังและสรางจิตสำนึกของการทำ

ประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมโดยมีแนวการจัดกิจกรรม ดังน้ี 

1. ใหผูเรียนปฏิบัติตามความพอใจ 

2. ใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมผานประสบการณท่ีหลากหลาย ฝกการทำงานท่ีสอดคลองกับชีวิต ตลอดจนสะทอนความรู ทักษะ และ

ประสบการณของผูเรียน 

3. จัดกิจกรรมอยางสมดุลท้ัง 3 ลักษณะคือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน โดยจัด

กิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุม ท้ังในและนอกสถานศึกษาอยางสม่ำเสมอและตอเน่ือง 

4. จัดกิจกรรมใหผูเรียนเปนผูดำเนินการ โดยการศึกษาและใชขอมูลประกอบการวางแผนอยางเปนระบบเนนการคิดวิเคราะหและใช

ความคิดสรางสรรคในการดำเนินกิจกรรม 

5. ใชกระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูแบบรวมมือมากกวาเนนการแขงขันบนพ้ืนฐานการปฏิบัติตามวิธีประชาธิปไตย 

6. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรกิจกรรม 

 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนใหครอบคลุม 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

3.1.6.1  กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเองรูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิด

แกปญหา กำหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังในดานการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสมนอกจากน้ียังชวยใหครูรูจักและเขาใจ

ผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและใหคำปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนา 

 3.1.6.1.1  ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ธรรมชาติของผูเรียน 

 3.1.6.1.2  วิเคราะหสมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค วิสัยทัศนของสถานศึกษาและวิเคราะห ขอมูล

ของผูเรียนเปนรายบุคคล 

 3.1.6.1.3  กำหนดสัดสวนของกิจกรรมแนะแนวใหครอบคลุมดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานสวนตัวและสังคม โดยยึด

สภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผูเรียนและเปาหมายของสถานศึกษา โดยครู ผูปกครองและผูเรียนมีสวนรวม 

 3.1.6.1.4  กำหนดวัตถุประสงคการจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษาเปนระดับการศึกษาและช้ันป 

 3.1.6.1.5  ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบดวย วัตถุประสงค การจัดกิจกรรม เวลาจัดกิจกรรมหลักฐานการ

ทำกิจกรรมและการประเมินผล 

 3.1.6.1.6  จัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายช่ัวโมง ประกอบดวย ช่ือกิจกรรม จุดประสงค เวลา และเน้ือหา/สาระ 

 3.1.6.1.7  จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 3.1.6.1.8  ประเมินเพ่ือตัดสินผลและสรุปผล 

 

3.1.6.2  กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเขากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ โดยเนนเรื่องคุณธรรม

จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การไมเห็นแกตัว ความเปนผูนำผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทำงานรวมกัน การรูจักการแกปญหา การ

ตัดสินใจ ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงบ่ัน ความเอ้ืออาทร และสมานฉันท กิจกรรมนักเรียน ประกอบดวย กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรม

บำเพ็ญประโยชน กิจกรรมนักศกึษาวิชาทหาร และกิจกรรมชมรม 

 3.1.6.2.1  กิจกรรมลูกเสือ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมลูกเสือ 20 ช่ัวโมงตอภาคเรียน 

 3.1.6.2.2  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกกิจกรรม ใดกิจกรรมหน่ึงตาม

ความถนัดและความสนใจ 
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  3.1.6.2.2.1 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ผูเรียนตองเขารวม 60 ช่ัวโมงตอภาคเรียนกิจกรรมนักศึกษา วิชาทหาร 

ผูเรียนตองเขา 120 ช่ัวโมงตอปการศึกษา 

  3.1.6.2.2.2 แนวการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน มีดังน้ี 

   3.1.6.2.2.2.1 ผูเรียนท่ีไมไดเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารตองเรียนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน 

      3.1.6.2.2.2.2 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน 

   3.1.6.2.2.2.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนมีการแบงกิจกรรม 6 โปรแกรม ดังน้ี 

    1. วัฒนธรรมและมรดก โปรแกรมน้ีจะชวยใหผูเรยีนมีความรู ความเขาใจ ความภาคภูมิใจใน

วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ และมรดกของชาติ พรอมท่ีจะอนุรักษและชวยเผยแพรสิ่งท่ีดีงามน้ีแกผูอ่ืน 

    2. สุขภาพ โปรแกรมน้ีจะชวยใหผูเรียนมีสุขภาพดี มีสติปญญา มีอารมณมั่นคง และรูจัก

ปรับตัวเขากับผูอ่ืนและสังคมไดเปนอยางดี 

    3. รักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โปรแกรมน้ีชวยสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดรูเขาใจ

และตระหนักคุณคาของสิ่งแวดลอม ไดทำกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังการนำไปใชใหเกิด

ประโยชนอยางเหมาะสม 

    4. เทคโนโลยี  โปรแกรมน้ีชวยใหผู เรียนได เรียนรู เก่ียวกับเทคโนโลยี มี ทักษะและ

ความสามารถนำเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม 

    5. ครอบครัวและการอยูรวมกันผูอ่ืน โปรแกรมน้ีใหผูเรียนเขาใจบทบาทความรับผิดชอบ

และหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอครอบครัว เกิดความภาคภูมิใจในการเปนสวนหน่ึงของครอบครัวและมีพ้ืนฐานในการสรางครอบครัวในอนาคตและ

รูจักตนเองและรูจักผูอ่ืน ดวยการเปนมิตร และเรียนรูการทำงานรวมกับผูอ่ืนโดยกระบวนการของระบบหมู 

    6. กีฬาสมาธิ โปรแกรมน้ีใหผูเรียนมีจินตนาการโดยมีการผสมผสานกิจกรรมโยคะ ในทา

สุริยะนมัสการพรอมกับฟงเพลงเพ่ือผอนคลาย 

 3.1.6.2.3 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร การสมัครเขารวมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ตองมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังน้ี 

  3.1.6.2.3.1 เปนชายหรือเปนหญิงท่ีมีสัญชาติไทย 

  3.1.6.2.3.2 ไมพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได ตามกฎหมายวาดวยการับ

ราชการ 

  3.1.6.2.3.3 มีขนาดรอบตัว น้ำหนัก และความสูงตามสวนสัมพันธ ดังน้ี 

อายุป ชาย หญิง 

ความหมายของอก (ซม.) น้ำหนัก 

(กก.) 

ความสูง 

(ซม.) 

น้ำหนัก 

(กก.) 

ความสูง 

(ซม.) หายใจเขา หายใจออก 

ไมเกิน 15 75 72 42 155 41 148 

16 76 73 44 156 42 149 

17 77 74 46 158 43 150 

18 78 75 48 160 44 151 

19 ถึง 22 79 76 49 161 45 152 

  3.1.6.2.3.4 มีความประพฤติเรียบรอย 

  3.1.6.2.3.5 กำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาท่ีหนวยบัญชาการกำลังสำรองไดเปดทำการฝกวิชาทหาร 
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  3.1.6.2.3.6 นักศึกษาวิชาทหารเพศชาย ตองผานการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายตามท่ีกำหนดดังน้ี 

   1. ลุก-น่ัง 34 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที 

   2. ดันพ้ืนท่ี 22 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที 

   3. ว่ิงระยะทาง 800 เมตร ใชเวลาไมเกิน 3 นาที 15 วินาที 

  3.1.6.2.3.7 นักศึกษาวิชาทหารเพศหญิง 

   1. ลุก-น่ัง  25 ครั้ง เวลา 2 นาที 

   2. ดันพ้ืนท่ี 15 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที (เดิมไมจำกัดเวลา) 

   3. ว่ิงระยะทาง 800 เมตร ใชเวลาไมเกิน 4 นาที 

 3.1.6.2.4 นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมชมรมตามท่ีตนเองเลือกตามความถนัดตนเอง เปนระยะเวลา 20 ช่ัวโมงตอ

ภาคเรียน โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรมชมรม ดังน้ี 

  3.1.6.2.4.1 ใหผูเรียนเลือกกิจกรรมชมรมตามความถนัดและความสนใจ ได 1 กิจกรรมซึ่งมีการจัดกิจกรรม

สงเสริม ออกเปน 7 กลุมกิจกรรม ดังน้ี 

   1. กลุมสงเสริมวิชาการ เปนการสงเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ใหกวางขวางลึกซึ้งยิ่งข้ึน 

   2. กลุมสงเสริมกีฬา เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถทางดานกีฬา 

   3. กลุมสงเสริมศิลปะ/ดนตรี เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถทางดานศิลปะ/ดนตรี 

   4. กลุมสงเสริมนันทนาการ เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาใหผูเรียนเกิดความเพลิดเพลิน ผอน

คลาย ความตึงเครียดท้ังรางกายและจิตใจ 

   5. กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาดาน

อารมณ ศีลธรรม และจรยิธรรม 

   6. สงเสริมภูมิปญญา/อนุรักษสิ่งแวดลอม เปนกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน รวมถึง

การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

   7. กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและเสริมสรางความเปนผูนำ เปนกิจกรรมสงเสริมผูเรียนได

แสดงออกความเปนสังคมประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมความเปนผูนำ 

  3.1.6.2.4.2 กิจกรรมชมรมแตละกิจกรรม มีครูท่ีปรกึษา และสมาชิกชมรมตองดำเนินกิจกรรมชมรมตามระเบียบ

ท่ีกำหนดไว 

  3.1.6.2.4.3 ครูท่ีปรึกษากระตุนและสงเสริมใหผูเรียนมีการถอดประสบการณแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร

กิจกรรม 

3.1.6.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองในลักษณะกิจกรรมอาสา

พัฒนา หรือกิจกรรมสรางสรรคสังคม เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคมและจิตอาสา มแีนวการจัดกิจกรรมเพ่ือ

สังคมและสาธารณประโยชน ดังน้ี 

 3.1.6.3.1 จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนและครูท่ีปรึกษาของกิจกรรมรวมกันวางแผนปฏิบัติกิจกรรม

จิตอาสา ในวิถีชีวิตของช้ันเรียนและโรงเรียน จนเกิดเปนนิสัยในการสมัครใจทำงานตางๆ เพ่ือประโยชนสวนรวม เชนการจัดโซนทำความ

สะอาดบริเวณโรงเรียน การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในหองเรียนโดยมีหัวขอ “หองเรียนนาอยูผูเรียนเบิกบาน” 

 3.1.6.3.2 จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดรับการสนับสนุนตามแผนการจัดกิจกรรม โดยใหทำ

กิจกรรมดวยความสมัครใจ ท่ีเปนประโยชนแกชุมชนและสังคมโดยรวม เชน ใหผูเรียนทำความสะอาดบริเวณหนาโรงเรียนและชุมชนมงฟอร

ตวิลลา โดยใชช่ือกิจกรรม Big Cleaning และผูเรียนทำกิจกรรมผสานชีวิต รวมกับงานอภิบาล 
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3.1.6.4 แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีการประเมิน แยกเปน 2 แนวทาง ไดแก 

 3.1.6.4.1 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

  1. ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมโดยผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

  2. ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ช้ินงานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  3. ผูเรียนท่ีมีเวลาการเขารวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงานคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามท่ีกำหนด เปนผูผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม และนำผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน  

  4. ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินไมผานเกณฑ ครูหรือผูรับผิดชอบตองดำเนินการซอมเสริมและประเมินจนผานท้ังน้ี

ควรดำเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษาน้ันๆ ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 

 3.1.6.4.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือการตัดสิน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือการตัดสินเลื่อนข้ันและ

จบระดับการศึกษาเปนการประเมินการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนรายป/รายภาค เพ่ือสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือ

เลื่อนข้ันและประมวลผลรวมในปสุดทายเพ่ือการจบแตละระดับการศึกษาโดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

                      1. กำหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนทุกคนตลอดระดับ

การศึกษา 

  2. ผูรับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคลตามเกณฑท่ีกำหนด 

ผูเรียนจะตองผานกิจกรรม 3 กิจกรรมสำคัญตามโครงสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังน้ี 

   2.1 กิจกรรมแนะแนว/โยคะ 

   2.2 กิจกรรมนักเรียน ไดแก  

    2.2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดแก  

2.2.1.1 กิจกรรมลูกเสือ  

2.2.1.2 กิจกรรมชมรม 

    2.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

2.2.2.1 บำเพ็ญประโยชน หรือนักศึกษาวิชาทหาร โดยเลือกเพียง 1 กิจกรรม 

     2.2.2.2 กิจกรรมชมรม 

     2.2.2.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและการดำเนินงาน 

   2.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 
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3.2  การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

 3.2.1  เกณฑการจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

  3.2.1.1 ผูเรียน เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม

ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

  3.2.1.2 ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิตและรายวิชา

เพ่ิมไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

  3.2.1.3 ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน ระดับ “ผาน” ข้ึนไป 

  3.2.1.4 ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณอันพึงประสงค ระดับ “ผาน” ข้ีนไป 

  3.2.1.5 ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดรับผลการตัดสินการเรียน “ผาน” ทุกกิจกรรม 

 3.2.2 เกณฑการจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  3.2.2.1 ผูเรียน เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม

ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

  3.2.2.2 ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 89 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และ

รายวิชาเพ่ิมไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

  3.2.2.3 ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน ระดับ “ผาน” ข้ึนไป 

  3.2.2.4 ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ “ผาน” ข้ึนไป 

  3.2.2.5 ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดรับผลการตัดสินการเรียน “ผาน” ทุกกิจกรรม 

 3.2.3 ขั้นตอนการตรวจสอบเวลาเรียน 

  3.2.3.1 ผูเรียนหยุดเรียนยังไมถึง 10% ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหครูประจำวิชาตักเตือนดวยวาจา 

  3.2.3.2 ผูเรียนหยุดเรียนถึง 10% ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหครูประจำวิชาบันทึกเปนลายลักษณอักษรพรอมใหผูเรียนลงช่ือ

รับทราบ และออกจดหมายแจงใหผูปกครองรับทราบ 

  3.2.3.3 ผูเรียนหยุดเรียนถึง 15% ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหครูประจำวิชาแจงฝายวิชาการเพ่ือเชิญผูปกครองมารับทราบ 

  3.2.3.4 ผูเรียนหยุดเรียนถึง 20% ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหครูประจำวิชาแจงฝายวิชาการเพ่ือเชิญผูปกครองมาลงช่ือ

รับทราบ 

  3.2.3.5 ผูเรียนหยุดเรียนเกิน 20% ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหครูประจำวิชาแจงฝายวิชาการเพ่ือทำหนังสือแจงผูเรียนไมมี

สิทธ์ิเขารับการประเมินผลปลายภาคเรียนน้ัน ๆ เสนอผูอำนวยการเพ่ือประกาศรายช่ือผูเรียนท่ีไมมีสิทธ์ิเขารับการประเมินผลปลายภาคเรียน 

และแจงผูปกครองใหทราบถึงรายละเอียดจำนวนคาบการหยุดเรียนของผูเรียน เพ่ือดำเนินการตามระเบียบตอไป 

 3.2.4 ตารางแสดงจำนวนคาบเรียนของผูเรียนตอภาคเรียน 

 

หนวยน้ำหนัก/

หนวยกิต 

คาบ/

สัปดาห 

จำนวนคาบท่ีหยุดเรียน จำนวนคาบหยุดเรียนที

ไมมีสิทธิสอบปลายภาค 

(เกิน 20%) 

10% 15% 20% 

0.5 1 2 3 4 5 

1.0 2 3 6 8 9 

1.5 3 6 9 12 13 

2.0 4 8 12 16 17 

2.5 5 10 15 20 21 

3.0 6 12 18 24 25 
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3.3  งานวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2564  

ท่ี scan ชื่อ - สกุล 
ภาระหนาท่ี/

ตำแหนง 
หัวขอวิจัย ปการศึกษา 2564 

แป
ลผ

ลร
ะด

บัคุ
ณ

ภา
พ

สา
รส

นเ
ทศ

งา
นว

ิจัย
 

1 37 คร ู รัชนี ชำนาญรบ การงานอาชีพ 

การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนโดยใชสื่อ 

Power Point รายวิชาการงานอาชีพ (ง 32102) 

นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรยีนมงฟอรต

วิทยาลัย ประจำปการศึกษา 2564 

ดีเยี่ยม 

3 436 มาสเตอร มงคลศักดิ ์
ใหมจันทร

แดง 
การงานอาชีพ 

การจัดการเรยีนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิตผูเรียนในรายวิชาการงานอาชีพ 
ดี 

4 565 คร ู สุพิญชญา อินนันต การงานอาชีพ 

ผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรูท่ีเนนทักษะ

กระบวนการปฏิบัติเรื่องการแปรรปูพืชผักผลไม

เน้ือสัตว 

พอใช 

5 69 คร ู ปริศนา อินทรชิต คณิตศาสตร 

การศึกษาการใชบทเรยีนออนไลน โดยใชเทคโนโลยี

สื่อสังคม (Social Media) สาระวิชาคณิตศาสตร 

หนวยการเรียนรูเรื่อง Interpreting and 

Discussing สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ปรับปรุง 

6 112 คร ู ประภาศร ี ทาขุน คณิตศาสตร 

การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนออนไลนตาม

แนวคิด Active Learning เพ่ือสงเสรมิผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร สำหรับนักเรยีนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย 

ดีเยี่ยม 

7 126 คร ู พรสวรรค แกววงศ คณิตศาสตร 

การศึกษาผลการใชการตูนโคนันเปนสื่อ เพ่ือ

สงเสริมการอาน คดิวิเคราะห และเขียน วิชา

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ของนักเรยีนระดับช้ัน ม. 4 ป

การศึกษา 2564 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

ดีเยี่ยม 

8 271 คร ู มณีรตัน วิโรจนสกุล คณิตศาสตร 

การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตรเพ่ิมเติมจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

สอนของครูโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษามาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ซึ่งเนนผูเรียนเปนสำคัญ สำหรบันักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาล 

ดีเยี่ยม 

9 515 คร ู วีริสา ตันตราพล คณิตศาสตร 

การใชเทคโนโลยีเพ่ือการสอนคณติศาสตร เรื่องสถิติ

เบ้ืองตน (สถิติกับการหาคากลางของขอมูล) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 แผนการเรยีน ENGLISH 

PROGRAMME 

  

ดี 

10 527 มาสเตอร สุรเชษฐ เหลาจันตา คณิตศาสตร การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแบบฝก ดีเยี่ยม 
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เสรมิทักษะเรื่องฟงกชันลอการิทึม ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

11 535 คร ู วิลาวรรณ อินสุวรรณ คณิตศาสตร 

การใชโปรแกรมเกม Flippity Random Name 

Picker ชวยในการกระตุนการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

ของนักเรียนช้ันม.3/2 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

ดีเยี่ยม 

12 549 คร ู อภิษฎา โพธิกลาง คณิตศาสตร 

การแกปญหาการสงงานในรายวิชาคณิตศาสตร

เพ่ิมเตมิ โดยใชวิธีการสงผาน ระบบหองเรียน

ออนไลน (Google Classroom) ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ปรับปรุง 

13 612 มาสเตอร เมธี สงวนทรัพย คณิตศาสตร 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนดวย Google 

meet ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร

เพ่ิมเตมิของ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ป

การศึกษา 2564 

ดีเยี่ยม 

14 658 มาสเตอร 
ปริญญา

กร 
กุศล คณิตศาสตร 

ผลการใชแบบฝกทักษะเรื่องการวัดตำแหนงท่ีของ

ขอมูลของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ปรับปรุง 

15 659 มาสเตอร กุลธร เกษรสุวรรณ คณิตศาสตร 

การเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ เรื่อง การหา

ผลตางรวมจากพจน 2 พจนของลำดับเลขคณติ โดย

ใชสีแยกประเภทในการแสดงวิธีการคิดคำนวนผาน

สื่อการเรียนการสอน 

ดีเยี่ยม 

16 699 คร ู หทัยทิพย จำแนกรถ คณิตศาสตร 

ศึกษาผลการเรียนออนไลนผานระบบ Google 

Meet มผีลตอเจตคติ ของการเรยีนวิชาคณิตศาสตร 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4 ป

การศึกษา2564 

ปรับปรุง 

17 711 มาสเตอร ยุทธนา พงษเขียว คณิตศาสตร 
  การพัฒนาผลสำฤทธ์ิทางการเรยีนโดยใชแบบฝก

เสรมิทักษะ เรื่อง อัตราสวน 
ดีเยี่ยม 

18 815 คร ู ณัชฎาภา นิมิตรด ี คณิตศาสตร 
การออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ผานการจัดการศึกษา Online 
ดี 

19 816 มาสเตอร ขวัญชัย แจใจ คณิตศาสตร 

การพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

เรื่อง ปริมาตรของพีระมดิ โดยใชเทคนิคเพ่ือนคูคิด

รวมกับเกมคณิตศาสตร ของนักเรยีนช้ัน 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย อำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2564  

ดีเยี่ยม 

20 833 มาสเตอร ปรัชญา ลาวิชัย คณิตศาสตร 
การประยุกตเลขยกกำลังเพ่ือพัฒนาความสามารถ

ในการแกโจทยปญหาสมการเชิงเสน 
ดีเยี่ยม 



- 69 - 

 

 

ท่ี scan ชื่อ - สกุล 
ภาระหนาท่ี/

ตำแหนง 
หัวขอวิจัย ปการศึกษา 2564 

แป
ลผ

ลร
ะด

บัคุ
ณ

ภา
พ

สา
รส

นเ
ทศ

งา
นว

ิจัย
 

21 206 มาสเตอร ผไท ชัยนำ พละศึกษาฯ 

การศึกษาความพึงพอใจในการเรยีนวิชาพลศึกษาใน

รูปแบบออนไลน ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

3/3 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

ดีเยี่ยม 

22 210 มาสเตอร ชาญยุทธ รัตนมงคล พละศึกษาฯ 

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีผลตอการเรียนการ

สอน รายวิชาพลศึกษา ระดับช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 5 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2564 

พอใช 

23 333 มาสเตอร วินัย ถ่ินจอม พละศึกษาฯ 

การสำรวจความคดิเห็นตอรูปแบบการเรยีนการ

สอนโดยใชระบบออนไลน รายวิชาพลศึกษา 

(ฟุตบอล) 

ดีเยี่ยม 

24 574 คร ู อัจฉรีย บุญเรือง พละศึกษาฯ 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู เรื่องการปฐมพยาบาลโดย

วิธีการสอนแบบสาธิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 4 

ดีเยี่ยม 

25 615 คร ู กฤตยา ทิพยเกษร พละศึกษาฯ 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลน วิชาสขุศึกษา 

เรื่องพืชกัญชาและใบกระทอมโดยใชวิธีการเสนอ

ขอมูลทีคนพบ เพ่ือกระตุนใหนักเรียนไดมีสวนรวม

ในการเรียน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

5/4 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  

ดีเยี่ยม 

26 616 คร ู เครือวัลย รัตนมงคล พละศึกษาฯ 

 การใชผังมโนทัศน (Mind Map) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ผูเรยีน รายวิชาพลศึกษา นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

ดีเยี่ยม 

27 618 คร ู กฤศมณ สาส ี พละศึกษาฯ 
เจตคติท่ีดีตอการเรียนการละเลนพ้ืนบาน 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 
ปรับปรุง 

28 620 มาสเตอร ณัฐพงษ เมตตา พละศึกษาฯ เจตคติท่ีดีตอการเรียนวอลเลยบอลแบบออนไลน ดีมาก 

29 633 คร ู ทิพานันท แสงศรีจันทร พละศึกษาฯ 

ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาสุขศึกษาใน

รูปแบบออนไลน ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

3/1 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

ดีเยี่ยม 

30 641 มาสเตอร ฐิติวัชร อัครบริรักษ พละศึกษาฯ 
สภาพและปญหาการจดัการเรียนการสอนวิชาพล

ศึกษา ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
ปรับปรุง 

31 642 มาสเตอร ชนะชัย ภมรชัยสกุล พละศึกษาฯ 
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2564 
ปรับปรุง 

32 643 คร ู พรพิมล กอนแกว พละศึกษาฯ 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิผูเรยีน โดยใชการสรุปผังมโน

ทัศน (Mind Map) หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง 

ความรูท่ัวไปกีฬาตะกรอ (กฎ กตกิา )รายวิชาพล

ศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรง

ดีเยี่ยม 
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เรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

33 690 มาสเตอร ภูม ิ แพทยคดี พละศึกษาฯ 
การสรางแบบทดสอบทักษะฟุตซอล สำหรบันักกีฬา

ฟุตซอล โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั จังหวัดเชียงใหม 
ดี 

