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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553 ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและ

การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกและมาตรา 48     ให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน ในการน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจึงด าเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน พร้อมทั้งจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อ
รายงานผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศกึษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐานในระดับสากล
ต่อไป 
 
 

                       

                     

          

    ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
 

ข 

 
สารบัญ 

 

            หน้า
  
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 1 
1. ข้อมูลทั่วไป 1 
      1.1  ประวัติโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                                                                  2 

1.2  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  6 
1.3 แนวทางการจัดการศึกษา 7 

1.3.1  ปรัชญาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 7 
1.3.2  วิสัยทัศน ์ 7 
1.3.3  เป้าหมายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 7 
1.3.4  นโยบายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 8 
1.3.5  เอกลักษณ์-อัตลักษณ์ของโรงเรียน 9 
         1.3.5.1 เอกลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 9 
         1.3.5.2 อัตลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย    11 

1.4  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 11 
    1.4.1  วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision) ปีการศึกษา 2558-2562 11 
    1.4.2  พันธกิจโรงเรียน (Mission)   ปีการศึกษา  2558 – 2562 11 
    1.4.3  ยุทศาสตร์โรงเรียน (Strategy)  ปีการศึกษา  2558 – 2562 11 

1.5  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 12 
1.6  ข้อมูลบุคลากร 13 
      1.6.1  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง 13 
      1.6.2  จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ านวนช่ัวโมงในการสอนของครู 1 คน 14 
1.7  ข้อมูลนักเรียน 14 
      1.7.1  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันเรียน เพศ 14 
      1.7.2  จ านวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลักษณะ 14 
      1.7.3  สรุปผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน  15 
      1.7.4  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 16 
      1.7.5  สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 17 
      1.7.6  ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 18 
      1.7.7  สรุปผลน้ าหนัก ส่วนสูง และผลการทดสอบสมรรถภาพทางการตามเกณฑ์มาตรฐาน 19 
1.8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   20 
      1.8.1  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2559 และ 20 
              ปีการศึกษา 2560  
      



                                                               รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
 

ค 

 
      
1.8.2  สรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558-2560 

หน้า 
 
21 

     1.8.3  สรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558-2560 22 
1.9  รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 23 
     1.9.1  ผลงานดีเด่นครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 
     1.9.2  ผลงานของผู้เรียน ตั้งแต่ระดับประเทศขึ้นไป  23 
1.10  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ 25 
     1.10.1  สภาพชุมชนโดยรวม 25 
     1.10.2  ลักษณะอาคารสถานท่ีและบริเวณสถานท่ีอ านวยความสะดวกอื่นๆ 25 
     1.10.3  อาคารประกอบ  26 
     1.10.4  จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 28 
     1.10.5  จ านวนสนามกีฬา 28 
     1.10.6  ลานกิจกรรม 28 
     1.10.7  แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้  29 
     1.10.8  จุดบริการน้ าดื่ม 29 
1.11  ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ 30 
     1.11.1  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้, หน่วยงาน 30 
     1.11.2  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 35 
               1.11.2.1  แหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ 35 
               1.11.2.2  สถาบันความร่วมมือต่างประเทศ (MOU) 38 
1.12  ข้อมูลงบประมาณ 40 
1.13  ผลการประเมินคุณภาพภายในปีท่ีผ่านมา 41 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 45 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 45 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 50 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 59 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 61 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 65 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  67 

ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 68 
3.1  สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 68 
3.2  ความต้องการช่วยเหลือ 71 

ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 72 
4.1  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา 72 
      4.1.1  แนวทางการน าผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.รอบ3) มาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 74 
4.2  มาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 80 
4.3  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  83 
4.4  หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 91 



                                                               รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
 

1 

 
 
 

 
1. ข้อมลูทั่วไป 
 ช่ือสถานศึกษา  :  โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลยั  
 ช่ือภาษาอังกฤษ  :  MONTFORT COLLEGE 
 อักษรย่อภาษาไทย  :  ม.ว. 
 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง :  มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

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

         โรงเรียนเปิดด าเนินการสอนประเภท สามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีดังน้ี 
 แบบท่ี 1  ภาษาไทย     แบบท่ี 2  ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
ความหมายตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 โล่ หรือ Coat of Arms ที่อยู่ใจกลางของตรานี้เป็นเครื่องหมายแสดง เกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืนของสถาบัน
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วนซึ่งมีความหมายเช่ือมโยงกันดังนี้ 
 ส่วนที่หนึ่ง อักษรย่อ A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เป็นช่ือของมารดาของพระเยซูคริสต์ Ave Maria ตรง
กับภาษาไทยว่า วันทาแม่มารี ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว เป็นเครื่องแสดงถึงความบริสุทธ์ิ 
 ส่วนที่สอง เป็นรูปเรือใบก็เปรียบได้กับนาวาชีวิต ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมแสดงแดดไปจนถึงฝั่งเป็นคติให้ได้คิดเสมอว่า 
“ชีวิตคือการต่อสู้” 
 ส่วนที่สาม มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือล าที่ก าลังสู่คลื่นลม หมายถึง แสงแห่งความหวัง ได้แก่ แสงธรรมแห่งศาสนา
กับแสงแห่งปัญญา 
 ส่วนที่สี่  เป็นเครื่องหมาย DS (มาจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul) มีความหมายว่าจะท าทุกสิ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแด่พระ
เจ้าเท่านั้น เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียล โดยอีกนัยหนึ่ง D มาจากค า
ว่า Divinity หมายถึง การแสวงหาพระเป็นเจ้าหรือธรรมะ นั่นคือ พระเป็นเจ้าต้องน าทางชีวิต เครื่องหมาย  กางเขนเป็น
เครื่องหมายแสดงถึงความรัก และเสียสละ S มาจากค าว่า Science หมายถึง การแสวงหาความรู้ทางโลก และศาสตร์ต่างๆ  
 พวงมาลัยดอกไม้ ที่ประดับรองโล่นั้น เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระท า ความดีเพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่ง
เกียรติยศช่ือเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมสูญสลายไป 
 ค าว่ า  Labor Omnia Vincit (Labor Conquers all Things) ที่ อยู่ ใต้ ช่ื อ  Brothers of St. Gabriel เป็ นคติพจน์ 
(Motto) ประจ าใจของสมาชิกในครอบครัวที่จะต้องมีความวิริยะอุตสาหะ อันจะน ามาซึ่งความส าเร็จ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
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 ตรานี้จะอยู่ในความร าลึกของทุกคน และจะช่วยเตือนใจให้ร าลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล 
หรือภายในอ้อมอกของแม่ คือศาสนาเป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์และจริงใจต่อกัน เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีความหวัง คือ
คุณธรรมและปัญญาเป็นเครื่องน าทางเป็นชีวิตที่มีทั้งความรักและความเสียสละและเป็นชีวิตที่สมบูรณ์สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้ง
มวลด้วยความอุตสาหะ 
 
1.1 ประวัติโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
พ.ศ. 2475  ปีก่อตั้ง 

ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลได้มาก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนองความต้องการของท่านมุขนายก 
เรอเนแปรอส ซึ่งเป็นผู้จัดหาที่ดินให้ พร้อมทั้งให้ยืมเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโดยไม่คิดดอกเบี้ย 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  เปิดท าการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2475  (ค.ศ. 1932) โดยมี
บาทหลวงเรอเนเมอนีเเอร์ เป็นผู้จัดการ และท่านภราดาซีเมออน ริโคลเป็นอธิการคนแรก ภราดาแอมบรอซิโอเป็นรองอธิการ และ
มีภราดายอห์น หลุยส์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเรยีน บนเนื้อที่ท่ีซื้อจากหลวงอนุสารสุนทร ซึ่งอยู่ห่างจากโบสถ์พระหฤทัย ไป
ทางทิศใต้ประมาณ   200   เมตร 
พ.ศ. 2476  ย้ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในที่แห่งใหม่บนอาคารเรียน 2 ช้ัน ยาว 46 เมตร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
พ.ศ.2476  ขณะนั้นโรงเรียนมีพื้นที่ 12 ไร่ 1 งาน  27 ตารางวา ทิศตะวันออกติดแม่น้ าปิง ทิศตะวันตกติดถนนเจริญประเทศ มี
สนามฟุตบอลอยู่หน้าอาคารอ านวยการ และมีอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียล
อยู่ระหว่างอาคารทั้งสองอาคาร มีนักเรียนเริ่มแรกจ านวน  116  คน 
พ.ศ. 2489   ได้รับการรับรองวิทยฐานะ 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ไดร้ับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธกิาร  ซึ่งขณะนั้นมี
นักเรียน    จ านวน  400  คน 
พ.ศ. 2492   เปิดชั้นเรียนเพ่ิม 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในขณะนั้นเรียกการศึกษาในระดับนี้ว่า  “เตรียม
อุดมศึกษา” 
พ.ศ. 2513   ย้ายแผนกประถม 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น แผนกประถม และแผนกมัธยม โดยย้าย แผนกประถมไปอยู่ที่ถนน
ช้างคลานในท่ีดินประมาณ  9  ไร่ และได้สร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–7  
พ.ศ. 2518   รับนักเรียนหญิง 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เริ่มจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาโดยรับนักเรียนหญิงเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังคงรับเฉพาะนักเรียนชาย 
พ.ศ. 2527   ย้ายโรงเรียน 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้ย้ายไปตั้งในที่แห่งใหม่บนถนนมหิดล ต าบลท่าศาลา ใกล้โรงเรียนกาวิละ
วิทยาลัย ในเนื้อท่ี  50  ไร่ และเปิดเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2528  เป็นต้นมา 

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

เมื่อวันพุธที่ 12  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็น
องค์ประธานเปิดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อย่างเป็นทางการ  
พ.ศ. 2532   รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่   
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 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ครั้งที่ 1พ.ศ. 
2533   รับเสด็จฯ เปิดงานวันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 
 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จพระราชด าเนิน
พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เป็นองค์ประธานเปิดงาน“วันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย แผนกมัธยม 
พ.ศ. 2536   รับเสด็จฯ ฉลอง 60 ปี / โรงเรียนอุทยานการศึกษา / รางวัลห้องสมุดดีเด่น 
 เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2536  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์
ประธานเปิดอาคารเรียนเอ็มมานูเอล  ณ โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย  เพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
 ปีเดียวกันนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม  เป็นโรงเรียนอุทยานการศึกษาของ
จังหวัดเชียงใหม่ 
                 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย ในฐานะเป็นห้องสมุดซึ่งมีผลงานดีเด่นประจ าปี  โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
พ.ศ. 2539   รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     

 เมื่อวันที่  22 ธันวาคม พ.ศ. 2540  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เสด็จพระราชด าเนิน
ทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรี โดยวงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  โรงเรียนพระหฤทัยและโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง  ณ 
ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
พ.ศ. 2540  วงดุริยางค์ได้รับการคัดเลือกไปแสดงผลงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 วงดุริยางค์ของโรงเรียน  ได้แสดงคอนเสิร์ตและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน Family Festival  Band Feast  ณ สนาม
กีฬา  Rose Bowl, รัฐ California  ประเทศสหรัฐอเมริกา  แสดงฟรีคอนเสิร์ต “Montfort : The Symphonic Version”  และ
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  ณ Japan America Theatre , Little Tokyo , รัฐ  California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม  2541 วงดุริยางค์ของโรงเรียน ได้รับคัดเลือกจากองค์กร Pasadena Tournament of Roses ให้
เข้าร่วมบรรเลงในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ Rose Parade  ครั้งที่ 109  ณ เมือง Pasadena รัฐ  California  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2542   ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศกึษา 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก  ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาประเภทสามัญศึกษา จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) พ.ศ. 2542  มีระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2542 - 2546)  

ได้บูรณาการกิจกรรมกับกระบวนการเรียนรู้ มีการจัดตั้งหน่วยงานอภิบาลเพื่อน านักเรียนออกผสานชีวิตสู่ชุมชนครั้งแรก 
ค้นหาขุมทรัพย์ในตน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งให้นักเรียนและบุคลากรเป็นบุคคที่ “อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพ
สากล” 
พ.ศ. 2544  รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  คร้ังท่ี 2 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งท่ี 2  และผ่าน
การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก ( 5 โรงเรียนน าร่อง) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  ระยะเวลา 5 ปี   (ปีการศึกษา 2544 - 2548) 

วงดุริยางค์ของโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดวง BIG  BAND (JAZZ) นักเรียน  แห่งประเทศไทย  ครั้ง
ที่ 1   ณ หอประชุมใหญ่   ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

วงดุริยางค์ของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเงินรางวัล 1 ล้าน
บาท จากการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ ครั้งที่ 3 ( 3rd ASIAN SYMPHONIC BAND COMPETITION BANGKOK, 
THAILAND 2001)    ณ หอประชุมมหิศร  ธนาคารไทยพาณิชย์  ส านักงานใหญ่ จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล   
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
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พ.ศ. 2547   โรงเรียนได้ฉลองครบรอบ 72  ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานฉลองครบรอบ 72 ปีแห่งการก่อตั้ง โดยมีพันต ารวจโท ดร.ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี  (มว.3787) มาเป็นประธานในพิธี และเริ่มเปิดสอนหลักสูตร English Program  ทั้งแผนกประถมและแผนกมัธยม 
พ.ศ. 2549  ได้รับการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. รอบ 2 

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2  ปีการศึกษา 2549 – 2553  

 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ ไทย-จีน  ครบรอบ 30 ปี โดยได้รับความร่วมมือจาก Yuxi Teacher College  
มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  น าคณะนาฏศิลป์จีนมาแสดงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้านมิตรภาพ ไทย - จีน อีกทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน 
พ.ศ. 2550  ฉลองครบรอบ  75  ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

 เมื่อวันที่ 7- 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานฉลองครบรอบ 75 ปีแห่งการก่อตั้ง ณ โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   
พ.ศ. 2554  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานเปิดอาคารเซนต์แมร่ี  
และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการดีเด่น  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานเปิดอาคารเซนต์แมรี่  โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2554 

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีการบริหาร
จัดการ  “ดีเด่น” (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจ าปีงบประมาณ 2553-2554 ณ วันท่ี 19 เดือนมกราคม 2554  

ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  รอบที่ 3 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา     (สมศ.)  ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554  ผลการประเมินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อยู่ใน
ระดับดีมาก 
พ.ศ.  2557   โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย มีการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรยีนการสอน English Programme มาเป็น 
Montfort College Cambridge Programme และมีการจดัโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัด
ความรู้ตามมาตรฐานสากล (Global Tutorial Class)   
พ.ศ.  2558  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย และดนตรี
พื้นเมือง ประจ าปีพุทธศักราช 2558 “ระดับจังหวัด” โดยส านักงานวัฒนธรรม 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ด าเนินการจัดท าหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน O-Net   
จัดท าหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน Cambridge    การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คอมพิ วเตอร์  (Computer in English & International Certification) โดยใช้หลักสู ตรคอมพิ วเตอร์  (SUITS: School-
University-Industry-Tie-up Scheme) ของ Bharathidasan University ประเทศอินเดีย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 5  
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ท าการเปิดสอนวิชาเพิ่มเติมเลือกภาษาฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  จัดการเรียนการสอน Global Tutorial Class ม. 1 – 5 เพื่อฝึกฝน
นักเรียนให้ท าแบบฝึกหัดและท าข้อสอบ ตามมาตรฐาน Cambridge    
พ.ศ.  2559   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี  ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือ  ร่วมแก้ปัญหา
และสร้างความเข้าใจ     เพื่อธ ารงไว้ซึ่งช่ือเสียงของโรงเรียน   และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  12 อนุกรรมการเพื่ อทบทวนและ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงเรียน  
พ.ศ. 2560   โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย  อนุมัติเปิดแผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ล าดับอธิการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

1.  ภราดาซิเมออน ริโคล  ปีการศึกษา  2475 – 2480   

2.  ภราดาฮูเบริ์ต คูแซง  ปีการศึกษา  2481 – 2483   

3.  ภราดาปีเตอร ์              ปีการศึกษา  2484 – 2489    

4.  ภราดาเซราฟิน                              ปีการศึกษา  2490 – 2495     

5.  ภราดาอลัเบอร์ต เบอร์น  ปีการศึกษา  2496 – 2497   

6.  ภราดาอาซีเนียว อาเกล  ปีการศึกษา  2498 – 2503   

7.  ภราดาฮูเบริ์ต ไมเกต ์  ปีการศึกษา   2504 – 2508   

8.  ภราดาเอ็ดเวริ์ด คูเรียน  ปีการศึกษา   2509 – 2512  

9.  ภราดาอลิเดฟองส์โซ มาเรีย  ปีการศึกษา   2513 – 2514   

10.  ภราดาพจน ์ เลาหเกยีรต ิ ปีการศึกษา  2515 – 2515  

11.   ภราดาสมพงษ์      ศรีสุระ  ปีการศึกษา  2516 – 2521    

12.    ภราดาบญัญตั ิ โรจนารุณ   ปีการศึกษา  2521– 2529      

13.   ภราดาวศิิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน ์ ปีการศึกษา  2530 – 2536    

14.   ภราดาวินยั วิริยวิทยาวงศ ์ ปีการศึกษา  2537 – 2539    

15.    ภราดาอนรุักษ์      นิธิภัทราภรณ ์ ปีการศึกษา  2540 – 2547  

16.   ภราดามีศักดิ์   ว่องประชานุกูล  ปีการศึกษา  2547 – 2552  

17.   ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ปีการศึกษา  2553 – 2555    

18.   ภราดาอนุศักดิ ์ นิธิภัทราภรณ ์ ปีการศึกษา  2556 – 2558    

19  ภราดาศักดา สกนธวัฒน์  ปีการศึกษา  2559 – ปัจจุบัน  
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1.2  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ง า น อ าค า ร ส ถ า น ที่  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

-  งานพยาบาล 
- งานยานพาหนะ ความปลอดภัย
และจราจร 
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

- งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 
 

 

 

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ 

 

 
ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 

 

 ผู้จัดการ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายธุรการ-การเงิน 

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

สัมพันธ์ชุมชน 
   -  งานการเงิน บัญชีและ

งบประมาณ 
-  งานจัดซื้อ และทรัพย์สิน 

   -  งานบริหารกองทุน 
   -  งานโภชนาการ 
   -  งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 
     
 

 

ฝ่ายบุคลากร 

-  งานนโยบายและแผน  
-  งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
-  งานวิเทศสัมพันธ์ 
-  งานวิจัยและพัฒนา 

-  งานอภิบาล 

-  งานดนตรี 

-  งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 
 

 

 

 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

    -  งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
-   งานบริหารระดับชั้น 

-  งานกิจกรรม 

-  งานกีฬา 

-  งานลูกเสือ-เนตรนารีและนศท. 
-  งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

สมาคมศิษย์เก่าฯ 

ฝ่ายวิชาการ 

- งานหลักสูตร 

- งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ 
- งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล 
-  งานกลุ่มสาระฯ  
- งาน IE 

- งาน EP 

- งานห้องสมุด 
- งานแนะแนว 

-  งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 

 

-  งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและถอด
ถอน 

-  งานส่งเสริมสวัสดิการ 

-  งานพัฒนาบุคลากร 

-  งานประเมินบุคลากร 

-  งานส่งเสริมพฤติกรรมและวินั ย
บุคลากร 

-  งานทะเบียนและสถิติ 
-  งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 
 

 

ฝ่ายส านักผู้อ านวยการ 
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1. จุดหมายของชีวิตคือการรู้จักสัจธรรม และการเข้าถึงธรรม ซ่ึงเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 
2. LABOR OMNIA VINCIT  วิริยะ อุตสาหะ ชนะทุกสิ่ง และน ามาซ่ึงความส าเร็จ 

 

ให้นักเรียนเป็นบุคคลที ่  “อิ่มเอิบ  อบอุ่น  อารี  มีคุณธรรม  คุณภาพสากล” 
1. อิ่มเอิบ  คือ  พัฒนาเต็มศักยภาพทุกมิติ ได้แก่ มติิทางด้าน สังคม รา่งกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตวิญญาณ  

1.1 มิติทางร่างกาย คือ ร่างกายเตบิโตและพัฒนาเหมาะสม สุขภาพดี แข็งแรง 
1.2 มิติทางอารมณ์ คือ มสีุนทรียภาพ ดุลยภาพ และความมั่นคงทางอารมณ์ แสดงอารมณ์อย่างเหมาะสมในแตล่ะ
บริบท 
1.3 มิติทางสังคม คือ มีทัศนคติและปฏสิัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ระบอบ ระบบ องค์กร และเพื่อนมนุษย์
อย่างเหมาะสม 
1.4 มิติทางปัญญา คือ ใฝ่รู้ใฝ่เรยีนมีเหตผุล มีทักษะ กระบวนการ มีวิจารณญาณในการพัฒนา และใช้ภูมิปัญญาของ
ตน ท้ังด้านศาสตร์และศิลป์ 

2.  อบอุ่น  คือ  เป็นท่ีพักพิงได้ น่าอยู่ใกล้ชิด 
3.  อารี  คือ  มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ น าตัวเองออกเป็นผู้ให้แกส่ังคมและเพื่อนมนุษย์     
4.  มีคุณธรรม  คือ  มีความดีและความสุขในตน  ปฏิบัติธรรมเหมาะกับบริบท 
5.  คุณภาพสากล  คือ  มีทักษะ  ความรู้  ความสามารถเพียงพอ  และด ารงตนอยูไ่ด้อย่างสง่างามในโลกสากล 

 

 1.3 แนวทางการจัดการศึกษา 
 
1.3.1  ปรัชญาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเป็นโรงเรียนภายใต้การดูแลของคณะภราดาผู้ยึดมั่นในคติธรรมและความเด็ดเดี่ยวมานะของ
นักบุญมงฟอร์ต จึงได้ยึดถือ ปรัชญา ตามแนวชีวิตของท่าน 2 ประการคือ 
 
 
 
 
 
 
1.3.2  วิสัยทัศน์   

โรงเรียนเพื่อองค์ปัญญานริันดร์ (The School for the Eternal Wisdom) 
 

 
1.3.3  เป้าหมายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
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1. ปลูกฝังให้นักเรยีนเป็นบุคคลที่อ่ิมเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม มีวินัย มีวิริยะอุตสาหะ ใฝ่เรยีนรู้ ยอมรบัในศาสนาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพท่ีว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน 

2. พัฒนาหลักสตูรและจัดการเรียนรูท้ี่ยกระดับสมรรถนะส าคญัและเสริมสร้างทักษะนักเรยีนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรูค้รบ
ทุกมิติในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ CCPS Model ในด้านการคดิวิเคราะห์ คิดสรา้งสรรค์ คิดสร้างผลิตภาพ คิดสร้างสังคมและ
สิ่งแวดล้อม นิเทศการจัดกระบวนการเรยีนรู้และวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพแท้ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพและเสรมิสร้างระบบการจดัการศึกษาที่เอื้อให้นักเรียนมีเสรภีาพในการเลือกแผนการเรียนหรือหลักสตูร
ตามความถนดัและความสนใจของตน กระตุ้นให้นักเรียนตระหนักและรับผดิชอบในหลักสตูรที่ตนเลือกเรียน ส่งเสรมิ
นักเรียนเป็นรายบุคคลให้ค้นพบศกัยภาพในด้านความสามารถพิเศษและค้นพบตนเองในการศึกษาตอ่ระดับสูงขึ้น 

4. พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียน ผลการแข่งขันภายนอก การศึกษาต่อและการสอบชิงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
5. ยกระดับการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากลโดยใช้เกณฑ์ Common European Framework of 

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

6. พัฒนาครูครบทุกมติิสู่ครูมืออาชีพ ประพฤติปฏิบตัิตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู พัฒนาทักษะการคิด 
การสื่อสารในระดับท่ีสูงขึ้น ควบคูไ่ปกับการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานเพื่อน าโรงเรียนไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 

7. เสรมิสร้างระบบและพัฒนาคณุภาพการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล หลักการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน ระบบประกันคุณภาพภายใน วัฒนธรรมองค์กรและโรงเรียนคาทอลิก 

8. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรยีนรู้และการบริหารจดัการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

9. จัดตั้ง ระดมทุน และบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
10. เสรมิสร้างการมสี่วนร่วมและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรทางการศึกษา และองค์กรอื่นท้ังใน

และต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  

           
 

1.3.4  นโยบายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
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1.3.5  เอกลักษณ์-อัตลักษณข์องโรงเรียน 
1.3.5.1 เอกลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

“การจัดการศึกษาตามวิถีมงฟอร์ต” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเป็นมา 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 

 

MONTFORT = GOD ALONE 

 God Alone  =  สัจธรรม ความรัก

สากล 

ความเป็นมา 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

เพื่อนมนุษย์/องค์กร/
สิ่งแวดล้อม 

ประสบการณ์ตรง 
สัมผัส - จุ่มตัว 

ในโรงเรียน 

บุคคลพัฒนาตน 

การเรียน + กิจกรรม 

ชมรม / กลุ่ม 

มุมมอง ท่าที 

วสิัยทัศน์ 

ข้อมูล 

ประสบการณ ์

โลกกว้าง 

กรอบ / บริบท 

ร่วม

พัฒนา 

อิ่มเอบิ 

     -  สังคม   -  อารมณ ์

     -  ร่างกาย -  จิตวญิญาณ 

     -  ปัญญา 

อบอุน่ 

อาร ี

มคีุณธรรม คุณภาพสากล 

แสวง

หา 

ภูมหิลงั / ประวัติศาสตร ์

ขุมทรัพย์ในตน 

ประกายของพระเจา้ , พทุธะ 

สังคม = ยุตธิรรม/สันตภิาพ/เสรีภาพ *** คน = ศักดิ์ศรี/อิสรภาพ/ธรรม

สิทธิ 

โลกสากล 
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โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาสูร่ะดับสากล และการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน จึงได้จัดท าแผนภมูิ
ที่แสดงถึง ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และเปา้หมายของโรงเรียนเปน็วัฏจักรแห่งการพัฒนาตามแผนภูมิ 