34 71 มาสเตอร 
ศรัณย

วิทย 
พวงสุวรรณ ภาษาตางประเทศ 

Web Application กับกิจกรรมการเรยีนการสอน

วิชาภาษาจีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มงฟอรต

วิทยาลัย ประจำปการศึกษา 2564 

ดี 

35 94 คร ู กรรณิการ ใจแกว ภาษาตางประเทศ 

ผลของการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลนของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/10 โดยใช Web 

Application liveworksheet 

ดีเยี่ยม 

36 106 คร ู จินตนา เปยมชัยวัฒน ภาษาตางประเทศ 

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชสื่อแอปพลิเคชัน 

Padlet เพ่ือสงเสรมิความสามารถและพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษในรูปแบบการอานและการเขียนเพ่ือ

นำเสนอผลงาน สำหรับนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัยอำเภอ

เมืองจังหวัดเชียงใหม 

ดีเยี่ยม 

37 127 คร ู สุชาวด ี ยั่งยืน ภาษาตางประเทศ 

การพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจของ

นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/9 โรงเรียนมงฟอรต

วิทยาลัย โดยใชกลวิธีการอานแบบรวมมือ 

ดีเยี่ยม 

38 188 คร ู ภคอร 
เตชะดำรง

ธรรม 
ภาษาตางประเทศ 

ผลการใชชุดฝกทักษะการเขียนตัวอักษรจีน สำหรับ

นักเรียนชันมัธยมศึกษาปท่ี4 แผนการเรยีนศิลป-

ภาษาจีน โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั จังหวัดเชียง

ใหม 

ปรับปรุง 

39 241 คร ู รุงอรุณ คงแกว ภาษาตางประเทศ 

การพัฒนาบทเรียนออนไลนวิชาภาษาอังกฤษผาน

แอปพลิเคช่ัน Google Classroom สำหรับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ดี 

40 426 คร ู พัชร ี กังวาลไกล ภาษาตางประเทศ 

การใชสื่อออนไลนและการปฏิบัตทัิกษะจริง เพ่ือ

สรางแรงจูงใจในการเรียนออนไลน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3/8 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั 

จังหวัดเชียงใหม 

  

ดีมาก 

41 521 คร ู ขวัญชนก ชาลีวรรณ ภาษาตางประเทศ 

 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีน โดยใช

รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ สำหรบันักเรยีนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5/10 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย 

จังหวัดเชียงใหม 

ดี 
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42 561 คร ู สุภาพร กาวิล ภาษาตางประเทศ 

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม โดยใชสื่อการเรียนรู

ออนไลนGoogle Classroomของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย ป

การศึกษา 2564 

ดี 

43 637 คร ู ศิริขวัญ แกวแยม ภาษาตางประเทศ 

 การพัฒนาการเรียนรูคำศัพทภาษาญี่ปุน โดยใช

เกมส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/9 

(แผนการเรียนภาษาญี่ปุน) 

ดีมาก 

44 759 คร ู ดาราภรณ เกิดนพคุณ ภาษาตางประเทศ 
การพัฒนาทักษะการอานภาษาจนีโดยการใชสื่อการ

เรียนรู 
ปรับปรุง 

45 787 คร ู กมลชนก พิณชัย ภาษาตางประเทศ 

การพัฒนาชุดการสอนภาษาญี่ปุน เรื่อง อักษรคันจิ 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนมง

ฟอรตวิทยาลัย อำเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม ป

การศึกษา 2564 

ดีเยี่ยม 

46 789 คร ู ธนพร 
โตธนะ

รุงโรจน 
ภาษาตางประเทศ 

การศึกษาผลการใชบทเรยีนสำเร็จรูปเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรยีนเรื่องคำศพัทภาษาอังกฤษ

สำหรับการสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ดีเยี่ยม 

47 790 คร ู จัสมิน วรรณา ภาษาตางประเทศ 

ประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจท่ีมีตอความสามารถใน

การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี2 

ดีเยี่ยม 

48 858 คร ู มานิตา อินนวน ภาษาตางประเทศ 

 การใชเกมคําศัพทภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 

ดีเยี่ยม 

49 861 คร ู ภัทรกมล คูพาณิชย ภาษาตางประเทศ 
 การพัฒนาทักษะการอานออกเสยีงของนักเรียน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 
ดีเยี่ยม 

50 884 ม. ทรงกลด สุโพธ์ิ ภาษาตางประเทศ 
 การพัฒนาทักษะการอานออกเสยีงภาษาฝรั่งเศส

ดวยแบบฝกหดัของการอานออกเสียง 
ดีเยี่ยม 

51 42 มาสเตอร สุวรรณ อินทรชิต ภาษาไทย 

การศึกษาความสามารถในการใชภาษาไทย ของ

เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมงฟอรต

วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

ดีเยี่ยม 

53 133 คร ู ณัฐชยา พอพิน ภาษาไทย 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูและความพึง

พอใจของผูเรียนตอการใชเทคนิค Flipped 
ดีเยี่ยม 
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Classroom (หองเรียนกลับดาน) ในการทำ

โครงงานภาษาไทย ของนักเรียนผูมีความสามารถ

พิเศษทางดานภาษาไทย โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

54 277 คร ู ชฎาพร สมนาม ภาษาไทย 

การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาษา และสราง

ความตระหนักในการใชภาษาท่ีถูกตองใหแก

นักเรียน Gifted Thai 

ปรับปรุง 

55 508 คร ู วรัทยา หมั่นมั่ง ภาษาไทย 

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช

กระบวนการเขียนคำท่ีมักเขียนผิด ในภาษาไทยของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/7 โรงเรียนมง

ฟอรตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

ปรับปรุง 

56 644 คร ู สุภาวด ี คำดวงฤทธ์ิ ภาษาไทย 

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใชแบบฝก

เขียนตามคำบอก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม ปการศึกษา 2564 

ดี 

57 701 มาสเตอร กิติศักดิ ์ จันกัน ภาษาไทย 

การศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะเรื่องประโยคใน

ภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/7 ปการศึกษา 

2564 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

ดีมาก 

58 814 คร ู สิรินาฎ จอมสวรรค ภาษาไทย 

การศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจดัการ

เรียนรูแบบออนไลน โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลยั 

ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

ดีเยี่ยม 

59 886 คร ู ชนันทร ดาวเลิศ ภาษาไทย 

ความพึงพอใจตอสื่อการเรียนรู วิชาภาษาไทย

พ้ืนฐาน ของนักเรียนแผนการเรียน English 

Program ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนมงฟอรต

วิทยาลัย ในสภาวะการเรียนออนไลน เน่ืองจาก

สถานการณโรคระบาด COVID-19 

ดีเยี่ยม 

60 890 คร ู นัดชา แกวสุรินทร ภาษาไทย 
การพัฒนาทักษะดานการอานของนักเรียนตางชาติ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/A 
ดีเยี่ยม 

61 32 มาสเตอร ณัช ศิรินันท วิทยาศาสตร 

ผลการใชโปรแกรม OBS ในการสอนออนไลน ดวย 

google meet ในวิชาวิทยาศาสตร ม.1 

  

ปรับปรุง 

62 72 คร ู สุชัญญา รัตนสุนทรมณ ี วิทยาศาสตร 

ผลการใชวิธีการสอนดวยการบรรยายควบคูกับการ

ทดลอง ในรายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

ดีมาก 
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63 73 คร ู นงลักษณ แอมบอส วิทยาศาสตร 

ศึกษาการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ชีววิทยาโดยใช แบบฝกทักษะLive worksheets 

เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดหัวใจคน นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4/8 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั 

ดีเยี่ยม 

64 108 มาสเตอร ปยะ ไชยอาย วิทยาศาสตร การเพ่ิมประสิทธิภาพของท่ีนอนดวยหลอดชากาแฟ ปรับปรุง 

65 178 มาสเตอร สมยุทธ โยธาใหญ วิทยาศาสตร 

การพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดย

การจัดการเรยีนรูแบบระดมสมอง ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ดีมาก 

66 192 คร ู มนตรักษ โชคพิพัฒนพร วิทยาศาสตร 

ศึกษาความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรยีนการ

สอนวิชาวิทยาศาสตรเพ่ิมเติมของช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 2/5 

ปรับปรุง 

67 336 มาสเตอร พิชิตชัย สุภาจิน วิทยาศาสตร 

พัฒนาการจัดการเรยีนรูแกปญหาโจทยฟสิกสโดยใช 

google classroom เปนแหลงเรยีนรู เพ่ือ 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี4/2 ปการศึกษา 2564 

พอใช 

68 346 คร ู นิตยา บุญตัน วิทยาศาสตร 

 แนวทางการแกปญหาการหนีเรียนและการสงงาน

ในคาบเรียนวิชาเคมี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ป

การศึกษา 2564 

ดีเยี่ยม 

69 350 คร ู
รัตติยา

ภรณ 
นามประเสริฐ วิทยาศาสตร 

ผลการใชชุดฝกทักษะการทำโจทยคำนวณเคมี เรื่อง 

ปริมาณสารสมัพันธ สำหรบันักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 6 

ดีเยี่ยม 

70 418 คร ู ทัศนียพร สุขโชต ิ วิทยาศาสตร 
การแกปญหาไมสงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 6 ในชวงการเรียนออนไลน รายวิชาชีววิทยา 
ดีเยี่ยม 

71 504 มาสเตอร จรัญ แสงอาทิตย วิทยาศาสตร 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส ตะลุย

โจทยคลื่น เสียง แสง โดยใชชุดกิจกรรมการเรยีนรู 

ของนักเรียนระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ปรับปรุง 

72 518 คร ู วิชุดา งามแวน วิทยาศาสตร 
การพัฒนาผลการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร โลก

และอวกาศ โดยใชโปรแกรม Google Jamboard  
ดีมาก 

73 532 คร ู ณภัทร 
บัณฑิต

คุณานนต 
วิทยาศาสตร 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชา 

วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส) เรือ่ง คลื่น (แสงสี

ผสม) โดย การใชแผนผังแยกแสงสีผสม (MLS 

diagram : Mixed light splitting diagram) 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/9 

ดีเยี่ยม 

74 536 คร ู กิดาการ ศิร ิ วิทยาศาสตร ความสุขในการเรียนออนไลนของนักเรียน EP มง ดี 



- 74 - 

 

 

ท่ี scan ชื่อ - สกุล 
ภาระหนาท่ี/

ตำแหนง 
หัวขอวิจัย ปการศึกษา 2564 

แป
ลผ

ลร
ะด

บัคุ
ณ

ภา
พ

สา
รส

นเ
ทศ

งา
นว

ิจัย
 

ฟอรตวิทยาลัย จากสถานการณโควิด-19 

75 595 คร ู
ธันยณ

ภัทร 
วรภัฎ วิทยาศาสตร 

ผลการแกปญหานักเรียนออนไลนท้ิงไวในการ

จัดการเรียนการสอน โดยใชระบบหองเรียน

ออนไลน google Classsroom ดวย Application 

Jamboard ในรายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

ระดับช้ันช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2564 

ดีมาก 

76 621 คร ู วราภรณ สืบสุยะ วิทยาศาสตร 

ศึกษาผลการเรียนออนไลนผานระบบ Google 

Meet มผีลตอเจตคติ ของการเรยีนวิชา

วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 2/6 ปการศึกษา2564 

ดี 

77 631 คร ู พิจิตวรรณ นันตะภาพ วิทยาศาสตร 

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนดวย 

wizer.me ในรายวิชาชีววิทยาของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี5 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  

ดี 

78 661 คร ู จันทรจิรา ชัยอินทรีอาจ วิทยาศาสตร 

การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการ

คิดเชิงระบบ ในวิชาโครงงานวิทยาศาสตรสำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 โรงเรียนมงฟอรต

วิทยาลัย 

ดีเยี่ยม 

79 662 มาสเตอร ฉัตรชัย งานมูลเขียว วิทยาศาสตร 

ผลการใชแผนผังมโนทัศนในการจดักิจกรรมการ

เรียนรูวิชาฟสิกส ภายใตรูปแบบการสอนแบบ 3 ข้ัน

ของ Underhill สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

5 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั 

ดี 

80 666 คร ู ฤดีมาศ พลยา วิทยาศาสตร 

การศึกษาผลการนำ Google data studio มาใชใน

การติดตามงานวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตรของ

นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ดีเยี่ยม 

81 707 คร ู
เพ็ญ

สุภางค 

สัมปุญญา

นนท 
วิทยาศาสตร 

การสำรวจความคดิเห็นตอการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

ปรับปรุง 

82 709 คร ู เจนจริา ดวงแกว วิทยาศาสตร 

ผลของการจดักิจกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะการใช

อุปกรณวิทยาศาสตรเบ้ืองตน โดยใชกระบวนการ

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ของนักเรยีนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3/1 

ดีเยี่ยม 

83 712 มาสเตอร ชลธวัช มหายศนันท วิทยาศาสตร การพัฒนาทักษะการคนควาความรูทางวิทยาสตร ดีมาก 

84 885 ม. ธนกร จูมด ี วิทยาศาสตร 
การศึกษาการใชรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง 

living things in their environment ในการ
ดีมาก 
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พัฒนาการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรเพ่ิมเตมิ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

85 887 ม. ณัฐธัญ อยูสบาย วิทยาศาสตร 

ความพึงพอใจของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรง

เรียนมงฟอรตวิทยา ในการจัดการเรียนรูเชิงรุก

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิตอ

เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 

ดี 

86 45 คร ู นงลักษณ คำไทย 
วิทยาศาสตร 

(คอมพิวเตอร) 

ผลสัมฤทธ์ิของการออกแบบคลิปวีดีโอ Portfolio 

ใน Youtube ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรง

เรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2564 

ดีเยี่ยม 

87 87 มาสเตอร เดชา นันเปรย 
วิทยาศาสตร 

(คอมพิวเตอร) 

ผลของการประยุกตใช Web Application 

Flipgrid ในการจัดการเรียนการสอนผานระบบ

ออนไลนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/9 

ดีเยี่ยม 

88 137 มาสเตอร นัฐวุฒิ ศรีวิเชียร 
วิทยาศาสตร 

(คอมพิวเตอร) 

ผลของการใช Google Meet ในการจัดการเรยีน

การสอนวิชา การออกแบบและวิทยาการคำนวณ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 

ดี 

89 151 มาสเตอร นิคม พุทธิมา วิทยาศาสตร 
การพัฒนาผลการเรียนรายวิชา ชีววิทยา โดยใช

โปรแกรม WISZER.ME 
ปรับปรุง 

90 168 มาสเตอร ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ 
วิทยาศาสตร 

(คอมพิวเตอร) 

การประยุกตจดัการเรียนการสอนออนไลนภายใต

สถานการณแพรระบาดของไวรัส COVID-19 
ดีมาก 

91 360 มาสเตอร ณัฐพงศ หอมออน 
วิทยาศาสตร 

(คอมพิวเตอร) 

ปจจยัท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการเรยีนรูแบบ

ออนไลนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

หอง 7 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

ดีมาก 

92 432 คร ู พรสุดา หอมออน 
วิทยาศาสตร 

(คอมพิวเตอร) 

ศึกษาความพึงพอใจในการใชงาน Google 

Colaboratory เขียนโปรแกรมภาษา Python ของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หอง 2 โรง

เรียนมงฟอรตวิทยาลัย  

ดีเยี่ยม 

93 435 มาสเตอร ปริญญา นฤประชา 
วิทยาศาสตร 

(คอมพิวเตอร) 

 การนำเอาเทคนิคการสอนแบบ Active base 

learning มาใชในการเรยีนการสอนแบบออนไลน 

ในรายวิชา Robotic and STEM 

ปรับปรุง 

94 482 คร ู วารณุ ี ธิจิตตัง 
วิทยาศาสตร 

(คอมพิวเตอร) 

การใชเกมกระตุนความสนใจในการเรียน วิชาโรโบ

ติกสและสะเตม็ศึกษา ของนักเรียน ช้ัน ม.2 ป

การศึกษา 2564 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

ดีเยี่ยม 

95 505 คร ู สิริกัญญา วงศคำ 
วิทยาศาสตร 

(คอมพิวเตอร) 

ประเมินความพ่ึงพอใจการใชสื่อในการเรยีน

ออนไลน 
ดีเยี่ยม 
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96 528 คร ู
ณุ

ภาวรรณ 
จันทรพรหม 

วิทยาศาสตร 

(คอมพิวเตอร) 

 การศึกษาผลการใชสื่อคลิปวีดีโอเพ่ือพัฒนาทักษะ

การสรางแอพพลิเคช่ันพ้ืนฐาน รายวิชาการ

ออกแบบและวิทยาการคำนวณ ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ดีเยี่ยม 

97 579 คร ู ฐิติกานต อนุสุเรนทร 
วิทยาศาสตร 

(คอมพิวเตอร) 

การสำรวจความพึงพอใจในการเรยีน วิชา การสราง 

ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โดยการใหนักเรียนเลือกใช 

แอพพลิเคช่ันท่ีสนใจเพ่ือสรางช้ินงาน ของนักเรียน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2564 

ดีเยี่ยม 

98 582 มาสเตอร กุลภาค วิชาอัครวิทย 
วิทยาศาสตร 

(คอมพิวเตอร) 

การสรางสื่อการเรียนรู เรื่อง การตัดตอ VDO จาก 

IPAD ดวยโปรแกรม Kine Master สำหรับนักเรียน

ท่ีมีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 

ดี 

99 46 มาสเตอร กมล กาบสุวรรณ ศิลปะ 

การศึกษาผลการเรียนการสอนศลิปะ โดยใชสื่อทาง

ธรรมชาตสิรางสรรคผลงานศิลปะ ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนมงฟอรต

วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

พอใช 

100 89 มาสเตอร ธีร 
เอ่ียมธ

นาวัฒน 
ศิลปะ 

ทัศนธาตุและการวาดภาพระบายสีดวยการใช

น้ำหนัก แสงเงาตามวงจรสีของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาป 6 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

พอใช 

101 259 คร ู วิไลวรรณ ศรีอุตทา ศิลปะ 

การศึกษาความพึงพอใจในการเรยีนวิชาดนตรีไทย

ในรูปแบบออนไลน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

3/2 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

ดีมาก 

102 389 คร ู ศิริพร สุรินทรศริิรัฐ ศิลปะ 

การพัฒนาทักษะการแสดงสรางสรรคชุดการแสด

งมงฟอรต90ปอัญมณลีานนา โดยใชทฤษฎีแผนภูมิ

ตารางดนตรี-นาฏศลิปผานโปรแกรม Online 

CANVA สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/1-

4/10 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั จังหวัดเชียงใหม 

ดีมาก 

103 506 มาสเตอร ศุภกิจ สุบินมิตร ศิลปะ 
การพัฒนาหนังสือแบบฝกหัดเครื่องดนตรี “Violin” 

สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป-ดนตร ี
ดี 

104 614 คร ู ภาณมุาศ ทองยอย ศิลปะ 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเรื่องการประสมวงดนตรี

สากลโดยใชสื่อและแบบทดสอบของผูเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปท่ี 1/1โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั 

พอใช 

105 622 มาสเตอร ณัฐวัฒน ชนะศึก ศิลปะ 
การใชแบบฝกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีเพ่ือ

พัฒนาการเลนดนตรรีวมวงของนักเรียน แผนการ
ปรับปรุง 
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เรียน ศิลป-ดนตรี ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/9 โรง

เรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

106 693 มาสเตอร พสิษฐ 
โภคินวัฒน

ดิษฐ 
ศิลปะ 

การใชแผนผังความคดิเพ่ือพัฒนาการอานและ

ปฏิบัติเครื่องดนตรี เรื่อง เมเจอร สเกล (Major 

Scale) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/10 

แผนการเรียนศลิป – ดนตรี โรงเรยีนมงฟอรต

วิทยาลัย 

ดีมาก 

107 760 มาสเตอร อัสนี นกนอย ศิลปะ 

การพัฒนาดานการอานโนตดนตรสีากลเพ่ือสงผล

ตอการปฏิบัติเครื่องดนตรีใน Application ดนตร ี

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/2 โรงเรียนมงฟอรต

วิทยาลัย 

พอใช 

108 839 คร ู ยุพนันต พรหมมา ศิลปะ 

การเรยีนดนตรีดวย App Iaunkalung โดยการใช

เทคนิคการเสรมิแรงของนักเรียนระดับช้ัน ม.2/2 

ในรายวิชาดนตรไีทย โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย

เชียงใหม 2564 

ปรับปรุง 

109 880 คร ู สมิตานัน ตันด ี ศิลปะ 

การพัฒนาการแสดงนาฏศลิปโดยใชสื่อสไลด เรื่อง

รำวงมาตรฐาน ผานการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนแบบ Constructionism 

ดีเยี่ยม 

110 53 คร ู
พรนับ

พรรณ 
ปนต ี สังคมศึกษาฯ 

การศึกษาและพัฒนาแรงจูงใจในการเรยีนวิชา

ศาสนาสากล ของนักเรียน ชวงช้ันท่ี 4 โดยใช

กิจกรรมเสริมพลังบวก 

ดีมาก 

111 70 คร ู ธารินทร สุขเกษม สังคมศึกษาฯ 

ผลการเรยีนออนไลนผานระบบ Google Meet มี

ผลตอเจตคติ ของการเรียนวิชาสังคมพ้ืนฐานของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/6 ปการศึกษา 2564 

ดีมาก 

112 79 มาสเตอร อำนวย นนทศร ี สังคมศึกษาฯ 

ผลการนำภูมปิญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการ

เรียนรู ในรายวิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย 

จังหวัดเชียงใหม 

ดีมาก 

113 114 คร ู นรรนมนต 
พรรณนิน

ธนนท 
สังคมศึกษาฯ 

ความพึงพอใจ ในการจัดการเรียนการสอนวิชา

กฎหมายนารู ดวยสื่อการสอนออนไลน Google 

Classroom 

ปรับปรุง 

114 123 มาสเตอร ฐานกร เทรเวส สังคมศึกษาฯ ผลการใชสื่อการเรียนรูรูปภาพประกอบการเลาเรื่อง ดี 

115 238 มาสเตอร นะโรดม อินตะปน สังคมศึกษาฯ 
การเรยีนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส รายวิชา

สังคมศึกษาฯ (สาระเศรษฐศาสตร) ม.6 สายศิลป 
ดีเยี่ยม 
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โดยใช T5 Model 

116 248 คร ู อาสยา พรหมศร สังคมศึกษาฯ 

การจัดการเรยีนรูสังคมศึกษาแบบใชปญหาเปนฐาน 

เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงสรางสรรคของนักเรียน 

กรณีศึกษา : สาระเศรษฐศาสตร หนวยการเรยีนรู

เรื่องการจัดสรรทรัพยากร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

2 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

ดีมาก 

117 558 มาสเตอร พัสกร วงษโท สังคมศึกษาฯ 

การใชทฤษฎีการเสริมแรงทางบวก เพ่ือแกไขปญหา

พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1/8 ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม รหสัวิชา ส21103 สาระหนาท่ี

พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 

ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

ดีมาก 

118 657 มาสเตอร 
นเรนทร

ฤทธ์ิ 
ตะตองใจ สังคมศึกษาฯ 

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ศึกษาปท่ี 1/9 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยในเรื่อง

การไมสงงาน / การบาน 

ปรับปรุง 

119 663 คร ู
แสงสิริ

อรณ 

พุธรัตนฉาย

แสง 
สังคมศึกษาฯ 

การจัดการเรยีนการสอนวิชาภูมิศาสตร โดยการบูร

ณาการรวมกับเทคโนโลยีภายใตกรอบแนวคิดคำ

สัญญาของโลกเพ่ือการศึกษา (Global Compact 

on Education) กรณีศึกษา: กิจกรรม SOCIAL 

SUBSTAINABLE DEVELOPMENT (SDG): 

CHANGE MAKER ของ นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาป 

  

ดี 

120 896 ม. ธนชัย เทศะแพทย สังคมศึกษาฯ 

การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนออนไลน 

รายวิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนระดับชัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5/A โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลยั โดย

ใช Quizizz 

ดี 
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1 36 คร ู กนิษฐรินทร พลศักดิ ์ กิจการนักเรยีน 

การดูแล และชวยเหลือนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีคิดวาตัวเองไมมีคุณคาในกลุม

เพ่ือน (Self Esteem) รวมไปถึงการถูกรังแกใน

สถานศึกษา (Bully) 

ดีมาก 

2 41 คร ู สมฤทัย ชัยพิมาน กิจการนักเรยีน 

ความพึงพอใจในการใชหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

รายบุคคล (ID PLAN )นักเรียนระดับช้ัน ม.4 ป

การศึกษา 2564 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย 

ดีเยี่ยม 

3 47 มาสเตอร เมธาสิทธ์ิ สุขประชาพันธ กิจการนักเรยีน 

สภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหา ในการ

บริหารจดัการงานฝายกิจการนักเรียน โรงเรียนมง

ฟอรตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหัดเชียงใหม 

ปรับปรุง 

4 52 คร ู สุพรรณ ี สายนำทาน กิจการนักเรยีน 
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนใหมวิีนัยและความ

รับผิดชอบในการเรียน 
ดี 

5 64 คร ู นงนภัส สมณะ กิจการนักเรยีน 
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1A ท่ี

มีตอการเลือกกิจกรรมชมรม 
ดีมาก 

6 103 คร ู ชัชฎาพร มาลารัตน กิจการนักเรยีน 
การศึกษารายกรณีนักเรียนท่ีมีภาวะซึมเศราในวัยรุน

ระดับช้ันม.3โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัยเชียงใหม 
ดีเยี่ยม 

7 158 คร ู ภูริชา จันทรด ี กิจการนักเรยีน 

การศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน

ของ ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย : 

กรณีศึกษา Facebook 

ปรับปรุง 

8 196 คร ู พุทธชาติ โอคอนเนอร กิจการนักเรยีน 

การศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีในการบริหารงาน 

ของบุคลากรทางการศึกษา ฝายกิจการนักเรยีน โรง

เรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

ปรับปรุง 

9 198 มาสเตอร สิริโรจน ฉลองสัพพัญ ู กิจการนักเรยีน 

  การศึกษาแนวทางระบบดูแลชวยเหลือ ผูเรียนของ

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั (ในชวงการเรยีนแบบ 

Online) 

ปรับปรุง 

10 361 มาสเตอร พชร ชัยสงคราม กิจการนักเรยีน   ปรับปรุง 

11 362 มาสเตอร ประยรู ทาปน กิจการนักเรยีน 

การศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองทีมีตอ

การเขา Monitor ของคุณครูท่ีปรกึษาของนักเรียน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/9 และ 4/10 

ปรับปรุง 

12 365 มาสเตอร ธัชธาริน หมวกทอง กิจการนักเรยีน 
ความตองการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมของนักเรียน 

โดยใชระบบ Eco School 
ดีมาก 

13 459 คร ู จิดาภา ชัยสงคราม กิจการนักเรยีน 
การศึกษาระดับศักยภาพดาน Soft Skills ของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมง
ดีมาก 
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ฟอรตวิทยาลัย 

14 585 คร ู ธมณ วสุวัต กิจการนักเรยีน 

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนมงฟอรต

วิทยาลัยท่ีมีตองานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

ปการศึกษา 2564 

ปรับปรุง 

15 590 มาสเตอร ประสงค สุทา กิจการนักเรยีน 

ผลของการนำเทคโนโลยมีาใชในการยืนยันตัวตน

ของนักเรียน ท่ีขออนุญาตออกนอกบริเวรโรงเรยีน

มงฟอรตวิทยาลัย ระหวางงานปกครองกับพนักงาน

รักษาความปลอดภัย ปการศึกษา 2564 

ปรับปรุง 

16 601 มาสเตอร 
นิรันดร

พงค 
ลากตา กิจการนักเรยีน 

พฤติกรรมปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียน 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
ดีมาก 

17 685 มาสเตอร ไกรสิงห ใจหลวง กิจการนักเรยีน 

การศึกษาความตองการการจดับรกิารแนะแนวใน

โรงเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรง

เรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

ดีมาก 

18 751 มาสเตอร สมชาย นิพาพันธ กิจการนักเรยีน 

การศึกษาระดับศักยภาพดาน Soft Skills ของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรยีนมง

ฟอรตวิทยาลัย 

ปรับปรุง 

19 773 มาสเตอร อรรถกร มัชณันติกสมัย 
กิจการนักเรยีน 

EP 

สภาพการจัดการเรยีนรูแบบออนไลนในสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ของครู English Program 

ดีมาก 

20 65 คร ู ศศิธร ตันด ุ
ธุรการ - 

การเงิน 

ศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรโรงเรยีนมง

ฟอรตวิทยาลัยตอการตั้งเบิกงบประมาณผานระบบ 

SWIS 

ดีมาก 

21 181 มาสเตอร สรพงษ สมธรรม 
ธุรการ - 

การเงิน 

ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชบริการชำระเงิน

คาธรรมเนียมการเรียนในระบบ SWISS และชำระ

เงินทางQR CODE กรณีศึกษาในโรงเรียนมงฟอรต

วิทยาลัย 

ดีเยี่ยม 

22 289 มาสเตอร ไชยวัฒน บุญเลศิ 
ธุรการ - 

การเงิน 

สาเหตุ/ปจจยัท่ีผูปกครองสงบุตรหลานเขามาเรยีน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมงฟอรต

วิทยาลัย 

ปรับปรุง 

23 439 คร ู วรพิชชา ยาวงค 
ธุรการ - 

การเงิน 

การศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการของงาน

บริหารฝาย โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
พอใช 

24 550 คร ู กฤติมา ทิพวัง 
ธุรการ - 

การเงิน 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานสาร

บรรณ สังกัดฝายธุรการ- การเงิน โรงเรียนมงฟอรต

วิทยาลัย 

ดี 
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25 592 มาสเตอร ราวีพัชร ภัทราธนทรัพย 
ธุรการ - 

การเงิน 

การสำรวจความพึงพอใจของนักเรยีนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 และระดับช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 4 ท่ี

มีตอการใหบริการรบัเครื่องแบบนักเรียน จากงาน

จัดซื้อและทรัพยสิน 

ดีมาก 

26 656 คร ู ญาดา กะราม 
ธุรการ - 

การเงิน 

การพัฒนาคูมือการปฏิบัต ิงานจัดซื้อ จัดจาง (ระบบ

การขออนุมัติรูปแบบเอกสารเขาสูระบบ SWIS 

PLUS) 

ปรับปรุง 

27 688 คร ู สุภาวด ี ณ นคร 
ธุรการ - 

การเงิน 

การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบรกิารงานการเงิน 

กรณีศึกษา งานรับเงิน 
ดีเยี่ยม 

28 689 คร ู เกษรินทร กะณะ 
ธุรการ - 

การเงิน 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการ

ธุรกรรมทางการเงินดวย Cashless ของผูปกครอง

และนักเรียนโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

ดีมาก 

29 706 คร ู ชนกกร ไชยวงคคำ 
ธุรการ - 

การเงิน 

ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผูปกครอง และ

ประชาชนท่ัวไป ตอการใชบริการงานประชาสมัพันธ 
ดีมาก 

30 739 มาสเตอร นันทจักร มีชัย 
ธุรการ - 

การเงิน 
 ระบบบริหารจดัการการทำเงินเดอืน พอใช 

31 38 มาสเตอร บุญเทง เถระ บริหารท่ัวไป 

ความพึงพอใจของครูและบุคลากรตอการใหบริการ

งานบริหารฝาย - ฝายบริหารท่ัวไป โรงเรียนมง

ฟอรตวิทยาลัย 

ดีมาก 

32 49 มาสเตอร เสถียร ชางเงิน บริหารท่ัวไป 
ความพึงพอใจในการใหบริการสโมสรสระวายน้ำเด

อมงฟอรต 
ดีมาก 

33 93 คร ู ดวงมณ ี คำปาแลว บริหารท่ัวไป 
 การมีสวนรวมในการจดัรายการอาหารกลางวันครู

และบุคลากร พนักงาน  
ดี 

34 104 คร ู พวงไพร สายสกล บริหารท่ัวไป 
ความพึงพอใจของผูใชบริการหองพยาบาลโรงเรียน

มงฟอรตวิทยาลัยในยคุโควิด19 
ดีมาก 

35 229 มาสเตอร ลิขิต ชูวงศ บริหารท่ัวไป ไมสง   

36 329 คร ู เดือนเพ็ญ ตากันทะ บริหารท่ัวไป 
 ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาสมรรถนะ ของพนักงาน

ขับรถ โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย 
ดี 

37 393 มาสเตอร อานนท อินนันท บริหารท่ัวไป 

การพัฒนาระบบการใหบริการ ของงานอาคาร

สถานท่ี และสิ่งแวดลอม โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย 

จังหวัดเชียงใหม โดยใชระบบแจงผาน Online 

ปรับปรุง 

38 429 คร ู กมลวรรณ ทะนัน บริหารท่ัวไป 
การมีสวนรวมในการทำงานของบุคลากรในฝาย

บริหารท่ัวไป 
ดีมาก 

39 40 คร ู ลำจวน รัตนบุร ี วิชาการ   ศึกษาผลการหาขอมูลโดยใข E-Bookของนักเรยีน พอใช 



- 82 - 

 

 

ท่ี scan ชื่อ - สกุล 
ภาระหนาท่ี/

ตำแหนง 
หัวขอวิจัย ปการศึกษา 2564 

แป
ลผ

ลร
ะด

บัคุ
ณ

ภา
พ

สา
รส

นเ
ทศ

งา
นว

ิจัย
 

ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 1/2 และ 2/6 ปการศึกษา2564 

40 54 คร ู สมรัก ปริยะวาที วิชาการ 

สำรวจการใช Web Application ในการจัดการ

เรียนการสอน Online ของครู โรงเรียนมงฟอรต

วิทยาลัย แผนกมัธยม 

ดีมาก 

41 62 คร ู ศศิธร คำวินิจ วิชาการ 
การพัฒนาครูดานการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี21 

ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยเชียงใหม 
ดีมาก 

42 81 คร ู
เยาว

ลักษณ 
เลิศฐิติกุล วิชาการ 

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานหองสมุด โรง

เรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 
ดี 

43 90 คร ู พิมพลภัสร จันทรตะ วิชาการ 

  การสรางนวัฒกรรมการสงเอกสาร ปพ.1 (ระเบียน

ผลการเรยีน) ของนักเรียนใหม ผานระบบ Google 

ฟอรม ปการศึกษา 2564 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

จ.เชียงใหม 

พอใช 

44 101 คร ู เจริญศร ี ศรีจันทรดร วิชาการ 
ความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุดโรงเรยีนมง

ฟอรตวิทยาลัย 
ดีมาก 

45 249 คร ู จิตทิวา หมื่นแสน วิชาการ 
การปรับพฤติกรรมในการเขาช้ันเรยีนใหตรงเวลา

ของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3/2 
ดีเยี่ยม 

46 265 มาสเตอร พีรพงษ บัวเหลือง วิชาการ 
การพัฒนาระบบตรวจสอบผลการเรียนตดิ 0 ผาน

ระบบออนไลนของนักเรียนมงฟอรตวิทยาลยั 
ดี 

47 273 มาสเตอร ธีรภัทร วิโรจนสกุล วิชาการ 

ผลการศึกษาการออกแบบกิจกรรม CBL Camp 

(Competency Base Learning Camp) ของครู

ระดับช้ัน ม.1 – 6 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลยั โดย

กระบวนการคดิเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

ดีเยี่ยม 

48 556 คร ู ปาณัฐรลิ วินเทอร วิชาการ 

การสรางนวัฒกรรมการซอม “0” ผานระบบคลาส

รูม ปการศึกษา 2564 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จ.

เชียงใหม 

ดีเยี่ยม 

49 584 มาสเตอร ณัฐพล ปารมีธง วิชาการ 

ความพึงพอใจของครูและบุคคลท่ัวไป ตอการไดรับ

การบริการจากงานทะเบียนและวัดผล โรงเรยีนมง

ฟอรตวิทยาลัย 

ดีมาก 

50 602 มาสเตอร ชนะ เปรมกลาง วิชาการ 
การศึกษาพฤติกรรมในการเขาช้ันเรียนของนักเรียน

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 1/8 
ดี 

51 619 มาสเตอร ทศพล โฆษิตพล วิชาการ 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง 

Anatomy and Physiology of cell ของนักเรียน

ระดับมัธยมศกึษาปท่ี 4 โดยใชสื่อ Animation เรื่อง 

Cell transport ประกอบการเรียนการสอน 

ดีเยี่ยม 
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52 769 คร ู โนริโกะ มานิตปฏภิาณ วิชาการ 

การจัดเก็บสารสนเทศของงานจัดการเรยีนการสอน

และนิเทศ ฝายวิชาการ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

ออนไลน โดยใชเว็บเพจ 

พอใช 

53 34 คร ู สุพัตรา สุวรรณนาร ี วิชาการ EP 

การศึกษาคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงคตาม

ทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน แผนการ

เรียน English Programme โรงเรียนมงฟอรต

วิทยาลัย ปการศึกษา 2564 

ดีเยี่ยม 

54 207 มาสเตอร วรินทร วสุวัต วิชาการ EP 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนมงฟอรต

วิทยาลัยท่ีมีตอการเรียนการสอนดานธุรกิจ 
ปรับปรุง 

55 323 มาสเตอร จักรกริช สาระขันธ วิชาการ EP 

ความพรอมตอการเรยีนการสอนแบบออนไลนของ

นักเรียน EP ภายใตสถานการณระบาดของไวรสั 

COVID-19 : กรณีศึกษา แผนการเรียน EP โรง

เรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

ดี 

56 634 คร ู อรญิชย ชัยปริพรรห วิชาการ EP 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน ของครูตางชาติ แผนการเรียน Bilingual 

Programme โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนก

มัธยม 

ดีเยี่ยม 

57 686 คร ู รสรินทร รตนประภา วิชาการ EP 

 การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการ

เรียนการสอน หลักสูตร English Program โรง

เรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

ดีเยี่ยม 

58 766 คร ู ธนัชพร จิตตธรรม วิชาการ EP 

การศึกษาพฤติกรรมการเขาเรียนแบบสื่อออนไลน

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน แผนการเรียน 

English Programme  

ดีเยี่ยม 

59 66 คร ู สุทธิฉันท ศุภไพบูลยกิจ 
สำนัก

ผูอำนวยการ 

การศึกษาแนวทางการแกปญหาการขาด ลา มาสาย 

ของพนักงาน โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ประจำป

การศึกษา 2564 

ดีเยี่ยม 

60 217 คร ู ดาริษา แสงสินธุ 
สำนัก

ผูอำนวยการ 

การศึกษาภาวะผูนำของผูบริหารโรงเรียนกับความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

ดีเยี่ยม 

61 218 มาสเตอร จิรฐาวัฒน ฉัตรบรรยงค 
สำนัก

ผูอำนวยการ 

การรูเทาทันของสังคมออนไลนของเยาวชนคาทอลิก 

เพ่ือการเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 
ปรับปรุง 

62 313 คร ู ศศิน ดาวด ี
สำนัก

ผูอำนวยการ 

การนำวิชาคำสอน ไปปรับใชในชีวิตประจำวัน ของ

นักเรียนชมรมคาทอลิก 
ดีมาก 

63 330 คร ู ธีริศรา คำสิทธ์ิ สำนัก การศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเลอืกเรียนโรงเรียน ดีเยี่ยม 
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ผูอำนวยการ มงฟอรตวิทยาลัย ของนักเรยีนและผูปกครอง

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

64 337 มาสเตอร สุรชัย แสนทอน 
สำนัก

ผูอำนวยการ 

การสำรวจประสิทธิภาพใชงานระบบเสียงภาคสนาม

ปการศึกษา 2564 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั 
ดี 

65 338 มาสเตอร ธราดร จันทรแสง 
สำนัก

ผูอำนวยการ 

ความพึงพอใจในการใชระบบ SWIS เพ่ือการบริหาร

จัดการ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรง

เรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

ดีมาก 

66 356 มาสเตอร ฤทธิยา ศรีสวนจิก 
สำนัก

ผูอำนวยการ 

ปญหาและอุปสรรคสำคัญในการเรียนออนไลนของ

นักเรียน โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั 
ดีมาก 

67 386 มาสเตอร สงกรานต ไชยวิวัฒนมงคล 
สำนัก

ผูอำนวยการ 
ระบบงาน HR Online โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย ดีมาก 

68 395 คร ู อรุณ ี มงคล 
สำนัก

ผูอำนวยการ 

แนวทางการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา

ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาการบรหิารโรบงเรียนสู

ความเปนเลิศและมาตรฐานสากลดวยเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงชาติ TQA 

ดีมาก 

69 458 คร ู พรรณวิไล สุริยะโจง 
สำนัก

ผูอำนวยการ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง 

แผนพัฒนาการจดัการศึกษากับแผนปฏิบัติการ

ประจำป โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั ปการศึกษา 

2564 

ดีเยี่ยม 

70 507 มาสเตอร ญาณิน ศิริไพศาลประเสริฐ 
สำนัก

ผูอำนวยการ 

สภาวะความเครียดและความเหน่ือยหนายในท่ี

ทำงานท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของครูและ บุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

  

ดีมาก 

71 548 มาสเตอร ธีระพงษ มณีวรรณ 
สำนัก

ผูอำนวยการ 

ความพึงพอใจในการใหบริการระบบการซอม

คอมพิวเตอรออนไลน ดวยระบบรโีมทระยะไกลผาน

ระบบอินเตอรเน็ต 

ดีเยี่ยม 

72 551 คร ู มยุร ี ทำทอง 
สำนัก

ผูอำนวยการ 

 การจัดทำคูมือประกอบการดำเนินงานรับนักเรียน

เขาศึกษาตอโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 

2565 

ดีมาก 

73 552 คร ู ภวด ี ศรีใจ 
สำนัก

ผูอำนวยการ 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

ดีเยี่ยม 

74 640 มาสเตอร อภิชาติ ใจอินผล 
สำนัก

ผูอำนวยการ 

การศึกษาความพึงพอใจสื่อประชาสัมพันธระบบ 

Digital Signage ในหองเรยีนของโรงเรียนมงฟอรต
ดีมาก 
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วิทยาลัย 

75 665 มาสเตอร สุพจน เทียมยศ 
สำนัก

ผูอำนวยการ 

การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการงาน

ซอมแซมบำรุงรักษาอุปกรณโสตฯ 
ปรับปรุง 

76 703 มาสเตอร ศักดิ์บดินทร กันมะโน 
สำนัก

ผูอำนวยการ 

 ปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจในการลาออกของ ครู 

Generation Y โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
ดีเยี่ยม 

77 764 มาสเตอร รังสรรค พรพัฒนา 
สำนัก

ผูอำนวยการ 

แนวทางในการจัดการสอบแบบออนไลน ใน

สถานการณท่ีไมสามารถจัดการสอบไดแบบปกติ ใน

ระดับมัธยมศึกษา 

ดีเยี่ยม 
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สารสนเทศดานท่ี 4  

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 

4.1 การจัดสรรงบประมาณและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 4.1.1  ขอมูลงบประมาณ  

ตารางแสดงงบประมาณปการศึกษา 2564 

ฝาย งบประมาณ งบรับ ใชไป คงเหลือ 
ใชไป 

% 

คาใชจายดำเนินการ 

งบประกอบท่ี 1.1 เงินเดือนครูไทยและครู IE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.1.1 เงินเดือนและโบนัส คณะภราดาและครู จำนวน 204 คน  73,954,380.50 0.00 62,882,440.00 11,071,940.50 85.03 

1.1.2 เงินเดือนและโบนัสครู IE จำนวน 11 คน 4,202,000.00 0.00 3,457,750.00 744,250.00 82.29 

1.1.3 คาตำแหนงและคาเช่ียวชาญ (198,500+27,140.- บาท 

จำนวน 12 เดือน) 
2,707,680.00 0.00 2,597,540.00 110,140.00 95.93 

1.1.4 คาตอบแทนครูพิเศษ ( 12 คน ) 1,758,000.00 0.00 915,720.00 842,280.00 52.09 

1.1.5 คาทำวีซา ตรวจประวัติอาชญากรและขอหนังสอือนุญาต

ทำงานของครูชาวตางชาติ (จำนวน 11 คน @ 5,310.- บาท) 
58,410.00 0.00 110,370.00 -51,960.00 188.96 

1.1.6 คาธรรมเนียมการแปลเอกสารวุฒิการศึกษาเฉพาะครูชาวตาง

ประเทศท่ีเขาใหม (จำนวน 11 คน @ 700.- บาท) 
7,700.00 0.00 0.00 7,700.00 0.00 

1.1.7 คาประกันอุบัติเหตุและสุขภาพครูชาวตางชาติ (จำนวนครู 11 

คน @ 5,000 บาท ) 
55,000.00 0.00 70,183.50 -15,183.50 127.61 

1.1.8 คาเดินทางและคาธรรมเนียมขอวีซา (ครูใหม) (จำนวนครู 11 

คน@3,500บาท) 
38,500.00 0.00 0.00 38,500.00 0.00 

1.1.9 เงินสมทบกองทุนสงเคราะหครูใหญและครูเอกชน 3%  2,218,631.42 0.00 1,722,095.61 496,535.81 77.62 

1.1.10 เงินสมทบกองทุนเงินสะสมรวม 5% (ตามระเบียบของมลูนิธิ

ฯ)  
323,439.60 0.00 287,221.00 36,218.60 88.80 

งบประกอบท่ี 1.2 เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2.1 เงินเดือนและโบนัสพนักงาน จำนวน 66 คน  11,166,169.30 0.00 7,850,799.00 3,315,370.30 70.31 

1.2.2 เงินประกันสังคมพนักงาน จำนวน 66 คน  558,308.47 0.00 280,091.00 278,217.47 50.17 

1.2.3 เงินลวงเวลาพนักงาน (เดือนละ 15,000.- บาท จำนวน 12 

เดือน) 
180,000.00 0.00 14,500.00 165,500.00 8.06 

งบประกอบท่ี 1.3 เงินเดือน EP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3.1 เงินเดือนและโบนัสครู EP จำนวน 21 คน  9,943,560.00 0.00 7,669,133.00 2,274,427.00 77.13 
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ฝาย งบประมาณ งบรับ ใชไป คงเหลือ 
ใชไป 

% 

1.3.2 คาทำวีซา ตรวจประวัติอาชญากรและขอหนังสืออนุญาต

ทำงานของครูชาวตางชาติ (จำนวน 21 คน @ 5,310.- บาท) 
111,510.00 0.00 175,030.00 -63,520.00 156.96 

1.3.3 คาธรรมเนียมการแปลเอกสารวุฒิการศึกษาเฉพาะครูชาวตาง

ประเทศท่ีเขาใหม (จำนวน 21 คน @ 700.- บาท) 
14,700.00 0.00 0.00 14,700.00 0.00 

1.3.4 คาประกันอุบัติเหตุและสุขภาพครูชาวตางชาติ (จำนวนครู 21 

คน @ 5,000 บาท ) 
105,000.00 0.00 70,183.50 34,816.50 66.84 

1.3.5 คาเดินทางและคาธรรมเนียมขอวีซา (ครูใหม) (จำนวนครู 21 

คน@3,500) 
73,500.00 0.00 0.00 73,500.00 0.00 

งบประกอบท่ี 1.4 : คาสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.4.1 คาไฟฟา  5,280,000.00 0.00 2,242,844.22 3,037,155.78 42.48 

1.4.2 คาเชาซื้อ Solar Roof (งวดท่ี 29-40/84 ) 3,998,437.20 0.00 3,332,031.00 666,406.20 83.33 

1.4.3 คาโทรศัพท  114,000.00 0.00 75,191.52 38,808.48 65.96 

1.4.4 คาเชาบริการ Internet ภายในโรงเรียน 540,000.00 0.00 435,490.00 104,510.00 80.65 

1.4.5 คาภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 250,000.00 0.00 185,217.07 64,782.93 74.09 

1.4.6 คาเก็บขยะ  48,000.00 0.00 20,000.00 28,000.00 41.67 

1.4.7 คาบำรุงระบบโปรแกรม SWIS 50,000.00 0.00 55,804.00 -5,804.00 111.61 

งบประกอบท่ี 2 คาใชจายคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบประกอบท่ี 2.1 หลักสูตรปกต ิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.1 คาเบ้ียประกันอุบัตเิหตุแบบกลุมนักเรียน  982,600.00 0.00 1,009,120.00 -26,520.00 102.70 

2.1.2 คาเบ้ียประกันอุบัตภิัยโรงเรยีน  260,000.00 0.00 243,196.02 16,803.98 93.54 

2.1.3 คาสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเลคทรอนิกสประชาสัมพันธ 1,156,000.00 0.00 0.00 1,156,000.00 0.00 

2.1.4 คาบำรุงสมาคมโรงเรียนเอกชนรายหัวนักเรยีน 28,900.00 0.00 14,990.00 13,910.00 51.87 

2.1.5 คาประกันของเสียหายนักเรยีนแรกเขา ม.1 ,ม.4 510,500.00 0.00 0.00 510,500.00 0.00 

2.1.6 คาตรวจสอบบัญชีการเงินประจำป 80,000.00 0.00 50,000.00 30,000.00 62.50 

2.1.7 คาตอบแทนท่ีปรึกษาทางกฏหมายและเบ้ียประชุมคณะ

กรรมการบริหารฯ  
200,000.00 0.00 63,784.00 136,216.00 31.89 

2.1.8 คาธรรมเนียม E-Banking 76,000.00 0.00 5,069.70 70,930.30 6.67 

งบประกอบท่ี 2.2 หลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.1 คาเบ้ียประกันอุบัตเิหตุนักเรียน  105,060.00 0.00 105,060.00 0.00 100.00 