 
จากแผนภูมิดังกล่าว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยบรหิารจัดการศกึษาที่มุ่งเน้นให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเป็น

บุคคลที่ครบทั้ง 5 มิติ กล่าวคือ มิติทางสังคม ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตวิญญาณ โดยยึดหลักและกระท าทุกอย่างเพื่อ 
“พระเจ้าเท่านั้น” โดยมีปรัชญาของโรงเรียน คือ 1) จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรม และการเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่ง
ชีวิต 2) LABOR  OMNIA VINCIT วิริยะ อุตสาหะ น ามาซึ่งความส าเร็จ อันเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย 

โรงเรียนด าเนินการตามวัฏจักร เริ่มจากทบทวนความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อจะได้มีมุมมอง ท่าที 
สิ่งแวดล้อมภายนอก และน ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่เอื้ออ านวย ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนซึ่งเป็น
บุคคลส าคัญที่สุดได้พัฒนาตนครบทั้ง 5 มิติเพราะโรงเรียนมีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีชีวิต มีจิตวิญญาณ ท่ีสามารถหยั่งรู้ และ
พัฒนา กล่าวคือ มีประกายพระเจ้า มีพุทธะและขุมทรัพย์ในตน หมายถึง การมุ่งสู่สัจธรรมและความรักสากล โดยการน าความเช่ือ
ดังกล่าวมาอบรมจัดกิจกรรมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ส าคัญได้น ามาบูรณาการผ่านการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายร่วมกับเพื่อนในโรงเรียน และสัมผัสชีวิต จุ่มตัว ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ในชุมชน องค์กร สิ่งแวดล้อม
ภายนอกซึ่งเป็นการเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรงที่ส่งผลให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถค้นพบศักยภาพ
ของตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน องค์กร ชุมชน ก็จะเรียนรู้
ร่วมกัน ท่ีส าคัญมีหน้าท่ีร่วมกับเพื่อนมนุษย์ในการพัฒนาโลกสากลบนพ้ืนฐานปรัชญาของโรงเรียน 

ขณะเดียวกัน ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ าต้องตระหนักในการพัฒนาตนเองร่วมกับเพื่อนมนุษย์ ด้วยการ
เคารพศักดิ์ศรีของตน มีอิสรภาพ ธรรมสิทธิ และพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่ยุติธรรม มีสันติภาพ และเสรีภาพ เมื่อครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนได้เข้าสู่กระบวนการร่วมกันรับผิดชอบต่อโลกสากล สิ่งแวดล้อม และผู้อื่นแล้ว บุคลากรทุกคนก็จะ
เผชิญกับโลก ข้อมูล และประสบการณต์่างๆ  สิ่งดังกล่าวก็จะกลับมาสู่กระบวนการทั้งมวลในโรงเรยีน ซึ่งโรงเรียนก็จะน าผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่วงจรเพื่อแสวงหาและพัฒนาต่อไป กระบวนการดังกล่าวได้ประจักษ์ต่อเพื่อนมนุษย์ โรงเรียน 
องค์กร สิ่งแวดล้อม และโลกสากลจะค้ าจุนและส่งเสริมกันและกันเป็นวัฏจักรแห่งการพัฒนา 

สิ่งที่พึงตระหนักในวงจรของกระบวนการนี้ คือ ขณะที่โรงเรียนน าผู้เรียนให้เข้าร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ นั้น จะต้อง
ค านึงถึงภูมิหลัง และประวัติศาสตร์ของบุคคลของโรงเรียนด้วย เช่นเดียวกัน เมื่อโรงเรียนร่วมกับองค์กรอื่นมุ่งพัฒนาโลกสากลนั้น 
จ าเป็นต้องขับเคลื่อนไปภายในกรอบหรือบริบทเฉพาะที่ไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของตน หรือหลงประเด็น 

เมื่อกระบวนการดังกล่าวได้ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนภูมิได้อย่างชัดเจน ประสบการณ์จากโลกสากลจะช่วยขยาย
มุมมอง ท่าที และวิสัยทัศน์ของทุกองค์ประกอบให้เปิดมิติต่างๆ ได้กว้าง และมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดวงจรของการมุ่งสู่สัจธรรม และ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                              รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
 

11 

1.3.5.2  อัตลักษณข์องโรงเรียนมงฟอร์วิทยาลัย 

“อิ่มเอิบ  อบอุ่น  อารี  มีคุณธรรม  คุณภาพสากล” 
 

1. อ่ิมเอิบ :  คือการพัฒนาอย่างเตม็ศักยภาพในทุกมิติ  ท้ังสังคม  ร่างกาย  ปัญญา  อารมณ์ และจิตวญิญาณ 
1.1 มิติทางร่างกาย คือ ร่างกายเตบิโตและพัฒนาเหมาะสม สุขภาพดี แข็งแรง 
1.2 มิติทางอารมณ์ คือ มสีุนทรียภาพ ดุลยภาพ และความมั่นคงทางอารมณ์ แสดงอารมณ์อย่างเหมาะสมในแต่

ละบริบท 
1.3 มิติทางสังคม คือ มีทัศนคติและปฏสิัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ระบอบ ระบบ องค์กร และเพื่อน

มนุษย์อย่างเหมาะสม 
1.4 มิติทางปัญญา คือ ใฝ่รู้ใฝ่เรยีนมีเหตผุล มีทักษะ กระบวนการ มีวิจารณญาณในการพัฒนา และใช้ภูมิปัญญา

ของตน ท้ังด้านศาสตร์และศลิป ์
1.5 มิติทางจิตวญิญาณ  คือ ด าเนนิชีวิตตามหลักธรรมของศาสนา และพระเจ้าที่ตนนับถือ 

2. อบอุ่น :  คือ เป็นบุคคลที่พ่ึงพิงได้  น่าอยู่  น่าใกล้ชิด 
3. อารี  :  คือ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่ รู้จักน าตนเองออกเป็นผู้ให้แกส่ังคมและเพื่อนมนุษย์ 
4. มีคุณธรรม : คือ มีความดี  ความสุขในตน 
5. คุณภาพสากล : คือ มีทักษะ  มีความรู้  ความสามารถเพียงพอและด ารงตนอยูไ่ด้ในโลกสากล 

 
1.4 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

1.4.1  วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision)  ปีการศึกษา  2558 – 2562 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บริหารจัดการด้วยมาตรฐานสากล เป็นแบบอย่างของสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น

เลิศครบทุกมิติ  เจริญชีวิตในสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ และมีความสุข 
  

1.4.2  พันธกิจโรงเรียน (Mission)   ปีการศึกษา  2558 – 2562 
1. พัฒนาบุคลากรให้มคี่านิยมอันดีงาม  เจริญชีวิตในสังคม  ด้วยความรับผิดชอบ  มีความสุข ตามวิถีจิต

นักบุญมงฟอร์ต และเป็นแบบอย่างของสถานศึกษา 
2. จัดกิจกรรมและหลักสูตรที่เอื้อต่อการบูรณาการ  ศลิปะพื้นบ้าน  ภมูิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี  

สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทุกดา้นท้ังศาสตร์และศิลป์ สู่ระดับมาตรฐานสากล 
3. พัฒนาผู้เรียนใหม้ีองค์ความรู้ ท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย ในบริบท

ของการเปลี่ยนแปลง จนสามารถน าความรูไ้ปต่อยอดและเผยแพร่ได้ 
4. พัฒนาบุคลากร  ทรัพยากร และกลไกด าเนินการใหม้ีการเชื่อมโยง เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้และการพัฒนา

ของกันและกัน อย่างมีความสุข 
5. พัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการที่หลากหลาย สามารถสรา้งองค์ความรู้น ามาแก้ไข

ปัญหาและปรับปรุง  สู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ 
6. พัฒนาเครือข่ายและปฏสิัมพันธ์กบัครอบครัว  ชุมชน  องค์กร  ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 

 
1.4.3  ยุทศาสตร์โรงเรียน (Strategy)  ปีการศกึษา  2558 – 2562 

1.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต 

2.  ยกระดับหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 



                                                              รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
 

12 

3.  ยกระดับคุณภาพบุคลากรใหอ้ยูใ่นระดับมาตรฐานสากล 

4.  ยกระดับการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ที่มีคุณภาพ 

5.  เสริมสร้างและขยายเครือข่ายกับครอบครัว ชุมชน องค์กร ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 
1.5  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
 ปีการศึกษา  2558 – 2562   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
1.   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต 

1.1  ส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีความรู้ มพีฤติกรรมและน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันที่
แสดงออกถึงจริยธรรมและค่านิยมตามวิถีจิตนักบญุมงฟอร์ต 

2.  ยกระดับหลักสตูรและจัดการเรียน
การสอนให้เป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล   
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  พัฒนาหลักสูตรและจดัการเรยีนการสอนให้เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
1.  หลักสูตรรายวิชาภาษาจีน 
2.  หลักสูตรรายวิชาภาษาฝรั่งเศส 
3.  หลักสูตรรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 
4.  หลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ (IE) 
5.  หลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ (IE) 
6. หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ (IE) 
7. หลักสูตรรายวิชาสังคมศึกษา (IE)    

2.2  ส่งเสริมใหผู้้เรยีนสอบวัดความรู้และทักษะตามมาตรฐานสากล YCT, HSK, DELF, JLPT , 
KET, PET, IELTS, CHECKPOINT, IGCSE, O-LEVEL, A-LEVEL 

2.3  ปรับรูปแบบการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดสอบ Dictation ในรายวิชา IE 

2.4  ยกระดับการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 

2.5 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรยีนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ สร้าง
นวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ และสามารถต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง 
2.6  ส่งเสริมผู้เรยีนได้เรยีนรู้ศลิปะพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน 
2.7  ยกระดับผลสมัฤทธ์ิ ผลการแข่งขัน สมรรถนะ ทักษะ และการศึกษาต่อของผู้เรียนอยา่ง
รอบด้าน 

3.  ยกระดับคณุภาพบุคลากรใหอ้ยู่ใน
ระดับมาตรฐานสากล 
 

3.1  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการที่
หลากหลาย สามารถสร้างองค์ความรู้/นวตักรรม น ามาแกไ้ขปัญหา และปรับปรุงสู่การพัฒนา
ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทันต่อเหตุการณ ์
3.2  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลย ีในการ
สื่อสารและประยุกต์ใช้ในการท างานได ้
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงานพัฒนาตนเอง ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4.  ยกระดับการก ากับติดตามและ 4.1  บริหารจัดการระบบงานการเงิน และบัญชี ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ป ระ เมิ น ผ ล ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลที่มีคุณภาพ 
 

4.2  ปฏิรูประบบการบริหารงานจดัซื้อ และทรัพยส์ิน 
4.3  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใหบ้รรลตุามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว ้
4.4  เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการตามระบบประกนัคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
4.5 พัฒนาทรัพยากร สภาพแวดลอ้มและการบริการที่ให้ผู้เรียนเกดิการเรยีนรู้เต็มศักยภาพ 

5.  เสริมสร้างและขยายเครือข่ายกับ
ครอบครัว ชุมชน องค์กร ท้ังใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

5.1 ส่งเสริมใหผู้้เรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และผูเ้กี่ยวข้องมีสว่นร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.2 ส่งเสริมใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ระหว่างโรงเรยีนกับองค์กรระดับภมูิภาค  ประเทศ และ
ระหว่างประเทศ 

5.3 น าเครือข่ายต่างประเทศมาพัฒนาผู้เรยีน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
1.6  ข้อมูลบุคลากร 

1.6.1  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง  

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ ์

ในต าแหน่ง(เฉลี่ย) 
(ปี) 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ผูล้งนามแทนผู้รับ
ใบอนุญาต  

1 - 1 - - - 1 15 

ครู (บรรจุ) 75 117 192 - 76 47 - 10.78 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) 5 4 9 - - - - อัตราจ้างรายคาบ/รายป ี
ครูต่างประเทศ 19 12 31 - 27 3 1 2.45 
บุคลากรทางการศึกษา 42 52 94 2 58 33 1 15.13 
นักการภารโรง/พนักงานโรงอาหาร 27 43 70 69 1 - - 12.31 
คนขับรถ 4 - 4 4 - - - 12.50 
ยามรักษาความปลอดภัย 9 - 9 9 - - - 13.22 

รวม 182 228 410 84 162 83 3  
 

1.6.1.1  จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 123 คน คิดเป็นร้อยละ 96.75 
1.6.1.2  จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 
1.6.1.3  สาขาท่ีขาดแคลนครูวิชา  - จ านวน - 
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 1.6.2  จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการสอนของครู 1 คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวน (คน) ช่ัวโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห ์ หมายเหต ุ

-ภาษาไทย 10 19  
-คณิตศาสตร์ 16 18  
-วิทยาศาสตร์ 28 18  
-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11 19  
-สุขศึกษาพลศึกษา 13 18  
-ศิลปะ 12 20  
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 15 18  
-ภาษาต่างประเทศ 18 20  
 
1.7 ข้อมูลนักเรียน 
1.7.1 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ 

จ านวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 294 162 456 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 273 169 442 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 272 188 460 

รวม 839 519 1,358 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 345 192 537 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 356 213 569 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 318 252 570 

รวม 1,019 657 1,676 
รวมท้ังหมด 1,858 1,176 3,034 

 
1.7.2 จ านวนนักเรียนลกัษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลักษณะ  

ระดับชั้น 
คุณลักษณะ 

พิการ รอโอกาส ความสามารถพิเศษ 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 1 49 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 - 2 52 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 - 1 54 

รวม - 4 155 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 2 148 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 - 2 59 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 - 1 - 

รวม - 5 207 
รวมท้ังหมด - 9 362 

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 
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1.7.3 สรุปผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 
 
 

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

1 การอ่าน 3,059 - - - - - 168 5.49 89 2.91 4.20 2,891 94.51 2970 97.09 95.80

2 การคดิวเิคราะห์ 3,059 - - - - - 262 8.56 189 6.18 7.37 2,797 91.44 2870 93.82 92.63

3 การเขียน 3,059 - - - - - 188 6.15 125 4.09 5.12 2,871 93.85 2934 95.91 94.88

รวม สรุปผลกำรประเมิน 3,059 - - - - - 206 6.73 134 4.39 5.56 2,853 93.27 2925 95.61 94.44

ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1
ข้อท่ี กำรประเมินด้ำน

จ ำนวน

นักเรียน

ร้อยละของผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับคุณภำพ

ผ่ำนเกณฑ์

เฉลีย่

ดี

เฉลีย่

ดีเยีย่ม

ภำค 2 เฉลีย่
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

1 รักชาติ ศาสน์ กษตัริย์ 3,059 - - - - - 4 0.13 5 0.16 0.15 3,055 99.87 3,054 99.84 99.85

2 ซื่อสัตย์สุจริต 3,059 - - - - - 4 0.13 8 0.26 0.20 3,055 99.87 3,051 99.74 99.80

3 มวีนิัย 3,059 - - - - - 65 2.12 81 2.65 2.39 2,994 97.88 2,978 97.35 97.61

4 ใฝ่เรียนรู้ 3,059 - - - - - 56 1.83 115 3.76 2.80 3,003 98.17 2,944 96.24 97.20

5 อยู่อย่างพอเพยีง 3,059 - - - - - 3 0.10 17 0.56 0.33 3,056 99.90 3,042 99.44 99.67

6 มุง่มัน่ในการท างาน 3,059 - - - - - 40 1.31 92 3.01 2.16 3,019 98.69 2,967 96.99 97.84

7 รักความเปน็ไทย 3,059 - - - - - 2 0.07 0 0.00 0.03 3,057 99.93 3,059 100.00 99.97

8 มจีติสาธารณะ 3,059 - - - - - 2 0.07 1 0.03 0.05 3,057 99.93 3,058 99.97 99.95

9 มสีุขภาพและสุนทรีภาพทีด่ี 3,059 - - - - - 0 0.00 0 0.00 0.00 3,059 100.00 3,059 100.00 100.00

รวม สรุปผลกำรประเมิน 3,059 - - - - - 20 0.64 35 1 0.90 3,039 99.36 3,024 98.84 99.10

เฉลีย่ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1
ข้อท่ี กำรประเมินด้ำน

จ ำนวน

นักเรียน

ร้อยละของผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับคุณภำพ

ผ่ำนเกณฑ์

เฉลีย่

ดี

เฉลีย่

ดีเยีย่ม

ภำค 2

1.7.4 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้น ม.1-ม.6 
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

1 ความสามารถในการสื่อสาร 3,059 - - - - - 31 1.01 8 0.26 0.64 3,028 98.99 3,051 99.74 99.36

2 ความสามารถในการคดิ 3,059 - - - - - 57 1.86 43 1.41 1.63 3,002 98.14 3,016 98.59 98.37

3 ความสามารถในการแก้ปญัหา 3,059 - - - - - 32 1.05 49 1.60 1.32 3,027 98.95 3,010 98.40 98.68

4 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ 3,059 - - - - - 24 0.78 9 0.29 0.54 3,035 99.22 3,050 99.71 99.46

5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 3,059 - - - - - 20 0.65 8 0.26 0.46 3,039 99.35 3,051 99.74 99.54

รวม สรุปผลกำรประเมิน 3,059 - - - - - 33 1.07 23 0.76 0.92 3,026 98.93 3,036 99.24 99.08

ข้อท่ี กำรประเมินด้ำน
จ ำนวน

นักเรียน

ร้อยละของผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับคุณภำพ

ผ่ำนเกณฑ์

เฉลีย่

ดี
เฉลีย่

ดีเยีย่ม
เฉลีย่

ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2

1.7.5 สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 
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รวมปกีำรศึกษำ

จ ำนวน

(คน)
รอ้ยละ

จ ำนวน

(คน)
รอ้ยละ

จ ำนวน

(คน)
รอ้ยละ

จ ำนวน

(คน)
รอ้ยละ

จ ำนวน

(คน)
รอ้ยละ

จ ำนวน

(คน)
รอ้ยละ

จ ำนวน

(คน)
รอ้ยละ

จ ำนวน

(คน)
รอ้ยละ รอ้ยละ

ม.1 455 0 0.00 0 0.00 9 1.98 13 2.86 30 6.59 26 5.71 416 91.43 416 91.43 91.43

ม.2 441 0 0.00 0 0.00 2 0.45 13 2.95 17 3.85 26 5.90 422 95.69 403 91.38 93.54

ม.3 460 1 0.22 0 0.00 11 2.39 6 1.30 21 4.57 22 4.78 427 92.83 431 93.70 93.26

ม.4 554 8 1.44 1 0.18 43 7.76 35 6.32 28 5.05 25 4.51 475 85.74 476 85.92 85.83

ม.5 577 8 1.39 7 1.21 42 7.28 29 5.03 17 2.95 16 2.77 510 88.39 517 89.60 88.99

ม.6 572 4 0.70 1 0.17 33 5.77 51 8.92 36 6.29 48 8.39 499 87.24 470 82.17 84.70

รวมเฉลีย่ 3,059 21 0.62 9 0.29 23 4.27 147 4.56 24.83 4.88 163 5.34 2749 90.22 2713 89.03 89.63

2.75 - 4.00

ภำคเรียนท่ี 2ชัน้
จ ำนวน

นักเรียน

ผลกำรเรียนเฉลีย่(GPA) จ ำแนกตำมช่วงคะแนน

0.00 - 1.49 1.50 - 2.49 2.50 - 2.74

ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 1

1.7.6  ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ก าหนดไว้ว่าผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 86 มีคุณภาพมาตรฐานของแต่ละระดับช้ันไม่น้อยกว่า 
2.75 พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายตัวช้ีวัด โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.63 
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1.7.7  สรุปผลน้ าหนัก ส่วนสูง และผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

สรุปภาวการณ์เจริญเติบโต (น้ าหนัก-ส่วนสูง) นักเรียนระดับช้ัน ม.1 – ม.6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั  โดยใช้เกณฑม์าตรฐานการเจรญิเติบโตของกรมอนามยั  
พบว่าผู้เรียนร้อยละ  77.85 อยู่ในเกณฑส์มส่วนดังตาราง 
ตารางสรุปการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงนกัเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 

เกณฑ์ภาวะการ
เจริญเติบโต 

จ านวน นร. ร้อยละ 

อ้วน 273 9.02 
เริ่มอ้วน 166 5.49 
ท้วม 125 4.13 
สมส่วน 2,369 77.85 
ค่อนข้างผอม 58 1.94 
ผอม 43 1.57 
รวม 3,034 100 

                                                           ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 
สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพของกรมพลศึกษา  พบว่าผู้เรยีน ผ่านเกณฑ์

ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษาตั้งแต่ปานกลาง ดี ดีมากคิดเป็นร้อยละ  88.37 
ระดับสมรรถภาพ จ านวนนักเรียน ร้อยละ 

ต่ ามาก 12 0.39 
ต่ า 297 11.24 

ปานกลาง 1,334 43.26 
ด ี 997 32.33 

ดีมาก 394 12.78 
รวม 3,034 100 

      ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 
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1.8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 1.8.1 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560  
 

2559 2560 ผลตา่ง 2559 2560 ผลตา่ง

ภาษาไทย 59.50 60.80 1.30 เพ่ิม 63.43 61.58 2.02 เพ่ิม

คณิตศาสตร์ 54.39 51.55 -2.84 ลด 42.50 46.59 -2.63 ลด

วทิยาศาสตร์ 46.81 41.35 -5.46 ลด 42.99 45.16 0.43 เพ่ิม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 61.91 - - - 43.19 42.31 -0.07 ลด

ภาษาองักฤษ 59.15 52.37 -6.78 ลด 50.11 51.66 7.72 เพ่ิม

เฉลี่ยรวม 56.35 51.52 -3.45 ลด 48.44 49.46 1.49 เพ่ิม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดบัชัน้ ม.3

เพ่ิม/ลด
ระดบัชัน้ ม.6

เพ่ิม/ลด

 
 
 
  จากตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 โดยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ก าหนด
ให้ผลคะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2559 ผลปรากฏว่า ระดับช้ัน ม.3 มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้น 1 วิชา คือ วิชาภาษาไทย และมีวิชาที่ผล
คะแนนเฉลี่ยลดลง คือ วิชาคณิตศาสตร์ , วิชาวิทยาศาสตร์ ,วิชาสังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ส่วนระดับช้ัน ม.6 มีผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คือ วิชาภาษาไทย วิชา
วิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ ส่วนรายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง คือวิชา คณิตศาสตร์ สังคมฯ  
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โรงเรียน สังกัด ประเทศ ผลตา่ง โรงเรียน สังกัด ประเทศ ผลตา่ง โรงเรียน สังกัด ประเทศ ผลตา่ง

ภาษาไทย 47.78 42.45 42.64 5.14 59.50 45.86 46.36 13.14 60.80 47.89 48.29 12.51

คณิตศาสตร์ 56.84 33.73 32.40 24.44 54.39 30.75 29.31 25.08 51.55 26.88 26.30 25.25

วทิยาศาสตร์ 54.07 38.05 37.63 16.44 46.81 35.21 34.99 11.82 41.35 32.33 32.28 9.07

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 56.96 46.47 46.24 10.72 61.91 48.75 49.00 12.91 - - - -

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) 54.55 33.77 30.62 23.93 59.15 34.91 31.80 27.35 52.37 32.92 30.45 21.92

เฉลี่ยรวม 54.04 38.89 37.91 16.13 56.35 39.10 38.29 18.06 51.52 35.01 34.33 17.19

2560

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้

2558 2559

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย

 1.8.2  สรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558-2560 
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โรงเรียน สังกัด ประเทศ ผลตา่ง โรงเรียน สังกัด ประเทศ ผลตา่ง โรงเรียน สังกัด ประเทศ ผลตา่ง

ภาษาไทย 61.41 47.70 49.36 12.05 63.43 49.64 52.29 11.14 61.58 46.90 49.25 12.33

คณิตศาสตร์ 43.26 26.68 26.59 16.67 42.50 24.88 24.88 17.62 46.59 24.68 24.53 22.06

วทิยาศาสตร์ 42.39 32.91 33.40 8.99 42.99 31.03 31.62 11.37 45.16 29.30 29.37 15.79

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.13 38.65 39.70 5.43 43.19 34.91 35.89 7.30 42.31 34.22 34.70 7.61

ภาษาองักฤษ 42.56 27.49 24.98 17.58 50.11 30.44 27.76 22.35 51.66 31.42 28.31 23.35

เฉลี่ยรวม 46.95 34.69 34.81 12.14 48.44 34.18 34.49 13.96 49.46 33.30 33.23 16.23

2560

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้

2558 2559

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย

1.8.3   สรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
 

23 

1.9 รางวัลที่โรงเรียนได้รับ  
1.9.1  ผลงานดีเด่นครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกลุ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. ครูนภสักร  บางสายน้อย ครูผูส้อนภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 

ประจ าปี 2560 
คุรุสภา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูเอกชนท่ีมีผลงานระดับประเทศ 
สมาคมโรงเรียนเอกชน 

จังหวัดเชียงใหม ่

2. มาสเตอร์ปรีชา  ตันวัฒนานันท์ 
ครูดีเด่น เนื่องในวันครูเอกชน จังหวัด

เชียงใหม่ ประจ าปี 2560 
สมาคมโรงเรียนเอกชน 

จังหวัดเชียงใหม ่

3. ครูอัญชลี  เตริยาภิรมย ์
เข็มทองค าเชิดชูเกียรติครูที่ปฏบิัตหิน้าท่ี 30 ปี 

ประจ าปี 2560 
สมาคมโรงเรียนเอกชน 

จังหวัดเชียงใหม ่

4. ครูสุพัตรา  สุวรรณนาร ี
เข็มทองค าเชิดชูเกียรติครูที่ปฏบิัตหิน้าท่ี 30 ปี 

ประจ าปี 2560 
สมาคมโรงเรียนเอกชน 

จังหวัดเชียงใหม ่

 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 

1.9.2  ผลงานของผู้เรียน ต้ังแต่ระดับประเทศขึ้นไป ปีการศึกษา 2560 
 
ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงานที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
1. นายนรุตม์ชัย ชัยนลินพัฒน์ ร อ ง ช น ะ เลิ ศ อั น ดั บ ที่  2 

ประเภทชาย 
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งท่ี 33  ชุมพร-ระนองเกมส์ 

วันท่ี 16-26 มี.ค. 
2560 

2. นางสาวนภสร     ศิริมหาราช รางวัลเหรียญเงิน การแข่ งขัน ชีววิทยาโอลิมปิ ก
ระดับชาติครั้งท่ี 14 

วันท่ี 11-16 เม.ย. 
2560 

3. นายศุภวิชญ์    วงษ์สุชัย รางวัลเหรียญทองแดง การแข่ งขัน ชีววิทยาโอลิ มปิ ก
ระดับชาติครั้งท่ี 14 

4. เด็กชายณฐนนท ์ ลือวิฑูรเวชกิจ 
 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของ
ประเทศ 

โครงการทดสอบแข่งขันวัด
ความสามารถทางวิชาการ Top 
test ครั้งท่ี 30 วิชาคณิตศาสตร/์ 
ทท.ปส.001-1-2/2560 

วันท่ี 16 พ.ค. 
2560 

5. 1.เด็กชายธัญกร  ยันตรศาสตร ์
2.เด็กชายภูรินทร์  เจรญิกิจ 
3.เด็กชายสริภพ  บัวหงษ์ 
4.เด็กชายกฤติน จอมวิญญาณ ์

Bronze 
 

การแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์โอลมิปิกครั้งท่ี 4 
ประจ าปี 2560/ ASMO 
002/2560 

วันท่ี 29 พ.ค. 
2560 

6. ด.ช.ธนภัทร  เจรญิกิจเกษตร รางวัลเหรียญเงิน ก า ร แ ข่ ง ขั น เค มี โ อ ลิ ม ปิ ก
ระดับชาติครั้งที่ 13 

วันท่ี 5-9 มิ.ย. 
2560 7. นายณัฐพล   จันทร์วงค ์ รางวัลเหรียญทองแดง 

8. 1.ด.ช.ภราดา  ทัดประดิษฐ ์
2.ด.ช.ศุวิจักข์  อนุดวง 
3.ด.ช.ติณห์  ลมิปิต ิ
4.ด.ช.ภราดร  ทัดประดิษฐ์ 
5.ด.ญ.จริัชญา  องอาจ 

ได้ เข้ า ร อ บ ก่ อ น รอ บ รอ ง
ชนะเลิศ 

Hotwave Music Award 2017 วันท่ี 10 มิ.ย. 
2560 
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ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงานที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
9. นายศรณัย์    ตันติวิญญูพงศ ์ เกียรติคุณประกาศ ก า รแ ข่ งขั น ฟิ สิ ก ส์ โอ ลิ ม ปิ ก

ระดับชาติ ครั้งท่ี 16 
วันท่ี 8-12 มิ.ย. 