2.2.2 คาสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเลคทรอนิกสประชาสัมพันธ 123,600.00 0.00 0.00 123,600.00 0.00 

2.2.3 คาบำรุงสมาคมโรงเรียนเอกชนรายหัวนักเรยีน 3,090.00 0.00 0.00 3,090.00 0.00 

งบประกอบท่ี 3 คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบประกอบท่ี 3.1 รายจายจำหนายสิ่งของ และแบบเรียน  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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3.1.1 คาหนังสือตำราเรียนเพ่ือจำหนาย 4,647,379.24 0.00 5,284,394.45 -637,015.21 113.71 

3.1.2 คาหนังสือยืมเรียน (เรียนฟรี 15 ป) 3,049,411.00 0.00 2,714,765.80 334,645.20 89.03 

3.1.2คาสมุด จำหนายเปนชุด 206,956.70 0.00 0.00 206,956.70 0.00 

3.1.3 คาสมุด จำหนายท่ีมินิมารท 244,750.00 0.00 0.00 244,750.00 0.00 

3.1.4 คาวัสดุอุปกรณเครื่องแตงกาย นร. 821,905.00 0.00 51,284.00 770,621.00 6.24 

3.1.5 คาชุดพละนักเรียน 336,930.00 0.00 0.00 336,930.00 0.00 

3.1.6 คาชุดพ้ืนเมืองนักเรียน  510,500.00 0.00 755,635.00 -245,135.00 148.02 

3.1.7 คาชุดลูกเสือเนตรนารี  280,280.00 0.00 311,168.00 -30,888.00 111.02 

3.1.8 คาอุปกรณประดับชุดลูกเสอืเนตรนาร ี 110,250.00 0.00 167,140.00 -56,890.00 151.60 

3.1.9 คาชุดนักเรียนใหม ปการศึกษา 2564 1,556,004.00 0.00 1,681,593.00 -125,589.00 108.07 

3.1.10 คาเครื่องแบบนักเรียน จบหลักสตูร ม.6 ชาย  138,430.00 0.00 156,900.00 -18,470.00 113.34 

3.1.11 คาเครื่องแบบนักเรียน จบหลักสตูร ม.6 หญิง  137,760.00 0.00 85,400.00 52,360.00 61.99 

งบประกอบท่ี 3.2 รายจายจากงานโภชนาการ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานโภชนาการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.2.1 ตนทุนสินคาในการประกอบอาหารเพ่ือจำหนาย (80%ของ

ยอดขาย) 
5,600,000.00 0.00 374,263.94 5,225,736.06 6.68 

3.2.2 คาอาหารและน้ำดื่มบุคลากรของโรงเรียน (45 บาท*301คน*

220วัน)+ คาน้ำดื่ม 81,000บาท 
3,060,900.00 0.00 1,271,560.51 1,789,339.49 41.54 

3.2.3 อุปกรณเครื่องครัวโรงอาหาร เชน กระทะ ตะหลิว ถาดใสของ 

ถวย จาน ชาม ฯลฯ 
60,000.00 0.00 29,522.00 30,478.00 49.20 

3.2.4 คาซอมแซมและบำรุงวัสดุอุปกรณโรงอาหาร 30,000.00 0.00 17,040.00 12,960.00 56.80 

3.2.5 คาของใชทำความสะอาด 110,000.00 0.00 8,613.00 101,387.00 7.83 

3.2.6 พัดลมติดผนังในโรงอาหาร 6 ตัว 24,000.00 0.00 22,644.00 1,356.00 94.35 

3.2.7 พัดลมติดผนังในโรงครัว 14 ตัว 21,000.00 0.00 20,355.00 645.00 96.93 

งบประกอบท่ี 3.3 รายจายพัฒนาคุณภาพนักเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.1 คาสมัครสอบวัดความรูภาษาจีน YCT  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.1.1 ระดับช้ัน ม.1 98,000.00 0.00 0.00 98,000.00 0.00 

3.3.1.2 ระดับช้ัน ม.2 163,500.00 0.00 0.00 163,500.00 0.00 

3.3.1.3 ระดับช้ัน ม.3 252,000.00 0.00 0.00 252,000.00 0.00 

3.3.2 วันผูปกครองพบครูตลอดปการศึกษา 2564  37,500.00 0.00 3,000.00 34,500.00 8.00 

3.3.3 คากิจกรรมผสานชีวิต (รายป) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.3.1 ระดับช้ัน ม.1 129,740.00 0.00 0.00 129,740.00 0.00 

3.3.3.2 ระดับช้ัน ม.2 115,490.00 0.00 0.00 115,490.00 0.00 
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3.3.3.3 ระดับช้ัน ม.3 132,900.00 0.00 0.00 132,900.00 0.00 

3.3.3.4 ระดับช้ัน ม.4 155,850.00 0.00 127,646.67 28,203.33 81.90 

3.3.3.5 ระดับช้ัน ม.5 158,450.00 0.00 114,144.67 44,305.33 72.04 

3.3.3.6 ระดับช้ัน ม.6 167,810.00 0.00 127,646.67 40,163.33 76.07 

3.3.4 คากิจกรรมคายลูกเสือและเนตรนารี  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.4.1 ระดับช้ัน ม.1 398,920.00 0.00 131,296.02 267,623.98 32.91 

3.3.4.2 ระดับช้ัน ม.2 456,730.00 0.00 122,706.67 334,023.33 26.87 

3.3.4.3 ระดับช้ัน ม.3 415,800.00 0.00 122,706.67 293,093.33 29.51 

3.3.5 คากิจกรรมคายนายหมู 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.5.1 ระดับช้ัน ม.1 70,435.00 0.00 23,613.33 46,821.67 33.52 

3.3.5.2 ระดับช้ัน ม.2 70,975.00 0.00 23,613.33 47,361.67 33.27 

3.3.5.3 ระดับช้ัน ม.3 72,760.00 0.00 23,613.33 49,146.67 32.45 

3.3.6 คากิจกรรมรดน้ำดำหัว  36,060.00 0.00 0.00 36,060.00 0.00 

3.3.7 คาพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรยีนดีเดน 46,080.00 0.00 0.00 46,080.00 0.00 

3.3.8 คาจัดกิจกรรมกรีฑาสี และคาเสื้อกรฑีาสี  1,757,110.00 0.00 703,910.00 1,053,200.00 40.06 

3.3.9 คาชมรม 135,000.00 0.00 0.00 135,000.00 0.00 

3.3.10 คาวัดแววอาชีพ ม.1-5 265,300.00 0.00 0.00 265,300.00 0.00 

งบประกอบท่ี 3.4 รายจายพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.4.1 รายจายการสอนเสริมภาคฤดูรอน ช้ัน ม.1-ม.6  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ม.1, ม.4 4,288,200.00 0.00 0.00 4,288,200.00 0.00 

ม.2-3 (80%) 3,523,800.00 0.00 0.00 3,523,800.00 0.00 

ม.5-6 (80%) 4,279,800.00 0.00 0.00 4,279,800.00 0.00 

3.4.2 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานวิชาการและทักษะชีวิต  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระดับช้ัน ม.1,ม.2,ม.4  9,208,080.00 0.00 1,127,650.00 8,080,430.00 12.25 

ระดับช้ัน ม.5,ม.6 4,741,800.00 0.00 259,540.50 4,482,259.50 5.47 

ระดับช้ัน ม.3 (คิด50%) 1,481,760.00 0.00 0.00 1,481,760.00 0.00 

3.4.3 ทุนคาธรรมเนียมการศึกษานักเรียนทุนสมเดจ็พระเทพฯ 

จำนวน 8 คน 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.4.3.1 คาธรรมเนียมการศึกษา (ม.ตน = 3 คน, ม.ปลาย = 5 คน) 36,450.00 0.00 88,545.50 -52,095.50 242.92 

3.4.3.2 คาธรรมเนียมอ่ืน 365,323.25 0.00 347,395.00 17,928.25 95.09 

3.4.3.3 คาใชจายอ่ืน 103,000.00 0.00 42,380.00 60,620.00 41.15 

3.4.3.4 คาใชจายสวนตัว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(1) คากิจกรรมหองตลอดปการศึกษา 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 
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(2) คาเดินทางกลับบาน 6,400.00 0.00 1,600.00 4,800.00 25.00 

(3) คาของขวัญ เลี้ยงคริสตมาสและปใหม (700*8) 5,600.00 0.00 5,600.00 0.00 100.00 

(4) คาอาหารเชาและเย็น (โภชนาการประถมคิดมื้อละ 40 บาท*2

มื้อ*8คน*300วัน)  
192,000.00 0.00 230,782.00 -38,782.00 120.20 

(5) คาอาหารวันเสารและวันอาทิตย 26,000.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 

(6) คารักษาพยาบาล  16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 

(7) คาสุขภัณฑทำความสะอาดรางกาย, ซักผา,ทำความสะอาด 96,000.00 0.00 50,642.00 45,358.00 52.75 

(8) คาเรียนพิเศษนอกสถานท่ีวันเสาร ม. 4 - ม. 6 จำนวน 5 คน 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 

(9) คาเดินทางไปรับเสด็จฯ 5 ครั้ง 20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 50.00 

(10) คาลวงเวลาดูแลเด็กนักเรียน (18.00-22.00น.) 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 

(11) คาเดินทางไปเขาคายของสำนักพระราชวัง 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

(12) คากิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในพระราชานุเคราะหฯ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

(13) คาซอมบำรุงบานเทพฯอาทร (ประตูหองน้ำ หองเรียน 

หองนอน) 
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

(14) คาจัดซื้อเครื่องใชไฟฟา อุปกรณไฟฟาภายในบาน 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 

(15) คาทัศนศึกษาประจำป (3000*8 คน) 24,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 50.00 

(16) คากิจกรรม Family Night ประจำเดือน (2000*10 เดือน) 20,000.00 0.00 16,000.00 4,000.00 80.00 

(17) คาเขาคายนักเรียนคาทอลิก (500*8) 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 

(18) คาเขาคายนักเรียนสายวิทย - สายศิลป (1000*5) 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

3.4.4 ทุนคาธรรมเนียมการศึกษาบุตรบุคลากร 44 คน ประถมและ

มัธยม 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

คาธรรมเนียมการศึกษา (ม.ตน = 23 คน, ม.ปลาย = 21 คน, ) 278,187.50 0.00 278,187.50 0.00 100.00 

คาธรรมเนียมอ่ืน 3,091,992.50 0.00 3,091,992.50 0.00 100.00 

3.4.5 ทุนโครงการทุนอันโตนีโอมารีอา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ม.1 383,579.35 0.00 383,579.34 0.01 100.00 

ม.2 313,019.36 0.00 313,019.36 0.00 100.00 

ม.3 256,561.87 0.00 256,561.87 0.00 100.00 

ม.4 445,224.15 0.00 445,224.15 0.00 100.00 

ม.5 457,300.70 0.00 457,300.00 0.70 100.00 

ม.6 381,810.33 0.00 381,810.00 0.33 100.00 

ทุนโยเซฟ อังเดร เกแก็ง 189,482.00 0.00 189,482.00 0.00 100.00 

3.4.6 ประมาณการท่ีคาดวาจะเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาไมได  3,130,996.95 0.00 0.00 3,130,996.95 0.00 

3.4.7 การกุศลและบริจาค 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 
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3.4.8 คาเดินทาง ท่ีพักและการศกึษาดูงาน 500,000.00 0.00 54,476.61 445,523.39 10.90 

3.4.9 คาอาหาร และงบรับรอง 500,000.00 0.00 21,007.00 478,993.00 4.20 

3.4.10 คาวัสดุอุปกรณสำนักงาน 100,000.00 0.00 17,000.00 83,000.00 17.00 

3.4.11 งบฉุกเฉิน 1,343,508.13 0.00 643,765.75 699,742.38 47.92 

3.4.12 เงินบริจาคมูลนิธิคณะเซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทย 4,000,000.00 0.00 3,800,000.00 200,000.00 95.00 

งบประกอบท่ี 4 รายจายสวัสดิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4.1 สงเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู ครู  493,000.00 0.00 57,100.00 435,900.00 11.58 

4.2 สงเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู พนักงาน 77,000.00 0.00 56,000.00 21,000.00 72.73 

4.3 สงเสริมดานขวัญกำลังใจ 65,500.00 0.00 30,841.00 34,659.00 47.09 

4.4 สวัสดิการเครื่องแตงกายครู  303,750.00 0.00 178,670.00 125,080.00 58.82 

4.5 สวัสดิการเครื่องแตงกายพนักงาน 72,400.00 0.00 36,300.00 36,100.00 50.14 

4.6 สงเสริมสุขภาพ ครู  71,750.00 0.00 101,590.00 -29,840.00 141.59 

4.7 สงเสริมสุขภาพ พนักงาน 29,700.00 0.00 28,000.00 1,700.00 94.28 

4.8 คาอาหารและน้ำดื่ม ครูและพนักงาน (45 บาท*301คน*220

วัน)+ คาน้ำดื่ม 81,000บาท 
3,060,900.00 0.00 0.00 3,060,900.00 0.00 

4.9 แสดงความยินดเีน่ืองในโอกาสวันคลายวันเกิดครูและบุคลากร 177,060.00 0.00 2,400.00 174,660.00 1.36 

4.10 สงเสริมการปฏิบัติงานและอุทิศตน 0.00 0.00 30,105.00 -30,105.00 0.00 

4.11 สงเสริมครูทำงานนานป 42,000.00 0.00 25,800.00 16,200.00 61.43 

4.12 กิจกรรมกีฬา 2 สถาบัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4.13 ทัศนศึกษาครูไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4.14 ทัศนศกึษาพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4.15 ทุนการศึกษาตอ ป.โท/เอก 0.00 0.00 509,061.00 -509,061.00 0.00 

4.16 คาชวยเหลือบุตร ครู (เดือนละ 5,600.- บาท จำนวน 12 

เดือน) 
67,200.00 0.00 55,100.00 12,100.00 81.99 

4.17 คาชวยเหลือบุตร พนักงาน (เดือนละ 1,400.- บาท จำนวน 12 

เดือน) 
16,800.00 0.00 14,300.00 2,500.00 85.12 

4.18 เงินบำนาญครูเกษียณ (36 คน ใชกองทุนบำเหน็จและบำนาญ) 0.00 0.00 8,276,697.00 -8,276,697.00 0.00 

รวมแผนงาน 195,960,478.52 0.00 132,344,535.28 63,615,943.24 67.54 

รวมแผนงานและโครงการคาใชจายดำเนินการ 195,960,478.52 0.00 132,344,535.28 63,615,943.24 67.54 

ฝายบรหิารท่ัวไป  

ดำเนินการประสานและ ติดตามการปฏิบัติงานตางๆ ของหนวยงาน

ในสังกัดฝาย บริหารท่ัวไป วาดวยเรื่อง เอกสารและประสิทธิภาพ

ของ การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรยีล 

37,737.58 0.00 10,722.00 27,015.58 28.41 
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แหงประเทศไทย มาตรฐาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) และ มาตรฐาน

ของโรงเรียนมงฟอรต วิทยาลัย  

ใหบริการสระวายน้ำสำหรับนักเรยีน บุคลากรภายใน และ

บุคคลภายนอก ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซอมบำรงุสระ

วายน้ำ ใหสะอาด มีมาตรฐาน และพรอมสำหรับการใชงาน อยูเสมอ 

รวมถึงดูแล กำกับ ตดิตามการปฏบัิติงานของพนักงาน ใหมีคุณภาพ

และ ตรวจสอบได 

344,100.00 0.00 207,750.00 136,350.00 60.37 

ควบคุม ดูแลอาหารและ สินคาบรโิภคใหมีคณุภาพ ถูกหลัก

โภชนาการ สุขอนามัย และไดรับรองมาตรฐานจาก หนวยงานของ

ภาครัฐ ไวบริการ ใหแกนักเรียน ผูปกครองและ บุคลากร 

220,000.00 0.00 91,288.00 128,712.00 41.49 

ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซอมบำรุงอาคาร สาธารณูปโภค 

ปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียนใหอยูใน สภาพเรียบรอย สวยงาม 

ปลอดภัย พรอมใชงานเอ้ือ ประโยชนตอการเรียนรู รวมถึง ดูแล 

กำกับ ติดตามการ ปฏิบัติงานของพนักงาน ใหมีคุณภาพ สามารถ

ตรวจได 

5,425,292.00 0.00 4,828,428.53 596,863.47 89.00 

ควบคุมดูแลบำรุงรักษาและ ใหบรกิารยานพาหนะของ โรงเรียน 

ตลอดจนกำกับดูแล การจราจรและความปลอดภัย ของทางโรงเรยีน  
2,200,920.00 0.00 669,093.88 1,531,826.12 30.40 

ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและ ใหบริการดานสุขภาพอนามัย แกผูเรียน

และบุคลากร ในโรงเรียน รวมท้ังเฝาระวัง โรค ใหความรูดาน

ขาวสาร สุขภาพ อยางท่ัวถึง 

277,941.00 0.00 50,048.00 227,893.00 18.01 

รวมแผนงาน 8,505,990.58 0.00 5,857,330.41 2,648,660.17 68.86 

โครงการปรับปรุงหองประชุมอาคารอำนวยการ, หองประชุมอันโต

นีโอ และ หองประชุมเซราฟน  
485,748.80 0.00 1,025,400.30 -539,651.50 211.10 

พลังงานสีเขียว Smart Green Energy  20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

ปรับปรุงหองโถงวัดนอย อาคารปเตอร  973,951.98 0.00 1,462,944.13 -488,992.15 150.21 

ปรับปรุงดาดฟาและฝาเพดานโรงอาหาร  105,525.00 0.00 0.00 105,525.00 0.00 

กอสรางหองน้ำ-หองสวมครหูญิง อาคารเซราฟน  997,661.26 0.00 692,053.86 305,607.40 69.37 

รวมโครงการ 2,582,887.04 0.00 3,180,398.29 -597,511.25 123.13 

รวมแผนงานและโครงการฝายบรหิารท่ัวไป  11,088,877.62 0.00 9,037,728.70 2,051,148.92 81.50 

ฝายธุรการ-การเงิน 

ติดตามการปฏิบัติงานตาง ๆ เอกสารประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ

ไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ

การศึกษา(องคกรมหาชน) (สมศ) และมาตรฐานของโรงเรียนมง

125,849.00 0.00 72,208.46 53,640.54 57.38 
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ฝาย งบประมาณ งบรับ ใชไป คงเหลือ 
ใชไป 

% 

ฟอรตวิทยาลัย 

ดำเนินงานเก่ียวกับหนังสือโดยประยุกตใชตามระเบียบสำนัก

นายกรฐัมนตรีวาดวยงานสารบรรณดำเนินงานเอกสารท่ีเก่ียวของกับ

งานสารบรรณใหบริการดานเอกสารแกครู บุคลากรนักเรียนและ

ดำเนินงานเอกสารท่ีเก่ียวของกับการอนุญาตใหพำนักใน

ราชอาณาจักรของนักเรียนตางประเทศรวมท้ังดำเนินงานดาน

เอกสารท่ีเก่ียวของกับการรับเงินอุดหนุนจากทางราชการ 

20,000.00 0.00 9,572.00 10,428.00 47.86 

บริหารจดัการดานงบประมาณการเงิน การบัญชี ใหถูกตองตาม

ระเบียบของ โรงเรียนมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง ประเทศไทย

และมาตรฐานการบัญชี  

35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 

บริหารจดัการระบบงานจดัซื้อตามแผนปฏิบัติการประจำปของ

โรงเรียนดวยความโปรงใส ชัดเจน และจัดทำระบบทรัพยสินของ

โรงเรียนใหเปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบได 

109,747.00 0.00 0.00 109,747.00 0.00 

ประชาสมัพันธและสัมพันธชุมชน 353,100.00 0.00 66,205.70 286,894.30 18.75 

รวมแผนงาน 643,696.00 0.00 147,986.16 495,709.84 22.99 

รวมแผนงานและโครงการฝายธุรการ-การเงิน 643,696.00 0.00 147,986.16 495,709.84 22.99 

สำนักผูอำนวยการ 

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบงานใหบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศแกฝายตาง ๆ ดูแลระบบเครือขาย จัดการ

ฐานขอมูล ตลอดจนแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร 

อุปกรณโปรแกรมและเครือขาย เพ่ือใหฝายตาง ๆ สามารถใช

เทคโนโลยีในการดำเนินงานและใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

939,500.00 0.00 926,391.32 13,108.68 98.60 

จัดทำปฏิทินโรงเรียน และประสานกับฝายตาง ๆ ในการจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำป โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลท่ี

ไมบรรลตุามเปาหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอยางเรงดวนกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจำปเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตรมลูนิธิฯ และแผน

ยุทธศาสตรโรงเรียน 

8,500.00 0.00 8,500.00 0.00 100.00 

วางแผนการประกันคุณภาพการศกึษาตามกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
12,200.00 0.00 0.00 12,200.00 0.00 

ประชาสมัพันธขอมูลขาวสารตางๆ จัดทำสรุปบันทึกขอความ จัดทำ

และสรุปรายงานการประชุม รวบรวมสารสนเทศฝาย รวบรวม

งบประมาณและรูปเลมการสรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

รวบรวมปฏิทินการดำเนินงานและจัดทำเปนคูมือฝาย และรับคำรอง

ขอเบิกพัสดุครภุณัฑ 

482,064.00 0.00 190,822.00 291,242.00 39.58 
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ฝาย งบประมาณ งบรับ ใชไป คงเหลือ 
ใชไป 

% 

ดำเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว เปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของโรงเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญ

กำลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาใน

วิชาชีพ  

1,493,515.00 0.00 932,986.00 560,529.00 62.47 

เช่ือมความสมัพันธ สรางเครือขายระหวางโรงเรียนกับองคกรท้ังใน

และตางประเทศในดานการแลกเปลี่ยนการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม สรางและสงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุก 

722,500.00 0.00 388,997.50 333,502.50 53.84 

สงเสริม สราง ปลูกฝงคณุธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ใหนักเรยีน

และบุคลากรยดึมั่นในสจัธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ และรับผิดชอบ

ตอสังคมตาม แบบอยางชีวิต นักบุญหลุยส มารีย กรญีอง เดอ มง

ฟอรต 

172,660.00 0.00 219,428.00 -46,768.00 127.09 

ขอมูลณ วันที ่23/04/2565      
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4.1.2. จำนวนแผนงานโครงการ/โครงการ/กิจกรรม (แยกตามฝาย) 

 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปรีการศึกษา 2564 
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4.1.3 สารสนเทศ นโยบาย ยุทธศาสตรมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564ในะบบ 

SWIS ป 2564 

• นโยบาย ป 2564 

1. 1. เสริมสรางบุคลากร และนักเรียนใหมีภาวะผูนำตามวิถีมงฟอรต (Montfortian Education Charter; MEC) และให

เปนบุคคลท่ี “อ่ิมเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล” 

2. 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum Development) การจัดการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ท่ี 21 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ผลการแขงขันและการศึกษาตอ ตลอดจนพัฒนานักเรียนสูมาตรฐานสากล / พลโลก 

(International Standard / Global Citizenship) 

3. 3. พัฒนาบุคลากรสูมาตรฐานสากล โดยเฉพาะดานมาตรฐานวิชาชีพ (Professional Standard) ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทาง สามารถสื่อสารดวยภาษาสากล มีทักษะการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ และรวมกันสรางสังคมแหงการเรียนรู 

(Learning Organization) 

4. 4. บริหารจัดการสูความเปนเลิศ (Management towards Excellency) ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

และ หลักเกณฑคุณภาพ TQA รวมถึงการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน Standard, 

DELF Standard, JLPT Standard, etc.  

5. 5. พัฒนามงฟอรตวิทยาลัยใหเปน “โรงเรียนอัจฉริยะ (Smart School)” โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียนรู การทำงาน รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครอง ศิษยเกา องคกรตางๆ ท้ังภายในและ

ตางประเทศ 

6. 6. บริหารกองทุน (Funding Management) เพ่ือความยั่งยืนของโรงเรียน เสริมสรางขวัญกำลังใจ (Morale Fostering) 

ดูแลสุขอนามัย รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Environment and Natural Conservation) อยาง

ตอเนื่อง 

ขอมูลณ วันท่ี 22/04/2565 
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ยุทธศาสตรมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2559-

2564 
แผนงาน โครงการ x̄ SD 

รอย

ละ 

อางอิง

ขาว 

อาง

อิงอัลบัม

ภาพ 

1. ฟนฟูการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจดัการศึกษาใน

แนวมงฟอรต 
33 16 3.32 0.38 89.77 1 3 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาผูเรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต (ตาม

คุณคาพระวรสาร)มีวิริยะ อุตสาหะรับผิดชอบตอสังคม 
5  1  2.60 0.27 92.27 0 0 

กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาผูรวมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาใหมี

ความรู เขาใจและปฏิบัติตามคานิยมในแนวมงฟอรต 
6  1  3.79 0.32 90.62 1 0 

กลยุทธท่ี 1.3 จัดการศึกษา เพ่ือสงเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรม และสันติ 
9  6  3.10 0.32 91.47 0 3 

กลยุทธท่ี 1.4 เสริมสรางผูรวมงานและเสริมพลังเครือขายเพ่ือจัด

การศึกษาในแนวมงฟอรต 
3  1  3.52 0.50 87.70 0 0 

กลยุทธท่ี 1.5 เคารพตอชุมชนของชีวิต 10  7  3.62 0.46 86.80 0 0 

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ใหมี

มาตรฐานสากล 
25 12 3.45 0.38 91.07 0 13 

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาผูเรียนใหมีมาตรฐานสากล 5  3  3.74 0.35 91.29 0 3 

กลยุทธท่ี 2.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 4  3  2.22 0.24 94.08 0 3 

กลยุทธท่ี 2.3 เสริมสรางวัฒนธรรมใหผูเรียนมีจิตสาธารณะในการ

บำเพ็ญประโยชนตอสังคมในมิติตางๆ 
3  3  3.25 0.55 89.57 0 0 

กลยทุธท่ี 2.4 พัฒนาระบบการวัดประเมินผล และความโดดเดนเฉพาะ

ของสถานศึกษาเพ่ือรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน 
5  0  4.46 0.47 89.12 0 0 

กลยุทธท่ี 2.5 พัฒนาสื่อ/เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเรียนรูยุค Digital 

Age 
5  1  3.72 0.36 91.23 0 4 

กลยุทธท่ี 2.6 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนตามการเรียนรู

แบบBBL (Brain-based Learning) 
3  2  3.32 0.35 91.13 0 3 

3. เสริมสรางระบบการบริหารจัดการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯใหมี

ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
7 1 1.02 0.07 61.62 3 3 

กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนาภราดาและครูใหมีความเชี่ยวชาญในการบริหาร

จัดการการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 
1  0  0.00 0.00 0.00 1 0 

กลยุทธท่ี 3.2 พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนสูความเปนเลิศ 3  1  3.06 0.20 92.30 1 3 
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กลยุทธท่ี 3.3 พัฒนาระบบบริหารมูลนิธิฯใหสามารถกำกับ ติดตามและ

พัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
3  0  0.00 0.00 92.55 1 0 

4. เรงรัดการบริหารทรัพยากรมนุษยโรงเรียนในเครอืมูลนิธิฯใหเปน

ระบบและมีประสิทธิภาพ 
18 1 3.79 0.69 83.40 4 3 

กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย และวัฒนธรรม

องคกร 
6  0  2.47 0.47 87.92 1 0 

กลยุทธท่ี 4.2 พัฒนาระบบการเขาสูตำแหนงและการพัฒนาวิชาชีพ

บุคลากรระดับโรงเรยีน 
2  0  4.06 0.81 81.09 0 0 

กลยุทธท่ี 4.3 ออกแบบสวัสดิการท่ีเหมาะสมใหกับบุคลากร 3  0  4.06 0.81 81.09 1 0 

กลยุทธท่ี 4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ 4  1  4.29 0.57 85.79 1 3 

กลยุทธท่ี4.5 จัดทำแผนการบริหารความเสีย่งของทรัพยากรมนุษย 3  0  4.06 0.81 81.09 1 0 

5. เสริมสรางและขยายเครือขายความรวมมือตางๆ กับทุกภาคสวน

ท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

6 0 3.33 0.39 92.80 8 2 

กลยุทธท่ี 5.1 เสริมสรางขีดความสามารถการแลกเปลี่ยนองคความรู

ทางการศึกษาระหวางโรงเรียนในเครือฯโดยผานเครือขายสารสนเทศ 
1  0  4.31 0.65 89.01 0 1 

กลยุทธท่ี 5.2 ขยายเครือขายความรวมมือระหวางโรงเรียนกับองคกร/

หนวยงานตาง ๆ 
5  0  2.35 0.13 96.60 8 1 

ขอมูลณ วันท่ี 22/04/2565 
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4.2 สภาพบรรยากาศการเรียนรู และสภาพการจัดการเรียนรู 

 4.2.1 สภาพแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

 4.2.1.1 แหลงเรียนรูภายในประเทศ 

ลำดับ 
กลุมสาระ 

การเรียนรู 
แหลงเรียนรู ใชเรียนรู 

1. ภาษาไทย 1) หองพัฒนาศักยภาพ

ภาษาไทย 

ใชสำหรับจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5 ท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานภาษาไทย (Gifted)   และใชสำหรับฝกทักษะการแขงขันคำ

คมใหกับนักเรียนชมรมและนักเรียนท่ีสนใจกิจกรรมการแขงขันคำคม 

2) สวนวรรณคดี ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 

2. คณิตศาสตร 1) หองพัฒนาศักยภาพ

ทางคณิตศาสตร 

ใชสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  ปท่ี 4 – 5 ท่ีมีความสามารถพิเศษดาน

คณิตศาสตร (Gifted) 

  2) หองกิจกรรรม A-

Math และ 

Sudoku   

ใชสำหรับการเรียนรูและฝกทักษะดาน A-Math และ Sudoku  ใหแกนักเรียน

ที่เรียนชมรม A-Math และ Sudoku  และนักเรียนที่สนใจทุกระดับชั้น   

3.  วิทยาศาสตร 1) หองปฏิบัติการฟสิกส

  

ใชสำหรับจัดการเรียนการสอน และฝกปฏิบัติการทางฟสิกส สำหรับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร 

2) หองปฏิบัติการเคมี ใชสำหรับจัดการเรียนการสอน และฝกปฏิบัติการทางเคมี สำหรับนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร 

3) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

ชีววิทยา 

ใชสำหรับจัดการเรียนการสอน และฝกปฏิบัติการทางชีววิทยา สำหรับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร 

4) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

วิทยาศาสตร 

ใชสำหรับจัดการเรียนการสอน และฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร สำหรับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3  

5) ห อ ง โ ค ร ง ง า น

วิทยาศาสตร 

ใชสำหรับจัดการเรียนการสอน และฝกการปฏิบัติงานเก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร 

สำหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 5   

6) หองพัฒนาศักยภาพ

วิทยาศาสตร 

ใชสำหรับจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5 ท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร (Gifted science) 

7) สวนระบบนิเวศ และ

สวนสมุนไพร 

ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 5 

8) หองดาราศาสตร ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 5 

9) ห อ งป ฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอร 1 

ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 

10) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอร 2 

ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2, 3 

11) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอร 3 

1) ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1  

2) ใชเปนสถานท่ีเรียนหุนยนต ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

3) ใชเปนสถานท่ีเรียนกิจกรรมชมรมหุนยนต ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

– 4 
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ลำดับ 
กลุมสาระ 

การเรียนรู 
แหลงเรียนรู ใชเรียนรู 

12) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอร 4 

ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 

13) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอร 5 

1)  ใชเปนสถานท่ีเรียนหุนยนต ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2,3 และ 

นักเรียน ม. 2,3 Ep 

2) ใชเปนสถานท่ีเรียนกิจกรรมชมรมหุนยนต ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

– 4 

14) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอร 6 

ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1, 4 

15) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร  

English Program 

ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 แผนการเรียน English Program 

16) ระบบ E-Leaning ใชระบบ E-Leaning สราง Course Online ในวิชาคอมพิวเตอร ม.1-ม.6 ให

นักเรียนเขาไปทำใบงาน สื่อ Upload file แบบทดสอบ 

4. สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

1) หองจริยธรรม 1) ใชจัดการเรียนการสอน รายวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับ ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 

2) ใชเปนสถานท่ีในการประกอบพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ของครูและบุคลากร 

นักเรียนทุกระดับช้ัน เชน การทำบุญตักบาตรทุกวันพระ 

2) เฮือนผญา 1) ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 เก่ียวกับวิถีชีวิต

ลานนา  

2) ใชเปนสถานท่ีเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 ท่ีเลือกเรียน

กิจกรรมชมรมนวดแผนไทย 

3) เฮือนช่ืนทัศนา 1) ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 เก่ียวกับวิถีชีวิต

ลานนา 

4) วัดนอยพระบิดา 1) ใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีมิสซาทุกวันศุกรตนเดือน 

2) ใชเปนสถานท่ีเรียนคำสอนของนักเรียนคาทอลิก 

3) ใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา/พิธีกรรมคาทอลิก 

5. สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

1) หองพยาบาล ใชเปนสถานท่ีปฐมพยาบาลเบ้ืองตนสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6  

ครูและบุคลากรของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

2) สนามบาสเกตบอล 1)  ใชเปนสถานท่ีสำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา (บาสเกตบอล) 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 1 และนักเรียนระดับช้ัน ม.

5 ในภาคเรียนท่ี 2 

2)  ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาบาสเกตบอล สำหรับนักกีฬาของโรงเรียน  

3)  ใชเปนสถานท่ีออกกำลังกาย/เลนกีฬาบาสเกตบอล สำหรับนักเรียน ครูและ

บุคลากรของโรงเรียน   

3) สนามวอลเลยบอล/

แชรบอล 

1) ใชเปนสถานท่ีสำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในภาคเรียนท่ี 2  
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ลำดับ 
กลุมสาระ 

การเรียนรู 
แหลงเรียนรู ใชเรียนรู 

2) ใชเปนสถานท่ีออกกำลังกาย/เลนกีฬาวอลเลยบอล สำหรับนักเรียน ครูและ

บุคลากรของโรงเรียน   

4) สนามฟุตซอล 1) ใชเปนสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับช้ัน 

ม.6 ในภาคเรียนท่ี 1   

2) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาฟุตซอล สำหรับนักกีฬาของโรงเรียน  

3) ใชสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีเลือกเรียนกิจกรรมชมรมฟุต

ซอล  

4) ใชเปนสถานท่ีออกกำลังกาย/เลนกีฬาฟุตซอล สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

ของโรงเรียน   

5) สนามเปตอง 1) ใชเปนสถานท่ีออกกำลังกาย/เลนเปตอง  สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน   

2) ใชเปนสถานท่ีในการออกกำลังกายของครูและบุคลากรของโรงเรียน 

6) หองเทเบิลเทนนิส 1) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาเทเบิลเทนนิส สำหรับนักกีฬาของโรงเรียน 

2) ใชเปนสถานท่ีออกกำลังกาย/เลนเทเบิลเทนนิส  สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

ของโรงเรียน   

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 2 

2) ใชเปนสถานท่ีทำกิจกรรมชมรมระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

3) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาฟุตบอล สำหรับนักกีฬาของโรงเรียน 

4) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกรีฑา สำหรับนักกีฬาของโรงเรียน 

5) ใชเปนสถานท่ีฝกซอมสำหรับนักกีฬาฟุตบอล แกหนวยงานภายนอกตางๆ ท่ีเขา

มาขอใชบริการ 

6) ใชเปนสถานท่ีในการจัดการแขงขันกีฬาสีของโรงเรียน 

7) ใชเปนสถานท่ีในการจัดงานประจำปของโรงเรยีน 

8) ใชเปนสถานท่ีในการจัดงานปกมงฟอรตบานเฮา ของสมาคมศิษยเกา 

มงฟอรตวิทยาลัย 

9) ใชเปนสถานท่ีออกกำลังกาย สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน   

8) หองกีฬาสแต็ค 1) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาสแต็ค สำหรับนักกีฬาของโรงเรียน 

9) สระวายน้ำ 1) ใชสำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 1   

2) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาวายน้ำ สำหรับนักกีฬาของโรงเรียน 

3) ใชเปนสถานท่ีในการทดสอบทักษะการวายน้ำของนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

4) ใชเปนสถานท่ีออกกำลังกาย  สำหรับนักเรียน นักกีฬา ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน  และบุคคลภายนอก 

10) ฟตเนส 1) ใชเปนสถานท่ีออกกำลังกาย  สำหรับนักเรียน นักกีฬา ครูและบุคลากรของ
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ลำดับ 
กลุมสาระ 

การเรียนรู 
แหลงเรียนรู ใชเรียนรู 

โรงเรียน  และบุคคลภายนอก 

11) สนามตะกรอ 1) ใชเปนสถานท่ีสำหรับจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2 

2) ใชเปนสถานท่ีออกกำลังกาย/เลนตะกรอ  สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน   

3) ใชเปนสถานท่ีแขงขันแชรบอล ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 4  

12) หองยืมอุปกรณกีฬา 1)ใชสถานท่ีเก็บอุปกรณการเรียนการสอนและอุปกรณสำหรับการฝกซอมกีฬาตางๆ 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที 1-6 ตลอดปการศึกษา 

2)ใชเปนสถานท่ียืมอุปกรณกีฬาสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที 1-6 ในชวง

พักกลางวัน 

6. ศิลปะ 1) ห อ ง  St. Cecilia 

Music Hall 

ใชเปนสถานท่ีเรียนดนตรีของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 และฝกซอมวง

ดุริยางคของโรงเรียน 

2) หองซอมดนตรี 1 ใชเปนสถานท่ีเรียนรายวิชา Voice ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

3) หองซอมดนตรี 2 ใชเปนสถานท่ีเรียนรายวิชาทฤษฏีดนตรี ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 

4) หองเปยโน ใชเปนสถานท่ีเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และนักเรียนมัธยมศึกษา  

ปท่ี 4 – 6 แผนการเรียนศิลปดนตร ี

5) หองดนตรีไทย/ดนตรี

พ้ืนเมือง/ เครื่องสาย 

ใชเปนสถานท่ีเรียนดนตรีไทย และดนตรีพ้ืนเมือง และเครื่องสาย ใชปฏิบัติการดาน

ดนตรีของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1- 6 

6) หองนาฏศิลป 1 ใช เปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิ บัติการดานนาฏศิลป  ของนักเรียนระดับ ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

7) หองนาฏศิลป 2 ใช เปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิ บัติการดานนาฏศิลป  ของนักเรียนระดับ ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 

8) หองศิลปะ ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการดานศิลปะ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 3 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

9) ห อ ง เ ค รื่ อ ง ส า ย

ตะวันตก 

ใชเปนสถานท่ีเรียนปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก 

7.  การงานอาชีพ 17) หองโครงงานอาชีพ ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกทำโครงงานเกษตร ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  

4  

18) หองการงานอาชีพ ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานการงานอาชีพ ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 

19) สวนเกษตร ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานการเกษตร เชน การ ปลูกพืชไฮโดรโป

นิกส ของนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

8. ภาษาตางประ

เทศ 

1) ศู นย ภ าษา ศิ ลป ะ

และวัฒนธรรมจีน/

ห อ ง เ รี ย น ข ง จื่ อ

โร ง เรี ย น ม งฟ อร ต

ใชเปนสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 

6 แผนการเรียนศิลปภาษาจีน 
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ลำดับ 
กลุมสาระ 

การเรียนรู 
แหลงเรียนรู ใชเรียนรู 

วิทยาลัย 

2) หองพัฒนาศักยภาพ

ภาษาอังกฤษ 

ใชเปนสถานท่ีเรียนสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5 ท่ีมีความสามารถ

พิเศษ (Gifted) ดานภาษาอังกฤษ  

3) ศูนยภาษาญี่ปุน ใชเปนสถานท่ีเรียนสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5 ท่ีมีความสามารถ

พิเศษ (Gifted) ดานภาษาญี่ปุน 

4) ศูนยการเรียนการ

สอนภาษาฝรั่ งเศส 

ตามกรอบมาตรฐาน

ยุโรป DELF A1/A2 

ใชเปนสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 

6 แผนการเรียนศิลปภาษาฝรั่งเศส และ ชมรมฝรั่งเศส 

5) เชียงใหมไนทซาฟารี ใชเปนสถานท่ีเรียนและจัดกิจกรรมเก่ียวกับสัตว ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

6) หอศิลปวัฒนธรรม

เชียงใหม 

ใชเปนแหลงการเรียนรูเก่ียวกับประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และของใช

โบราณแบบตาง ๆ  

7) รานอาหารยุโรป ใชเปนแหลงการเรียนรูมารยาทบนโตะอาหาร และวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

ของประเทศตาง ๆ  

8) โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม 

Ringwood 

ใชเปนสถานท่ีศึกษา เรียนรู แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนการสอนใน

ระดับช้ันม.1-6 รวมท้ังใชหองปฏิบัติการตาง ๆ ในโรงเรียน   

9) โรงเรียน Sunyo  ใชเปนสถานท่ีศึกษา เรียนรู แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนการสอนใน

ระดับช้ันม.1-6 รวมท้ังใชหองปฏิบัติการตาง ๆ ในโรงเรียน 

9. รวมกันของทุก

กลุมสาระการ

เรียนรู 

1) หองสมุดกลาง ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 สำหรับครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกคน และสำหรับผูปกครองท่ีเขามาใชบริการ 

2) ห อ ง ส มุ ด  English 

Program 

ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 สำหรับครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกคน และสำหรับผูปกครองท่ีเขามาใชบริการ 

3) ห อ ง Computer 

Learning Center 

(CLC) 

1) ใชเปนหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอรสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

– 6 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  

2) ใชสำหรับจัดอบรม (In-services Training) 

4) หองประชุมแอมบรอสิ

โอ    

1) ใชสำหรับประชุมประจำเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2) ใชสำหรับการเขียน Dictation ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-5 

3) ใชสำหรับจัดการอบรมสัมมนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4) ใชสำหรับจัดติวโดยอาจารยพิเศษ ใหแกนักเรียนคาบ TC ระดับช้ันมธัยมศึกษา 

ปท่ี 5 และคาบเรยีนสงเสริมวิชาการใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 

5) ใชสำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร 

6) ใชสำหรับใหบริการแกหนวยงานภายนอกในการประชุมสัมมนาตาง ๆ  

5) หองประชุมอันโตนีโอ 6) ใชสำหรับประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7) ใชสำหรับจัดการอบรมสัมมนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8) ใชสำหรับจัดติวโดยอาจารยพิเศษ ใหแกนักเรียนคาบ TC ระดับช้ันมธัยมศึกษา 

ปท่ี 5 และคาบเรยีนสงเสริมวิชาการใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 
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ลำดับ 
กลุมสาระ 

การเรียนรู 
แหลงเรียนรู ใชเรียนรู 

9) ใชสำหรับการประชุมผูปกครองแผนการเรยีน English Program 

6) หองแนะแนว 1) ใชเปนสถานท่ีในการใหคำปรึกษาดานการเรียนของนักเรียนทุกระดบัช้ัน  

2) เปนสถานท่ีใหคำปรึกษาแกผูปกครอง ในดานการเรยีน การดูแลและอบรม

นักเรียน ท่ีเขามาขอคำแนะนำปรกึษา  

7) หองอภิบาล ใชสำหรับปฏิบัติงานในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ดานคุณธรรมจริยธรรมและ

คานิยมอันพึงประสงค ตามจิตตารมณของนักบุญมงฟอรต โดยใหนักเรียนทุก

ระดับช้ันท่ีสนใจ ไดเรียนรูและนำไปปฏิบัติไดจริง ดังน้ี 

1) สงเสริมและใหความรูแกนักเรียนใหเปนผูท่ีมีพัฒนาวุฒิภาวะของตน  ดวยการ

ตื่นตัวและรวมเจริญชีวิตของตนพรอมกับผูอ่ืนในสภาพแหงความเปนจริงของ

สังคมท่ีตนมีสถานภาพอยู  อยางมีสติสัมปชัญญะ 

2) เสริมสรางและสงเสริมใหนักเรียนมีเทคนิคในการดำรงชีวิตในสังคมโลกไดอยาง

ภาคภูมิ บนพ้ืนฐานของความดีและยุติธรรม สามารถรวมใชชีวิตกับผูคนดวยความ

ซื่อสัตย  มีวิริยะ อุตสาหะ มองเห็นความดีในทุกเหตุการณ  เพ่ือจรรโลงโลกและ

มนุษยชาติใหพัฒนาตอไป 

3) เสริมสรางใหนักเรียนมีทาทีท่ีถูกตองตอประเด็นตางๆ ในการเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 

8) หองประชุมเซราฟน 1) ใชสำหรับจัดติวโดยอาจารยพิเศษ ใหแกนักเรียนคาบ TC ระดับช้ันมธัยมศึกษา 

ปท่ี 5 และคาบเรยีนสงเสริมวิชาการใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 

9) หองประชุมเซนตแมรี ่ 2) ใชสำหรับจัดติวโดยอาจารยพิเศษ ใหแกนักเรียนคาบ TC ระดับช้ันมธัยมศึกษา 

ปท่ี 5 และคาบเรยีนสงเสริมวิชาการใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 

10) หองประชาสัมพันธ 1) ใชสำหรับใหนักเรียนไดประกาศเสียงตามสาย และทำกิจกรรมเขาแถวเคารพ 

ธงชาติ 

11) หองวิทยบริการ 1) ใชในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อมัลติมีเดีย Graphic และ New Media 

เชน การผลิต Dictation   Leaning Packet และสือ่สิง่พิมพตางๆ  

2) ใชพัฒนาทักษะผูเรียน ดานสื่อ และเทคโนโลยีท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21  

3) ใชเปนแหลงเรียนรูดานมัลตมิีเดยี (สถานีเรียนรู MCTV 

http://mctv.montfotr.ac.th) 

12) หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร (Computer 

Learning Center) 

1) ใชสำหรับใหนักเรียน ครูและบุคลากร ในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

2) ใชสำหรับใหบริการดานการซอมบำรุงรักษาและดูแลดานฮารดแวร 

 

 

 

 

 

 

http://mctv.montfotr.ac.th/
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4.2.1.2 ความรวมมือตางประเทศ (MOU) 

            ระหวางปการศึกษา 2563-2564 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยัไดมีการทำสัญญาขอตกลงรวมกันกับองคกรทางการศึกษาทั้งใน

และตางประเทศ จำนวนทั้งหมด 17 ฉบับ รายละเอียด ดังนี้ 

ลำดับท่ี ชื่อสถานท่ีเรียนรู โครงการ ใชเรียนรู 

1 Montfort Secondary School

ประเทศสิงคโปร 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานภาษา 

และวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมรวมกันกับโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย

เพ่ือทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

นักเรียนโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยและนักเรียน

จากประเทศสิงคโปร โดยฝกภาวะผูนำผาน

กิจกรรม 

2 Aomori Chuo Gakuin 

University 

การทำขอตกลงรวมกัน (MOU) ดาน

วิชาการ และการศึกษาตอ 

เปนแหลงเรียนรูสำหรับนักเรียนท่ีตองการศึกษา

ตอในระดับปริญญาตรี ในประเทศญี่ปุน 

3 Yunan University การทำขอตกลงรวมกัน (MOU) มี

ขอบขายการทำงาน ดังน้ี 

1. การจัดโครงการแลกเปลีย่น 

2. การพิจารณารับนักเรียนจีนเขาเรียนใน

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

3. จัดตั้งศูนยประสางานการศึกษาตอ

นักเรียน 

เปนแหลงเรียนรูสำหรับนักเรยีนดานวัฒนธรรม

จีน กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับภาษาจนี 

 

4 Confucius Institute at Chiang 

Mai University 

การทำขอตกลงรวมกัน (MOU) มี

ขอบขายการทำงาน ดังน้ี 

1. จัดทำโครงการสอนภาษาจีน และการ

ทดสอบ YCT 

2. ฝกอบรมครผููสอนภาษาจีน 

3. จัดโครงการแลกเปลี่ยนระหวาง

นักเรียนในโรงเรียนท้ังใน และ

ตางประเทศ 

4. จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับภาษา และ

วัฒนธรรมจีน 

เปนแหลงเรียนรูสำหรับนักเรยีนดานวัฒนธรรม

จีน การทดสอบภาษาจีน กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

ภาษาจีน 

 

5 Hunan Institute of Science 

and Technology สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

การแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และความ

รวมมือดานวิชาการอ่ืนๆ 

เปนสถาบันท่ีจัดสงครูผูสอนวิชาภาษาจีน มา

ปฏิบัติการสอน ในโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

จำนวน 1 คน ในปการศึกษา 2562 

6 SolBridge School of Business, 

Woosong University 

การทำขอตกลงรวมกัน (MOU) มี

ขอบขายการทำงาน ดังน้ี 

1. การใหทุนนักเรียนในระดับอุดมศึกษา 

จำนวน 10 ทุน 

2. ความรวมมือทางดานการศึกษา 

เปนแหลงการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และ

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะ

สั้น 

7 Waseda University การทำขอตกลงรวมกัน ดานการรบั

นักศึกษาตอระดบัปริญญาตร ี

เปนแหลงการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา   
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ลำดับท่ี ชื่อสถานท่ีเรียนรู โครงการ ใชเรียนรู 