2560 
10. 1.ด.ญ ณัฐวศา   กล่อมแก้ว   

2.นาย วงศพัทธ์   วิชัยพันธ์ 
แชมป์ประจ าสัปดาห์ เวทีคนเก่ง วันท่ี 13 มิ.ย. 

2560 
11. 1. เด็กชายพงศภัค   เฉลิมบญุ     

2. เด็กชายณภัทร  เจริญกิจ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่ งขันหุ่ นยนต์ ยุ วชน ชิ ง

แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 และ
การแข่งขันหุ่นยนต์  Thailand 
Robofest Junior 2017 

วันท่ี 15-18 มิ.ย. 
2560 

12. 1. นายเดชาวัต   เรืองสังข ์   
2. นายธนภทัร    สีมาขจร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่ งขันหุ่ นยนต์ ยุ วชน ชิ ง
แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 และ
การแข่งขันหุ่นยนต์  Thailand 
Robofest Junior 2017 

วันท่ี 15-18 มิ.ย. 
2560 

13. 1.นางสาวนภสร   ศิริมหาราช 
2.นายอภิสิทธิ  จิตาด ู

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

ได้ล าดับที่ 5 ของประเทศ วันท่ี 21 มิ.ย. 
2560 

14. 1. นายนาวินธิติ    จารุประชัย   
2. นายณัฐวัฒน์    ชัยยอง 

Second Prize ส า ข า 
Biological Science 

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ร ะ ดั บ  ASEAN ใ น ร า ย ก า ร 
ASEAN Students Science 
Project 

วันท่ี 22-27 ก.ค. 
2560 

15. นายนรุตม์ชัย  ชัยนลินพัฒน์ รางวัลชนะเลิศ ชายคู่ รุ่น 17 
ปี 

ASTCE UNDONTHANI 
THONBURI Championship 
2017 ณ สนามแบตมินตันตรเีลิศ 
จ.อุดรธาน ี

วันท่ี 11-16 ส.ค. 
2560 

16 1. ด.ช.จิระพงศ์  ทาสิงค า 
2. ด.ญ.ปรีชญาภรณ์ ปรีชาวัฒนาการ 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีฮาลาล 

วันท่ี 15 ส.ค. 
2560 

17. ด.ญ.พรไพลิน  เจ้าวัฒนพงศ์   คะแนนสูงสดุอันดับ 3
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด 

English Proficiency Test 
 

วันท่ี 15 ส.ค. 
2560 

18. ด.ช.อัจฉริยะ  ค าจารึกวงศกร คะแนนสูงสดุอันดับ 2
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด 

19. นายกฤษฏพงศ์  เดชศร คะแนนสูงสดุอันดับ 3
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด 

20. 1. นายอภิสิทธิ  จิตาด ู
2. นายปราณ  ก าจดัภัย 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา
ทางการแพทย์ 

วันท่ี 17 ส.ค. 
2560 

21. นายภัคพล   สินสุรินทร ์ คะแนนสูงสดุอันดับที่ 2 ของ
ประเทศ 

ผ ล ก า ร ส อ บ  Top Test วิ ช า
ภาษาไทย 

วันท่ี 10 ก.ย. 
2560 

22. นายยศภัทร   จรปัญญานนท์   รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑา  IDEMITSU 
THAILAND GRAND PRIX 
2017   

วันท่ี 23-24 ธ.ค. 
2560 

23. ด.ช.ภราดา  ทัดประดิษฐ ์ อันดับที่ 7 เหรียญทอง การแข่งขันวงสตริงระดับ ม.1-3 วันท่ี 11 ก.พ. 
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ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงานที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
ด.ช.ศุวิจักข์  อนุดวง 
ด.ช.ติณห์  ลิมปิต ิ
ด.ช.ภราดร  ทัดประดิษฐ์ 
ด.ญ.จริัชญา  องอาจ 
ด.ช.พิเชษฐ์พงศ์  หิรัญจารุกร 

งานศิ ลปหั ตถกรรมนั ก เรี ยน
ร ะ ดั บ ป ร ะ เท ศ  ค รั้ ง ที่  6 7 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

2561 

24. 1.นายรัฐ  ฤกษ์เกษม   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skills 
Competition 
งานศิลปหัตถกรรมระดับชาต ิ

วันท่ี 12 ก.พ. 
2561 

25. 1. นายกิตติภฎั เดชกุล   
2. นายพีรวัส วงศ์สวัสดิ์   
3. น.ส.รุจิรดา เอกเกดิ   

ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบ
ที่ 2 

การแข่ งขันพัฒ นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 20: NSC 2018 

วันท่ี 14 ก.พ. 
2561 

26. 1.นายพนธกร นวมครุฑ                  
2.นายจิณณ์สุธร เสวะกะ     
3.นายธนดล หวังระบอบ   

ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบ
ที่ 1 

27. 1.นายธงไชย ช้างมณี                     
2.นายณัฏฐกันต์ เคหะลูน    
3.นายสุทธิหิรญั  สุวรรณกติ ิ

28 1.นายปันลักษณ์ เสียงใส 
2.น.ส.ณัฐชยาภรณ์ บัวรมย์  
3.นายกันตพงศ์ ค าแสน 

29 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ระมิงค์วงศ ์
2. เด็กชายกัตพัฒน์  อนันตเรืองเลิศ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ผ ล ง า น วิ จั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
สิ่ งแวดล้ อม  GLOBE Student 
Research Competition  

28-30 มี.ค. 2561 

 
1.10 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากร แหล่งเรียนรู ้
 1.10.1  สภาพชุมชนโดยรวม  
  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีเนื้อทีท่ั้งหมด 55 ไร ่3 งาน 81.70 ตารางวา โดยไดม้ีการวางแผนและด าเนินการ ให้อาคาร
เรียน อาคารประกอบการ และสถานท่ีทุกแห่ง เช่น ห้องเรียน ห้องน้ า แหล่งส่งเสริมการเรียนรู ้ ฯลฯ สะอาด ปลอดภัย ถูก
สขุลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมแก่การท ากิจกรรม มีอปุกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกประจ าอาคาร เช่น    ช้ัน
หนังสือ โต๊ะ เกา้อี้ บอร์ด อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ  รอบบริเวณ อยู่ในสภาพดี มีปริมาณเพยีงพอ มีระบบซ่อมบ ารุงท่ีเหมาะสมและทัน
ต่อเหตุการณ์ มรีะบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา อยู่ในสภาพใช้การไดด้ี ปลอดภัย  

 บริเวณต่อเนื่อง 
 ทิศเหนือ     พื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้านชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า          
 ทิศใต้       พื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้านชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า          

 ทิศตะวันออก บ้านท่ีอยู่อาศัยของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า และ โรงเรียนกาวลิะวิทยาลัย   
 ทิศตะวันตก แนวรางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย และถนนเลียบทางรถไฟสายเชียงใหม่ – ล าพูน 
1.10.2  ลักษณะอาคารสถานที่และบริเวณสถานที่อ านวยความสะดวกอื่นๆ 
 อาคารเรียน มีจ านวนทั้งหมด 5  หลัง (มีทางเดินเชื่อมติดต่อกัน) และอาคารประกอบ ดังนี้ 
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 อาคารเรียนปีเตอร์ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงานดังน้ี 
  ช้ันท่ี 1 ห้องเรียน 6 ห้อง  และพื้นที่โล่งส าหรับท ากิจกรรม  (ลานหตัถาพิภพ)  
  ช้ันท่ี 2 ห้องพักครู 2 ห้อง ห้องเรียน 4 ห้อง  (เฮือนผญา เฮือนช่ืนทัศนา)  
  ช้ันท่ี 3 ห้องเรียน 6 ห้อง   
  ช้ันท่ี 4 ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องเรียน 5 ห้อง   
 อาคารเรียนเซราฟิน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงาน ดังนี ้
  ช้ันท่ี 1 ห้องประชุม1และวัดน้อย  พื้นที่โล่งส าหรับท ากจิกรรม  
  ช้ันท่ี 2 ห้องเรียน 6 ห้อง   
  ช้ันท่ี 3 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการ (Lab) 2 ห้อง ห้องเรียน 1 ห้อง   

  ช้ันท่ี 4  ห้องพักครู 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง ห้องเรียน 1 ห้อง 
อาคารเรียนอัลเบิร์ต อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงาน ดังนี้ 
  ช้ันท่ี 1 ห้องพยาบาล  พ้ืนท่ีโล่งส าหรับท ากิจกรรม  และห้องเรียน 1 ห้อง   
  ช้ันท่ี 2 ห้องพักครู 1 ห้อง  ห้องเรียน 5 ห้อง   
  ช้ันท่ี 3 ห้องพักครู 1 ห้อง  ห้องเรียน 5 ห้อง   
  ช้ันท่ี 4 ห้องพักครู 1 ห้อง  ห้องเรียน 6 ห้อง   
 อาคารเรียนเอ็มมานูเอล อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงาน ดังนี้ 
  ช้ันท่ี 1 พ้ืนท่ีโล่งส าหรับท ากิจกรรม ห้องเรียน 3 ห้อง ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา 1 ห้อง 
  ช้ันท่ี 2 ห้องพักครู 2 ห้อง ห้องเรียน 4 ห้อง  

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

    ช้ันท่ี 3 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ห้อง ห้องLab เคมี 2 ห้อง  ห้องชีวะ 1 ห้อง  ห้องเก็บสารเคมี 1 ห้อง 
    ช้ันที่ 4 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องเรียน 5 ห้อง  
 อาคารเรียนอันโตนีโอ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงาน ดังนี้ 
   ช้ันที่ 1 ห้อง Gifted ภาษาฝรั่งเศส 1 ห้อง ห้องปกครอง EP 1 ห้อง พื้นที่โล่งส าหรับท ากิจกรรม และ ห้อง
ประชุมอันโตนิโอ   
   ช้ันที่ 2 ห้อง lab EP 1 ห้อง ห้องเก็บสารเคมี 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ EP 1 ห้อง ห้องสมุด EP 1 ห้อง ห้อง 
Cambridge International Examinations office 1 ห้อง ห้องวิชาการ EP 2 ห้อง   
   ช้ันท่ี 3 ห้อง EP In-service training 1 ห้อง ห้องเรียน 6 ห้อง 
   ช้ันท่ี 4 ห้อง English Programme Examination office 1 ห้อง  และห้องเรียน 6 ห้อง  
1.10.3  อาคารประกอบ  จ านวนทั้งหมด  14  หลัง ประกอบด้วยดังนี้ 

ตึกอ านวยการ  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน  
ช้ันที่ 1 ห้องฝ่ายบุคลากรและส านักผู้อ านวยการ 1 ห้อง ห้องพักภราดา 1 ห้อง ห้องฝ่ายธุรการ-การเงิน 1 ห้อง

เก็บเอกสารธุรการ-การเงิน 1 ห้อง  ห้องประชาสัมพันธ์ 1 ห้อง   และห้องน้ า 2 ห้อง 
ช้ันที่ 2 ห้องประชุมอาคารส านักผู้อ านวยการ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียน ห้องอาหารภราดา ห้องน้ า/ห้องอาบน้ า 

จ านวน 3 ห้อง  ห้องเลขาผู้อ านวยการ ห้องรับรอง 
อาคารแอมบรอสิโอ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช้ัน 

ช้ันที่ 1 โถงห้องสมุดกลาง , ห้องปฏิบัติการ/ห้องส่งเสริมการอ่าน , ห้องพักครู , ห้องสมุดธรรมชาติ , ช้ันลอย  ห้อง
อ้างอิง 

ช้ันท่ี 2 ห้องประชุม 5 (แอมบรอสิโอ) ห้องพักรับรอง/ห้องน้ า 2 ห้อง  ห้องควบคุมเสียงและระบบไฟฟ้า ห้องภูมิปัญญา
ล้านนาศิลปวัฒนธรรม ห้องเรียนภาษาจีน  อุปกรณ์กีฬาและลูกเสือ ห้องพักครู   
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หอประชุมเซนต์โยเซฟ 
ช้ันท่ี 1 โรงอาหาร ห้องอาหารลีลาวดี ห้องกีฬาสแต็ค ห้องเก็บอุปกรณ์งานเทคโน 1 ห้อง ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป 3 

ห้อง บูธจ าหน่ายอาหาร 16 บูธ จุดบริการเติมเงิน 2 จุด 
ช้ันที่ 2 หอประชุม 6 (เซนต์โยเซฟ ฮอล์) ห้องควบคุมเสียงและระบบไฟฟ้า ห้องพักรับรอง/ห้องน้ า 2 ห้อง 

ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 2 ห้อง ห้องน้ าหญิง 6 ห้อง ห้องน้ าชาย 2 ห้อง 
อาคาร St. Aloysius  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช้ัน  

ช้ันท่ี 1 ห้องโภชนาการ ห้องจัดซื้อและพัสดุ-ครุภัณฑ์/ห้องสต๊อกสินค้าห้องน้ าชาย – หญิง จ านวน 8 ห้อง 
ช้ันท่ี 2 สมาคมผู้ปกครองและครู/ห้องประชุมสมาคมฯ  ห้องปิงปอง 

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

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

ห้องปฏิบัติการโครงงานอาชีพ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 ช้ัน 
อาคารเรียนศิลปะ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  1 ช้ัน  
อาคารเซนต์แมร่ี อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 5 ช้ัน  

ช้ันที่ 1 พื้นที่โล่งส าหรับท ากิจกรรม  ลานเทพีแห่งสวรรค์  ลานสุขสันต์ทัศนา  ลานจรรยาปิติ ศาลาพักผ่อน 4 
หลัง  ห้องงานปกครอง ห้องชมรม MCTV OFFICE และสถาบันดนตรี MCMA  (ห้องเรียนเปียโน ห้องเรียนไวโอลิน ห้องเรียนกลอง
ชุด)  

ช้ันที่ 2 ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องกิจการนักเรียน ห้องฝ่ายวิชาการ -งานทะเบียน -งานวัดและ
ประเมินผล และห้องเก็บข้อสอบ  ห้องอัดส าเนาเอกสาร ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเรียนกีตาร์/สตริง ห้องงานแนะแนว 
หอเกียรติยศ ห้องงานอภิบาล    

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

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

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

กลอง 2 ห้อง  และห้องน้ านักเรียนหญิง ห้องน้ า 4 ห้อง ห้องอาบน้ า 4) 
สระว่ายน้ า เดอ มงฟอร์ต อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน 

ช้ันที่ 1 ห้องส านักงาน 1 ห้อง  ห้องเปลี่ยนเสื้อ (ห้องล๊อกเกอร์)  ชาย 1 ห้อง  ห้องเปลี่ยนเสื้อ (ห้องล๊อกเกอร์) 
หญิง 1 ห้อง  ห้องน้ าชาย 6 ห้อง  ห้องน้ าหญิง 6 ห้อง  ห้องอาบน้ าชาย 12 ห้อง ห้องอาบน้ าหญิง 12 ห้อง ห้องเก็บของ 1 ห้อง 
ห้องแม่บ้าน 1 ห้อง  

ช้ันลอย  ห้องบัลเล่ต์ 1 ห้อง สระว่ายน้ า ขนาด25×50 เมตร สระเด็ก    
ช้ันท่ี 2  ห้องฟิตเนส 1 ห้อง  ห้องรับรอง 1 ห้อง  ห้องครัวห้องอาหาร 1 ห้อง  ห้องน้ าชาย -  ห้องน้ าหญิง  
ใต้ถุนอัฒจันทร์  ห้องควบคุมระบบน้ า 1 ห้อง  ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ห้อง ห้องพักพนักงาน 5 ห้อง  ห้องน้ า

ชาย 1 ห้อง  ห้องน้ าหญิง 1 ห้อง  ห้องเก็บของ 1 ห้อง 
บ้านพักเซนต์คาเบรียล อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน 
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ช้ันที่ 1 ห้องครัวไทย 1 ห้อง ห้องครัวฝรั่ง 1 ห้อง ห้องเก็บของ ห้องสันทนาการ 1 ห้อง ห้องรับรอง 1 ห้อง 
ห้องพัก 13 ห้อง (ห้องเลขท่ี101-114) ห้องมิเตอร์ 1 ห้อง 

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

ห้องจ าหน่ายสินค้า  ห้องเก็บสินค้า  
อาคารโรงงาน/นักการ  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว 

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

โรงไม้  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว  
ห้องเก็บโต๊ะ เก้าอี้ 1 ห้อง  ห้องชมรมฟุตบอล 1 ห้อง 

 โรงเก็บอุปกรณ์งานสวน  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว  
  ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
 
1.10.4  จ านวนห้องเรียนทั้งหมด   70  ห้อง 

ระดับชั้น 
จ านวนห้อง 

รวมจ านวนห้อง 
แผนการเรียนปกติ แผนการเรียน EP 

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

รวมจ านวนหอ้งเรียนทั้งหมด 70 
        

1.10.5  จ านวนสนามกฬีา  
สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานพร้อมลู่วิ่ง จ านวน 1   สนาม 
สนามบาสเกตบอล ขนาดมาตรฐาน จ านวน 2   สนาม 
สนามวอลเลย์บอล ขนาดมาตรฐาน จ านวน 1   สนาม 
สนามเซปักตะกร้อ ขนาดมาตรฐาน จ านวน 1   สนาม 
สนามเปตอง ขนาดมาตรฐาน  จ านวน 2   สนาม 
สนามฟุตซอล   จ านวน 1   สนาม 
ลานตะกร้อลอดบ่วง  จ านวน 1   สนาม 
 

1.10.6  ลานกิจกรรม  7 แห่ง    
ลานกล้วยไม้ 
ลานจามจุรี 
ลานหัตถาพิภพ 
ลานสงบวิถ ี
ลานเทพีสวรรค์ 
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ลานสุขสันต์ทัศนา 
ลานจรรยาปิติ 
 

1.10.7  แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้  12 แหล่ง 
 สวนวรรณคดี 
 สวนสมุนไพร 
 แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา 
 แหล่งเรียนรู้ทางเกษตรกรรมและการท าปุ๋ยหมัก 
 เฮือนผญา    
 เฮือนช่ืนทัศนา   
 ห้องสมุดธรรมชาติ 
 ห้องเรียนเสริมศูนย์ภาษา  
 ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น (Japan Language and Culture Center) 
 ห้องดาราศาสตร์ 
 ห้องกีฬาสแต็ค 
 
1.10.8 จุดบริการน้ าด่ืม    
 ใต้อาคารปีเตอร์     จ านวน 1 จุด  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 9 จุด   
 ใต้อาคารเซราฟิน     จ านวน 1 จุด  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 9 จุด 
 ใต้อาคารอัลเบิร์ต     จ านวน 2 จุด  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 18 จุด  
 ใต้อาคารเอ็มมานูแอล  จ านวน 2 จุด  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 18 จุด  
 อาคารเซนต์แมรี่    จ านวน 2 ตู้   ก๊อกน้ าดื่มเย็น 12  ก๊อก   
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1.11  ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ 
1.11.1  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้, หน่วยงาน 

ล าดับ 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู ้ ใช้เรียนรู้ 

1. ภาษาไทย 1) ห้องพัฒนาศักยภาพ
ภาษาไทย 

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ที่มี
ความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย (Gifted)  

2) สวนวรรณคดี ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 5 
2. คณิตศาสตร ์ 1) ห้องพัฒนาศักยภาพ

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

3.  วิทยาศาสตร ์ 1) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
  

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 

2) ห้องปฏิบัติการเคมี ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติการทางเคมี ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 

3) ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ชีววิทยา 

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติการทางชีววิทยา ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 

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

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

5) ห้ อ ง โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์ 

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และฝึกการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 5   

6) ห้องพัฒนาศักยภาพ
วิทยาศาสตร์ 

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 – 5 ที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (Gifted science) 

7) สวนระบบนิเวศ และ
สวนสมุนไพร 

ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 5 

8) ห้องดาราศาสตร์ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 5 
4. สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

2) ใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ของครูและบุคลากร 
นักเรียนทุกระดับชั้น เช่น การท าบุญตักบาตรทุกวันพระ 

2) เฮือนผญา 1) ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ล้านนา  

2) ใช้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่เลือกเรียน
กิจกรรมชมรมนวดแผนไทย 

3) เฮือนช่ืนทัศนา 1) ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ล้านนา 

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

5. สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

1) ห้องพยาบาล ใช้เป็นสถานที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ครูและบุคลากรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
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ล าดับ 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู ้ ใช้เรียนรู้ 

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

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

บุคลากรของโรงเรียน   
3) สนามวอลเล่ย์บอล 1) ใช้เป็นสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน 

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

บุคลากรของโรงเรียน   
4) สนามฟุตซอล 1) ใช้เป็นสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับชั้น 

ม.3 ในภาคเรียนท่ี 1   
2) ใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล ส าหรับนักกีฬาของโรงเรียน  
3) ใช้ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เลือกเรียนกิจกรรมชมรมฟุต

ซอล  
4) ใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย/เล่นกีฬาฟุตซอล ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

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

โรงเรียน   
2) ใช้เป็นสถานท่ีในการแข่งขันเปตอง ส าหรับนักเรียน ในวันวิชาการ 
3) ใช้เป็นสถานท่ีในการออกก าลังกายของครูและบุคลากรของโรงเรียน 

6) ห้องเทเบิลเทนนิส 1) ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 1   

2) ใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิส ส าหรับนักกีฬาของโรงเรียน 
3) ใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกาย/เล่นเทเบลิเทนนิส  ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

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

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

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

มงฟอร์ตวิทยาลัย 
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9) ใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกาย ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน   
8) ห้องกีฬาสแต็ค 1) ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา (กีฬาสแต็ค) ของนักเรียน

ระดับชั้น ม.2 ในภาคเรียนท่ี 2 
2) ใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกีฬาสแต็ค ส าหรับนักกีฬาของโรงเรียน 
3) ใช้เป็นสถานท่ีเรียนชมรมกีฬาสแต็ค ส าหรับนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 

2   
9) สระว่ายน้ า 1) ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 1   
2) ใช้เป็นสถานที่ในการฝึกซ้อมกีฬาว่ายน้ าและนักกีฬาโปโลน้ า ส าหรับนักกีฬาของ

โรงเรียน 
3) ใช้เป็นสถานท่ีในการทดสอบทักษะการว่ายน้ าของนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 
10) ฟิตเนส 1) ใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย  ส าหรับนักเรียน นักกีฬา ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน  และบุคคลภายนอก 
11) สนามตะกร้อ 1) ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2 
2) ใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย/เล่นตะกร้อ  ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน   
3) ใช้เป็นสถานท่ีแข่งขันแชร์บอล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 4  

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนดนตรีของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และฝึกซ้อมวง
ดุริยางค์ของโรงเรียน 