8 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 

หาวิทยาลัยเชียงใหม 

ความรวมมือดานการศึกษาตอ เพ่ือจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนแผนการ

เรี ย น ศิ ลป -ธุ ร กิ จ  แผน การ เรี ย น  English 

Program และเก็บหนวยกิต นำไปศึกษาตอใน

ระดับปริญญาตรีได 

9 British Council ความรวมมือดานการศึกษาตอ การจัด IELTS Preparation courses สำหรับ

นักเรียนระดับช้ัน ม.4-ม.6 

10 มหาวิทยาลยันานาชาติ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ความรวมมือดานการศึกษาตอ การพิจารณารับนักเรียนเขาโครงการ MUIC 

Excellence Entrance Track เ พ่ื อ พั ฒ น า

นักเรียนและสงเสริมการเรียนการสอนในระบบ

นานาชาติ 

11 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร 

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ความรวมมือดานการศึกษาตอ การให ทุนการศึกษาแกนักเรียนโรงเรียนมง

ฟอรตวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด 

12 Waseda University School of 

Social Sciences (Tokyo,Japan) 

ความรวมมือดานการศึกษาตอ การพิจารณารับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรี 

13 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ความรวมมือดานการศึกษาตอ การพิจารณารับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรี 

14 มหาวิทยาลยัพายัพ ความรวมมือดานการศึกษาตอ การพิจารณารับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรี 

15 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ความรวมมือดานเครือขายความรวมมือ

ทางวิชาการ 

การพิจารณารับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรี 

16 คณะรัฐศาสตร และรัฐประศาสน

ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ความรวมมือดานเครือขายความรวมมือ

ทางวิชาการ 

โ ค ร ง ก า ร ร ะ ย ะ สั้ น ห ลั ก สู ต ร  Global 

Citizenship 

17 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

คุณทหารลาดกระบัง 

ความรวมมือทางวิชาการ การพิจารณารับนักเรียนประเภทโควตาระดับ

ปริญญาตรี 
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4.2.1.3 แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรู, หนวยงาน 

ลำดับ 
กลุมสาระ 

การเรียนรู 
แหลงเรียนรู ใชเรียนรู 

1. ภาษาไทย 3) หองพัฒนาศักยภาพ

ภาษาไทย 

ใชสำหรับจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5 ท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานภาษาไทย (Gifted)   และใชสำหรับฝกทักษะการแขงขันคำ

คมใหกับนักเรียนชมรมและนักเรียนท่ีสนใจกิจกรรมการแขงขันคำคม 

4) สวนวรรณคดี ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 

2. คณิตศาสตร 3) หองพัฒนาศักยภาพ

ทางคณิตศาสตร 

ใชสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  ปท่ี 4 – 5 ท่ีมีความสามารถพิเศษดาน

คณิตศาสตร (Gifted) 

  4) หองกิจกรรรม A-

Math และ 

Sudoku   

ใชสำหรับการเรียนรูและฝกทักษะดาน A-Math และ Sudoku  ใหแกนักเรียน

ที่เรียนชมรม A-Math และ Sudoku  และนักเรียนที่สนใจทุกระดับชั้น   

3.  วิทยาศาสตร 20) หองปฏิบัติการฟสิกส

  

ใชสำหรับจัดการเรียนการสอน และฝกปฏิบัติการทางฟสิกส สำหรับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร 

21) หองปฏิบัติการเคมี ใชสำหรับจัดการเรียนการสอน และฝกปฏิบัติการทางเคมี สำหรับนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร 

22) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

ชีววิทยา 

ใชสำหรับจัดการเรียนการสอน และฝกปฏิบัติการทางชีววิทยา สำหรับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร 

23) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

วิทยาศาสตร 

ใชสำหรับจัดการเรียนการสอน และฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร สำหรับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3  

24) ห อ ง โ ค ร ง ง า น

วิทยาศาสตร 

ใชสำหรับจัดการเรียนการสอน และฝกการปฏิบัติงานเก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร 

สำหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 5   

25) หองพัฒนาศักยภาพ

วิทยาศาสตร 

ใชสำหรับจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5 ท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร (Gifted science) 

26) สวนระบบนิเวศ และ

สวนสมุนไพร 

ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 5 

27) หองดาราศาสตร ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 5 

4. สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

5) หองจริยธรรม 1) ใชจัดการเรียนการสอน รายวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับ ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 

2) ใชเปนสถานท่ีในการประกอบพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ของครูและบุคลากร 

นักเรียนทุกระดับช้ัน เชน การทำบุญตักบาตรทุกวันพระ 

6) เฮือนผญา 1) ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 เก่ียวกับวิถีชีวิต

ลานนา  

2) ใชเปนสถานท่ีเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 ท่ีเลือกเรียน

กิจกรรมชมรมนวดแผนไทย 

7) เฮือนช่ืนทัศนา 1) ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 เก่ียวกับวิถีชีวิต

ลานนา 

8) วัดนอยพระบิดา 1) ใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีมิสซาทุกวันศุกรตนเดือน 
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ลำดับ 
กลุมสาระ 

การเรียนรู 
แหลงเรียนรู ใชเรียนรู 

2) ใชเปนสถานท่ีเรียนคำสอนของนักเรียนคาทอลิก 

3) ใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา/พิธีกรรมคาทอลิก 

5. สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

13) หองพยาบาล ใชเปนสถานท่ีปฐมพยาบาลเบ้ืองตนสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6  

ครูและบุคลากรของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

14) สนามบาสเกตบอล 1)  ใชเปนสถานท่ีสำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา (บาสเกตบอล) 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 1 และนักเรียนระดับช้ัน ม.

5 ในภาคเรียนท่ี 2 

2)  ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาบาสเกตบอล สำหรับนักกีฬาของโรงเรียน  

3)  ใชเปนสถานท่ีออกกำลังกาย/เลนกีฬาบาสเกตบอล สำหรับนักเรียน ครูและ

บุคลากรของโรงเรียน   

15) สนามวอลเลยบอล 1) ใชเปนสถานท่ีสำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในภาคเรียนท่ี 2  

2) ใชเปนสถานท่ีออกกำลังกาย/เลนกีฬาวอลเลยบอล สำหรับนักเรียน ครูและ

บุคลากรของโรงเรียน   

16) สนามฟุตซอล 1) ใชเปนสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับช้ัน 

ม.6 ในภาคเรียนท่ี 1   

2) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาฟุตซอล สำหรับนักกีฬาของโรงเรียน  

3) ใชสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีเลือกเรียนกิจกรรมชมรมฟุต

ซอล  

4) ใชเปนสถานท่ีออกกำลังกาย/เลนกีฬาฟุตซอล สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

ของโรงเรียน   

17) สนามเปตอง 1) ใชเปนสถานท่ีออกกำลังกาย/เลนเปตอง  สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน   

2) ใชเปนสถานท่ีในการออกกำลังกายของครูและบุคลากรของโรงเรียน 

18) หองเทเบิลเทนนิส 1) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาเทเบิลเทนนิส สำหรับนักกีฬาของโรงเรียน 

2) ใชเปนสถานท่ีออกกำลังกาย/เลนเทเบิลเทนนิส  สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

ของโรงเรยีน   

19) สนามฟุตบอล/กรีฑา 1) ใชสำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา (กรีฑา) ของนักเรียน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 2 

2) ใชเปนสถานท่ีทำกิจกรรมชมรมระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

3) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาฟุตบอล สำหรับนักกีฬาของโรงเรียน 

4) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกรีฑา สำหรับนักกีฬาของโรงเรียน 

5) ใชเปนสถานท่ีฝกซอมสำหรับนักกีฬาฟุตบอล แกหนวยงานภายนอกตางๆ ท่ีเขา

มาขอใชบริการ 

6) ใชเปนสถานท่ีในการจัดการแขงขันกีฬาสีของโรงเรียน 

7) ใชเปนสถานท่ีในการจัดงานประจำปของโรงเรยีน 
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การเรียนรู 
แหลงเรียนรู ใชเรียนรู 

8) ใชเปนสถานท่ีในการจัดงานปกมงฟอรตบานเฮา ของสมาคมศิษยเกา 

มงฟอรตวิทยาลัย 

9) ใชเปนสถานท่ีออกกำลังกาย สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน   

20) หองกีฬาสแต็ค 1) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาสแต็ค สำหรับนักกีฬาของโรงเรียน 

21) สระวายน้ำ 1) ใชสำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 1   

2) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาวายน้ำ สำหรับนักกีฬาของโรงเรียน 

3) ใชเปนสถานท่ีในการทดสอบทักษะการวายน้ำของนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

4) ใชเปนสถานท่ีออกกำลังกาย  สำหรับนักเรียน นักกีฬา ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน  และบุคคลภายนอก 

22) ฟตเนส 2) ใชเปนสถานท่ีออกกำลังกาย  สำหรับนักเรียน นักกีฬา ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน  และบุคคลภายนอก 

23) สนามตะกรอ 1) ใชเปนสถานท่ีสำหรับจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2 

2) ใชเปนสถานท่ีออกกำลังกาย/เลนตะกรอ  สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน   

3) ใชเปนสถานท่ีแขงขันแชรบอล ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 4  

  

24) หองยืมอุปกรณกีฬา 1)ใชสถานท่ีเก็บอุปกรณการเรียนการสอนและอุปกรณสำหรับการฝกซอมกีฬาตางๆ 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที 1-6 ตลอดปการศึกษา 

2)ใชเปนสถานท่ียืมอุปกรณกีฬาสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที 1-6 ในชวง

พักกลางวัน 

6. ศิลปะ 10) ห อ ง  St. Cecilia 

Music Hall 

ใชเปนสถานท่ีเรียนดนตรีของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 และฝกซอมวง

ดุริยางคของโรงเรียน 

11) หองซอมดนตรี 1 ใชเปนสถานท่ีเรียนรายวิชา Voice ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

12) หองซอมดนตรี 2 ใชเปนสถานท่ีเรียนรายวิชาทฤษฏีดนตรี ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 

13) หองเปยโน ใชเปนสถานท่ีเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และนักเรียนมัธยมศึกษา  

ปท่ี 4 – 6 แผนการเรียนศิลปดนตร ี

14) หองดนตรีไทย/ดนตรี

พ้ืนเมือง/ เครื่องสาย 

ใชเปนสถานท่ีเรียนดนตรีไทย และดนตรีพ้ืนเมือง และเครื่องสาย ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

15) หองนาฏศิลป 1 ใช เปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิ บัติการดานนาฏศิลป  ของนักเรียนระดับ ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

16) หองนาฏศิลป 2 ใช เปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิ บัติการดานนาฏศิลป  ของนักเรียนระดับ ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 

17) หองศิลปะ ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการดานศิลปะ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 3 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
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การเรียนรู 
แหลงเรียนรู ใชเรียนรู 

18) ห อ ง เ ค รื่ อ ง ส า ย

ตะวันตก 

ใชเปนสถานท่ีเรียนปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก 

7.  การงานอาชีพ

และ

เทคโนโลย ี

1) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอร 1 

ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 

2) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอร 2 

ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2, 3 

3) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอร 3 

1) ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1  

2) ใชเปนสถานท่ีเรียนหุนยนต ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

3) ใชเปนสถานท่ีเรียนกิจกรรมชมรมหุนยนต ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

– 4 

4) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอร 4 

ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 

5) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอร 5 

1)  ใชเปนสถานท่ีเรียนหุนยนต ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2,3 และ 

นักเรียน ม. 2,3 Ep 

2) ใชเปนสถานท่ีเรียนกิจกรรมชมรมหุนยนต ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

– 4 

6) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอร 6 

ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1, 4 

7) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร  

English Program 

ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 แผนการเรียน English Program 

8) หองโครงงานเกษตร ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกทำโครงงานเกษตร ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1 – 4  

9) หองคหกรรม ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคหกรรม เชน การทำอาหารคาว-

หวานตาง ๆ  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 – 3 

10) สวนเกษตร ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัตกิารทางดานการเกษตร เชน การปลูกผักไรดิน(ปลกู

พืชไฮโดรโปนิกส) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2–3 

11) ระบบ E-Leaning ใชระบบ E-Leaning สราง Course Online ในวิชาคอมพิวเตอร ม.1-ม.6 ให

นักเรียนเขาไปทำใบงาน สื่อ Upload file แบบทดสอบ 

8. ภาษาตางประ

เทศ 

10) ศู นย ภ าษา ศิ ลป ะ

และวัฒนธรรมจีน/

ห อ ง เ รี ย น ข ง จื่ อ

โร ง เรี ย น ม งฟ อร ต

วิทยาลัย 

ใชเปนสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 

6 แผนการเรียนศิลปภาษาจีน 

11) หองพัฒนาศักยภาพ ใชเปนสถานท่ีเรียนสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5 ท่ีมคีวามสามารถ
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การเรียนรู 
แหลงเรียนรู ใชเรียนรู 

ภาษาอังกฤษ พิเศษ (Gifted) ดานภาษาอังกฤษ  

12) ศูนยภาษาญี่ปุน ใชเปนสถานท่ีเรียนสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5 ท่ีมีความสามารถ

พิเศษ (Gifted) ดานภาษาญี่ปุน 

13) ศูนยการเรียนการ

สอนภาษาฝรั่ งเศส 

ตามกรอบมาตรฐาน

ยุโรป DELF A1/A2 

ใชเปนสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 

6 แผนการเรียนศิลปภาษาฝรั่งเศส และ ชมรมฝรั่งเศส 

14) เชียงใหมไนทซาฟารี ใชเปนสถานท่ีเรียนและจัดกิจกรรมเก่ียวกับสัตว ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

15) หอศิลปวัฒนธรรม

เชียงใหม 

ใชเปนแหลงการเรียนรูเก่ียวกับประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และของใช

โบราณแบบตาง ๆ  

16) รานอาหารยุโรป ใชเปนแหลงการเรียนรูมารยาทบนโตะอาหาร และวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

ของประเทศตาง ๆ  

17) โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม 

Ringwood 

ใชเปนสถานท่ีศึกษา เรียนรู แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนการสอนใน

ระดับช้ันม.1-6 รวมท้ังใชหองปฏิบัติการตาง ๆ ในโรงเรียน   

18) โรงเรียน Sunyo  ใชเปนสถานท่ีศึกษา เรียนรู แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนการสอนใน

ระดับช้ันม.1-6 รวมท้ังใชหองปฏิบัติการตาง ๆ ในโรงเรียน 

9. รวมกันของทุก

กลุมสาระการ

เรียนรู 

5) หองสมุดกลาง ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 สำหรับครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกคน และสำหรับผูปกครองท่ีเขามาใชบริการ 

6) ห อ ง ส มุ ด  English 

Program 

ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 สำหรับครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกคน และสำหรับผูปกครองท่ีเขามาใชบริการ 

7) ห อ ง Computer 

Learning Center 

(CLC) 

3) ใชเปนหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอรสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

– 6 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  

4) ใชสำหรับจัดอบรม (In-services Training) 

8) หองประชุมแอมบรอสิ

โอ    

8) ใชสำหรับประชุมประจำเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9) ใชสำหรับการเขียน Dictation ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-5 

10) ใชสำหรับจัดการอบรมสัมมนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11) ใชสำหรับจัดติวโดยอาจารยพิเศษ ใหแกนักเรียนคาบ TC ระดับช้ันมธัยมศึกษา 

ปท่ี 5 และคาบเรยีนสงเสริมวิชาการใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 

12) ใชสำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร 

13) ใชสำหรับใหบริการแกหนวยงานภายนอกในการประชุมสัมมนาตาง ๆ  

10) หองประชุมอันโตนีโอ 11) ใชสำหรับประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

12) ใชสำหรับจัดการอบรมสัมมนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

13) ใชสำหรับจัดติวโดยอาจารยพิเศษ ใหแกนักเรียนคาบ TC ระดับช้ันมธัยมศึกษา 

ปท่ี 5 และคาบเรยีนสงเสริมวิชาการใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 

14) ใชสำหรับการประชุมผูปกครองแผนการเรยีน English Program 

7) หองแนะแนว 3) ใชเปนสถานท่ีในการใหคำปรึกษาดานการเรียนของนักเรียนทุกระดบัช้ัน  
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แหลงเรียนรู ใชเรียนรู 

4) เปนสถานท่ีใหคำปรึกษาแกผูปกครอง ในดานการเรยีน การดูแลและอบรม

นักเรียน ท่ีเขามาขอคำแนะนำปรกึษา  

14) หองอภิบาล ใชสำหรับปฏิบัติงานในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ดานคุณธรรมจริยธรรมและ

คานิยมอันพึงประสงค ตามจิตตารมณของนักบุญมงฟอรต โดยใหนักเรียนทุก

ระดับช้ันท่ีสนใจ ไดเรียนรูและนำไปปฏิบัติไดจริง ดังน้ี 

1) สงเสริมและใหความรูแกนักเรียนใหเปนผูท่ีมีพัฒนาวุฒิภาวะของตน  ดวยการ

ตื่นตัวและรวมเจริญชีวิตของตนพรอมกับผูอ่ืนในสภาพแหงความเปนจริงของ

สังคมท่ีตนมีสถานภาพอยู  อยางมีสติสัมปชัญญะ 

2) เสริมสรางและสงเสริมใหนักเรียนมีเทคนิคในการดำรงชีวิตในสังคมโลกไดอยาง

ภาคภูมิ บนพ้ืนฐานของความดีและยุติธรรม สามารถรวมใชชีวิตกับผูคนดวยความ

ซื่อสัตย  มีวิริยะ อุตสาหะ มองเห็นความดีในทุกเหตุการณ  เพ่ือจรรโลงโลกและ

มนุษยชาติใหพัฒนาตอไป 

3) เสริมสรางใหนักเรียนมีทาทีท่ีถูกตองตอประเด็นตางๆ ในการเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 

12) หองประชุมเซราฟน 3) ใชสำหรับจัดติวโดยอาจารยพิเศษ ใหแกนักเรียนคาบ TC ระดับช้ันมธัยมศึกษา 

ปท่ี 5 และคาบเรยีนสงเสริมวิชาการใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 

13) หองประชุมเซนตแมรี ่ 4) ใชสำหรับจัดติวโดยอาจารยพิเศษ ใหแกนักเรียนคาบ TC ระดับช้ันมธัยมศึกษา 

ปท่ี 5 และคาบเรยีนสงเสริมวิชาการใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 

14) หองประชาสัมพันธ 2) ใชสำหรับใหนักเรียนไดประกาศเสียงตามสาย และทำกิจกรรมเขาแถวเคารพ 

ธงชาติ 

15) หองวิทยบริการ 4) ใชในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อมัลติมีเดีย Graphic และ New Media 

เชน การผลิต Dictation   Leaning Packet และสื่อสิ่งพิมพตางๆ  

5) ใชพัฒนาทักษะผูเรียน ดานสื่อ และเทคโนโลยีท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21  

6) ใชเปนแหลงเรียนรูดานมัลตมิีเดยี (สถานีเรียนรู MCTV 

http://mctv.montfotr.ac.th) 

12) หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร (Computer 

Learning Center) 

3) ใชสำหรับใหนักเรียน ครูและบุคลากร ในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

4) ใชสำหรับใหบริการดานการซอมบำรุงรักษาและดูแลดานฮารดแวร 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mctv.montfotr.ac.th/
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4.2.2.1 สถิติการเขาใชบริการหองสมุด และ บริการยืม – คืน หนังสือ ปการศึกษา 2563 (หองสมุดดิจิทัล) 

 

(เนื่องจากสถานการณ Covid-19 จึงไมสามารถนำขอมลูมาประมวลผลได) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี เดือน 

 เขาใชบริการ (คร้ัง)   ยืม - คืน หนังสือ (เลม)  กิจกรรม

สงเสริมการ

อาน (ครั้ง) 
 หองสมุด

กลาง  

 หองศูนย

การเรียนรู  

 หองสมุด 

EP  
 รวม  

 หองสมุด

กลาง  

 หองสมุด 

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  กุมภาพันธ 2564         

11  มีนาคม 2564         

12  เมษายน 2564         

ยอดรวม         
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4.2.2.2 สถิติการใหบริการงานแนะแนว  ปการศึกษา 2564 

 

ท่ี เดือน 

ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหคำปรึกษา

นักเรียนตามระดับชั้น (คน) การบรรยาย

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

(คร้ัง) 

นักเรียนฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

/ การศึกษาดูงาน 

(คน) ม.
ตน

 

ม.
ปล

าย
 

EP
. 

ขอ
ทุน

กา
รศึ

กษ
า 

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  กุมภาพันธ 2564        

11  มีนาคม 2564        

12  เมษายน 2564        

ยอดรวม        

                                            

                                          (เนื่องจากสถานการณ Covid-19 จึงไมสามารถนำขอมลูมาประมวลผลได) 
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4.2.2.2 สถิติการใหบริการงานวิเทศสัมพันธและการสงเสริมการศึกษาตอ 

4.2.2.2.1 งานวิเทศสัมพันธ 

เดือน ลงนาม MOU 
กิจกรรมตาม

สัญญา MOU 
เย่ียมชม 

แนะแนว

การศึกษา 

แลกเปลี่ยน

เรียนรู 
รวม 

พฤษภาคม 3 1  1 3 8 

มิถุนายน    5 2 7 

กรกฎาคม 1   3 1 5 

สิงหาคม 2 1  2 1 6 

กันยายน    2 1 3 

ตุลาคม    1 1 2 

พฤศจิกายน 1 1  1 1 4 

ธันวาคม    2 1 3 

มกราคม 1   3 1 5 

กุมภาพันธ 1 1  1  3 

มีนาคม 1   1  2 

เมษายน       0 

รวม 10 4 0 22 12 48 

 

4.2.2.2.2.2การใหบริการการสงเสริมการศึกษาตอ (Online) 

เดือน 
การประชาสัมพันธขาวสารดาน

การศึกษาตอผานชองทางตางๆ 

วิทยากรเขามาใหความรูดาน

การศึกษาตอ (คร้ัง) (Online) 
รวม 

พฤษภาคม 8 ครั้ง 3 11 

มิถุนายน 10 ครั้ง 2 12 

กรกฎาคม 11 ครั้ง 3 14 

สิงหาคม 9 ครั้ง 3 12 

กันยายน 8 ครั้ง 2 10 

ตุลาคม 8 ครั้ง 2 10 

พฤศจิกายน 14 ครั้ง 2 16 

ธันวาคม 9 ครั้ง 2 11 

มกราคม 9 ครั้ง 3 12 

กุมภาพันธ 5 ครั้ง 2 7 
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4.3  การพัฒนาบุคลากร 

4.3.1 ตาราง สารสนเทศงานบริหารบุคคล ประจำปการศึกษา 2564 

สรุปการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

รหัสพนักงาน ชื่อสกลุ ฝาย งาน รวม 

32 มาสเตอรณัช ศิรินันท ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 39 

34 ครูสุพัตรา สุวรรณนาร ี ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 43.5 

36 ครูกนิษฐรินทร พลศักดิ ์

ฝายกิจการ

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 98 

37 ครูรัชนี ชำนาญรบ ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 48 

38 มาสเตอรบุญเทง เถระ ฝายบรหิารท่ัวไป บุคลากรทางการศึกษา 43.5 

40 ครูลำจวน รัตนบุร ี ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 36 

41 ครูสมฤทัย ชัยพิมาน 

ฝายกิจการ

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 37.5 

42 มาสเตอรสุวรรณ อินทรชิต ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 41 

45 ครูนงลักษณ คำไทย ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 87.5 

46 มาสเตอรกมล กาบสุวรรณ ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 39 

47 มาสเตอรเมธาสิทธ์ิ สุขประชาพันธ 

ฝายกิจการ

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 37.5 

49 มาสเตอรเสถียร ชางเงิน ฝายบรหิารท่ัวไป บุคลากรทางการศึกษา 42.5 

52 ครูสุพรรณี สายนำทาน 

ฝายกิจการ

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 39.5 

53 ครูพรนับพรรณ ปนต ี ฝายวิชาการ กลุมสาระสังคม 46 

54 ครูสมรัก ปริยะวาที ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 104.5 

55 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 62 

56 ครูศรีพรรณ ปญญายศ ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 33 

62 ครูศศิธร คำวินิจ ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 75 

64 ครูนงนภัส สมณะ 

ฝายกิจการ

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 41 

65 ครูศศิธร ตันด ุ

ฝายธุรการ - 

การเงิน บุคลากรทางการศึกษา 40.5 

66 ครูสุทธิฉันท ศุภไพบูลยกิจ 

สำนัก

ผูอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา 45.5 

69 ครูปริศนา อินทรชิต ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 55 
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70 ครูธารินทร สุขเกษม ฝายวิชาการ กลุมสาระสังคม 45 

71 มาสเตอรศรัณยวิทย พวงสุวรรณ ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 78 

72 ครูสุชัญญา รัตนสุนทรมณ ี ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 41 

73 ครูนงลักษณ แอมบอส ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 69.5 

77 มาสเตอรนิวัติ อรณุวิไล ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 54.5 

79 มาสเตอรอำนวย นนทศร ี ฝายวิชาการ กลุมสาระสังคม 45 

81 ครูเยาวลักษณ เลิศฐิติกุล ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 37.5 

87 มาสเตอรเดชา นันเปรย ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 80.5 

89 มาสเตอรธีร เอ่ียมธนาวัฒน ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 39 

90 ครูพิมพลภัสร จันทรตะ ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 42 

93 ครูดวงมณี คำปาแลว ฝายบรหิารท่ัวไป บุคลากรทางการศึกษา 42.5 

94 ครูกรรณิการ ใจแกว ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 91.5 

101 ครูเจริญศรี ศรีจันทรดร ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 42.5 

103 ครูชัชฎาพร มาลารัตน 

ฝายกิจการ

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 40.5 

104 ครูพวงไพร สายสกล ฝายบรหิารท่ัวไป บุคลากรทางการศึกษา 42.5 

106 ครูจินตนา เปยมชัยวัฒน ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 41 

108 มาสเตอรปยะ ไชยอาย ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 37 

112 ครูประภาศรี ทาขุน ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 66 

114 ครูนรรนมนต พรรณนินธนนท ฝายวิชาการ กลุมสาระสังคม 47 

123 มาสเตอรฐานกร เทรเวส ฝายวิชาการ กลุมสาระสังคม 56.5 

126 ครูพรสวรรค แกววงศ ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 40 

127 ครูสุชาวดี ยั่งยืน ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 108 

133 ครูณัฐชยา พอพิน ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 64.5 

137 มาสเตอรนัฐวุฒิ ศรีวิเชียร ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 54 

151 มาสเตอรนิคม พุทธิมา ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 64.5 

158 ครูภูริชา จันทรด ี

ฝายกิจการ

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 55 

168 มาสเตอรยุทธศักดิ์ สินธุพงศ ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 51 
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178 มาสเตอรสมยุทธ โยธาใหญ ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 42 

181 มาสเตอรสรพงษ สมธรรม 

ฝายธุรการ - 

การเงิน บุคลากรทางการศึกษา 34 

188 ครูภคอร เตชะดำรงธรรม ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 56 

192 ครูมนตรักษ โชคพิพัฒนพร ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 39 

196 ครูพุทธชาติ โอคอนเนอร 

ฝายกิจการ

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 49 

198 มาสเตอรสิริโรจน ฉลองสัพพัญ ู

ฝายกิจการ

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 44.5 

206 มาสเตอรผไท ชัยนำ ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 50 

207 มาสเตอรวรินทร วสุวัต ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 41.5 

210 มาสเตอรชาญยุทธ รตันมงคล ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 41 

217 ครูดาริษา แสงสินธุ 

สำนัก

ผูอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา 43.5 

218 มาสเตอรจริฐาวัฒน ฉัตรบรรยงค 

สำนัก

ผูอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา 58 

229 มาสเตอรลิขิต ชูวงศ ฝายบรหิารท่ัวไป บุคลากรทางการศึกษา 34.5 

238 มาสเตอรนะโรดม อินตะปน ฝายวิชาการ กลุมสาระสังคม 46 

241 ครูรุงอรณุ คงแกว ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 60 

248 ครูอาสยา พรหมศร ฝายวิชาการ กลุมสาระสังคม 44 

249 ครูจิตทิวา หมื่นแสน ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 40.5 

259 ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 43 

265 มาสเตอรพีรพงษ บัวเหลือง ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 47.5 

271 ครูมณีรัตน วิโรจนสกุล ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 77.5 

273 มาสเตอรธีรภัทร วิโรจนสกุล ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 97 

277 ครูชฎาพร สมนาม ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 42 

289 มาสเตอรไชยวัฒน บุญเลศิ 

ฝายธุรการ - 

การเงิน บุคลากรทางการศึกษา 57.5 

313 ครูศศิน ดาวด ี

สำนัก

ผูอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา 52 

323 มาสเตอรจักรกริช สาระขันธ ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 42 

329 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ ฝายบรหิารท่ัวไป บุคลากรทางการศึกษา 73.5 

330 ครูธีริศรา คำสิทธ์ิ 

สำนัก

ผูอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา 39.5 
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333 มาสเตอรวินัย ถ่ินจอม ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 45 

336 มาสเตอรพิชิตชัย สภุาจิน ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 55 

337 มาสเตอรสุรชัย แสนทอน 

สำนัก

ผูอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา 34 

338 มาสเตอรธราดร จันทรแสง 

สำนัก

ผูอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา 68.5 

346 ครูนิตยา บุญตัน ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 43 

350 ครูรัตติยาภรณ นามประเสริฐ ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 56 

356 มาสเตอรฤทธิยา ศรสีวนจิก 

สำนัก

ผูอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา 58.5 

360 มาสเตอรณัฐพงศ หอมออน ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 41 

361 มาสเตอรพชร ชัยสงคราม 

ฝายกิจการ

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 41 

362 มาสเตอรประยรู ทาปน ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 43.5 

365 มาสเตอรธัชธาริน หมวกทอง 

ฝายกิจการ

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 41 

386 มาสเตอรสงกรานต ไชยวิวัฒนมงคล 

สำนัก

ผูอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา 62.5 

389 ครูศิริพร สุรินทรศิริรัฐ ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 66.5 

393 มาสเตอรอานนท อินนันท ฝายบรหิารท่ัวไป บุคลากรทางการศึกษา 42.5 

395 ครูอรณุี มงคล 

สำนัก

ผูอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา 42.5 

411 ครูเสาวนีย ขันโท 

สำนัก

ผูอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา 34 

418 ครูทัศนียพร สุขโชต ิ ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 67.5 

426 ครูพัชรี กังวาลไกล ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 51.5 

429 ครูกมลวรรณ ทะนัน ฝายบรหิารท่ัวไป บุคลากรทางการศึกษา 42.5 

432 ครูพรสดุา หอมออน ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 41 

435 มาสเตอรปรญิญา นฤประชา ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 39 

436 มาสเตอรมงคลศักดิ์ ใหมจันทรแดง ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 45 
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438 ครูฤทัยวรรณ กลทิพย 

ฝายธุรการ - 

การเงิน บุคลากรทางการศึกษา 37 

439 ครูวรพิชชา ยาวงค 

ฝายธุรการ - 

การเงิน บุคลากรทางการศึกษา 56.5 

458 ครูพรรณวิไล สรุิยะโจง 

สำนัก

ผูอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา 42.5 

459 ครูจิดาภา ชัยสงคราม 

ฝายกิจการ

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 62.5 

482 ครูวารณุี ธิจิตตัง ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 74 

493 Ms.Angelica Lacerna Watiwat ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 43 

504 มาสเตอรจรัญ แสงอาทิตย ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 37 

505 ครูสริิกัญญา วงศคำ ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 41 

506 มาสเตอรศภุกิจ สุบินมติร ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 41 

507 มาสเตอรญาณิน ศริิไพศาลประเสริฐ 

สำนัก

ผูอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา 40 

508 ครูวรัทยา หมั่นมั่ง ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 53 

515 ครูวีริสา ตันตราพล ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 44.5 

518 ครูวิชุดา งามแวน ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 62.5 

521 ครูขวัญชนก ชาลีวรรณ ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 324.5 

527 มาสเตอรสุรเชษฐ เหลาจันตา ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 53.5 

528 ครูณภุาวรรณ จันทรพรหม ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 75 

532 ครูณภัทร บัณฑิตคณุานนต ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 43 

535 ครูวิลาวรรณ อินสวุรรณ ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 50.5 

536 ครูกิดาการ ศิร ิ ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 41 

548 มาสเตอรธีระพงษ มณีวรรณ 

สำนัก

ผูอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา 42 

549 ครูอภิษฎา โพธิกลาง ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 41 

550 ครูกฤติมา ทิพวัง 

ฝายธุรการ - 

การเงิน บุคลากรทางการศึกษา 52.5 

551 ครูมยรุี ทำทอง สำนักผูอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา 40.5 



- 115 - 

 

 

552 ครูภวดี ศรีใจ 

สำนัก

ผูอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา 56 

556 ครูปาณัฐริล วินเทอร ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 41 

558 มาสเตอรพัสกร วงษโท ฝายวิชาการ กลุมสาระสังคม 58 

561 ครูสภุาพร กาวิล ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 80 

565 ครูสุพิญชญา อินนันต ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 40 

574 ครูอัจฉรีย บุญเรือง ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 71.5 

575 Ms.Ting Zhou ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 44 

579 ครูฐิติกานต อนุสุเรนทร ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 65 

582 มาสเตอรกุลภาค วิชาอัครวิทย ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 38 

584 มาสเตอรณัฐพล ปารมีธง ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 42 

585 ครูธมณ วสุวัต 

ฝายกิจการ

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 34 

590 มาสเตอรประสงค สุทา 

ฝายกิจการ

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 39 

592 มาสเตอรราวีพัชร ภัทราธนทรัพย 

ฝายธุรการ - 

การเงิน บุคลากรทางการศึกษา 37 

595 ครูธันยณภัทร วรภัฎ ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 68 

601 มาสเตอรนิรันดรพงค ลากตา 

ฝายกิจการ

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 44.5 

602 มาสเตอรชนะ เปรมกลาง ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 36 

612 มาสเตอรเมธี สงวนทรัพย ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 50 

614 ครูภาณุมาศ ทองยอย ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 59 

615 ครูกฤตยา ทิพยเกษร ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 59 

616 ครูเครือวัลย รตันมงคล ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 40 

618 ครูกฤศมณ สาส ี ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 43 

619 มาสเตอรทศพล โฆษิตพล ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 78 

620 มาสเตอรณัฐพงษ เมตตา ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 41 

621 ครูวราภรณ สืบสุยะ ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 41 

622 มาสเตอรณัฐวัฒน ชนะศึก ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 41 

631 ครูพิจิตวรรณ นันตะภาพ ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 41 
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633 ครูทิพานันท แสงศรีจันทร ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 40 

634 ครูอริญชย ชัยปริพรรห ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 88.5 

637 ครูศิริขวัญ แกวแยม ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 37 

640 มาสเตอรอภิชาติ ใจอินผล 

สำนัก

ผูอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา 35 

641 มาสเตอรฐิติวัชร อัครบรริักษ ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 39 

642 มาสเตอรชนะชัย ภมรชัยสกุล ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 39 

643 ครูพรพิมล กอนแกว ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 55 

644 ครูสภุาวดี คำดวงฤทธ์ิ ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 39 

650 Mr.Nagaraj Balachander ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 40 

656 ครูญาดา กะราม 

ฝายธุรการ - 

การเงิน บุคลากรทางการศึกษา 45.5 

657 มาสเตอรนเรนทรฤทธ์ิ ตะตองใจ ฝายวิชาการ กลุมสาระสังคม 44 

658 มาสเตอรปรญิญากร กุศล ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 33 

659 มาสเตอรกุลธร เกษรสุวรรณ ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 40 

661 ครูจันทรจริา ชัยอินทรีอาจ ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 118 

662 มาสเตอรฉัตรชัย งานมูลเขียว ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 45 

663 ครูแสงสริิอรณ พุธรัตนฉายแสง ฝายวิชาการ กลุมสาระสังคม 91 

665 มาสเตอรสุพจน เทียมยศ 

สำนัก

ผูอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา 34 

666 ครูฤดีมาศ พลยา ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 56.5 

685 มาสเตอรไกรสิงห ใจหลวง 

ฝายกิจการ

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 35 

686 ครูรสรินทร รตนประภา ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 42.5 

688 ครูสภุาวดี ณ นคร 

ฝายธุรการ - 

การเงิน บุคลากรทางการศึกษา 32 

689 ครูเกษรินทร วงคษา 

ฝายธุรการ - 

การเงิน บุคลากรทางการศึกษา 37 

690 มาสเตอรภมูิ แพทยคด ี ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 49 

693 มาสเตอรพสิษฐ โภคินวัฒนดิษฐ ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 56.5 

695 

Mr.Dagnachew Asfaw 

Teklehaimanot ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 33 

699 ครูหทัยทิพย จำแนกรถ ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 39 
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701 มาสเตอรกิติศักดิ์ จันกัน ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 51 

703 มาสเตอรศักดิบ์ดินทร กันมะโน 

สำนัก

ผูอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา 47.5 

705 Mr.Danilo JR. Pokya Tindungan ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 34 

706 ครูชนกกร ไชยวงคคำ 

ฝายธุรการ - 

การเงิน บุคลากรทางการศึกษา 42.5 

707 ครูเพ็ญสุภางค สมัปุญญานนท ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 40 

709 ครูเจนจริา ดวงแกว ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 41 

711 มาสเตอรยุทธนา พงษเขียว ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 39 

712 มาสเตอรชลธวัช มหายศนันท ฝายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี 41 

739 มาสเตอรนันทจักร มีชัย 

ฝายธุรการ - 

การเงิน บุคลากรทางการศึกษา 35 

751 มาสเตอรสมชาย นิพาพันธ 

ฝายกิจการ

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 47 

758 Ms.Lourdes Rosales David ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 33 

759 ครูดาราภรณ เกิดนพคุณ ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 42 

760 มาสเตอรอัสนี นกนอย ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 41.5 

764 มาสเตอรรังสรรค พรพัฒนา 

สำนัก

ผูอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา 51.5 

766 ครูธนัชพร จิตตธรรม ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 44 

769 ครูโนรโิกะ มานิตปฏภิาณ ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 61 

771 Mr.Jonathan Panat Imong ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 34 

773 มาสเตอรอรรถกร มัชณันติกสมัย 

ฝายกิจการ

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 37 

787 ครูกมลชนก พิณชัย ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 62 

789 ครูธนพร โตธนะรุงโรจน ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 43 

790 ครูจัสมิน วรรณา ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 43 

796 ครูทับทิม ขุมทรัพย ฝายวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 62 

806 Mr.Amadou Trawally ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 35 

814 ครูสริินาฎ จอมสวรรค ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 43 

815 ครูณัชฎาภา นิมิตรด ี ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 61 

816 มาสเตอรขวัญชัย แจใจ ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 62 

825 MissTroi Monet Williams ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 30 



- 118 - 

 

 

827 MissLihzie Datun ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 32 

833 มาสเตอรปรัชญา ลาวิชัย ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 40 

836 Mr.Jonathan Fildes ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 33 

839 ครูยุพนันต พรหมมา ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 41 

853 Ms.Seema Sitaula ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 30 

856 MissClaudilene Paner Melendrez ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 32 

857 MissGyem Om ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 34 

858 ครูมานิตา อินนวน ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 56 

860 Mr.Jayanta Biswas ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 32 

861 ครูภัทรกมล คูพาณิชย ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 43 

862 MissSunshine Balut Javier ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 30 

863 Mr.Pranjal Saikia ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 30 

864 Mr.Bryan Golocino ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 32 

867 Mr.Jovan Canoy Jareno ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 30 

868 Mr.Danilo Limocon ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 30 

869 Mr.Eduard Nuer ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 30 

870 Mr.Dexter Vic Daoang ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 32 

872 Mr.Alvin Patrick Bilog ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 30 

873 Ms.Marisol Estolano Fumar ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 32 

874 Ms.Sharmin Shaikh ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 32 

875 Mr.Zinedine Roshe Tagarda ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 30 

876 Ms.Gwen Denise Sutherland ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 32 

877 Ms.Marcela Fernandes Aragao ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 32 

878 Mr.John David Murrie ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 8 

880 ครูสมติานัน ตันด ี ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 45 

881 MissParsimone Boonrattana ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 32 

882 Ms.Kristen Du Pont ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 32 

883 Ms.Frea Arlyn Q. Delgado ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 35 

884 มาสเตอรทรงกลด สโุพธ์ิ ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 43 

885 มาสเตอรธนกร จูมด ี ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 32 

886 ครูชนันทร ดาวเลิศ ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 41 

887 มาสเตอรณัฐธัญ อยูสบาย ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 39 
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สารสนเทศดานท่ี 5 

สารสนเทศเพ่ือการรายงาน 
 

1.1 ผลการพัฒนาตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2564 

      5.1.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในปท่ีผานมา 
 

 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 

 1 

คุณภาพของนักเรียน  ดีเลิศ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 71.62  

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและแกปญหา 

74.05  

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 84.53  

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 82.49  

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 89.96  

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 93.28  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน   

1. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 96.64  

2. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 63.42  

3. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 98.04  

4. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 98.44  

มาตรฐานท่ี 

 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 98.00  

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 98.00  

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุมเปาหมาย 

94.00  

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 90.00  

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 95.00  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 97.00  

มาตรฐานท่ี 

 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  ยอดเยี่ยม 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชวิีต

ได 

92.33  

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 88.85  

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 94.06  

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 91.16  

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรงุการจัดการเรียนรู 90.00  

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม 
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• จุดเดน 

คุณภาพของผูเรียน 

1. ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานสามารถวางแผนการทำงานและงานอาชีพในอนาคตจนบรรลตุามท่ีไดตั้งเปาหมายไว 

2. ผูเรียนสามารถปรับตัวในยุคดิจทัิลและใหความรวมมือในการเรียนในชวงการเรียน Online ไดเปนอยางดี 

3. ผูเรียนสามารถดูแลรักษาสุขภายกาย สุขภาพจติ อารมณและสังคม อยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสขุ มีความมั่นใจ กลา

แสดงออก กลานำเสนอ มีความเปนผูนำท่ีดี สามารถทำงานเปนทีมไดอยางมีระบบ 

4. ผูเรียนสวนใหญมผีลงานและเขารวมกิจกรรมการแขงขันในระดับตางๆ จนไดรับรางวัลท้ังระดบัจังหวัด ภาค ประเทศ และ

นานาชาติ 

 

ผูเรียนมีผลงานท่ีไดรับรางวัลอยางหลากหลาย ท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 

รายการ ระดับชั้น 

นานาชาติ ประเทศ ภูมิภาค 

1. กลุมสาระภาษาไทย - 8 - 

2. กลุมสาระคณิตศาสตร 5 8 1 

3. กลุมสาระวิทยาศาสตร 5 13 13 

4. กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 3 - 

5. กลุมสาระสขุศึกษาและพลศึกษา - - 4 

6. กลุมสาระศิลปะ - 1 - 

7. กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - 

8. กลุมสาระภาษาตางประเทศ - 4 - 

9. แผนการเรียน English Program 4 11 2 

10. สอบชิงทุนการศึกษา - 2 - 

11. อ่ืนๆ - - - 

รวม 14 50 20 

 

                                                                                                   ขอมูล ณ วันท่ี 29 เมษายน  2565 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. โรงเรียนปรับกลยุทธใหผูเรียนมีทักษะในทุกดาน ท้ังในดานวิชาการ(Hard Skills) ดานทักษะ( Soft Skills) ดานคุณลักษณะ 

(Charter) ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต (Montfortian Education Charter) 

2. โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ ในทุกดาน 

3. โรงเรียนมีการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน และมีการจดัอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับการใช

งานท่ีสะทอนบรรยากาศในโรงเรียนคาทอลิก 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

1. ครูมีความรู ความเขาใจ มาตรฐานตัวช้ีวัดตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
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จริง สงทักษะผูเรียนใหแสดงออกความคิดเห็น สรุปองคความรู และนำเสนอผลงาน 

2. ครูทุกคนไดรับการนิเทศการจัดการเรียนรูแบบ Online ท่ีเปนระบบและมีเครื่องมือการนิเทศการจัดการเรียนรูท่ีชัดเจน 

สามารถนำผลนิเทศมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน 

3. ครูศึกษา แสวงหาความรู พัฒนาสูครูมืออาชีพ ใหมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันผาน

ระบบดิจิทัลเทคโนโลยีอยางสม่ำเสมอและตอเน่ือง  

4. ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพท่ีมีเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลไดอยางหลากหลายและเหมายะสมกับ

เปาหมายในการจัดการเรียนรู 

 

• จุดท่ีควรพัฒนา 

คุณภาพของผูเรียน 

1. การมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของผูเรียนในชวงการเรียนการสอนผานระบบ Online เชน การตรงตอเวลาเขา

เรียน การสงงาน เปนตน 

2. การสงเสริมผูเรียนใหมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย และมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี

ไทยรวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

3. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู เรียนใหมีความกาวหนาเปนไปตามเกณฑของสถานศึกษาท่ีกำหนด รวมท้ังมี

ความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ 

4. ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะท้ังในดานวิชาการ (Hard Skills) ดานทักษะ (Soft Skills) ดานคุณลักษณะ (Charter) ตามแบบ

การจัดการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอรต (Montfortian Education Charter) ใหเปนรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. การนำเกณฑรางวัลแหงคณุภาพ (Thailand Quality Award: TQA) เขามาใชในการบริหารจัดการ  

2. การปรับเปลี่ยนกลยุทธ เครื่องมือวัดและประเมินผลของโครงการ กิจกรรมท่ีไมสามารถดำเนินการได ในชวงสถานการณโควิด

ระบาย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. การดำเนินการเขาใชโปรแกรม SWIS (School Web-based Information System) ในการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู นำขอมูลมาใชในการบริหารจัดการอยางสมบูรณตามกระบวนการ PDCA 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

1. การกำกับติดตามผูเรียนในชวงการเรียนการสอนผานระบบ Online เพ่ือใชในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดความกาวหนา และ

ความสำเร็จทางการเรียนใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึน 

2. การสงเสริมครูในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู และบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินในกลุมสาระ 8 กลุมท่ี

สงเสริมความเปนไทยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
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• แนวทางการพัฒนา 

คุณภาพของผูเรียน 

1. ฝายกิจการนักเรียน หัวหนาระดับ ครูประจำช้ันท่ี 3 กำกับติดตามผูเรียนเปนรายบุคคล ในชวงการเรียนการสอนแบบ Online  

2. ฝายวิชาการ งานหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนและนิเทศ ทบทวนหลักสูตรท่ีสงเสริมผูเรียนใหมีความภูมิใจในทองถ่ิน 

เห็นคุณคาของความเปนไทย และมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินและใหสอดคลองกับ

การเรียนการสอนในยุคดิจิทัลเทคโนโลยีใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

3. ฝายวิชาการและผูเก่ียวของทบทวนวิธีการ/มาตรการรองรับในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนใหมี

ความกาวหนาเปนไปตามเกณฑของสถานศึกษากำหนด (ผลการเรียนเฉลี่ย GPA) และผลการทดสอบระดับชาติ อาทิ การจัดติว

เน้ือหาท่ีจะออกสอบ การฝกทำขอสอบ O-NET และผลการทดสอบมาตรฐานสากล ยอนหลัง 3 ป เปนตน 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ควรติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก-รวมใหดำเนินการ

ตามเกณฑ TQA ครบท้ัง 7 หมวดครบถวนสมบูรณ 

2. งานนโยบายและแผน และผูรับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรมควรทบทวนปรับเปลี่ยนกลยุทธ เครื่องมือวัดและประเมินผล

ของโครงการ กิจกรรมท่ีไมสามารถดำเนินการได ในชวงสถานการณโควิดระบาย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา 

3. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา และผูเก่ียวของ กำกับ ติดตามหนวยงานท่ี

รับผิดชอบดำเนินการเขาใชโปรแกรม SWIS (School Web-based Information System) ในการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู นำขอมูลมาใชในการบริหารจัดการอยางสมบูรณตามกระบวนการ PDCA 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

1. ครูควรกำกับติดตามผูเรียนในชวงการเรียนการสอนผานระบบ Online เพ่ือใชในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดความกาวหนา และ

ความสำเร็จทางการเรียนใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึน 

2. ฝายวิชาการ และผูเก่ียวของ จัดอบรมสัมมนาครูเพ่ิมทักษะการใชเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลในการจัดการเรียนรูและเนนการบูรณา

การของภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสงเสริมความเปนไทยใหเกิดกับผูเรียนอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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• ความโดดเดนของสถานศึกษา 

 

 

ความโดดเดนและกระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบ 

นานาชาติ 

(C 3) 

ชาติ 

(C 2) 

ทองถิ่น/

ภูมิภาค 

(C 1) 

คุณภาพของผูเรียน 

     1. กิจกรรมผสานชีวิต เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง 

ตามวิถีจิตของนักบุญมงฟอรต ผูกอตั้งคณะภราดาเซนตคาเบรียล นักเรียนไดเรียนรูชีวิตจริง

อยางเปนกระบวนการท่ีสงเสริมพัฒนาศักยภาพครบท้ัง 5 มิติ ทางกาย อารมณ สังคม 

สติปญญา และจิตวิญญาณ  

   