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

ปีท่ี 4 – 6 แผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
5) ห้องดนตรีไทย/ดนตรี

พื้นเมือง/ เครื่องสาย 
ใช้เป็นสถานที่เรียนดนตรีไทย และดนตรีพื้นเมือง และเครื่องสาย  ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 5 

6) ห้องนาฏศิลป์ 1 ใช้เป็นสถานที่ เรียนและฝึกปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์  ของนักเรียนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 4 

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

8) ห้องศิลปะ ใช้เป็นสถานท่ีเรียนและฝึกปฏิบัติการด้านศิลปะ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

9) ห้ อ ง เ ค รื่ อ ง ส า ย
ตะวันตก 

ใช้เป็นสถานท่ีเรียนปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก 

7.  การงานอาชีพ
และ

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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เทคโนโลย ี 2) ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ 2 

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

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

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

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

5) ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ 5 

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 แผนการเรียน English Program 

8) ห้องโครงงานเกษตร ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกท าโครงงานเกษตร ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 4  

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

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

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

8. ภาษาต่างประ
เทศ 

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

ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 
6 แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน 

2) ห้องพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ 

ใช้เป็นสถานที่เรียนส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 5 ท่ีมีความสามารถ
พิเศษ (Gifted) ด้านภาษาอังกฤษ  

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

4) ศูนย์การเรียนการ
สอนภาษาฝรั่ งเศส 
ตามกรอบมาตรฐาน
ยุโรป DELF A1/A2 

ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 
6 แผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศส และ ชมรมฝรั่งเศส 
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9. ร่วมกันของทุก
กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

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

2) ห้ อ ง ส มุ ด  English 
Program 

ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน และส าหรับผู้ปกครองที่เข้ามาใช้บริการ 

3) ห้ อ ง Computer 
Learning Center 
(CLC) 

1) ใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
– 6 ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  

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

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

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

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

ปีท่ี 5 และคาบเรยีนส่งเสริมวิชาการให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 
9) ใช้ส าหรับการประชุมผู้ปกครองแผนการเรยีน English Program 

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

นักเรียน ที่เข้ามาขอค าแนะน าปรกึษา  
7) ห้องอภิบาล ใช้ส าหรับปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ

ค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต โดยให้นักเรียนทุก
ระดับชัน้ท่ีสนใจ ได้เรียนรู้และน าไปปฏิบัติได้จริง ดังนี้ 
1) ส่งเสริมและให้ความรู้แก่นักเรียนให้เป็นผู้ที่มีพัฒนาวุฒิภาวะของตน  ด้วยการ

ตื่นตัวและร่วมเจริญชีวิตของตนพร้อมกับผู้อื่นในสภาพแห่งความเป็นจริงของ
สังคมที่ตนมีสถานภาพอยู่  อย่างมีสติสัมปชัญญะ 

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

3) เสริมสร้างให้นักเรียนมีท่าทีที่ถูกต้องต่อประเด็นต่างๆ ในการเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 

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

9) ห้องประชุมเซนต์แมรี ่ 2) ใช้ส าหรับจัดติวโดยอาจารย์พิเศษ ให้แก่นักเรียนคาบ TC ระดับชั้นมธัยมศึกษา 
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ล าดับ 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู ้ ใช้เรียนรู้ 

ปีท่ี 5 และคาบเรยีนส่งเสริมวิชาการให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 
10) ห้องประชาสัมพันธ์ 1) ใช้ส าหรับให้นักเรียนได้ประกาศเสียงตามสาย และท ากิจกรรมเข้าแถวเคารพ 

ธงชาติ 
11) ห้องวิทยบริการ 1) ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อมัลติมีเดีย Graphic และ New Media 

เช่น การผลิต Dictation   Leaning Packet และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
2) ใช้พัฒนาทักษะผู้เรียน ด้านสื่อ และเทคโนโลยีที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
3) ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านมัลตมิีเดยี (สถานีเรียนรู้ MCTV 

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

1) ใช้ส าหรับให้นักเรียน ครูและบุคลากร ในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
2) ใช้ส าหรับให้บริการด้านการซ่อมบ ารุงรักษาและดูแลด้านฮาร์ดแวร์ 

 
 
1.11.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
1.11.2.1 แหล่งเรียนรูภ้ายในประเทศ 

ล าดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ้ ช่ือกิจกรรม ระดับชั้น ใช้เรียนรู ้

1. 
วัดเมืองสาตรน้อย อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

กิจกรรมผสานชีวิต 
“ละอ่อนน้อยสืบสาน

ประเพณีล้านนา” 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 

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

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

8. 7. เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนรอบๆ โรงเรียนผู้เรียนฝึกฝน
ความอดทนของตนเอง  

9. 8.  ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาล้านนา การท า
โคมร่วมประเพณียี่เป็งการปฏิบัติตัวด้วยความเคารพ
ต่อครูภูมิปัญญาล้านนา 

10. 9. ผู้ เรียนเรียนรู้และปฏิบัติตัวต่อสถานท่ีได้อย่าง
เหมาะสม 
10. ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องธรรมะสิ่งท่ีดี ๆ ต่าง ๆ เพื่อ

2. 
วัดอารามหนองบวกสม้ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

3. 
วัดสันป่าเลียง อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 
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ล าดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ้ ช่ือกิจกรรม ระดับชั้น ใช้เรียนรู ้
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันในกิจกรรม “ใน
หลวงกับธรรมะ” 

4. 
วัดเกตการาม อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

กิจกรรมผสานชีวิต 
“ละอ่อนน้อย 

แอ่ววัด” 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการสัมผัส

ชุมชน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้เรียนได้เรียนรูก้ารท างานเป็นกลุ่มและเรียนรู้
ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3. ผู้ เรียนได้ เรียนรู้การปรับตัวและควบคุม
อารมณ์ของตนเองให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
4. ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีทัศนคติที่ดีต่อ
ความดี  
โดยประพฤติตนตรงตามความจริงต่อตนเองและ
ผู้อื่นทั้งกาย วาจา ใจ 
5. ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ
ตามแบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์ 
มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

5. 
มัสยดิบ้านฮ่อ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

6. 
มัสยดิอัลญาเมี๊ยะอ์ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

7. 
อาสนวิหารพระหฤทัย อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

8. 
วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน      
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

9. 
วัดเทพมณเฑียร (สมาคมไทย-
ฮินดู เชียงใหม่) 

10. สมาคมศรีครุุสิงหส์ภา (วัดซิกข์) 
11. พุทธสถาน 
12. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เยาวชน เขต 7 เชียงใหม่  
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
 

กิจกรรมผสานชีวิต 
“ย้อนรอยวิถีข้าว ตาม

แบบเศรษฐกิจพอเพียง” 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี  3 

1. ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับการท านา การถอนกล้า 
การไถนา การด านา 

2. ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรพูืชและ
ควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวะวิธี 

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

13. 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต7 

กิจกรรมผสานชีวิต 
“ด้วยรัก และก าลังใจ” 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี  4 

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

14. 
บ้านแห่งการเรยีนรู้ มลูนิธิชาว
ดอยร่วมรู้รักสามัคคเีพื่อชีวิต   
อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ 

15. 
บ้านพระเมตตา  อ.จอมทอง   
จ.เชียงใหม่ 

16. 
โรงเรียนวดัทรายมูล  อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม่ 

17. 
โรงเรียนบ้านห้วยเกีย๋ง    อ.สัน
ทราย  จ.เชียงใหม ่
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ล าดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ้ ช่ือกิจกรรม ระดับชั้น ใช้เรียนรู ้
6. ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตกับเพื่อน 
ๆ ด้วยความรักความเข้าใจ เห็นใจ ยอมรับ ให้
โอกาส และให้ก าลังใจ 

18. 
มูลนิธิเจ้าฟ้าอุบลรตัน์ โรงเรียน
เจ้าฟ้าอุบลรตัน์   
อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่    

กิจกรรมผสานชีวิต 
“ชีวิตเลือกได้ ด้วยรักและ

ก าลังใจ” 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี  5 

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

19. 
บ้านมิตราทร  อ.เชียงดาว   
จ.เชียงใหม ่

20. 
สวนบ้านจอมครีี   อ.เชียงดาว  
จ.เชียงใหม่ 

21. โบสถ์นักบุญไมเกิลการีกอยส์  
อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่ 

22. คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการของนักเรียน 

ตามหนังสือเชิญ 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 

 

ตอบปัญหาด้านวิชาการ 

23. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการของนักเรียน 

ตามหนังสือเชิญ 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 

ตอบปัญหาด้านวิชาการ 

24. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เยี่ยมชมศึกษาต่อ  มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 

เยี่ยมชมคณะต่างๆ ที่นักเรียนสนใจ 

25. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เยี่ยมชมศึกษาต่อ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 

เยี่ยมชมสายอาชีพ ที่นักเรียนสนใจ 
26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา 
27. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (สอวน) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
จัดสอบโอลิมปิกวิชาการ

ให้แก่นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษใน

ด้านต่อไปนี ้

 แหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนสอบแข่งขันทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

ชีววิทยา มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4-5 

เคม ี มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4-5 

ฟิสิกส ์ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4-5 
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ล าดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ้ ช่ือกิจกรรม ระดับชั้น ใช้เรียนรู ้
คณิตศาสตร ์ มัธยมศึกษา 

ปีท่ี 4 
คอมพิวเตอร ์ มัธยมศึกษา 

ปีท่ี 5 
28. ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า   เข้าค่ายลูกเสือ มธัยมศึกษา 

ปีท่ี 1 
เรียนรู้ด้านกฎ ระเบียบของลูกเสือ การเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี  การช่วยเหลือตนเองในสถานการณ์
ต่าง ๆ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมี
ความสุข 

29. ค่ายลูกเสือ ม่อนปะบิน เข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 

30. ค่ายลูกเสือ แทนคุณ เข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 

31. ค่ายลูกเสือ แทนคุณ ค่ายนายหมูร่ะดับชั้น มัธยมศึกษา 
ปีที1-3 

32. ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกท่ี 33 

นักศึกษาวิชาทหาร  
ปีท่ี 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4-6 

เรียนรู้ตามหลักสูตรของการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ซึ่ งเกี่ยวกับการฝึกความมีระเบียบวินัย และ
ระเบียบต่าง ๆ ในสังคมของประเทศไทย   

 
 
1.11.2.2 สถาบันความร่วมมือต่างประเทศ (MOU) 

ล าดับที ่ ชื่อสถานที่เรียนรู ้ โครงการ ใช้เรียนรู ้
1 Montfort Secondary School

ประเทศสิงคโปร์ 
โครงการ Education Immersion 
Program ณ ประเทศสิงคโปร์  
 

เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ใน
ด้ านการบู รณ าการการเรี ยนรู้ ในห้ องเรียน  วิชา
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 2 Assumption English School 

ประเทศสิงคโปร ์
3 St. Gabriel’s Secondary 

School ประเทศสิงคโปร ์
4 Ringwood Secondary 

School ประเทศออสเตรเลีย 
โครงการ Improving English 
Abilities  

เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมในประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษ ผ่านประสบการณ์ตรง 

5 Sanyo Joshi Junior School 
ประเทศญี่ปุ่น 

โครงการแลกเปลี่ยนภาษา
วัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมกับโรงเรยีน 
Sanyo Joshi Junior School 
และโรงเรียน Gakugeikan High 
School, Okayama ประเทศ
ญี่ปุ่น วันท่ี 10 – 22 ตุลาคม 
2560 

เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่นภายใน
สภาพแวดล้อมในต่างประเทศที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น ผ่าน
ประสบการณ์ตรง 6 Okayama Gakugeikan High 

School ประเทศญี่ปุ่น 

7 ความร่วมมือด้านการศึกษา
ระหว่างรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และ

โครงการนักศึกษาฝึกสอนโครงการ
แลกเปลีย่นห้องเรียนสองภาษา  

 

เป็นสถาบันที่จัดส่งครูผู้สอนชาวฝรั่งเศสให้แก่นักเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตรท์ี่เลอืกเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส 
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ล าดับที ่ ชื่อสถานที่เรียนรู ้ โครงการ ใช้เรียนรู ้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส 

8 Hunan Institute of Science 
and Technology สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

การแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และ
ความร่วมมือด้านวิชาการอื่นๆ 

เป็นสถาบันที่จัดส่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน มาปฏิบัติการ
สอน ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ านวน 2 คน ในปี
การศึกษา 2560 

9 Hunan Institute of Science 
and Technology สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

โครงการสอบใบประกาศโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
 

เป็นแหล่งเรียนรูส้ าหรับนักเรยีนในด้านคอมพิวเตอร์ 
 

10 มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

โครงการศึกษาภาษาจีน  
ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  

เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียน
แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน เป็นเวลา 1 เดือน 

11 Aomori Chuo Gakuin 
University ประเทศญี่ปุ่น 

การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
ด้านวิชาการ และการศึกษาต่อ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ในประเทศญี่ปุ่น 

12 Confucius Institute at 
Chiang Mai University 

การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) มี
ขอบข่ายการท างาน ดังนี ้
1. จัดท าโครงการสอนภาษาจีน 
และการทดสอบ YCT 
2. ฝึกอบรมครผููส้อนภาษาจีน 
3. จัดโครงการแลกเปลี่ยนระหว่าง
นักเรียนในโรงเรียนทั้งใน และ
ต่างประเทศ 
4. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษา 
และวัฒนธรรมจีน 

เป็นแหล่งเรียนรูส้ าหรับนักเรยีนดา้นวัฒนธรรมจีน การ
ทดสอบภาษาจีน กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาจีน 
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รายการ งบประมาณ รับจริง รายการ งบประมาณ จ่ายจริง

1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ค่าใช้จ่ายด าเนินการ

1.1 หลักสูตรปกติ 12,670,110.00 12,524,261.75 1.1 เงินเดือนครูไทย ครู IE และครูบ านาญ 84,307,365.70 73,883,744.63 

1.2 หลักสูตรโปรแกรมภาษาองักฤษ 17,570,000.00 18,352,075.75 1.2 เงินเดือนพนักงาน 14,016,660.30 11,242,621.40 

1.3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 36,544,930.00 38,134,517.04 1.3  เงินเดือน EP 7,589,960.00 6,639,405.92 

1.4 เงินอุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี 2,544,550.00 2,498,630.00 1.4 ค่าสาธารณูปโภค 9,348,000.00 6,436,328.73 

2 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 2 ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ

2.1 หลักสูตรปกติ 50,547,300.00 57,339,580.00 2.1 หลักสูตรปกติ 2,542,660.00 1,358,579.73 

2.2 หลักสูตรโปรแกรมภาษาองักฤษ 2,851,800.00 3,304,200.00 2.2 หลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ 476,080.00 85,726.00 

3  รายรับอ่ืนๆ  3 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

3.1 รายรับจ าหน่ายส่ิงของ และแบบเรียน 13,563,546.00 14,124,135.75 3.1 รายจา่ยจ าหน่ายส่ิงของ และแบบเรียน 10,161,775.85 11,123,131.40 

3.2 รายรับจากงานโภชนาการ 26,006,000.00 17,318,776.00 3.2 รายจา่ยจากงานโภชนาการ 15,824,000.00 11,781,318.24 

3.3 รายรับพฒันาคุณภาพนักเรียน 14,785,820.00 15,295,043.97 3.3 รายจ่ายพฒันาคุณภาพนักเรียน 2,666,776.00 3,739,296.00 

3.4 รายรับพเิศษ 3,250,200.00 6,597,535.65 3.4 ทุนการศึกษาและการกุศล 4,021,222.00 1,393,240.50 

3.5 ค่าใช้จา่ยการบริหารจดัการ 2,500,000.00 1,279,779.60 

4 รายรับจากฝ่ายตา่ง ๆ 4 งบพัฒนาฝ่ายตา่ง ๆ

4.1 ฝ่ายธุรการ - การเงิน 750,000.00 732,003.60 4.1 ฝ่ายธุรการ - การเงิน 1,312,325.00 878,873.50 

4.2 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 457,150.00 629,997.00 4.2 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 7,689,417.20 6,557,471.47 

4.3 ฝ่ายบุคลากร 0.00 0.00 4.3 ฝ่ายบุคลากร 8,963,683.00 5,149,630.44 

4.4 ส านักผู้อ านวยการ 30,000.00 30,980.00 4.4 ส านักผู้อ านวยการ 2,189,891.00 466,070.20 

4.5 ฝ่ายวิชาการ 3,384,436.00 2,532,110.00 4.5 ฝ่ายวิชาการ 14,027,541.25 8,519,859.41 

4.6 ฝ่ายกิจการนักเรียน 10,060,385.00 10,703,638.75 4.6 ฝ่ายกิจการนักเรียน 6,185,122.00 6,266,851.05 

5 เงนิยืมมูลนิธฯิ 0.00 0.00 5 เงนิบริจาคใหมู้ลนิธฯิ 4,000,000.00 4,000,000.00

6 เงนิบริจาคเพ่ือการศึกษา 14,000,000.00 17,932,039.00 6 เงนิจัดสรรเข้ากองทนุ 11,193,747.70 0.00

209,016,227.00 218,049,524.26 209,016,227.00 160,801,928.22 

งบประมาณรายจ่าย

รวมประมาณรายจ่ายทัง้สิน้รวมประมาณรายรับทัง้สิน้

ล า
ดบั

ล า
ดบังบประมาณรายรับ

 1.12 ข้อมูลงบประมาณ  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2561 
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1.13  ผลการประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา 
 
 

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 

จุดเด่น 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ผู้เรยีนมีผลส าเรจ็/มผีลงานท่ีได้รบัรางวัลอย่างหลากหลายทั้งด้าน ตอบปัญหาภาษาไทย  สื่อเทคโนโลยี  ในระดับต่างๆ 
ทั้ง ระดับประเทศและจังหวัด  เชน่  
1) เด็กหญิงอาทิตยา บุญตัน ช้ัน ม.2/4 เด็กชายภัคพล สินสุรินทร์ ช้ัน ม.3/5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 

การแข่งขันการตอบปัญหาภาษาไทย ระดับภาคเหนือ 
2) เด็กชายภูบดี  กิตติวรรณ ช้ัน ม.3/8  เด็กชายปวริศ  ดิลกวุฒิสิทธิ์   ช้ัน ม.3/8 รางวัลระดับเหรียญทองการสร้าง 

Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
3) นายวรัชญ์  ดวงจิต ช้ัน ม.5/4 นายรพินทร์  อัจฉริยาภรณ์  ช้ัน ม.4/4 รางวัลได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศ

อันดับ 1การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม. 4-ม.6  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
4) เด็กหญิงจณิห์จุฑา  สมทรัพย์  ช้ัน ม.3/6  เด็กชายปันลักษณ์  เสียงใส ช้ัน ม.3/6 รางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขัน

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
5) นางสาวกมลวรรณ แสงค า ม.6/3 นายชาญพิศุทธิ์ ภัทราธน  ม.6/3 นายสิรภพ รุจิรวัฒน์ ช้ัน ม.6/1 นางสาวปัญญ

ดา ว่องวทัญญู  ม.5/2 นายนพรัตน์ ค านุ ม.5/7 นายวรัชญ์ ดวงจิต ช้ัน ม.5/4  เด็กชายอัครกมล เลิศมโนกุลชัย ม.
3/5 เด็กชายศุภโชติ สุขสวสัดิ์ ช้ัน ม.3/7  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดบั 1 ระดับประเทศการแข่งขันประกวด
ภาพยนตรส์ั้น หัวข้อ “โรงเรยีนเอกชน เก่ง ดี มีความสุข“ เรื่อง มงฟอร์ต...บ้านท่ีรัก” 

6) นางสาวปัญญดา ว่องวทัญญู ม.5/2  นายนพรัตน์ ค านุ ม.5/7  นายวรัชญ์ ดวงจิต   ช้ัน ม.5/4  นางสาวกมลวรรณ 
แสงค า ช้ันม. 6/3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ในโครงการฉลาดคดิผลติข่าวกับพานาโชนิค (Panasonic Kid 
Witness News 2016) ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในระดับมัธยมศกึษา เข้าประกวดในระดับนานาชาติ 
 

2. ผู้เรยีนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเห็นและแก้ปัญหา โดยมี
เหตุผลประกอบ ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับประเทศและจังหวัด เช่น  
1) นายนภัสกร ค าพุก ช้ัน ม.6/1 ได้รบัรางวัลเหรียญเงิน สอวน. (มูลนิธสิ่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภส์มเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัยานิวัฒนา) 
2) นางสาวจิตติวมิล กุมศสัตรา ช้ัน ม.4/4 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง สอวน. (มูลนิธิส่งเสรมิโอลมิปิกวิชาการและ

พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภส์มเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา) 
3) นายพงศธร โชติพงศ์กุล ช้ัน ม.6/1 รางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ สอวน. (มูลนิธสิ่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศ์ึกษาในพระอุปถัมภส์มเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา) 
4) นายศศิน มะเทวิน ช้ัน ม.6/1 รางวัลเหรยีญเงินระดับประเทศ สอวน. (มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา

มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา) 
5) นายวรัชญ์  ดวงจิต นายรพินทร์  อัจฉริยาภรณ์  รางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1การเขียนโปรแกรม

ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม. 4-ม.6  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 
6) เด็กชายภูบดี  กิตติวรรณ  เด็กชายปวริศ  ดิลกวุฒสิิทธ์ิ    ช้ัน ม.3/8 รางวัลระดบัเหรยีญทองการสร้าง Webpage 

ประเภท Web Editor ม.1-ม.3   การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 
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7) นางสาวบุษยานี   สมทัศน์ นางสาวสุชานาฏ  ภู่ประเสริฐ ช้ัน ม.6/2 รางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4 -ม.6  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 66 
 

3. ผู้เรยีนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ ส่งผลให้ไดค้ะแนน 100 คะแนนเต็มจากผลการสอบ O-NET ดังนี ้

4. ผู้เรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จ านวน 3 คน ได้คะแนนเตม็ 100 คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 1. นายธนภัทร เจริญกิจเกษตร  2. นายปวริศ  ดิลกวุฒสิิทธิ์  3. นายฎบดี  
กิตติวรรณ 
 

5. ผู้เรยีนสามารถ วางแผนการท างาน มุ่งมั่นพัฒนางาน ด าเนินการจนส าเรจ็ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  ท างานอย่างมีความสุข 
และภมูิใจในผลงานของตนเอง  มีผลงานได้รับรางวัลระดับภาคและประเทศ ได้แก่   
5.1 นายนาวินธิติ จารุประทัย ช้ัน ม.4/4 นายกฤฎติโชค ดวงศร ช้ัน ม.4/4 นายณัฐวัฒน์ ชัยยอง ช้ัน ม.4/8 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับประเทศจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การเพิม่
ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ปิดแผลไฮโดรเจลโดยการใช้สารสกดัจากเมลด็หมากเป็นส่วนประกอบ” 

5.2 นายธนกร รจิตรังสรรค์   น.ส.ทณัฑิกา สงอินทร์   น.ส.ณัชชา ฐิติวฒันาการ   น.ส.ภัทรนันท์พรหมการัตน ์ นาย
สมิทธ์ โชโลส   นายอธิษฐ์ ไตรแสง  ผู้เรียนระดับช้ัน ม.4/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวทิยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ เรื่อง “ Miraculous Water Bear” 
 

6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และตามที่โรงเรียนก าหนดเพิ่มในข้อ 9 คือ มีสุขภาพและสุนทรียภาพที่ดี 
ผู้เรียนมีผลส าเร็จ/มีผลงานที่ได้รับรางวัลอย่างหลากหลายทั้งด้าน กีฬาและนันทนาการ ในระดับประเทศและระดับ
จังหวัด 

1) นายชนาธป ไทยกรรณ์ ช้ัน ม.3/5  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง วิ่ง  1,500 เมตร การแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศ
ไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 62 การแข่งขันกรีฑารุ่นอายุ 15 ปีชาย 

2) นายยศภัทร  จรปัญญานนท์ ช้ัน ม.4/3 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง วิ่ง 200 และ 100  เมตร  การแข่งขันชิงแชมป์
แห่งประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 62 การแข่งขันกรีฑารุ่นอายุ 15 ปีชาย 

3) นายก่อบุญ พินิจพรรณ ช้ัน ม.4/1 นายยศภัทร จรปัญญานนท์ ช้ัน ม.3/5 นายอจลวิชญ์   หมอศาสตร์ ช้ัน ม.6/8 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและการแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษา ณ จังหวัด
เชียงราย 

4) นายนรุตม์ชัย   ชัยนลินพัฒน์  ช้ัน ม.3/3 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง แบดมินตัน ประเภททีมชาย และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน แบดมินตันประเภทชายคู่ แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 33 
“กว๊านพะเยาเกมส์” 

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารใส่ใจรายละเอียดการด าเนินงานทุกขั้นตอน ให้ค าแนะน าแนวทางการด าเนินงานและมีการติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างใกล้ชิด 
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3. โรงเรียนมีห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี มสีภาพแวดล้อมร่มรื่น ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

4. โรงเรียนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามกฎบตัรการศึกษามงฟอร์ต 
5. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 
6. โรงเรียนมีการสร้างกลไก วิธีการและประสานสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล องค์กรอื่นๆ ในการพัฒนาการศกึษา เช่นการท า 

MOU กับประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฝรั่งเศส  ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ครูประพฤติและปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
2. ครูมีความวริิยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นให้ภาระหน้าท่ีส าเร็จประโยชน์สูงสดุ   
3. ครูไดร้ับรางวัลในระดับภาคและจงัหวัด ได้แก่ ครดูีเด่น รางวัลเข็มทองค าเชิดชูเกียรติครูนานปี รางวัลผู้อุทิศตนบ าเพญ็

ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย โดยรัฐสภาส านักนายกรัฐมนตรี  และ ครูผูส้่งเสริมกิจกรรม
นักเรียนอย่างดยีิ่ง จัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 

ด้านการประกันคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิผล 

1. โรงเรียนน าเอามาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาเป็นแนวทางทางด าเนินงานที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิฯ  

2. โรงเรียนได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จากฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยทุกปี
การศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

3. โรงเรียนมีการบริหารและด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
 

จุดที่ความพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ัน ม.3 และม. 6 ในภาพรวม รายวิชาคณิตศาสตร์ มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบ

ระดับชาติ ลดลง   

2. มีผู้เรียนที่มีภาวะการเจริญเติบโตของร่างกายเมื่อเทียบน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย คือ อ้วนร้อยละ 5.45 

เริ่มอ้วนร้อยละ 4.46  ท้วมร้อยละ 6.65  ค่อนข้างผอมร้อยละ 2.54 และผอมร้อยละ 1.36  เฉลี่ยรวมร้อยละ 20.46 ที่ไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

- ไม่มี  - 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลของครูยังขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง ท าให้การวางแผนการจัดการเรียนการสอนไม่มี
ความแตกต่างกันมากนัก  

2. ครูส่วนใหญ่ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลและส่งต่อข้อมูลในแต่ละระดับช้ันและแต่ละวิชา 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

- ไม่มี  - 

แนวทางการพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ควรหามาตรการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ

ที่สูงขึ้น เช่น สร้างข้อสอบโดยเทียบเคียงกับข้อสอบ O-NET  จัดติวและจัดสอบให้ผู้เรียนฝึกท าข้อสอบอย่าง

หลากหลาย 

2. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา งานส่งเสริมสุขภาพครูและผู้เรียน งานกิจกรรมชมรมเด็กอ้วน  งานกีฬา ควร
ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ที่มีภาวะการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คือ อ้วน เริ่มอ้วน 
ท้วม ค่อนข้างผอมและผอม ให้พัฒนาสุขภาพทางกายที่แข็งแรง เช่น จัดกลุ่มผู้เรียนเข้าชมรมออกก าลังกาย   จัด
กิจกรรมออกก าลังกายช่วงเย็นเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนในกลุ่มที่ยังต้องได้รับการพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง  โดยมีการ
ติดตามผลรายงานความก้าวหน้าให้กับผู้เรียน ครูประจ าช้ันและผู้ปกครอบรับทราบเป็นระยะ 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

- ไม่มี  - 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- ไม่มี  - 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

- ไม่มี  - 
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มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 

กระบวนการพัฒนา 
จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 -2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้

ก าหนด 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ศิลปะพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ตัวช้ีวัดที่ 
2.6.1 ร้อยละ 84 ของผู้เรียนได้เรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 2.6.2 ในแผนระบุว่าร้อยละ 84 ของผู้เรียนเข้าร่วมเรียนรู้แลประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จาก
ภายนอกโรงเรียน 

กลยุทธ์ที ่2.5 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม องค์ความรู้
ใหม่ และสามารถต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 2.5.1 ในแผนระบุว่าร้อยละ 82 ของผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 2.7 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ผลการแข่งขัน สมรรถนะ ทักษะ และการศึกษาต่อของผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 2.7.1 ในแผนระบุว่าร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ เฉลี่ย 2.75 ข้ึน

ไป 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 2.7.2 ในแผนระบุว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีผลต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน กับค่าเฉลี่ยของประเทศเพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัดที่ 2.7.4 ในแผนระบุว่าร้อยละ 41 ของผู้เรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS 

รอบที่ 1 Portfolio)  
ตวัช้ีวัดที่ 2.7.5 ในแผนระบุว่าร้อยละ 81 ของผู้เรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ (TCAS รอบที่ 

1-5 และหลักสูตรนานาชาติในประเทศและต่างประเทศ) โดยผู้รับผิดชอบของงานกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ  เป็นหน่วยงานหลักใน
การส่งเสริมพัฒนา  มีงานทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระ อาทิ
เช่น  
- วิชาภาษาไทย ผู้เรียนระดับช้ัน ม.2 หน่วยที่ 5 เสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก  ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้
และข้อคิดจากการอ่านเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนระดับชั้น 
ม.4 ช่ือหน่วย นิทานเวตาล  สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้จากสื่อต่างๆ แล้ววิเคราะห์เนื้อหาได้อย่างถูกต้อง หน่วยที่ 5 ช่ือหน่วย 
หัวใจชายหนุ่ม   ผู้เรียนสามารถเขียนเรียงความได้ถูกต้องตามองค์ประกอบ มีความสามารถในการสื่อสารทางความคิด และใช้
ภาษาได้อย่างเหมาะสม ฯลฯ 
- วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.2 ช่ือหน่วย Characters Larger than life  ผู้เรียนสามารถจบัใจความจากสิง่ที่ฟังและจับคู่กับสิ่งท่ี
อ่านได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตรงกับเนื้อหาในบทเรียน ระดับชั้น ม.3 วิชาภาษาจีน ช่ือหน่วย สภาพภูมิอากาศและสถานท่ี  
ผู้เรียนสามารถสื่อสารความคิดของตนเองออกมาได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
- วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม.1 ช่ือหน่วย สารละลาย ผู้เรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่างการน าความรู้เกี่ยวกับสารละลายไป
ใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ระดับช้ัน ม.4 ช่ือหน่วยความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้เรียนอ่าน คิดและการวิเคราะห์  สรุปเป็น 

ส่วนที ่2 ผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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Mind mapping ช่ือหน่วย อยู่อย่างปลอดภัย ผู้เรียนมีความรู้และสามารถสรุปข้อคิดจากการอ่านวิธีการเสริมสร้างและรักษา
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย  
- วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ม.3 ช่ือหน่วย Height and Distance กิจกรรมใบงานให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อหาความสูงของ
สถาปัตยกรรม โดยใช้ความรู้เรื่องตรีโกณมิติ ในการหาความสูงของโบสถ์ หรือ เจดีย์ของวัดเจดีย์หลวง เจดีย์วัดเจ็ดยอด ในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นต้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ มีการท าการเป็นกลุ่ม และถูกต้องส่งงาน
ตามเวลาที่ก าหนดให้ 
มีโครงการ กิจกรรมส่งเสริมในแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้ 
1) กิจกรรมวันสุนทรภู่ มีผลการประเมินร้อยละ 90.00 
2) กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ มีผลการประเมินร้อยละ 85.00 
3) โครงการ GE English on Tour ส าหรับนักเรียนผู้มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ มีผลการประเมินร้อยละ 95.00 
4) โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ( M.C. Genius ) มีผลการประเมินร้อยละ 90.00 
5) โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินร้อยละ 85.00 
6) โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (10-22 ต.ค.60)  มีผลการประเมินร้อยละ 100 
7) โครงการค่ายภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศสิงค์โปร์ มีผลการประเมินร้อยละ 85.00 
8) โครงงานอาชีพนักเรียน ม.4 มีผลการประเมินร้อยละ 96.30 
9) กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ มีผลการประเมินร้อยละ 89.75 
10) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับหุ่นยนต์ มีผลการประเมินร้อยละ 90.00 
11) โครงการค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลการประเมินร้อยละ 92.00 

 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการที่โรงเรียนด าเนินการส่งเสริม/พัฒนาผู้เรียนความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ แผนงาน กิจกรรมและโครงการต่างๆ อย่าง
หลากหลาย ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน   สรุปผล
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 94.44  ส่งผลใหผู้้เรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ อาทิ 
ผู้เรียนได้รับรางวัลคะแนนสงูสุดอันดบัท่ี 2 ของประเทศ ผลการสอบ Top Test วิชาภาษาไทย , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก
การแข่งขันประกวด คลิปวีดีโอ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ส่งเสริมการศึกษาร่วมช้ันเรียนและการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์  
หัวข้อ “Kiwis do that, We do this” , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 
(ภาษาอังกฤษ ) งาน Thailand STEM Festival 2017 and ASEAN Academic Symposium ,รางวัลที่ 1 ของประเทศ จาก
โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ Top test ครั้งที่ 30 วิชาคณิตศาสตร์/ทท.ปส.001-1-2/2560 , รางวัล 
Bronze , Merit จากการแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 4 ประจ าปี 2560/ ASMO 002/2560  

จากการที่โรงเรียนด าเนินการส่งเสริม /พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา )    โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ( M.C. Genius )  โครงการค่ายพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนวิทยาศาสตร์   โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (10-22 ต.ค.60) โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศสิงค์โปร์ โครงงานอาชีพนักเรียน ม.4 มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 91.26 ส่งผลให้
ผู้เรียนได้รับรางวัลในด้านต่างๆ ในระดับประเทศ อาทิ รางวัล Second Prize สาขา Biological Science จากการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับ ASEAN ในรายการ ASEAN  Students Science Project ,รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันโครงงารวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล , รับรางวัลอันดับท่ี 5 ของประเทศ จากการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาทางการแพทย์ , รางวัลเหรียญ
เงิน จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 13 , รางวัลที่ 1 ของประเทศ จากโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทาง
วิชาการ Top test ครั้งท่ี 30 วิชาคณิตศาสตร์/ทท.ปส.001-1-2/2560 
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จากการที่โรงเรียนด าเนินการส่งเสริม /พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับหุ่นยนต์  โครงการค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กิจกรรมชมรม MCTV  มีผลประเมินเฉลี่ยร้อยละ 91.00  ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลในด้านต่างๆ ในระดับประเทศ อาทิ รางวัล
ชนะเลิศ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งท่ี 6 และการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior 2017 
,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งท่ี 6 และการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest 
Junior 2017 ,ผ่านการคัดเลือกรอบ 1 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20: NSC 2018  
รางวัลสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม (Creative Media Award) ระดับมัธยมศึกษา ผลงานสารคดีหนังสั้นเรื่อง “Dead End” ที่สะท้อน
ปัญหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รางวัลความคิดสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมยอดเยี่ยม จากการประกวด 
"โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค” Panasonic Kids Witness News 2017 จากผลงานคลิปวีดีโอเรื่อง “ซิ่น
ฝ้ายยกดอก” เมื่อวันท่ี 18 พ.ย. 60  

จากการที่โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยผ่านการ
จัดการเรียนการสอนของ 8 กลุ่มสาระ โดยงานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ได้ก าหนดให้มีการ
ก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลรายหน่วย/จุดประสงค์ไว้ให้ควบคุมทุกภาระงานตาม KPA การเก็บคะแนนแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ พร้อมทั้งระบุเกณฑ์การผ่านขั้นต่ าร้อยละ 70 ของคะแนนเก็บ และร้อยละ 60 ของคะแนนสอบขั้นต่ าของผู้เรียนในแต่ละ
วิชาโดยกลุ่มสาระฯ มีการระบุเกณฑ์การผ่านขั้นต่ าที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จากรายงานสรุป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลที่งานทะเบียนและวัดผลสรุปไว้ ในภาพรวมบรรลุ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เฉลี่ยร้อยละ 
89.63 (เป้าหมายตามแผนพัฒนาฯ 86.00) 

จากการที่โรงเรียนด าเนินการส่งเสริม /พัฒนาผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ผ่านการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ แผนงาน โครงการต่างๆ อย่างหลากหลาย ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในตัวช้ีวัดความส าเร็จในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ที่ก าหนดว่า
ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 86 มีคุณภาพมาตรฐานของแต่ละระดับช้ัน ไม่น้อยกว่า 2.75  ผลปรากฏว่าจากสรุปผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 
(GPA) ของผู้เรียนระดับช้ัน ม.1-ม.6 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายตัวช้ีวัด โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.63 และจากสรุปผลการทดสอบ
ระดับชาติ  O-NET ระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 มีผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของโรงเรียนกับค่าเฉลี่ยของประเทศเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
และผู้เรียนระดับช้ัน ม.3 ได้คะแนนสอบ O-NET เต็ม100 คะแนนในวิชา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  จ านวน 5 คน   ผู้เรียน
ระดับชั้น ม.6 ได้คะแนนสอบ O-NET เต็ม100 คะแนนในวิชา คณิตศาสตร์ จ านวน  7 คน    

จากการที่โรงเรียนด าเนินการส่งเสริม/พัฒนาผู้เรียน มีความพร้อมในการศึกษา  การฝึกงานหรือการท างานร่วมกับผู้อื่น และ
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต สามารถวางแผนการท างาน มุ่งมั่นพัฒนางาน ด าเนินงานจนส าเร็จ ท างานอย่างมีความสุข และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง มีผลการประเมนิกิจกรรมโครงงานอาชีพนักเรียน ม.4 มีผลการประเมินรอ้ยละ 96.30 ส่งผลให้ผู้เรียนระดับชัน้ 
ม.ปลายได้รับรางวัลระดบันานาชาติ Second Prize สาขา Biological Science ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ASEAN 
ในรายการ ASEAN  Students Science Project ,รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 งานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม GLOBE Student 
Research Competition 

 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

กระบวนการพัฒนา 

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 -2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้
ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต  
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กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีพฤติกรรมและน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันที่แสดงออกถึง
จริยธรรมและค่านิยมตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 1.1.1 ในแผนระบุว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความรู้ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงจริยธรรมและ
ค่านิยมตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ตในระดับดี  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ 2.6 
ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ศิลปะพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 2.6.1 ในแผนระบุว่าร้อยละ 84 ของผู้เรียนได้เรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 2.6.2 ในแผนระบุว่าร้อยละ 84 ของผู้เรียนเข้าร่วมเรียนรู้แลประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จาก

ภายนอกโรงเรียน 
โดยผ่านผู้รับผิดชอบของงานกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระและงานบริหารระดับช้ัน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  ผ่านโครงการ 

กิจกรรม ดังน้ี 
1) สรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลการประเมิน 99.10 
2) กิจกรรมผสานชีวิต  มีผลการประเมิน 86.15 
3) โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีผลการประเมินร้อยละ 100 
4) โครงการค่ายภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ ประเทศสิงค์โปร์  (Montfort  Singapore  Survival)  

มีผลการประเมินร้อยละ 85.00 
5) โครงการค่ายภาษาฝรั่งเศส มีผลการประเมินร้อยละ 85.00 
6) กิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ  มีผลการประเมินกิจกรรมคือ  ร้อยละ 90.00 
7) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.00 
8) สรุปแบบทดสอบแวดทางด้านอารมณ์ สังคม จิตใจและอาชีพ มีผลการประเมินร้อยละ 97.80 
9) สรุปแบบทดสอบวัดความฉลาดทางด้านอารมณ์นักเรียน ระดับช้ัน ม.1-ม.6 (เก่ง ดี มีความสุข) มีผลการประเมินร้อย

ละ 87.55 
10) สรุปแบบทดสอบ การประเมินตนเอง (S.D.Q)..โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนระดับช้ัน ม1-ม.6 พบว่านักเรียนจัดอยู่ใน

กลุ่มปกติ คิดเป็นร้อยละ 91.48  

 
ผลการด าเนินงาน 

จากการที่โรงเรียนด าเนินการส่งเสริม/พัฒนาผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม และความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย จากสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร โรงเรียนก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมจากหลักสูตรสาระแกนกลาง  2551  คือ  มีสุขภาพ  
และสุนทรียภาพที่ดี ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระฯ ได้สรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับช้ัน ม.1-ม.6 ปี
การศึกษา 2560 รวมเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.10 สรุปการประเมินการอบรมช้ันเรียน (โฮมรูม) มีผลการประเมินร้อย
ละ 85.58 เฉลี่ยร้อยละ 92.24  และจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 7 รักความเป็นไทยมีผลการประเมินร้อย
ละ 99.97 และกจิกรรมผสานชีวิต มีผลการประเมินร้อยละ 86.15 เฉลี่ยร้อยละ 93.06 ผู้เรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมืองในวัน
ศุกร์ การเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันพระ ฯลฯ 

จากการที่โรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและวัฒนธรรมที่แตกต่างในสังคม 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนในต่างประเทศ เช่น โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น โครงการค่ายภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ  ประเทศสิงค์โปร์  (Montfort  Singapore  
Survival  โครงการค่ายภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น ส่งผลให้ผู้เรียนแสดงความคิดเป็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
แสดงออกถึงมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถปรับตัวและอยู่
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ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  นอกจากนี้งานอภิบาลและศาสนกิจได้จัดกิจกรรมผสานชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ ผู้เรียนระดับช้ัน ม.2 เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” ผู้เรียนได้เรียนรู้
วัฒนธรรมที่แตกต่างของศาสนา แต่ละศาสนาของผู้คนในชุมชน /สังคมของศาสนาที่ตนนับถือ ผู้เรียนระดับช้ัน ม. 1 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยสืบสานประเพณีล้านนา” มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 89.03  ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเห็นคุณค่า
ความงามของในความแตกต่างทางวัฒนธรรมล้านนา สามารถปฏิบัติตนทางวัฒนธรรมและสังคมได้เป็นอย่างดี และผู้เรียนทุกคนได้
ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง การสวดมนต์ การภาวนา ท าสมาธิยามเช้า 3 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลามในตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน 
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข  

จากการที่โรงเรียนด าเนินการส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมผ่านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมการจัดบอร์ด
ส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน สรุปช่ังน้ าหนัก-ส่วนสูงและสรุปการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย สรุปแบบทดสอบแวดทางด้านอารมณ์ สังคม จิตใจและอาชีพ สรุปแบบทดสอบวัดความฉลาดทางด้านอารมณ์
นักเรียน ระดับช้ัน ม.1-ม.6 (เก่ง ดี มีความสุข) สรุปแบบทดสอบ การประเมินตนเอง (S.D.Q)..โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนระดับช้ัน 
ม1-ม.6 พบว่านักเรียนจัดอยู่ในกลุ่มปกติ  มีผลการประเมินกิจกรรมเฉลี่ยรวม 88.84 จากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐานกรมพลศึกษา ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง  โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ   เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย
สัมพันธ์ท่ีดี และให้เกียรติผู้อื่นส่งผลให้ผู้เรียนมีผลส าเร็จ/มีผลงานที่ได้รับรางวัลอย่างหลากหลายทั้งด้าน ดนตรี ศิลปะและกีฬา ใน
ระดับนานาชาติ/ระดับประเทศ อาทิเช่น เข้ารอบก่อนรอบรองชนะเลิศ Hotwave Music Award 2017 บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ , 
รางวัลอันดับที่ 7 เหรียญทอง การแข่งขันวงสตริงระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัประเทศ , รางวัลเหรียญทองแดง ที่ 
3 การแข่งขันกรีฑา  IDEMITSU THAILAND  GRAND PRIX 2017 , รางวัลชนะเลิศ ชายคู่ รุ่น 17 ปี และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 
2 ประเภทชาย  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังที่ 33  ชุมพร-ระนองเกมส์  การแข่งขัน ASTCE UNDONTHANI THONBURI 
Championship 2017 

 
จุดเด่นมาตรฐานที่ 1 

ผู้เรียนมีความสามารถ ทักษะตามหลักสูตร และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สมรรถนะที่ส าคัญ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งผลให้มีผลส าเร็จ/มีผลงานท่ีได้รับรางวัลเด่นเป็นประจักษ์ในระดับต่างๆ อย่างหลากหลาย ดังนี ้

สรุปผู้เรียนมีความส าเร็จและผลงานดีเด่นเป็นประจักษ์ ปีการศึกษา 2560 

รายการ ระดับท่ีได้รับ 
นานาชาติ ประเทศ ภาค จังหวัด 

1. ผลการแข่งขันกลุม่สาระภาษาไทย - 1 32 25 
2. ผลการแข่งขันกลุม่สาระคณิตศาสตร ์ - 5 14 18 
3. ผลการแข่งขันกลุม่สาระวิทยาศาสตร ์ 1 10 9 - 
4. ผลการแข่งขันกลุม่สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - 1 - 
5. ผลการแข่งขันกลุม่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 2 5 29 38 
6. ผลการแข่งขันกลุม่สาระศลิปะ - 2 8 23 
7. ผลการแข่งขันกลุม่สาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี - 8 8 - 
8. ผลการแข่งขันกลุม่สาระภาษาต่างประเทศ - - 5 - 
9. ผลการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 คะแนนเตม็ 100 วิชา - 5 - - 
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รายการ ระดับท่ีได้รับ 
นานาชาติ ประเทศ ภาค จังหวัด 

คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
10.ผลการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 คะแนนเตม็ 100 วิชา
คณิตศาสาตร ์

- 7 - - 

11.สอบชิงทุนการศึกษา 3 11 - - 
12. ผลการสอบ Cambridge Checkpoint คะแนนภาพรวม 
(Overall) เต็มสูงสุดในระดับ “ดเีลิศ” (Excellent)  

13 - - - 

13. ผลงานประกวดสารคดีหนังสัน้ 1 - - - 
14. ผลงานประกวดคลิปวดีีโอ - 1 - - 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 61 

จุดควรพัฒนาในมาตรฐานที่ 1.2  
มีผู้เรียนท่ีมีภาวการณ์เจริญเติบโตของร่างกายเมื่อเทียบน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย คือ อ้วนร้อยละ 9.02 

เริ่มอ้วนร้อยละ 5.49  ท้วมร้อยละ 4.13  ค่อนข้างผอมร้อยละ 1.94 และผอมร้อยละ 1.57  เฉลี่ยรวมร้อยละ 22.15 ที่ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์ 

แนวทางการพัฒนาในมาตรฐานที่ 1.2  
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา งานส่งเสริมสุขภาพครูและผู้เรียน งานกิจกรรมชมรมเด็กอ้วน  งานกีฬา ควรด าเนินการ

ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ที่มีภาวการณ์เจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คือ อ้วน เริ่มอ้วน ท้วม ค่อนข้างผอมและ
ผอม ให้พัฒนาสุขภาพทางกายที่แข็งแรง เช่น จัดกลุ่มผู้เรียนเข้าชมรมออกก าลังกาย   จัดกิจกรรมออกก าลังกายช่วงเย็นเพิ่มเติมให้กับ
ผู้เรียนในกลุ่มที่ยังต้องได้รับการพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง  โดยมีการติดตามผลรายงานความก้าวหน้าให้กับผู้เรียน ครูประจ าช้ันและผู้
ปกครอบรับทราบเป็นระยะ 

 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 

กระบวนการพัฒนา 
จากแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั ปีการศึกษา 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) - ผู้บริหาร

ได้ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะหข์้อมูลต่างๆ เพื่อน ามาวางแผนพัฒนา ดังนี้ รายงานสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบตัิ
การประจ าป ี2559   รายงานสรุปแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าป ี2559  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 
รายงานสรุปผลวิจัยการส ารวจความคิดเห็นของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง (Stakeholders) ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 
รายงานสารสนเทศของโรงเรยีน ปีการศึกษา 2559 

โดยน าผลทีไ่ด้จากการสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปกีารศึกษา 2558 – 
2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และแผนยุทธศาสตร์โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลยั พ.ศ.2561 - 2563 
- ผู้บริหารก าหนดทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษาในอนาคต ท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน โดยได้จดัท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยก าหนดยุทธศาสตร์โรงเรียน (Strategy) 
ดังนี ้

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต 
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2. ยกระดับหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
3. ยกระดับคุณภาพบุคลากรใหอ้ยูใ่นระดับมาตรฐานสากล 
4. ยกระดับการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่มีคุณภาพ 
5. เสริมสร้างและขยายเครือข่ายกับครอบครัว ชุมชน องค์กร ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการก ากับ

ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่มีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมการ
บริหารจัดการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้บรรลุตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดได้ ตัวช้ีวัดที่ 4.3.1 ในแผนระบุว่าร้อยละ 86 ของ
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนด ตัวช้ีวัดที่ 4.3.2 ร้อยละ 86 ของแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่บรรลุ
ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้  ผู้บริหารบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังนี ้ทุกฝ่ายน าเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 มาก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จใน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน  มีการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเมื่อ
สิ้นสุดการด าเนินงาน 

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอนให้เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้เป็ นเลิศตาม
มาตรฐานสากล ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 ในแผนระบุว่าพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสู่มาตรฐานสากล ( 7 รายวิชา) ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และเอาใจใส่การจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ดังนี้ 1.ประชุมและติดตามการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอน 8 กลุ่ม
สาระ    2. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ    3. น าเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการบริหารงานของโรงเรียนผ่าน Webpage โรงเรียน และ Line  และการ
บริหารงานด้วยระบบ SWIS (School Web-based Information System) เป็นต้น 

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ส่งเสริม
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการที่หลากหลาย สามารถสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม น ามา
แก้ไขปัญหาและปรับปรุงสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทันต่อเหตุการณ์ ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 ร้อยละ 77 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการที่หลากหลายไม่ร้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2 ในแผน
ระบุว่า ร้อยละ 82 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม วิจัย น ามาแก้ไขปัญหา และปรับปรุงสู่
การพัฒนาทักษะวิชาชีพ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ช้ิน/คน ตัวช้ีวัดที่ 3.1.3 ในแผนระบุว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
รางวัลในระดับมูลนิธิฯ /จังหวัด /เขต/ภูมิภาค/ประเทศ/นานาชาติ ยุทธศาสาตร์ที่ 5 เสริมสร้างและขยายเครือข่ายกับครอบครัว 
ชุมชน องค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศกลยุทธ์ที่ 5.3 น าเครือข่ายต่างประเทศมาพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 5.3.2 ในแผนระบุว่า จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ไปศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ หรือพัฒนาทางด้านภาษา
ในต่างประเทศ (2 คน) ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  วางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนให้
สอดรับตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประกอบไปด้วย 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่าย
บุคลากร ส านักผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน     ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยมีหน่วยงาน
พัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในโรงเรียน ครูผู้สอน 8 กลุ่ม
สาระฯ และ บุคลากรทางการศึกษา 6 ฝ่าย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายนอกโรงเรียน มีการส่งครูและบุคลากรฯ ประชุม
อบรมสัมมนาตามนโยบายมูลนิธิฯ เป็นต้น 