     2. Smart Student  (การพัฒนาคุณภาพผูเรียน สูการเรยีนการสอนท่ีจำเปนในโลกยุค

ดิจิทัล) (Digital literacy) ไดแก การพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 KTPL 

(Knowledge, Thinking, Production, Leadership) ในการวิเคราะห แกปญหา และใช

ความคิดสรางสรรค เพ่ือการพัฒนาใหมีทักษะท่ีจำเปนสำหรับโลกยคุใหม และมคีวามสัมพันธ

อยางชาญฉลาดกับเทคโนโลย ี

   

     3. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์รางวัลจากการเขารวมแขงขนัในประเทศและตางประเทศ 

รายการ ระดับชั้น 

นานาชาติ ประเทศ ภูมิภาค 

1. กลุมสาระภาษาไทย - 8 - 

2. กลุมสาระคณิตศาสตร 5 8 1 

3. กลุมสาระวิทยาศาสตร 5 13 13 

4. กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

- 3 - 

5. กลุมสาระสขุศึกษาและพลศึกษา - - 4 

6. กลุมสาระศิลปะ - 1 - 

7. กลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

- - - 

8. กลุมสาระภาษาตางประเทศ - 4 - 

9. แผนการเรียน English Program 4 11 2 

10. สอบชิงทุนการศึกษา - 2 - 

11. อ่ืนๆ - - - 

รวม 14 50 20 

  

ขอมูล ณ วันที ่29 เมษายน 2565 

 

   

    4.  ผลการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา     



- 124 - 

 

 

 

ความโดดเดนและกระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบ 

นานาชาติ 

(C 3) 

ชาติ 

(C 2) 

ทองถิ่น/

ภูมิภาค 

(C 1) 

         นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6 รุน  ในการไดรับคัดเลือกเขาศึกษาตอใน

สถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2565 ดังน้ี 

สถาบัน จำนวน แยกตามคณะ จำนวน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 73 คณะวิศวกรรมศาสตร 67 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 22 คณะบริหารธุรกิจ 32 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เ ก ล า เ จ า คุ ณ ท ห า ร

ลาดกระบัง 

18 คณะแพทยศาสตร 17 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 16 สถาปตยกรรมศาสตร 17 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 11 วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป ะ ส่ื อ แ ล ะ

เทคโนโลยี (Camt) 

15 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 วิทยาศาสตร 10 

มหาวิทยาลัยมหิดล 8 มนุษยศาสตร/ศิลปศาสตร 6 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 6 เภสัชศาสตร 5 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ทันตแพทยศาสตร 4 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี 

3 การส่ือสารมวลชน/นิเทศ

ศาสตร 

4 

มหาวิทยาลัยแมโจ 4 คณะเศรษฐศาสตร 4 

มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 4 สังคมศาสตร 4 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา 

4 สัตวแพทยศาสตร 3 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

3 ส ห เว ช ศ า ส ต ร / เท ค นิ ค

การแพทย 

3 

วิทยาลัยดุสิตธานี 3 นิติศาสตร 3 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ 

2 วิ ท ย า ลั ย น า น า ช า ติ

นวัตกรรมดิจทัิล 

3 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 

สถาบัน เทคโนโลยี ไทย  - 

ญ่ีปุน 

2 การจัดการ 3 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี 

2 คณะพยาบาล 2 

มหาวิทยาลัยพะเยา 2 เกษตรศาสตร 2 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ

เชียงใหม 

2 ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 2 

วิ ท ย า ลั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร

การแพทยเจาฟาจุฬาภรณ 

1 ก าร ท อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ ก า ร

จัดการ 

1 
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ความโดดเดนและกระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบ 

นานาชาติ 

(C 3) 

ชาติ 

(C 2) 

ทองถิ่น/

ภูมิภาค 

(C 1) 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

มหาวิทยาลัยสยาม 1 มัฑณศิลป 1 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า ร กี ฬ า

แหงชาติ 

1 วิจิตรศิลป 1 

การบินพลเรือน 1   

ศูนยฝกพาณิชยนาวี 1   

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1   

Zhejiang Gongshang 

University  (ประเทศจีน) 

1   

Swinburne university of 

technology  (ป ร ะ เ ท ศ

ออสเตรเลีย) 

1   

Shanghai University  

(ประเทศจีน) 

1   

รวม 212 รวม 212 

 

 

                                                               ขอมูล เดือนมีนาคม 2565                                                        

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     1.หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพแหงความสำเร็จ (Montfort Character of Success 

Centre : MCSC) เพ่ือสงเสริมสนับสนุน มุงพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ Soft Skills ดาน

ตางๆ อยางหลากหลาย ดังน้ี 1.  ทักษะท่ีตองมี คือ ทักษะทางดานผูนำ (Leadership Skills) 

2. ทักษะท่ีควรมี คือ 1) ทักษะดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  (Creative and 

Innovative Skills) 2)  ทักษะชีวิตและจติสาธารณะ (Life Skills and public Mind) 3) 

ทักษะดานภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills) 4) ทักษะ

ทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information and Technology Skills) 5) ทักษะดานการ

ทำงานเปนทีม  (Teamwork) 3. ทักษะท่ีอยากจะมี คือ 1) ทักษะทางดานอาชีพ (Career 

Skills) 2) ทักษะทางดานอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปนในโลกอนาคต อีกท้ัง

เปนกระบวนการใหผูเรียนมโีอกาสพัฒนาเจรญิเติบโตทุกมติิรางกาย สังคม อารมณ 

สติปญญา และจิตวิญญาณ อีกท้ังปรับเปลีย่น (Transform) หลอหลอม เพ่ือความเปนเลิศ

ตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวการศึกษามงฟอรต (Montfortian Education Charter) 

   

     2. Smart  Management (การบริหารจัดการโรงเรียนสูความเปนเลิศ) ไดแก การนำ

ระบบเทคโนโลยีมาใชบริหารจัดการในทุกระดับขององคกร และสามารถเช่ือมโยงใน

ฐานขอมูลท่ีเก่ียวของไดอยางถูกตอง สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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ความโดดเดนและกระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบ 

นานาชาติ 

(C 3) 

ชาติ 

(C 2) 

ทองถิ่น/

ภูมิภาค 

(C 1) 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

    1. Smart Teacher การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สูมืออาชีพ ไดแก การ

พัฒนาความรูทางดานทักษะการใชเทคโนโลยี สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของครูใน

ศตวรรษท่ี 21 เนนการเรียนการสอนผานระบบดิจทัิลเทคโนโลยีท่ีทันสมัย   
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         1.1.4 สรุปการสำรวจความพึงพอใจของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ (Stakeholders)  ตอการจัดการศึกษาในดานตางๆ ของโรงเรียนมง

ฟอรตวิทยาลัย 

การสำรวจความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ (Stakeholders)  

ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2564 

(คาเฉล่ียเต็ม 5 คะแนน) 
 

ตารางท่ี 1 ตารางคาเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ (Stakeholders) ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ป

การศึกษา 2564 

 

ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ (Stakeholders) ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

 ปการศึกษา 2564   (คาเฉล่ียเต็ม 5 คะแนน) 

 

กลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของในการ

จัดการศึกษา 

ดาน

นโยบาย 

ดาน

หลักสูตร

วิชาการ 

ดานครูและ

บุคลากร 

ดาน

นักเรียน 

ดานอาคาร

สถานที่และ

สิ่งแวดลอม 

คาเฉลี่ยรวม

ของ กลุม

บุคคลที่

เก่ียวของ 

รอยละของ

กลุมบุคคลที่

เก่ียวของ 

แปลผล 

1. นักเรียน ผูปกครอง ครูและ

บุคลากร 
4.28 4.30 4.28 4.25 4.28 4.28 85.60 มากท่ีสุด 

2.  ประชาชนท่ัวไป 4.63 4.54 4.38 4.32 4.56 4.49 89.80 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยแตละดาน 4.46 4.42 4.33 4.29 4.42       

รอยละแตละดาน 89.20 88.40 86.60 85.80 88.40 4.39 87.80 มากท่ีสุด 

แปลผล มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด       
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ภาคผนวก 
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คำส่ัง  โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

ท่ี   11 / 2564 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2564 

…………………………..……………………………..…………………………… 

 ดวยทางโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดดำเนินการจัดทำระบบการบริหารงานสารสนเทศ ของโรงเรียน

ประจำปการศึกษา 2564  เพ่ือใหการดำเนินงานรวบรวมและจัดทำฐานขอมูลสารสนเทศโรงเรียน เปนไปดวยความเรียบรอย

และมีประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังตอไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา มีหนาท่ี ใหคำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแกคณะกรรมการดำเนินงานและพิจารณา

ขอมูลสารสนเทศของโรงเรยีนกอนเผยแพร ประกอบดวย   
 

1.1 ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ ประธาน 

1.2 ภราดาวิทยา เทพกอม รองประธาน 

1.3 มาสเตอรโชยวัฒน บุญเลิศ กรรมการ 

1.4 มาสเตอรเมธาสิทธิ์ สุขประชาพันธ กรรมการ 

1.5 มาสเตอรธีรกัทร วิโรจนสกุล กรรมการ 

1.6 มาสเตอรบุญเทง เถระ กรรมการ 

1.7 ครูดาริษา แสงสินธุ กรรมการ 

 
  

2. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหนาท่ี ประสานงาน รวบรวม และจำทำระบบขอมูลสารสนเทศโรงเรียนและฝายท่ีตน

สังกัด เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอำนวยการ และคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกตอง พรอม

เผยแพรขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบันในรูปแบบตางๆ แกบุคลากรท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย 

 2.1 ครูดาริษา แสงสินธุ ประธาน 

 2.2 มาสเตอรฤทธิยา ศรีสวนจิก รองประธาน 

 2.3 มาสเตอรสงกรานต โชยวิวัฒนมงคล กรรมการ 

 2.4 มาสเตอรธีระพงษ มณีวรรณ กรรมการ 

 2.5 มาสเตอรรังสรรค พรพัฒนา กรรมการ 

 2.6 มาสเตอรอภิชาต ิ ใจอินผล กรรมการ 

 2.7 มาสเตอรสุรชัย แสนทอน กรรมการ 
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 2.8 มาสเตอรสุพจน เทียมยศ กรรมการ 

2.9 ครูสุทธิฉันท ศุภไพบลูยกิจ กรรมการ 

2.10 ครูญาดา กะราม กรรมการ 

2.11 ครูกมลวรรณ ทะหัน กรรมการ 

2.12 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการ 

2.13 มาสเตอรจักรกริช สาระขันธ กรรมการ 

2.14 ครูวรพิซชา ยาวงค กรรมการ 

2.15 ครูมยุรี ทรายแกว กรรมการ 

2.16 ครูนงนกัส สมณะ กรรมการ 

2.17 ครโูนริโกะ โอช ิ กรรมการ 

2.18 มาสเตอรธราดร จันทรแสง กรรมการและเขลานุการ 

 
 

3.  คณะกรรมการจัดทำขอมูลสารสนเทศ มีหนาท่ี จัดทำขอมูลสารสนเทศตามหัวขอท่ีรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 

ตรวจสอบความถูกตอง และสงขอมูลสารสนเทศใหคณะกรรมการดำเนินงานฝายท่ีตนสังกัด ประกอบดวย  
 

หัวขอสารสนเทศ ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 1 สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

1.1  ขอมูลท่ัวไป  

  1.1.1 ช่ือ  ท่ีตั้ง  สังกัดเขตพ้ืนท่ี และระดับช้ันทีเปดสอนของสถานศึกษา ครูอรณุีและ 

  1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา ครูพรรณวิไล 

  1.1.3  ปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย และนโยบายของสถานศกึษา  

    1.1.3.1 ปรัชญา  

    1.1.3.2  วิสัยทัศน  

    1.1.3.3  วัตถุประสงค  

    1.1.3.4  เปาหมาย  

    1.1.3.5  นโยบาย  

  1.1.4  โครงสรางการบรหิารงานของสถานศึกษา  

    1.1.4.1 แผนภูมิโครงสรางของบรหิารงาน  

    1.1.4.2 รายช่ือคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอำนวยการ  

  1.1.5 ขอมูลเก่ียวกับอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา  

    1.1.5.1  อาคารเรียน ครูเดือนเพ็ญ 

    1.1.5.2  อาคารประกอบ  

    1.1.5.3  สนามกีฬาและลานกิจกรรม   
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  1.1.5.4  แหลงสงเสริมการเรียนรู  

  1.1.5.5  จุดบริการน้ำดื่ม   

  1.1.5.6  ถังดับเพลิง  

    1.1.5.7  กลองวงจรปด ม ธีรพงษ 

1.2  ขอมูลนักเรียน  

  1.2.1 จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอน และเพศ ครูพิมพลภัสร 

  1.1.2 จำนวนนักเรียนท่ีมสีมรรถภาพทางกายและน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑ ครูพวงไพร 

    1.2.2.1  จำนวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกาย  

    1.2.2.2  จำนวนนักเรียนท่ีมีน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามยั  

  1.2.3 จำนวนนักเรียนท่ีมีความแตกตางจากนักเรียนปกต ิ ม.ทศพล 

    1.2.3.1  จำนวนนักเรียนท่ีมีปญญาเลิศ  

    1.2.3.2  จำนวนนักเรียนท่ีมีความบกพรองและเรียนรวมในช้ันเรียน  

    1.2.3.3  จำนวนนักเรียนท่ีมีความตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ  

  1.2.4 จำนวนนักเรียนแทรกช้ัน ลาพักการเรียน และลาออกระหวางปการศกึษา ครูพิมพลภัสร 

  1.2.5 จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสตูร  

  1.2.6 ตารางเปรียบเทียบจำนวนนักเรยีน ปการศึกษา 2558  ถึงปการศึกษา 2560  

  1.2.7 สถิติการมาเรียนของนักเรียน จำแนกเปนระดบัช้ัน มาสเตอรสิริโรจน 

1.3  ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  1.3.1 จำนวนครูระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  

  1.3.2 จำนวนครูระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูสุทธิรักษ และ 

  1.3.3 จำนวนครูตางประเทศ ม.ศักบดินทร 

  1.3.4 จำนวนบุคลากรทางการศึกษา  

  1.3.5 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  1.3.6 การมาปฏบัิติหนาท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1.4  ขอมูลสภาพชุมชน  

  1.4.1 สภาพชุมชนรอบบรเิวณโรงเรียน ม.ไชยวัฒน 

  1.4.2 ขอมูลพ้ืนฐานของผูปกครอง ครูพิมพลภัสร 

  1.4.3 โอกาสและขอจำกัดของโรงเรียน ม.ไชยวัฒน 

1.5 เกียรติยศและผลงานท่ีไดรับรางวัล ปการศึกษา 2559 ม.ญาณินและครูจดิาภา 

 1.5.1  ผลงานท่ีไดรับรางวัลของสถานศึกษา/ผูบริหาร/คร/ูบุคลากรทางการศึกษา งานธุรการ 5 ฝาย 

  1.5.2 ผลงานท่ีไดรับรางวัลของนักเรียน  

    1.5.2.1  ผลงานท่ีไดรับรางวัลของนักเรียนจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรู ครูจิตทิวา 
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    1.5.2.2  ผลงานท่ีไดรับรางวัลของนักเรียนดานกีฬา  จำแนกตามประเภทกีฬา 

 

ครูนงนภัทร 

1.6  การมีสวนรวมระหวางสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง ศิษยเกา และชมุชน ครูชนกกร และ 

  1.6.1 รายช่ือคณะกรรมการรวม 4 ฝาย ม.ไชยวัฒน 

  1.6.2 รายช่ือคณะกรรมการบริหารโรงเรยีน  

  1.6.3 รายช่ือคณะกรรมการนักเรียน ม.ธัชธาริน 

   1.6.4 รายช่ือคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูฯ ม.ไชยวัฒน 

  1.6.5 รายช่ือคณะกรรมการสมาคมศิษยเกาฯ ม.ไชยวัฒน 
 

หัวขอสารสนเทศ ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 2 สารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน  

2.1  ผลการเรียนเฉลี่ยรอยละของผูเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ม.พีรพงษ 

2.2  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

2.3  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  

2.4  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  

2.5  ผลการประเมินสมรรถนะของผูเรียน  

2.6  การสอบวัดความรูทางวิชาการโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล  

   แหงประเทศไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

2.7  จำนวนผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำแนกตามกลุมกจิกรรม ม.ธัชธาริน และ 

  2.7.1 จำนวนผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครูนงนภัทร 

    จำแนกตามกลุมกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560  

  2.7.2 จำนวนผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

    จำแนกตามกลุมกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  

  2.7.3 จำนวนผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน    

    จำแนกตามกลุมกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560  

  2.7.4 จำนวนผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน    

    จำแนกตามกลุมกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560   

2.8  จำนวนผูเรียนท่ีผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

  2.8.1 จำนวนผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนท่ีผานกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  

  2.8.2 จำนวนผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีผานกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  
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 หัวขอสารสนเทศ ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 3 สารสนเทศเพ่ือการบริหารดานวิชาการ  

3.1  หลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา ครูศศิธร คำนิจ 

  3.1.1 วิสัยทัศน ครูศศิธร คำนิจ 

  3.1.2 จุดหมายของหลักสตูร  

  3.1.3 สมรรถนะสำคัญของผูเรียน ครูศศิธร คำนิจ 

  3.1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค  

  3.1.5 โครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา  

  3.1.6 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ม.ธัชธารินทร 

3.2  การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  

 3.2.1 การวัดผลการเรียนรูตามรายกลุมสาระการเรียนรู ม.พีรพงษ 

 3.2.2 การประเมินการอานคิดวิเคราะห  

 3.2.3 การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค  

 3.2.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 3.2.5 เกณฑการจบการศึกษาตามระดับช้ัน    

    3.2.5.1   เกณฑการจบระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนตน  

    3.2.5.2   เกณฑการจบระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย  

 3.2.6 ข้ันตอนการตรวจสอบเวลาเรียน  

 3.2.7 แนวปฏิบัติการแกไขผลการเรียน  

3.3 การนิเทศการสอน ครูสมรักษ 

3.4  งานวิจัย  

  3.4.1 งานวิจัยในช้ันเรียนของคร ู ครูธีริศรา 

  3.4.2 งานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ครูธีริศรา 
 

หัวขอสารสนเทศ ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 4 สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  

4.1  การจัดสรรงบประมาณและผลการดำเนินงานตามแผนฯ  

  4.1.1 ขอมูลงบประมาณ ครูศศิธร (ตัน) 

    4.1.1.1  จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (แยกตามฝาย)  

    4.1.1.2  สัดสวนของงบประมาณ  

  4.1.2 รายงานผลการดำเนินงาน ครูพรรณวิไล 

    4.1.2.1  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา  
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    4.1.2.1  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป   

4.2 สภาพบรรยากาศการเรียนรู และสภาพการจัดการเรียนรู  

  4.2.1  การใหบริการดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแกผูเรียน ครูพวงไพร 

    4.2.1.1  สถิติการใหบริการของหองพยาบาล จำแนกตามระดับช้ัน  

    4.2.1.2  สถิติการใหบริการของหองพยาบาล จำแนกตามอาการของโรค ครูพวงไพร 

  4.2.2 แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน หรอื ภูมิปญญาทองถ่ิน  

    4.2.2.1  รายช่ือของแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรยีน หรือภมูิปญญาทองถ่ิน ม.จิตธิวา 

    4.2.2.2  บุคลากรท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญบรรยายพิเศษ  ปราชญชาวบาน/ ครูจิตธิวา 

  4.2.3 แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  

    4.2.3.1  สถิติการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรยีน ครูกมลวรรณ 

    4.2.3.2  ขอมูลจำนวนเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพริ้นเตอร ม.ฤทธิยา 

       4.2.3.2.1  เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชเพ่ือการเรียนการสอน  

       4.2.3.2.2  เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชเพ่ือการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  

       4.2.3.2.3  เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชภายในหนวยงานตางๆ  

       4.2.3.2.4  เครื่องพริ้นเตอร ใชภายในหนวยงานตางๆ  

       4.2.3.2.5  การเขาชมเว็บไซดโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั  

    4.2.3.3  การใหบริการของหองสมุด ครูเจริญศรี และ 

       4.2.3.3.1  การใหบริการหองสมุด จำแนกรายเดือน ครูลำจวน 

       4.2.3.3.2  การใหบริการยืม-คนืหนังสือ จำแนกรายเดือน  

       4.2.3.3.3  การใชหองสนับสนุนการเรยีนการสอน  

4.3 การพัฒนาบุคลากร ม.ญาณิน และ 

  4.3.1 การพัฒนาตนเองของบุคลากร จำแนกช่ัวโมง งานบุคคล 

  4.3.2 การพัฒนาตนเองของบุคลากร จำแนกประเภทการอบรม  

  4.3.3 การอบรม In-Service Training Program  

  4.3.4 การศึกษาตอของบุคลากร  

 4.3.5 การสงแฟมสะสมงาน (Portfolio)  

4.4 ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน  

  4.4.1 การเขามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน หรือขอใชสถานท่ีภายในโรงเรียน ครูชนกกร 

  4.4.2 การใหความรวมมือกับกิจกรรมและหนวยงานภายนอก งานธุรการ 5 ฝาย 

  4.4.3 โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานภายนอก  

  4.4.4 หนวยงานภายนอกสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  



- 135 - 

 

 

 4.4.5 โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะหฯ ครูดาริษา 

    
 

หัวขอสารสนเทศ ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 5 สารสนเทศเพ่ือการรายงาน  

5.1  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ครูอรณุ ี

5.2  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา  

  5.2.1 สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา  

  5.2.2 วิเคราะหปจจัยจากผลการประเมนิ ครูอรณุ ี

  5.2.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

5.3  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา  

5.4  สรุปการสำรวจความพึงพอใจของกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของ (Stakeholders)  ครูธีริศรา 

   ตอการจัดการศึกษาในดานตางๆ ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย    

 

4. คณะกรรมการดำเนินงานจัดเก็บสารสนเทศของโรงเรียนผานระบบ SWIS  มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

จัดทำสารสนเทศของฝายท่ีสังกัด โดยรวบรวมผานระบบ SWIS และระบบอ่ืนๆ ตลอดจนติดตามประสานงานกับ

หนวยงานตางๆ แลวสรุปผลการดำเนินงานสงใหกับ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในวันเวลาท่ีกำหนด และหัวหนาฝายท่ี

สังกัด โดยมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบในแตละฝาย ดังนี้ 

 4.1 มาสเตอรฤทธิยา  ศรีสวนจิก   ประธาน 

 4.2 มาสเตอรธราดร  จันทรแสง   รองประธาน 

 4.3 ครูญาดา    กะราม      กรรมการ 

4.4 ครูกมลวรรณ ทะนัน กรรมการ 

4.5 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการ 

4.6 ครูวรพิชา ยาวงค กรรมการ 

4.7 มาสเตอรจักรกริช สาระขันธ กรรมการ 

4.8 ครูสุทธิฉันท ศุภไพบูลยกิจ กรรมการ 

4.9 ครูนงนภัส สมณะ กรรมการ 

4.10 ครูโนริโกะ โอช ิ  กรรมการ 

4.11 ครูมยุรี ทรายแกว กรรมการและ

เลขานุการ 
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5. คณะกรรมการกล่ันกรองและตรวจสอบความถูกตอง มีหนาท่ี กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

สารสนเทศในฝายของตนเองท่ีรับผิดชอบทุกหัวขอ โดยลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลสารสนเทศ ประกอบดวย 

 

5.1 ครูดาริษา แสงสินธ ประธาน 

5.2 ครูคติธร คำวินิจ กรรมการ 

5.3 มาสเตอรนิคม พุทธิมา กรรมการ 

5.4 ครูดวงมณี คำปาแลว กรรมการ 

5.5 มาสเตอรฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการและ

เลขานุการ 
 

6. คณะกรรมการจัดทำรูปเลม มีหนาท่ีประสานงานและอำนวยความสะดวกดานขอมูลในการจัดทำรูปเลม 

สารสนเทศของโรงเรียนใหครบถวนสมบูรณเพ่ือนำเผยแพรตอไป 

6.1 มาสเตอรฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธาน 

6.2 มาสเตอรรังสรรค พรพัฒนา กรรมการ 

6.3 มาสเตอรธีระพงษ มณีวรรณ กรรมการ 

6.4 มาสเตอรธราดร จันทรแสง กรรมการและ

เลขานุการ 

ท้ังนี้ ขอใหคณะกรรมการทุกทานท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว  

สั่ง ณ วันท่ี   16    เดือน มิถุนายน  พุทธศักราช 2564 

                       

 

 

 (ภราดา ดร.สุรกิจ    ศรีสราญกุลวงศ) 

       ผูอำนวยการ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
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