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพบุคลากรให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ตนเองด้วยกระบวนการที่หลากหลาย สามารถสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรม น ามาแก้ไขปัญหา ละปรับปรุงสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ
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อย่างต่อเนื่อง ทันต่อเหตุการณ์ กลยุทธ์ท่ี 3.2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการ
สื่อสารและประยุกต์ใช้ในการท างานได้ ตัวช้ีวัดที่ 3.2.2 ในแผนระบุว่า ร้อยละ 84 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้ระบบ SWIS ในการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการก ากับติดตามา
และประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่มีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 4.4 เสริมสร้างขีด
ความสามารถการบริหารจัดการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัดที่ 4.4.1 ในแผนระบุว่า
โรงเรียนมีการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ครบทั้ง 8 องค์ประกอบ กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาทรัพยากร สภาพแวดล้อมและการบริการที่ให้ผู้เกรียน
เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ ตัวช้ีวัดที่ 4.5.2 ในแผนระบุว่า ร้อยละ 56 ของความพึงพอใจของครูในการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัดที่ 4.5.3 ในแผนระบุว่า ร้อยละ 82 ของความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยี  โรงเรียนมีการจัดระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐาน โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศโดยตรง รวมทั้งยังมีหน่วยงาน
สารสนเทศและธุรการฝ่ายทุกสังกัดฝา่ย  ซึ่งหน่วยงานนี้มีหน้าท่ีประสานงาน ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศภายในสังกัด
ฝ่ายตน  พร้อมจัดท าเป็นรูปเล่ม และ/หรือเป็นข้อมูลอิเลคทรอนิคส์  เพื่อจัดท าสรุป วิเคราะห์ และเปรียบเทียบออกเป็นรูปแบบ
ความเรียง สถิติ และแผนภูมิ  ทั้งรายวัน  รายเดือน และรายปี  น าเสนอต่อผู้อ านวยการ   โรงเรียนมีการจัดหมวดหมู่ข้อมูล
สารสนเทศออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่      ด้านท่ี 1 สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา  ด้านที่ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน  ด้านท่ี 3 
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านวิชาการ     ด้านที่ 4 สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ   ด้านท่ี 5 สารสนเทศเพื่อการรายงาน 
     โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศของสถานศึกษาขึ้นมาเป็นประจ าทุกปี  และมีการประชุมของคณะกรรมการ
สารสนเทศ เพื่อร่วมกันวางแผน จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน  และติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ  ซึ่งสารสนเทศ
ของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน  หน่วยงานสารสนเทศและธุรการฝ่ายทุกสังกัดฝ่าย ได้ด าเนินการประสานและรวบรวม จากน้ันน าเสนอ
ให้กับหัวหน้าฝ่ายที่ตนสังกัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ ก่อนจะน าส่งให้กับผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อด าเนินการจัดท าเป็นรูปเล่ม (ร่าง)  พร้อมน าเสนอให้กับคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของ
สารสนเทศอีกครั้ง  เมื่อผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ แล้ว จึงจัดท าเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ สารสนเทศของ
สถานศึกษาต่อไป 

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ที่  4 
ยกระดับการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่มีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 
4.5 พัฒนาทรัพยากร สภาพแวดล้อมและการบริการที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ ตัวช้ีวัดที่ 4.5.1 ในแผนระบุว่า 
โรงเรียนจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมร่มรื่น และเอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ตัวช้ีวัดที่ 4.5.2 ในแผนระบุว่า ร้อยละ 86 ของความ
พึงพอใจของครูในการใช้สื่อและเทคโนโลยี ตัวช้ีวัดที่ 4.5.3 ในแผนระบุว่า ร้อยละ 82 ของความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีได้เรียนรู้ผ่าน
สื่อและเทคโนโลยี ตัวช้ีวัดที่ 4.5.4 ในแผนระบุว่า ร้อยละ 82 องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ าจากผู้ใช้บริการ ตัวช้ีวัดที่ 4.5.5 ใน
แผนระบุว่า โรงเรียนได้รับการตรวจสอบและรับรองความมั่นคงของ อาคารเซนต์แมรี่ อาคารแอมบรอสิโอ และอาคารเซนต์โยเซฟ 
ตัวช้ีวัดที่ 4.5.6 ในแผนระบุว่า โรงเรียนได้รับการตรวจสอบและรอบรองคุณภาพน้ าจากสถาบันวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตัวช้ีวัด 4.5.7 โรงเรียนได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพอาหารและสิ่งแวดล้ อม ตัวช้ีวัดที่ 4.5.8 ในแผนระบุว่า 
โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีงานอาคารสถานที่ เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมพัฒนา มีงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุดเป็นผู้รับผิดชอบร่วมในการวางแผนส่งเสริม/
พัฒนา ผ่านแผนงานโครงการ กิจกรรม ดังนี้1) แผนงานอาคารสถานที่2) แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  3) แผนงานห้องสมุด 4) 
ส ารวจความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ าจากผู้ใช้บริการ 5) ส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยี  6) 
ส ารวจความพึงพอใจของครูในการใช้สื่อและเทคโนโลยี 

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างและขยายเครือข่ายกับครอบครัว ชุมชน องค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 5.1.1 ในแผนระบุว่า จ านวนครั้งการจัด
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กิจกรรมให้ผู้ปกครองศิษย์เก่า ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (3 ครั้ง) ตัวช้ีวัดที่ 
5.1.2 ในแผนระบุว่า จ านวนเครือข่าย ชุมชน และองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (3 ครั้ง) ตัวช้ีวัดที่ 5.1.3 ในแผนระบุว่า 
ร้อยละ 82 ของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน (Stakeholder) มีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ตัวช้ีวัดที่ 5.1.4 ในแผนระบุว่า คณะกรรมการสถานศึกษามีการก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนกับ
องค์กรระดับภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ ตัวช้ีวัดที่  5.2.2 ในแผนระบุว่า โรงเรียนเปิดโอกาสให้หน่วยงาน 
สถาบันการศึกษา ทั้งภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กลยุทธ์ที่ 5.3 น า
เครือข่ายต่างประเทศมาพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 5.3.1 ในแผนระบุว่า จ านวนผู้เรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ ( 5 ทุน) ตัวช้ีวัดที่ 5.3.2 ในแผนระบุว่า จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ไปศึกษาดูงาน 
ศึกษาต่อ หรือพัฒนาทางด้านภาษาในต่างประเทศ ( 2 คน) ตัวช้ีวัดที่ 5.3.3 ในแผนระบุว่า จ านวนสถาบันที่โรงเรียนจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (3 สถาบัน) ตัวช้ีวัดที่ 5.3.4 ในแผนระบุว่า มีสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ ที่ลงนาม MOU กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีงานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน งาน
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา งานวิจัยและพัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมพัฒนา และงานแนะแนว งานพัฒนา
บุคลกร เป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านแผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 1) แผนงานวิเทศสัมพันธ์  2) กิจกรรมการ
ส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
3) กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 4) สรุปผลการพัฒนาครูทางด้านภาษาในต่างประเทศ 

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยกระดับการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่มีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 
4.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้บรรลุตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ ตัวช้ีวัดที่ 4.3.1 ร้อยละ 86 ของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนด ตัวช้ีวัดที่ 4.3.2 ในแผนระบุว่า ร้อยละ 86 ของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ กลุยทธ์ที่ 4.4 เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการตามระบบประ กันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัดที่ 4.4.1 ในแผนระบุว่า โรงเรียนมีการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ครบทั้ง 8 องค์ประกอบ 
ยุทธศสาตร์ที่ 5 เสริมสร้างและขยายเครือข่ายกับครอบครัว ชุมชน องค์กร ท้ังในประเทศและต่างประเทศ กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริม
ให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 5.1.3 ในแผนระบุว่า ร้อยละ 82 
ของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน (Stakeholder) มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ตัวช้ีวัดที่ 5.1.4 ในแผนระบุว่า คณะกรรมการสถานศึกษามีการก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
โดยมีงานนโยบายและแผน งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัยและพัฒนา งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมและพัฒนา ผ่านแผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังน้ี 1) แผนงานนโยบายและแผน 
2) แผนงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 3) งานวิจัยส ารวจ ความพึงพอใจของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการจัด
การศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย Stakeholder  ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีการส ารวจจาก 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1. กลุ่ม
ผู้เรียน 2. กลุ่มผู้ปกครอง 3. กลุ่มครูและบุคลากร  และ 4. กลุ่มประชาชน 
 
ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร โดยมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดังนี้ 
วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision)  ปีการศึกษา  2558 – 2562 
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โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บริหารจัดการด้วยมาตรฐานสากล เป็นแบบอย่างของสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น
เลิศครบทุกมิติ  เจริญชีวิตในสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ และมีความสุข 
พันธกิจโรงเรียน (Mission)   ปีการศึกษา  2558 – 2562 

1. พัฒนาบุคลากรให้มคี่านิยมอันดีงาม  เจริญชีวิตในสังคม  ด้วยความรับผิดชอบ  มีความสุข ตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต  
และเป็นแบบอย่างของสถานศึกษา 

2. จัดกิจกรรมและหลักสูตรที่เอื้อต่อการบูรณาการ  ศลิปะพื้นบ้าน  ภมูิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี  สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทุกด้านทั้งศาสตร์และศลิป์ สู่ระดับมาตรฐานสากล 

3. พัฒนาผู้เรียนใหม้ีองค์ความรู้ ท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย ในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงจนสามารถน าความรูไ้ปต่อยอดและเผยแพร่ได้ 

4. พัฒนาบุคลากร  ทรัพยากร และกลไกด าเนินการใหม้ีการเชื่อมโยง เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้และการพัฒนาของกันและกัน
อย่างมีความสุข 

5. พัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการที่หลากหลาย สามารถสรา้งองค์ความรู้น ามาแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุง  สู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ ์

6. พัฒนาเครือข่ายและปฏสิัมพันธ์กบัครอบครัว  ชุมชน  องค์กร  ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
ยุทธศาสตร์โรงเรียน (Strategy)  ปีการศึกษา  2558 – 2562 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต 
2. ยกระดับหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
3. ยกระดับคุณภาพบุคลากรใหอ้ยูใ่นระดับมาตรฐานสากล 
4. ยกระดับการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่มีคุณภาพ 

5. เสริมสร้างและขยายเครือข่ายกับครอบครัว ชุมชน องค์กร ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 

จากผลการที่โรงเรียนส่งเสริมพัฒนา ผู้บริหารมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ได้ผลการพัฒนาดังนี้ 
1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาโรงเรยีนปีการศึกษา  2558-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มลูนิธิฯ 

พ.ศ 2559 – 2564 

2. ผู้บริหารน าผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อมาประกอบจัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย พ.ศ. 2561-2563  

3. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยด าเนินการดังนี้ 
1) พัฒนาหลักสตูรรายวิชาสู่มาตรฐานสากล 

- หลักสตูรรายวิชาภาษาจีน 
- หลักสตูรรายวิชาภาษาฝรั่งเศส 
- หลักสตูรรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 
- หลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ (IE) 
- หลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ (IE) 
- หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ (IE) 
- หลักสตูรรายวิชาสังคมศึกษา (IE) 

2) การจัดท าหลักสตูรรายวิชาพื้นฐานและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน O-Net และหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
3) จัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ (Computing in English & International certification) ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 5 
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4) การสอนวิชาเพิ่มเติมเลือกภาษาฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนแผนการเรียนวทิย์-คณิต ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

5) จัดการเรียนการสอน Tutorial Class ม. 1- 5   
6) การฝึกทักษะภาษาอังกฤษผู้เรยีนด้วยการจดัสอบ Dictation ในรายวิชา IE 
7) การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
8) การจัดสอบวัดความรู้และทักษะของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล YCT, HSK, DELF, JLPT, KET, PET, IELTS, 

CHECKPOINT, IGCSE, O-LEVEL, A-LEVEL 
9) ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ และ

ภาษาไทย ด้านเทคโนโลยี ดา้นกีฬา และด้านศลิปะ 
10) การท าสัญญา MOU กับ Confucius Institute at Chiang Mai University เพื่อยกระดับการเรยีนการสอนวิชาภาษาจีน 

ดังนี ้
- จัดท าโครงการสอนภาษาจีน และการทดสอบ YCT 
- ฝึกอบรมครูผูส้อนภาษาจีน 
- จัดโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างนกัเรียนในโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศ 
- จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษา และวัฒนธรรมจีน 

4. ผู้บริหารกระตุ้นครแูละบคุลากรให้ความร่วมมือในการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการ
ประชุมวางแผน ท าความเข้าใจและตัดสินใจร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนตดิตามการด าเนินงาน
อย่างใกล้ชิด นอกจากน้ี ผู้บริหารยังได้ให้ก าลังใจและชื่นชม ครผูู้สอนและบุคลากรางการศึกษาทีทุ่่มเทแรงกายแรงใจใน
การปฏิบัติงานอยา่งต่อเนื่อง 

 
 จากการที่โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้ผลด าเนินการ
พัฒนาดังนี้ ผู้บริหารบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยมีผู้รับผิดชอบด าเนินการอย่างเป็นระบบ คือ ทุกฝ่ายน าเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2560 มาสู่การปฏิบัติ มีการจัดท าแผนพัฒนาระดับฝ่าย มีการก าหนดยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัดความส าเร็จที่สอดคล้องกับตัวช้ี วัด
ความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองรับการด าเนินงานด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย
แผนงาน/โครงการและกิจกรรมของแต่ละฝ่าย/หน่วยงาน มีการก ากับติดตาม ประเมินผล มีการสรุปผลการด าเนินงานตาม
ปฏิบัติการประจ าปี สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน เป็น
ลายลักษณ์อักษร   
 จากการที่โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนา การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมายและด าเนนิการอยา่งเป็นรูปธรรม 

ผู้บริหารมีการให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ ผ่านการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ ดังนี้ การให้
ค าแนะน าและติดตามการจัดการเรียนการสอน   การใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้  การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในด้านตา่งๆ เช่น ด้านคณิตศาสตร ์ด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน
ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย ด้านเทคโนโลยี ด้านกีฬา และด้านศิลปะ  และการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น 
การวัดผลและประเมินผลการเรียน การติดตามดูแลนักเรียนผ่านทาง  Line การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการ
บริหารงานของโรงเรียนผ่าน Webpage โรงเรียน และระบบ SWIS รวมทั้งการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ E-office เป็นต้น   

จากการที่โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนา การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ได้ผลด าเนินการพัฒนาดังนี้ ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง หาวิธีการใหม่ๆ ที่พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา ที่ส าคัญยังมีการพัฒนาบุคลากรในด้านจริยธรรมและ

http://www.montfort.ac.th/eoffice
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คุณธรรมควบคู่กับด้านทักษะวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารได้ก าหนดแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีการด าเนินงาน มีการก าหนดแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรตลอดปีการศึกษา โดยมีหน่วยงานพัฒนาบุคลากรท าหน้าที่ดูแลประสานงานการพัฒนาบุคลากรแต่ละฝ่าย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการที่หลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 30 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา ทั้งภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน ตามนโยบายมูลนิธิฯ In-service ศึกษา
ดูงาน ได้แก่ อบรม SWIS PLUS  Service Mind  อบรมทบทวนหลักสูตร อบรมระบบประกันฯ ศูนย์อบรม STEM  อบรม
หลักสูตรเทคโนฯ ดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ และหลักสูตรออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นต้น และการ
ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนศึกษาต่อทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ จ านวน 4 คน ณ ประเทศอินเดีย มีการติดตามและสรุป
รายงานผลการพัฒนาแก่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นทุก
ฝ่ายมีการประชุมและติดตามผลการด าเนินงานจากการที่ครูไปอบรมมาเผยแพร่ให้เพื่อนครูฟัง ส าหรับครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ มี
การนิเทศการเรียนการสอน โดยรูปแบบคณะกรรมการนิเทศการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผลการปฏิบัตงิานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง 

 
จากการที่โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนา การวงแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ได้ผล

ด าเนินการพัฒนา ดังนี้ ผู้บริหารของสถานศึกษาได้น าข้อมูลสารสนเทศมาประชุม/ทบทวน และใช้ในการวางแผนการบริหารจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ ด้านที่ 1 สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา  ได้แก่  การวางแผนอัตราก าลัง  การ
วางแผนรับนักเรียนใหม่  การวางแผนในการพัฒนาอาคารและสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  เป็นต้น  ด้านที่ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียน  ได้แก่  การวางแผนจัดสอนเสริมให้กับผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิต่ ากว่าเกณฑ์ พร้อมทั้งวางแผนส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง
เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่   การจัดท าโครงการรับการอ่านเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความให้นักเรียน  ตลอดจนประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของผลการเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  เป็นต้น  ด้านที่ 3 
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านวิชาการ  ได้แก่  การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
การจัดท าหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ความต้องการของผู้เรียน  การให้ค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อ  และการจัดท า
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อให้ครูได้พัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน  ด้านที่ 4 สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  ได้แก่  การ
วางแผนการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  การวางแผนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
การวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ   ตลอดจนการวางแผนเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้เกิด
ความแน่นเฟ้นมากยิ่งขึ้น  ด้านที่ 5 สารสนเทศเพื่อการรายงาน  ได้แก่  การสรุปรายงานประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรายงานการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  และการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ที่มีต่อการจัดการศึกษาใน
ด้านต่างๆ ของสถานศึกษา มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย มีผลการประเมินร้อยละ 87.50 

จากการที่โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนา การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ได้ผลด าเนินการพัฒนา ดังนี้ โรงเรียนด าเนินการส่งเสริม/พัฒนา จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ผ่านแผนงาน โครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลาย โรงเรียนมีห้องเรียน อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้อง
ประชุม ห้องน้ า อาคารประกอบต่างๆ โรงอาหาร สระว่ายน้ า มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการจัดนักการท าความสะอาดประจ า
ตึก และสถานที่ต่างๆ มีการมอบหมาย มีตารางเวรท าความสะอาด สระว่ายน้ ามีการตรวจสอบคุณภาพน้ า มีตารางเวร ส าหรับ 
Guard ดูแลความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ า ฯลฯ มีการก าหนดหน้าที่ท าเวรของนักเรียนแต่ละห้อง โดยจะมีหัวหน้าเวรในการ
ดูแลการท าเวร และยังมีครูประจ าช้ันแต่ละห้องในการดูแลและตรวจเวร หัวหน้าระดับช้ันจะคอยตรวจเช็ค เรื่องความสะอาดใน
ระดับช้ันของตนเอง การเปิด-ปิด ไฟ เครื่องปรับอากาศ พัดลม มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย เนื่องจากทางโรงเรียน มีแผนงาน
โดยงานอาคารสถานที่ในการรองรับ การดูแล ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาด้านอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค มีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าดื่ม   น้ าดื่มและน้ าในสระ งานอาคารสถานที่ ได้ส่งตัวอย่างไปตรวจที่ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ โดยน้ าดื่ม ตรวจหาสาร ทองแดง,เหล็ก,แมงกานีสและสารตะกั่ว ส่วนน้ าในสระ ตรวจหา
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แบคทีเรีย เป็นต้น การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเซนต์แมรี่ อาคารแอมรอสิโอ และอาคารเซนต์โยเซฟ  จากวิศวกร
มาตรวจเช็คความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร มาท าการตรวจสอบ และออกใบรับรองให้ประจ าปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ เดือน
เมษายน 2560 – เมษายน 2561  มีการติดตั้งถังดับเพลิงประจ าอาคาร มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดส าคัญๆ และมีการ
ตรวจสอบถังดับเพลิง และกล้องวงจรปิดเป็นประจ า เพื่อพร้อมใช้งานทุกเมื่อ ตลอดจนมีถังขยะไว้ตามจุดต่างๆ  นอกจากนี้ มีการ
พัฒนาในดานตางๆ อยางตอเนื่อง และส่งเสริมการอนุรักษพลังงานสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและคุ้มค่า ได้แก่ พัฒนางานด้านอาคาร
สถานที่ งานพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค งานซอมบ ารุงอาคารสถานที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของการบริหารงานด้านการเรียน 
เพิ่มพื้นท่ีประโยชนใชสอย อ านวยความสะดวก ส่งผลใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแกผูเ้รียน ครูและบุคลากร โดยนโยบายของโรงเรียนใน
การสรางสภาพแวดลอม และ บรรยากาศใหสงเสริมการศึกษาในทุกพื้นที่ของโรงเรียน ให้มีสภาพแวดลอมบรรยากาศรมรื่น 
ปลอดภัย และสงเสริมใหเกิดการเรียนการสอนและการท างานท่ีดีขึ้น อาทิเช่น ปรับปรุงห้องน้ าชาย-หญิงอาคารปีเตอร์ อาคารเซรา
ฟิน ให้ถูกสุขลักษณะ อากาศถ่ายเทได้  เปลี่ยนหลอด LED ภายในโรงเรียนห้องเรียนห้องปฏิบัติให้ได้ค่ามาตรฐาน 500 ลักซ์  
เปลี่ยนหลังคาสระว่ายน้ าแผ่นประกายไลน์พ้ืนท่ี 2,000 ตร.เมตร เพื่อเพ่ิมแสงสว่างอุณหภูมิน้ าให้สูงขึ้น  ติดตั้งโซล่าเซลขนาดก าลัง
ผลิต 500 กิโลวัตถ์พิคเพื่อช่วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในโรงเรียนโดยน าพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าเช่ือมต่อ
ระบบไฟฟ้าของโรงเรียน  เพิ่มเก้าอี้สนาม จ านวน 200 ตัวภายในบริเวณ  งานปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) เพื่อรองรับงานจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน  เปลี่ยนกระดานอัฉริยะ ปรับปรุงห้อง Robot เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนในการเข้าร่วมการแข่งขัน ปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงลานจามจุรี เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียนทุก
ห้องจ านวน 138 เครื่อง  เป็นต้น ส าหรับงานโภชนาการ  ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัย จากหน่วยงานสาธารณสุข 
เทศบาลนครเชียงใหม่  อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ประจ าปีการศึกษา 2560 (เมษายน 2560 – 
เมษายน 2561) มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 95.00   
 

จากการที่โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนา การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ได้ด าเนินการพัฒนา ดังนี้ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนประชุมร่วมกันจ านวนทั้งหมด 4 ครั้งต่อปี
การศึกษาเพื่อ ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
มีการจัดกิจกรรมวันผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจ านวน  
3 ครั้ง งานพัฒนาบุคลากรได้สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ไปพัฒนาทางด้านภาษาในต่างประเทศ จ านวน 3 คน 
งานแนะแนวได้สรุปผลการแนะแนวศึกษาต่อของผู้เรียนในต่างประเทศ จ านวน  8 คน (ข้อมูล ณ วันที่  16 มี.ค. 61)  งาน
ประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน สรุปผลจ านวนเครือข่าย ชุมชน องค์กร ในประเทศ จ านวน 424 ครั้ง เปิดโอกาสให้หน่วยงาน
สถาบันการศึกษา ทั้งภูมิภาค ประเทศเข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จ านวน 11 ครั้ง งานวิเทศสัมพันธ์ได้สรุปผล
จ านวนเครือข่าย และองค์กรในต่างประเทศ ที่ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนกับองค์กรระดับประเทศ และ
ระหว่างประเทศ จ านวน 8 ครั้ง และการน าเครือข่าย   สถาบันที่โรงเรียนจัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ (3 สถาบัน) ได้แก่  1.Montfort Secondary School, ประเทศสิงคโปร์    2. Ringwood 
Secondary School, ประเทศออสเตรเลีย 3. Sanyo Joshi Junior School, ประเทศญี่ปุ่น และมีสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
ที่ลงนาม MOU กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ านวน 2 สถาบัน คือ 1..Aomori Chuo Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น  2. 
Confucius Institute at Chiang Mai University 

จากการที่โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนา  ผู้บริหารการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ได้
ด าเนินการพัฒนา ดังนี้ งานนโยบายและแผน มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม และตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี และก าหนดปฏิทินการนิเทศติดตาม ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อก ากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของทุกหน่วยงาน/ฝ่าย น าเสนอการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ  
เพื่อน าผลการก ากับติดตาม ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป จากการสรุปแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 บรรลุ
คิดเป็นร้อยละ 86.29  
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีการก ากับ ติดตาม  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งท่ี 1-4/2560 คือ การมีส่วน
ร่วมในการก าหนดอัตลักษณ์ นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน การเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปอาคารสถานที่และความสัมพันธ์ชุมชนของ
โรงเรียน มีผลการประเมิน 92.00 

งานมาตรฐาน ส านักผู้อ านวยการ ได้ก าหนดปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 มีการประชุมก าหนดปฏิทินตรวจติดตาม
ประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง น าเสนอผลการตรวจ ติดตาม ประเมินคุณภาพภายในแก่คณะผู้บริหารเพื่อน าไป
วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีผลการประเมินร้อยละ 87.50 

งานวิจัยและพัฒนาได้จัดท าวิจัยของโรงเรยีนขึ้น จ านวน 26 เรื่อง เพื่อจะได้ทราบความคิดเห็น ความต้องการ สภาพปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ และน าผลการส ารวจความคิดเห็นดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จากผลดังกล่าว โรงเรียนได้ท าวิจัยส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการจัด
การศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (Stakeholder)  ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีการส ารวจจาก 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1. กลุ่ม
ครูและบุคลากร  2. กลุ่มผู้เรียน   3. กลุ่มผู้ปกครอง และ 4. กลุ่มประชาชน ซึ่งส ารวจการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ของโรงเรียน 
ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารจัดการศึกษา ด้านหลักสูตรและวิชาการ ด้านครูและบุคลากร ด้านผู้เรียน ด้านอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม  

 
จุดเด่น 

1) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

2) ผู้บริหารใส่ใจรายละเอียดการด าเนินงานทุกขั้นตอน  ให้ค าแนะน าแนวทางการด าเนินงาน และมีการก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

3) โรงเรียนมีการพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ งานพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค งานซอมบ ารุงอาคารสถานที่ และส่งเสริม
การอนุรักษพลังงานสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและคุ้มค่า เพื่อรองรับการขยายตัวของการบริหารงานด้านการเรียน เพิ่ม
พื้นที่ประโยชนใชสอย อ านวยความสะดวก โดยนโยบายของโรงเรียนในการสรางสภาพแวดลอม และ บรรยากาศใหสง 
เสริมการเรียนรู้ในทุกพื้นที่ของโรงเรียน ให้มีสภาพแวดลอมบรรยากาศรมรื่น ปลอดภัย และสงเสริมใหเกิดการเรียนการ
สอนและการท างานที่ดีขึ้น ส่งผลใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแกผู้เรียน ครูและบุคลากร เช่น ปรับปรุงห้องน้ าชาย-หญิงอาคาร
ปีเตอร์ อาคารเซราฟิน เปลี่ยนหลอด LED ภายในโรงเรียนห้องเรียนห้องปฏิบัติ เปลี่ยนหลังคาสระว่ายน้ า (เพื่อเพิ่มแสง
สว่าง)   ติดตั้งโซล่าเซล เพิ่มเก้าอ้ีสนาม จ านวน 200 ตัว งานปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา)  งานปรับปรุงห้อง Robot  เปลี่ยนกระดานอัฉริยะ ปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงลานจามจุรี เปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียนทุกห้องจ านวน 138 เครื่อง  เป็นต้น 

4) คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5) โรงเรียนมีเครือข่ายและองค์กรในต่างประเทศ ท่ีส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรม และการท า

ข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอน (MOU) อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น  เป็นต้น 

 จุดควรพัฒนา 
  - ไมม่ี – 
 แนวทางการพัฒนา 

- ไม่มี  - 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 

กระบวนการพัฒนา 

 จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับหลักสูตรและจัดการเรยีนการสอนให้เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอนให้เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (7 รายวิชา) ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 ในแผนระบุว่า พัฒนาหลักสูตรรายวิชาสู่
มาตรฐานสากล ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 ในแผนระบุว่า ร้อยละ 91 ของครูจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศในระดับมาตรฐานสากล โดยผ่านความรับผิดชอบของงานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม
พัฒนา งานหลักสูตร งานหัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่ม ฝ่ายวิชาการเป็นหน่วยงานร่วมในการส่ง เสริมพัฒนา ผ่านโครงการ กิจกรรม 
ดังนี้ 1) กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน  2) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายวิชาเพิ่มเติมเหมาะสมตามจุดเน้นของแผนการจัดการเรียนโรงเรียน 
 โรงเรียนด าเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยงานหลักสูตร งานจัดการเรียนการสอน งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ ส่งเสริม
และพัฒนาให้มีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้
มีรายวิชาเพิ่มเติมและเพิ่มเติมเลือกทางด้านภาษาของผู้เรียนแผนการเรียน วิทย์ศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีโครงสร้างแผนการเรียนที่ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ได้แก่ แผนการเรียนวิทย์ -คณิต 
แผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี แผนการ
เรียนศิลป์-ธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและแผนการเรียน English Program ในระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 6 และการจัด
กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดอยากหลากหลายเช่น กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ส่งเสริมกีฬา ส่งเสริม
ศิลปะ/ดนตรี กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ส่งเสริมภูมิปัญญา/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้าง
ความเป็นผู้น า มีการนิเทศติดตามก ากับดูแลการใช้หลักสูตร นิเทศเยี่ยมช้ันเรียน นิเทศประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
8 กลุ่มสาระ และครู EP น าผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน  ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ได้ก าหนดเป้าหมายที่ส่งเสริมครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา บูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ไว้ใน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 2.1 
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 ในแผนระบุว่า พัฒนาหลักสูตรรายวิชาสู่
มาตรฐานสากล ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2 ในแผนระบุว่า ร้อยละ 91 ของครูจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศในระดับมาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ศิลปะพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน ตัวช้ีวัดที่ 2.6.1 ในแผนระบุว่า ร้อยละ 84 ผู้เรียนได้เรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผ่านความรับผิดชอบของ
งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนา งานหลักสูตร งานกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม เป็นหน่วยงาน
ร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านแผนงาน โครงการ กิจกรรมดังนี้ งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาครู
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมปิัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ งานหลักสูตรได้
ให้ครูกลุ่มสาระทุกกลุ่มวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางฯ เพื่อหาความเช่ือมโยงสอดคล้องของเนื้อหา กิจกรรม สมรรถนะ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  มีการวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน ามาสอดแทรกในทุกรายวิชา  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้ 
1)  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ระหว่าง
วันที่ 18 - 20 ก.ค. 2560 เพื่อตรวจเช็คใบงานหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ (ใบงานที่ 4  - ใบงานที่ 7) ดังนี้ ใบงานที่ 4 วิเคราะห์ 
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Keyword มาตรฐานและตัวช้ีวัดในหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ,  ใบงานที่ 4.1 วิเคราะห์ภูมิปัญญาไทย/ท้องถิ่น/ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง/จุดเน้นอื่นๆ ,  ใบงานที่ 5 ค าอธิบายรายวิชา , ใบงานที่ 6 วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้  , ใบงานที่ 7 แผนการ
จัดการเรียนรู้  2) จัดอบรมครูในวันท่ี 26-27 ก.ย.60 เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ ส าหรับการจัดการเรียนรู้
แบบ Active learning  โดยวิทยากร อ.สุพจน์  ศรีนุตพงษ์ ผู้อ านวยการโครงการภาครัฐ ไมโครซอฟท์แห่งประเทศไทย  3) 
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน  มีผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ (หน่วยท่ีนิเทศ)  

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 -2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้
ก าหนดเป้าหมายที่ส่งเสริมครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่ หลากหลาย ไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 ในแผนระบุว่าพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสู่มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2 ในแผนระบุว่า ร้อยละ 91 ของครูจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล โดยผ่านความรับผิดชอบของงานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนา งานกลุ่ม
สาระ 8 กลุ่ม และงานทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านแผนงาน โครงการ กิจกรรมดังนี้ งานจัดการ
เรียนการสอนและนิเทศ ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาให้มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย มีกิจกรรมมีกิจกรรมที่ส่งเสริมในแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้ 1) กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน  มีผลการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ (หน่วยที่นิเทศ) และการประเมินนิเทศการเรียนการสอน (เยี่ยมชั้นเรียน)  2) งานทะเบียนและวัดผล
จัดท าคู่มือวัดและประเมินผล เพื่อเป็นคู่มือกลางให้ครูน าไปใช้เป็นแนวทางการวัดและประเมินผลตามรายวิชาที่มีความแตกต่างกัน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการที่โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนา ให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้
ด าเนินการพัฒนา ดังนี้ งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาครูออกแบบและจัดการเรียนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา มีกิจกรรมที่ส่งเสริมในแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้ จากกิจกรรม
นิเทศการเรียนการสอนครูผูส้อน 8 กลุ่มสาระ และครู PE  จากสรุปผลการประเมินนิเทศการเรยีนการสอน (เยี่ยมช้ันเรียน )  พบว่า
ครูมีการใช้วิธีการสอนมากกว่า 3 รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 3 แบบ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และกระตุ้น 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงตรงกับเนื้อหา มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 87.35 

จากการที่ โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนา การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
ได้ด าเนินการพัฒนา ดังนี้ ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดยการใช้สื่อต าราเรียน
ประกอบกับการใช้กระดานอัจฉริยะ และน าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณการในการจัดการเรียนรู้ จากการสัมภาษณ์ สังเกตสภาพ
จริง พบว่ามีการเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ นวัตกรรมตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมินร้อยละ 85.00 
 จากการที่โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนา การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ ได้ด าเนินการพัฒนา ดังนี้ งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาให้มีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น แบบฝึกหัด และใบงาน สังเกตสภาพจริง สอบ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมในแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้  จากกิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน
ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ  มีผลการประเมินการนิเทศการเรียนการสอน (หน่วยที่นิเทศ) ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และครู PE  พบว่า
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ มี
ผลการประเมินร้อยละ 88.90 
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จุดเด่น 
 ครูประพฤติและปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ส่งผลให้ได้รับรางวัลในระดับจังหวดัและ
ประเทศ ได้แก ่

1) ครูนภสักร  บางสายน้อย  ได้รับรางวัล ครูผูส้อนภาษาฝรั่งเศสดเีด่น ประจ าปี 2560 จากคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ 
และรางวลัครดูีเด่น จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

2) มาสเตอร์ปรีชา ตันวัฒนานันท์ ไดร้ับรางวัลครูดีเด่นเนื่องในวันครูเอกชน ประจ าปี 2560 จากสมาคมโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเชียงใหม ่

3) ครูอัญชลี  เตริยาภิรมย์ ไดร้ับรางวัลเข็มทองค าเชิดชูเกียรติ ครูที่ปฏบิัติหน้าที่ 30 ปี จากสมาคมโรงเรยีนเอกชนจังหวัด
เชียงใหม ่

4) ครูสุพัตรา  สุวรรณนารี ได้รับรางวัลเข็มทองค าเชิดชูเกียรติ ครูที่ปฏบิัติหน้าที่ 30 ปี จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัด
เชียงใหม ่
 

จุดควรพัฒนา 
-  ไม่มี  - 
 

แนวทางการพัฒนา 
  - ไม่มี - 

 
มาตรฐานที่ 4   ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 
ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 

กระบวนการพัฒนา 
จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปี การศึกษา 2558  - 2562 (ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) ได้ก าหนด ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยกระดับการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลที่มีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 4.4 เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัดที่ 4.4.1 ในแผนระบุว่า โรงเรียนมีการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ครบท้ัง 8 องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดที่ 4.4.2 ใน
แผนระบุว่า ร้อยละ 82 ของผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพภายในโรงเรียนโดยภาพรวม  ตัวช้ีวัดที่ 4.4.3 ในแผนระบุว่า ร้อยละ 
85 ของผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด และสมศศ. โดยภาพรวม มีงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักผู้อ านวยการ เป็นผู้รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนา  โรงเรียนได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ดังนี ้

1)  โรงเรียนได้มีคู่มือมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 โดยมี
มาตรฐานและตัวบ่งช้ีขั้นพื้นฐานท้ังหมด 15 มาตรฐาน (สพฐ.) เพิ่มเติม 1 มาตรฐาน ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
(BSG) และได้วิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐานและตัวบ่งช้ีขั้นพื้นฐาน 15 มาตรฐาน (เดิม) กับ มาตรฐานใหม่ 4 มาตรฐาน 
(ประกาศใช้ 11 ต.ค. 2559)  เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางและวิธีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยมีแผนงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา ส านักผู้อ านวยการ เป็นผู้รับผิดชอบส่งเสริมและพัฒนา ให้มีการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และมีแผนผังการด าเนินงานตามบทพรรณนางานและขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในตลอดปีการศึกษาอย่างชัดเจน 
ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ค าสั่งที่ 10/2560มีการประชุมพิจารณาการก าหนดค่าเป้าหมาย
ในแต่มาตรฐานและแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายใน ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 
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และน าเสนอการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ  และได้ประกาศค่าเป้าหมายเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เผยแพร่
ให้แก่หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อน าไปวางแผนงานของตนที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

2) โรงเรียนมอบหมายให้หน่วยงานนโยบายและแผน สังกัดส านักผู้อ านวยการ เป็นผู้ประสานงานจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้ แต่ละฝ่ายทบทวนผล
การด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน (ฉบับปรับปรุง) ปีการศึกษา 2558 – 2562 และท าการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา  จากนั้น งานนโยบายและแผนรวบรวมผลการ
วิเคราะห์ มาสรุปภาพรวมของโรงเรียน เพื่อน าผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนา  ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าหมายของมูลนิธิฯ และ พ.ร.บ.การศึกษาของชาติ จากนั้น แต่ละฝ่ายน าแผนพัฒนาฯ สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
ในรูปแบบแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการเขียนแผนงาน โครงการ กิจกรรม อย่างชัดเจน โดยให้บุคลากรในฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการน าไปเสนอ/พิจารณางบประมาณในที่ประชุมร่วมกัน  

ในภาคเรียนที่ 2/2560 งานนโยบายและแผน ร่วมกับ ผู้บริหารได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

พ.ศ. 2561– 2563 ขึ้นเพื่อให้บรรลุการจัดการศึกษาของคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาทิ เช่น คุณค่าพระวรสาร ทิศ

ทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต วัฏจักรวิถีมงฟอร์ต ปรัชญา นโยบาย แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ

ไทย      2559 - 2564 และมรดกการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  อาทิเช่น  อัตลักษณ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

เอกลักษณ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ความส าเร็จ และ Best Practices ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วัฒนธรรมองค์กรทั้งนี้

เพื่อให้สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ยุคโลกาภิวัฒน์ การบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 

21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับ 3Rs 8Cs การจัดการศึกษาที่สนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

องค์การสหประชาชาติ การจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร ์Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน (ประเทศไทย) 

2560 – 2564 แผนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ พ .ศ. 2559 – 2562 แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ พ .ศ. 2560 – 

2564 จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561–2563 เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพต่อไป 

3) โรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐาน โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
โดยตรง รวมทั้งยังมีหน่วยงานสารสนเทศและธุรการฝ่ายทุกสังกัดฝา่ย  ซึ่งหน่วยงานนี้มีหน้าท่ีประสานงาน ตรวจสอบ และรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศภายในสังกัดฝ่ายตน  พร้อมจัดท าเป็นรูปเล่ม และ/หรือเป็นข้อมูลอิเลคทรอนิคส์  เพื่อจัดท าสรุป วิเคราะห์ และ
เปรียบเทียบออกเป็นรูปแบบความเรียง สถิติ และแผนภูมิ  ท้ังรายวัน  รายเดือน และรายปี  น าเสนอต่อผู้อ านวยการ   

4) โรงเรียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีกระบวนการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ตามระบบ PDCA มีการก าหนดปฏิทินการน า
แผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามโครงสร้างการบริหารงาน 6 ฝ่าย  ทุกฝ่าย
ปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  จากนั้นมีการนิเทศ ติดตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม และตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายต่างๆ ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง เพื่อสะท้อนผลการด าเนินงานว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ และน าเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการที่ปรึกษารับทราบ 
เมื่อพบว่าโครงการ กิจกรรมใดไม่บรรลุเป้าหมายงานนโยบายและแผนน าเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการแก้ไขตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5) โรงเรียนจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยงานนโยบายและแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 
ด าเนินการก ากับ นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่ายต่างๆ เดือนละ 
1 ครั้ง จากนั้นน าผลการด าเนินงานตามแผนฯ ของแต่ละฝ่ายมาสรุปรายเดือนและรายภาคเรียน มีการเปรียบเที ยบผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังระดับฝ่ายและระดับโรงเรียน และน าเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 
เพื่อปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษาต่อไป ส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการ
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ด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ได้มีการศึกษา ทบทวนวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา จากรายงานการ
ประเมินตนเอง ผลการประเมินจากมูลนิธิฯ และผลการประเมินคุณภาพภายนอก  สมศ. มาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพน เพื่อด าเนินการติดตาม ความก้าวหน้าของผลการพัฒนา
ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  

6) โรงเรียนจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน โดยได้มีการประชุมช้ีแจง/ก าหนดปฏิทินประเมินคุณภาพภายใน (Internal Audit) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
มีการประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ด าเนินการรวบรวมส่งผลประเมินคุณภาพภายในให้แก่งานมาตรฐานฯ เพื่อรวบรวมผลการประเมินและน าเสนอ
ให้แก่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาผลการประเมินร่วมกัน  

7)  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท ารายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ จัดการประชุมคณะกรรมการ
ประเมินฯ เพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน จากนั้น คณะกรรมการประเมินฯ ที่รับผิดชอบแต่ละมาตรฐานน าผลการ
พิจารณาการประเมินคุณภาพภายใน มาวิเคราะห์เพื่อเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  และน าเสนอรายงานการประเมิน
ตนเอง SAR ปีการศึกษา 2560 ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอ้ านวยการ ปรับปรุง แก้ไข และน าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ลงนามรับทราบ เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองต่อต้นสังกัด (เขต พท./มูลนิธิฯ/สมศ./สช.) และให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
  8) โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยงานมาตรฐานฯ น าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลการประเมินภายนอก สมศ.รอบสาม ให้แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบแผนงาน โครงการ กิจกรรม มาตรการรองรับ ในปีการศึกษาต่อไป 
ตลอดจนมีการติดตามความก้าวหน้า การน าผลการประเมินคุณภาพภายใน ภายนอก จากทุกฝ่ายและผู้เกี่ยวข้อง โดยการนิเทศ
ติดตามร่วมกับงานนโยบายและแผน จากนั้น รวบรวมผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าน าเสนอในการประชุมคณะครูทุกระดับ
ได้แก่ การประชุมฝ่าย การประชุมครูร่วมบริหารโรงเรียน และการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ เพื่อวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ผลการด าเนินงาน 
- จากผลการส่งเสริมพัฒนาได้ผลการด าเนินการพัฒนาดังน้ี 

โรงเรียนได้ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จ านวน 8 องค์ประกอบ ดังนี้  
  1) โรงเรียนได้มีคู่มอืมาตรฐานการศกึษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4 โดยมีมาตรฐาน
และตัวบ่งช้ีขั้นพื้นฐานท้ังหมด 15 มาตรฐาน (สพฐ.) เพิ่มเติม 1 มาตรฐาน ท่ีเป็นอัตลักษณ์เฉพาะโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (BSG) มี
การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ได้ประกาศค่าเป้าหมายเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เผยแพร่
ให้แก่หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อน าไปวางแผนงานของตนที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด  
มีผลการประเมินร้อยละ 92.50 

2) โรงเรียนทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2555 – 2559 (ฉบับเดิม)  โดยทุกหน่วยงาน/
ฝ่ายร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  อุปสรรค และโอกาสของการด าเนินงานที่ผ่านมา จากนั้น ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และในภาคเรียนท่ี 2/2560 โรงเรียน
ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2563 เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนน าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ใน
รูปแบบแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยมีกระบวนการด าเนินงาน ได้แก่ การประชุมวางแผนพร้อมให้นโยบายในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีกับฝ่ายต่างๆ ช้ีแจง/แจกเอกสารในการก าหนดวิธีการด าเนินงาน  เขียนแผนงาน โครงการ กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน  มีผลการประเมิน 93.40  

3) โรงเรียนมีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลสารสนเทศออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ี 1 สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ด้าน
ที่ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน ด้านที่ 3 สารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านที่ 4 สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ     
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ด้านที่ 5 สารสนเทศเพื่อการรายงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศของสถานศึกษาขึ้นมาเป็นประจ าทุกปี และมีการ
ประชุมของคณะกรรมการสารสนเทศ เพื่อร่วมกันวางแผน จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน  และติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับข้ อมูล
สารสนเทศ  ซึ่งสารสนเทศของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน  หน่วยงานสารสนเทศและธุรการฝ่ายทุกสังกัดฝ่าย ได้ด าเนินการประสาน
และรวบรวม จากนั้นน าเสนอให้กับหัวหน้าฝ่ายที่ตนสังกัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ ก่อนจะน าส่งให้กับ
ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อด าเนินการจัดท าเป็นรูปเล่ม (ร่าง)  พร้อมน าเสนอให้กับคณะกรรมการกลั่นกรองและ
ตรวจสอบความถูกต้องของสารสนเทศอีกครั้ง  เมื่อผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ แล้ว จึงจัดท าเป็นรูปเล่มและ
เผยแพร่สารสนเทศของสถานศึกษาต่อไป นอกจากนี้โรงเรียนยังน าระบบ SWIS (School Web-based Information System) 
ปัจจุบันพัฒนาโปรแกรม SWIS เป็น SWIS Plus เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านต่างๆที่ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้สื่อเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนและการจัดการอย่างเป็น
ระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลการประเมิน 87.50 

4) โรงเรียนมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ มีการด าเนินงานตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ตั้งไว้ ทุกหน่วยงานได้รับการนิเทศติดตามภาคเรยีนละ 
2 ครั้ง สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ร้อยละ 86.29 

5) โรงเรียนน าผลการนิเทศติดตาม จากงานนโยบายและแผน  ผลการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ เพื่อวางแผน การปรับปรุง แก้ไข อย่างต่อเนื่อง มีผล
การประเมินร้อยละ 87.50 

6) การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการจัดท ารายงานประจ าปี โรงเรียนแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในทุกเดือนและมีการประเมินคุณภาพ
ภายในภาคเรียนละ 1 ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560  ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561  
น าผลการประเมินแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ี มาวิพากษ์ และรวบรวมเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีผลการประเมิน
ร้อยละ 90.00 

7) คณะกรรมการประเมินฯ ท่ีรับผิดชอบแต่ละมาตรฐานน าผลการพิจารณาการประเมินคุณภาพภายใน มาวิเคราะห์เพื่อ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  และน าเสนอรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ให้คณะกรรมการที่
ปรึกษาผู้อ านวยการ ปรับปรุง แก้ไข และน าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนลงนามรับทราบ เผยแพร่ต่อต้นสังกัด (เขต พท./
มูลนิธิฯ/สมศ./สช.) และให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป มีผลการประเมินร้อยละ 89.25 
 8) โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ มีรายงานความก้าวหน้าจากผลการด าเนินงาน
ประเมินคุณภาพภายใน  รายงานผลการด าเนินงานจากข้อเสนอแนะของผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559   แนวทางการ
น าผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  เมื่อวันที่  
8 - 10 สิงหาคม  2554  มาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 – 2560 มีผลการ
ประเมินร้อยละ 85.00 
 
จุดเด่น 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัความรู้ เกี่ยวกับระบบประกันคณุภาพภายในตามกฎกระทรวง 
2. โรงเรียนมีการด าเนินงานตามระบบประกันคณุภาพภายในตามกฎกระทรวงครบ 8 ข้อ 
3. โรงเรียนน าเอามาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรยีลแห่งประเทศไทย มาเป็นแนวทางทางด าเนินงานท่ีเป็น

ลักษณะเฉพาะของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิฯ  
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จุดควรพัฒนา 
 - ไม่มี  - 
 
แนวทางการพัฒนา 
 - ไม่มี  - 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
1. ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
2. น าเสนอข้อมูลสนับสนนุผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.1 รายงานสรุปผลการประเมินการอา่น คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2560 
2.2 แผนการจดัการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
2.3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู ่
2.4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมวันภาษาไทย 
2.5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ A-math  และ Sudoku 
2.6 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
2.7 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ณ ประเทศสิงค์โปร ์
2.8 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณติศาสตร์ ( M.C. Genius ) 
2.9 รายงานสรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการอ่าน 
2.10 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมสัปดาหห์้องสมุด 
2.11 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการโครงการ ค่าย MC สัมพันธ์ 
2.12 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางวิทยาศาสตร ์
2.13 โครงงานอาชีพนักเรียน ม.4  
2.14 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับหุ่นยนต ์
2.15 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2.16 รายงานสรุปผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
2.17 รายงานสรุปผลการประเมินสมรรถนะ 
2.18 รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ปีการศึกษา 2560 
2.19 รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัย /วิทยาลัย / สถาบัน ของรัฐ และเอกชน ในประเทศ 

และต่างประเทศ 
2.20 รายงานสรุปผลการประเมินคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
2.21 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.1-ม.5 
2.22 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ณ ประเทศสิงค์โปร ์ 

(Montfort  Singapore  Survival) 
2.23 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการค่ายภาษาฝรั่งเศส   
2.24 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ 
2.25 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมประชาสมัพันธ์ด้านสุขภาพ 
2.26 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
2.27 รายงานสรุปแบบทดสอบทางด้านอารมณ์ สังคม จิตใจและอาชีพ 
2.28 รายงานสรุปสรุปแบบทดสอบวัดความฉลาดทางดา้นอารมณ์นักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.6 (เก่ง ดี มีความสุข) 
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2.29 รายงานสรุปแบบทดสอบ การประเมินตนเอง (S.D.Q) 
2.30 รายงานสรุปผลวิจัยการส ารวจความคิดเห็นของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง (Stakeholders) ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

ปีการศึกษา 2560 
2.31 รายงานสารสนเทศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั 
2.32 โปรแกรม SWIS Plus 
2.33 แผนพัฒนาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2560  
2.34 แผนยุทธศาสตรโ์รงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2563                             
2.35 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 
2.36 รายงานสรุปผลการด าเนินงานอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอายุงาน 1 - 10 ปี ปีการศึกษา 2560 
2.37 รายงานสรุปผลการด าเนินงานสมัมนาก่อนเปิดภาคเรยีน ปีการศึกษา 2560 
2.38 รายงานสรุปผลการด าเนินงานอบรมพนักงานประจ าปี  
2.39 รายงานส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน  
2.40 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน งานอาคารสถานท่ี 
2.41 รายงานการบริหารจัดการงานวเิทศสัมพันธ์ 
2.42 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน งานประชาสมัพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน 
2.43 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าป ี2560 
2.44 รายงานสรุปแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ประจ าป ี2560 
2.45 หลักสตูรโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 
2.46 สรุปผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ (หน่วยที่นิเทศ)  
2.47 สรุปผลการประเมินนิเทศการสอน (เยี่ยมชั้นเรียน)  
2.48 คู่มือวัดและประเมินผล 
2.49 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยให้ยั่งยืน 
2.50 เอกสารประกาศการก าหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  

ปีการศึกษา 2560 
2.51 คู่มือมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 4 
2.52 รายงานสรุปผลการด าเนินงานประเมินคณุภาพภายในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
2.53 รายงานติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานจากผลการประเมินคณุภาพภายใน  
2.54 แนวทางการน าผลการประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.รอบ3) มาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน 

มงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 – 2560 
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การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  (Best Practices) 

 กระบวนการพัฒนา  
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้ศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของต้นสังกัด จุดเน้น ตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษาในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ดังน้ี 
จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูการจัด

การศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาผู้เรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต (ตาม
คุณค่าพระวรสาร) มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม) อยู่ในชุมชนการศึกษาและช่วยเหลือสังคม มาตรการ 1.1.1 ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความจริงและด าเนินชีวิตตามที่ค้นพบ จากประสบการณ์/กิจกรรม จิตใจ/ศาสนา วัฒนธรรมของสถานศึกษาของ
ความไว้วางใจ ความยุติธรรม ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม มีน้ าใจ และการให้อภัย  มาตรการ 1.1.2 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์และยอมรับสภาพใหม่ๆ ของชุมชนทางการศึกษา ในเรื่องความยากจน ความอยุติธรรม การละเมิดสิทธิต่าง ๆ 
มาตรการ 1.1.3 ให้ผู้เรียนมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม กลยุทธ์ท่ี 1.3 จัดการศึกษาโดยเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์การหล่อ
หลอมบุคคลและเปิดโอกาสทางการศึกษาส าหรับทุกคนสง่เสรมิสทิธิบุคคลและมนุษยชนสิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ มาตรการ
ที่ 1.3.4 มีโครงการช่วยเหลือชุมชนด้านความยุติธรรมและสันติ กลยุทธ์ 1.4 เสริมสร้างผู้ร่วมงานและเสริมพลังเครือข่ายการพัฒนา
การศึกษาในแนวมงฟอร์ต มาตรการ 1.4.1 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต กลยุทธ์ 1.5 เคารพต่อ
ชุมชนของชีวิต มาตรการ 1.5.3 ปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ข้อ 4 ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
โดยเน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอน น าศีลธรรมและหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาภายในจิตใจนักเรียนเพื่อลดความต้องการใน
การบริโภคที่เกินความจ าเป็นและไม่เบียดเบียนความสมดุลของระบบนิเวศ 

จากแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั ปีการศึกษา 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามวถิีจิตนักบุญมงฟอร์ต กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความรู้ 
มีพฤติกรรมและน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันท่ีแสดงออกถึงจริยธรรมและคา่นิยมตามวิถีจิตนักบุญมงฟอรต์ ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จที่ 1.1.1 ในแผนระบุวา่ ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความรู้ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงจริยธรรมและค่านิยมตามวิถีจติ
นักบุญมงฟอร์ตในระดับดี  
ผลการด าเนินงาน 

งานอภิบาลได้ด าเนินการตามแผนงานอภิบาล มีกิจกรรมผสานชีวิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ได้ด าเนินการตามปฏิทินที่
ก าหนด กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ตามวิถีจิตของนักบุญมงฟอร์ต หลังจากที่ผู้เรียนได้ท ากิจกรรม  
มีการสะท้อนภาพความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรม มีการสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ก าหนด ดังนี้  
ระดับช้ัน ม.2 “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” ระดับช้ัน ม.3 “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา”   ระดับช้ัน ม.4 “มงฟอร์ตนว
วาณิชย์ชีวิตชิดรากเชื่อมสากลและด้วยรักและก าลังใจระดับช้ัน ม.5 “ชีวิตเลือกได้ ด้วยรักและก าลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)” จากการ
ท ากิจกรรมพบว่า พบว่า  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ชีวิตจริงอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครบทั้ง  5 มิติ ทางกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ  มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้ประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม  สามารถ
ท างาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  อีกทั้งยังมีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน องค์กรต่างๆ มีผลการประเมินโดยภาพรวมร้อยละ 86.15 
จุดเด่น 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริงอย่างเป็นกระบวนการ ได้พัฒนาศักยภาพครบทั้ง  5 มิติ ทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
จิตวิญญาณ   

จุดควรพัฒนา 
- ไม่มี   - 
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3.1  จุดเด่น 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีความสามารถ ทักษะตามหลักสูตร และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สมรรถนะที่ส าคัญ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งผลให้มีผลส าเร็จ/มีผลงานท่ีได้รับรางวัลเด่นเป็นประจักษ์ในระดับต่างๆ อย่างหลากหลาย ดังนี ้
สรุปผู้เรียนมีความส าเร็จและผลงานดีเด่นเป็นประจักษ์ ปีการศึกษา 2560 

รายการ ระดับท่ีได้รับ 
นานาชาติ ประเทศ ภาค จังหวัด 

1. ผลการแข่งขันกลุม่สาระภาษาไทย - 1 32 25 
2. ผลการแข่งขันกลุม่สาระคณิตศาสตร ์ - 5 14 18 
3. ผลการแข่งขันกลุม่สาระวิทยาศาสตร ์ 1 10 9 - 
4. ผลการแข่งขันกลุม่สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - 1 - 
5. ผลการแข่งขันกลุม่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 2 5 29 38 
6. ผลการแข่งขันกลุม่สาระศลิปะ - 2 8 23 
7. ผลการแข่งขันกลุม่สาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี - 8 8 - 
8. ผลการแข่งขันกลุม่สาระภาษาต่างประเทศ - - 5 - 
9. ผลการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 คะแนนเตม็ 100 วิชา
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

- 5 - - 

10.ผลการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 คะแนนเตม็ 100 วิชา
คณิตศาสาตร ์

- 7 - - 

11.สอบชิงทุนการศึกษา 3 11 - - 
12. ผลการสอบ Cambridge Checkpoint คะแนนภาพรวม 
(Overall) เต็มสูงสุดในระดับ “ดเีลิศ” (Excellent)  

13 - - - 

13. ผลงานประกวดสารคดีหนังสัน้ 1 - - - 
14. ผลงานประกวดคลิปวดีีโอ - 1 - - 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 17 เม.ย. 61 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารใส่ใจรายละเอียดการด าเนินงานทุกขั้นตอน  ให้ค าแนะน าแนวทางการด าเนินงาน และมีการก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

3. โรงเรียนมีการพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภค งานซอมบ ารุงอาคารสถานที่ ส่งเสริมการ 
อนุรักษพลังงานสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและคุ้มค่า  ให้มีสภาพแวดลอมบรรยากาศรมรื่น ปลอดภัย ก่อใหเกิดการเรียน
การสอนและการท างานที่ดีขึ้น อาทิเช่น ปรับปรุงห้องน้ าชาย-หญิงอาคารปีเตอร์ อาคารเซราฟิน เปลี่ยนหลอด LED 
ภายในโรงเรียนห้องเรียนห้องปฏิบัติ เปลี่ยนหลังคาสระว่ายน้ า (เพื่อเพิ่มแสงสว่าง)   ติดตั้งโซล่าเซล เพิ่มเก้าอี้สนาม 
จ านวน 200 ตัว งานปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)  งานปรับปรุงห้อง  Robot  

ส่วนที ่3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลอื 
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เปลี่ยนกระดานอัฉริยะ ปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงลานจามจุรี เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียนทุกห้องจ านวน 
138 เครื่อง  เป็นต้น 

4. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. โรงเรียนมีเครือข่ายและองค์กรในต่างประเทศ ที่ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรม และการท า

ข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอน (MOU) อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น  เป็นต้น 

 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ครูนภสักร  บางสายน้อย  ได้รับรางวัล ครูผูส้อนภาษาฝรั่งเศสดเีด่น ประจ าปี 2560 จากคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ 
และรางวลัครดูีเด่น จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ่

2. มาสเตอร์ปรีชา ตันวัฒนานันท์ ไดร้ับรางวัลครูดีเด่นเนื่องในวันครูเอกชน ประจ าปี 2560 จากสมาคมโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเชียงใหม ่

3. ครูอัญชลี  เตริยาภิรมย์ ไดร้ับรางวัลเข็มทองค าเชิดชูเกียรติ ครูที่ปฏบิัติหน้าที่ 30 ปี จากสมาคมโรงเรยีนเอกชนจังหวัด
เชียงใหม ่

4. ครูสุพัตรา  สุวรรณนารี ได้รับรางวัลเข็มทองค าเชิดชูเกียรติ ครูที่ปฏบิัติหน้าที่ 30 ปี จากสมาคมโรงเรยีนเอกชนจังหวัด
เชียงใหม ่

 
ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัความรู้ เกี่ยวกับระบบประกันคณุภาพภายในตามกฎกระทรวง 
2. โรงเรียนมีการด าเนินงานตามระบบประกันคณุภาพภายในตามกฎกระทรวงครบ 8 ข้อ 
3. โรงเรียนน าเอามาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาเป็นแนวทางทางด าเนินงานที่เป็น

ลักษณะเฉพาะของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิฯ  
3.2  จุดควรพัฒนา 

  ด้านผู้เรียน 
มีผู้เรียนท่ีมีภาวการณ์เจริญเติบโตของร่างกายเมื่อเทียบน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย คือ อ้วนร้อยละ 9.02 

เริ่มอ้วนร้อยละ 5.49  ท้วมร้อยละ 4.13  ค่อนข้างผอมร้อยละ 1.94 และผอมร้อยละ 1.57  เฉลี่ยรวมร้อยละ 22.15 ที่ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

- ไม่มี  - 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- ไม่มี  - 
 
ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 - ไม่มี  - 
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3.3  แนวทางการพัฒนา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา งานส่งเสริมสุขภาพครูและผู้เรียน งานกิจกรรมชมรมเด็กอ้วน  งานกีฬา ควรด าเนินการ
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ที่มีภาวการณ์เจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คือ อ้วน เริ่มอ้วน ท้วม ค่อนข้างผอมและ
ผอม ให้พัฒนาสุขภาพทางกายที่แข็งแรง เช่น จัดกลุ่มผู้เรียนเข้าชมรมออกก าลังกาย จัดกิจกรรมออกก าลังกายช่วงเย็นเพิ่มเติมให้กับ
ผู้เรียนในกลุ่มที่ยังต้องได้รับการพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง  โดยมีการติดตามผลรายงานความก้าวหน้าให้กับผู้เรียน ครูประจ าช้ันและ
ผู้ปกครองรับทราบเป็นระยะ 
  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

- ไม่มี  - 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- ไม่มี  - 
 
ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 - ไม่มี  - 
 
3.4  ความต้องการช่วยเหลือ  

-   ไม่มี  - 
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4.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่  8 – 10 สิงหาคม 2554   

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน 3 กลุ่มตัวบ่งช้ี คือ กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

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

การจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน 

และพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.48 ดีมาก 

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

สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่ ไม่ใช่      
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

                      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา         ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 

ส่วนที ่4 ภาคผนวก 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 

1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีระดับพอใช้  โดยเฉพาะเน้นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เป็นพิเศษ โดยครูน าผลจากการพัฒนาของครูรายวิชา การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  
การประเมินการสอนและการประเมินแบบวัดแบบทดสอบไปพัฒนาครูให้สอดคล้องกับปัญหาที่พบและความต้องการพัฒนา และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น ให้ได้ ลงมือปฏิบัติจริง สืบค้นความรู้ สร้างองค์ความรู้ ใช้สื่อการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินความก้าวหน้าของการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่จัด
และแสดงถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคน น าผลประเมินไปปรับการเรียนและการสอนอย่างเป็นระบบ 
 

2. มาตรฐานด้านบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรศึกษาวิจัยถึงปัญหาที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ น ามาแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการร่วมพัฒนาอย่างจริงจัง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูควรน าผลจากการพัฒนาครูรายวิชา การประเมินแผนการเรียนรู้ การประเมินการสอน และการประเมินแบบวัด
แบบทดสอบไปพัฒนาครูให้สอดคล้องกับปัญหาที่พบและความต้องการพัฒนา และครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทในการจัดกิจ
กรรรมการเรียนรู้มากข้ึน ให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง สืบค้นความรู้ สร้างองค์ความรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
มากขึ้น และประเมินความก้าวหน้าของการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่จัดและแสดงถึงความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนแต่ละคน น าผลประเมินไปปรับการเรียนและการสอนอย่างเป็นระบบ 
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4.1.1  แนวทางการน าผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที่ 8 - 10 สิงหาคม  2554  มาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 - 2560 

จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนา 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

จากคณะกรรมการ สมศ. 
การด าเนินงานที่ส่งเสริม/พัฒนา 

 ปีการศึกษา 2555-2559 
ผลการด าเนินงานที่ส่งเสริม/พัฒนา ปีการศึกษา 2555-2559 

1.  ผู้เรียนควรไดร้ับการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
มีระดบัพอใช้  ได้แก ่
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์

- ครูน าผลจากการพัฒนาของครู
รายวิชา การประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ การประเมินการ
สอนและการประเมินแบบวัด
แบบทดสอบไปพัฒนาครู ให้
สอดคล้องกับปัญหาที่พบและ
ความต้องการพัฒนา 

- ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีบทบาทใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาก
ขึ้นให้ได้ ลงมือปฏิบัติจริง สืบค้น
ความรู้ สร้างองค์ความรู้ 

- ส่ งเสริมให้ ใช้สื่ อการเรี ยนรู้ ที่
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
และประเมินความก้าวหน้าของ
การเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
สอดคล้องกับกิจกรรมที่จัดและ
แสดงถึ งความก้ าวหน้ าของ
ผู้เรียนแต่ละคน น าผลประเมิน
ไปปรับการเรียนและการสอน
อย่างเป็นระบบ 

โครงการ 
โครงการส่งเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มาตรการ 
1. สง่เสริมให้ครจูัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ ให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบัติ
จริง สืบค้นความรู้ สร้างองค์
ความรู้  

2. วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET 
ย้อนหลัง 3 ป ีและแต่งข้อสอบ
เทียบเคียง 

3. ผู้เรยีนฝึกท าข้อสอบ O-NET 
4. จัดสอบ Pre  O-NET 
5. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่

สอดคล้องกับบทเรียน 
6. เชญิวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญจัดติว

ให้แก่ผู้เรียนระดับชั้น ม.3, ม.6 
7. นิเทศ ติดตามครผูู้สอน 8 กลุ่ม

สาระหัวหน้ากลุม่สาระนิเทศฯ 
 

1. จากข้อเสนอแนะของ สมศ. ฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการประชุมกลุ่มสาระ เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานและการจัดการเรยีนการสอน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมบีทบาทในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มากขึ้น ให้ได้ ลงมือปฏิบัติจริง สืบค้นความรู้ สร้างองค์ความรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินความก้าวหน้าของการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
ที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่จัดและแสดงถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคน น าผลประเมินไป
ปรับการเรียนและการสอนอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการ
สอน  นอกจากนี้ฝ่ายวิชาการยังได้ก าหนดให้ครูท าการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET และให้
ผู้เรียนฝึกท าข้อสอบ O-NET พร้อมทั้งมีการจัดสอบ Pre O-NET ให้แก่นักเรียนระดับช้ัน ม.3 
และ ม.5 ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักของโรงเรียน     
มงฟอร์ตวิทยาลัย มีผลการเรียนระดับ 3 – 4 และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ดังนี ้
 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2559 2560 ผลต่างค่าเฉลี่ย 

ภาษาไทย 90.32 87.04 -3.28 
คณิตศาสตร ์ 75.64 69.20 -6.44 

วิทยาศาสตร ์ 73.85 72.87 -0.98 
สังคมศึกษาฯ 88.50 89.98 1.48 
ภาษาต่างประเทศ 76.18 79.55 3.37 
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ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
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1.2 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ดังนี ้

ระดับชั้น ม.3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2559 2560 ผลต่างค่าเฉลี่ย 

ภาษาไทย 59.50 60.80 1.30 
คณิตศาสตร ์ 54.39 51.55 -2.84 
วิทยาศาสตร ์ 46.81 41.35 -5.46 
สังคมฯ 61.91 - - 
ภาษาต่างประเทศ 59.15 52.37 -6.78 
เฉลี่ยรวม 56.35 51.52 -3.45 

 
ระดับชั้น ม.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2559 2560 ผลต่างค่าเฉลี่ย 
ภาษาไทย 63.43 61.58 2.02 
คณิตศาสตร ์ 42.50 46.59 -2.63 
วิทยาศาสตร ์ 42.99 45.16 0.43 
สังคมฯ 43.19 42.31 -0.07 
ภาษาต่างประเทศ 50.11 51.66 7.72 
เฉลี่ยรวม 48.44 49.46 1.49 

2. ควรศึกษาวิจัยถึงปัญหา
ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ

- สถานศึกษาควรศึกษาวิจัยถึง
ปัญหาที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ครูผู้สอน มีงานวิจัยของที่ศึกษาถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ใน

1. งานวิจัยในชัน้เรียน ของครูผู้สอน 
1.1 การใช้ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่อง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษา
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เรียนต่ าในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย
และคณิตศาสตร์ 

 

ต่ า ในกลุ่ ม ส าระการ เรี ยน รู้
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์  

- น าผลการวิจัยมาแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง  

- ป ระ ส าน ค ว าม ร่ ว ม มื อ กั บ
ผู้ปกครองในการร่วมพัฒนา
อย่างจริงจัง 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
มาตรการ  
ครูผูส้อนมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงปัญหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 

ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 
1.2 การพัฒนาทักษะกระบวนการแกป้ัญหาทางคณติศาสตรด์้วยกระบวนการสอนแบบ FTAC 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/8 
1.3 การประเมินผลการใช้ปริศนาเชิงตรรกะเพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของ

นักเรียนท่ีเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเตมิระดบัช้ัน ม.6/9 
1.4 ผลการใช้เทคนิคการสอนแบบท างานรับผดิชอบร่วมกันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในวิชา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 
1.5 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรยีน Gifted Math ม.5 ผ่านสื่อ

บทเรียนโปรแกรมเรื่องการแกส้มการพหุนามก าลังสี่ที่ไม่มีรากตรรกยะโดยใช้ทฤษฏี 
Factoring  Quartic Polynomials (A Lost Art) 

1.6 การใช้ภาพและค าคม (ค าศัพท์ในมาตราตัวสะกดต่างๆ) เป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรยีน
เกิดการพัฒนาทักษะในการแต่งบทประพันธ์ 

1.7 แนวทางส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 

1.8 วรรณคดีไทยกับสื่อวีดีทัศนเ์พื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 
1.9 การศึกษาผลการใช้แบบตดิตามการส่งงานวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

5/1-5/7 
1.10 ศึกษาและแก้ปญัหานักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องโดยใช้ชุดการสอน 
      จากการท าวิจัยของครูผู้สอนข้างต้น ครูได้น าผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ในรายวิชาของตนเอง ซึ่งส่งผลใหผ้ลการสอบระดับชาติในรายวิชาภาษาไทยมีค่าเฉลีย่เพิ่มขึ้น
ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลีย่ลดลง 

3. ครูควรน าผลจากการ - ครูน าผลจากการพัฒนาของครู มาตรการ 1. ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อน า
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พัฒนาครูรายวิชา การ
ป ร ะ เมิ น แ ผ น ก า ร
จั ด ก า ร เรี ย น รู้  ก า ร
ประเมินการสอนและ
การประเมินแบบวัด
แบบทดสอบไปพัฒนา
ครู ให้ ส อด ค ล้ อ งกั บ
ปัญหาที่พบและความ
ต้องการพัฒนา และ
ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
บ ท บ า ท ใน ก า ร จั ด
กิจกรรมการเรียนรู้มาก
ขึ้นให้ได้ ลงมือปฏิบัติ
จ ริ ง  สื บ ค้ น ค ว า ม รู้ 
สร้างองค์ความรู้ ใช้สื่อ
การเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับกิจกรรมการเรียนรู้
มากขึ้น และประเมิน
ความก้าวหน้าของการ
เรี ย น ก า ร ส อ น ด้ ว ย
วิธีการที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมที่จัดและแสดง

รายวิชา การประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ การประเมินการ
สอนและการประเมินแบบวัด
แบบทดสอบไปพัฒนาครูให้
สอดคล้องกับปัญหาที่พบและ
ความต้องการพัฒนา 

- ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาก
ขึ้ น ให้ ได้  ล งมื อ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง 
สืบค้นความรู้ สร้างองค์ความรู้ 

- ครูใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ และประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับ
กิ จกรรมที่ จั ด และแสด งถึ ง
ความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละ
คน  

- ครูน าผลประเมินไปปรับการ
เรียนและการสอนอย่างเป็น
ระบบ 

- คณะกรรมการนิเทศ ตดิตาม
ครูผูส้อน 8 กลุ่มสาระฯ 
(หัวหน้ากลุ่มสาระนิเทศฯ)  

- ครูผูส้อนไดร้ับการนเิทศการ
สอนภาคเรียน 1 ครั้งต่อปี
การศึกษา ได้น าผลจากการ
นิเทศและบันทึกหลังการสอนไป
พัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยมีการใช้สื่อทาง
เทคโนโลยีมากข้ึน 

 

ผลการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาแผนการเรยีนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาของตนเอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน   

2.  การติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระฯ เพื่อให้แก่ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง สืบค้นความรู้ สร้างองค์ความรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่ง
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และคณะกรรมการการนิเทศ ได้นิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของครูจ านวน 1 ครั้งต่อภาคเรียน ผลการนิเทศเยี่ยมช้ันเรียนของครู 8 กลุ่มสาระมี
ดังนี ้
2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 10 คน ได้ปฏิบัติการสอน
ดังนี ้

2.1.1  การเตรียมการสอนและขั้นน า  โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 97.60 
2.1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 93.10 
2.1.3  การวัดและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 93.00 
2.1.4  การประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 90.00 
2.1.5  ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 99.00 

2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 13 คน ได้ปฏิบัติการ
สอนดังนี ้

2.2.1 การเตรียมการสอนและขั้นน า  โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 91.10 
2.2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 92.20 
2.2.3 การวัดและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 96.90 
2.2.4 ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 98.50 

2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 28 คน ได้ปฏิบัติการ
สอนดังนี ้
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ถึงความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนแต่ละคน น าผล
ประเมิน ไปปรับการ
เรียนและการสอนอย่าง
เป็นระบบ 

2.3.1     การเตรียมการสอนและขั้นน า  โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 78.00 
2.3.2     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 76.10 
2.3.3     การวัดและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 70.70 
2.3.4     ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 89.60 

2.4 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมฯ พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 12 คน ได้ปฏิบัติการสอนดังนี้ 
2.4.1    การเตรียมการสอนและขั้นน า  โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 67.70 
2.4.2    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 88.20   
2.4.3    การวัดและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 57.50 
2.4.4    ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 100 

2.5 กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 11 คน ได้ปฏิบัติการสอนดังนี้ 
2.5.1    การเตรียมการสอนและขั้นน า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 85.50 
2.5.2    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 89.90 
2.5.3    การวัดและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 67.30 
2.5.4    ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 98.20 

2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 18 คน ได้
ปฏิบัติการสอนดังนี้ 

2.6.1 การเตรียมการสอนและขั้นน า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 93.30 
2.6.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.60 
2.6.3 การวัดผลประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 83.90 
2.6.4 ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 97.80 

2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 13 คน ได้
ปฏิบัติการสอนดังนี ้
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จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนา 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

จากคณะกรรมการ สมศ. 
การด าเนินงานที่ส่งเสริม/พัฒนา 

 ปีการศึกษา 2555-2559 
ผลการด าเนินงานที่ส่งเสริม/พัฒนา ปีการศึกษา 2555-2559 

2.7.1 การเตรียมการสอนและขั้นน า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 86.90 
2.7.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.60  
2.7.3 การวัดผลประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 84.30 
2.7.4 ด้านความเป็นครูและบุคลกิภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 91.40 

2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพ พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 15 คน ได้
ปฏิบัติการสอนดังนี้ 
2.8.1 การเตรียมการสอนและขั้นน า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 92.40 
2.8.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.40   
2.8.3 การวัดและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 91.80 
2.8.4 ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 100 

     ผลปรากฏว่า จากการปฏิบตัิการสอนของครูแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งผลใหผู้้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
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4.2 มาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศ  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
                โรงเรียนมงฟอตร์ตวิทยาลัยจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับปีการศึกษา 2560 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 

  

(ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
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ค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
เร่ืองการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
***** 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
1 คุณภาพของผู้เรียน  84.00 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
 1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 86.00 
 2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 82.00 
 3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  82.00 
 4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  86.00 
 5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 80.00 
 6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 84.00 
1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1) การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดตีามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดี

ชองสังคม  
80.00 

 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  80.00 
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 82.00 
 4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม 86.00 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 86.00 
1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  89.00 
2 การวางแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบดา้น ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ

ด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
87.00 

 2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  87.00 
 3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 86.00 
 4) การวางแผนและจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  82.00 
3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 
87.00 

4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 86.00 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 83.00 
1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 81.00 
2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น    83.00 
3 การตรวจสอบและประเมินความรูค้วามเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 85.00 
4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 84.00 
1 การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาให้ดียิ่งข้ึน 84.00 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 4 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ค่าร้อยละ ระดบัคุณภาพ 
1 0.00 – 59.99 ปรับปรุง 
2 60.00 – 69.99 พอใช้ 
3 70.00 – 79.99 ด ี
4 80.00 - 100 ดีเยี่ยม 
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4.3 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ที ่  10/2560 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 
…………………………..………… 

 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดองค์ประกอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาไว้ 8 ข้อ ดังนี ้

(1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
(4) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
(5) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
(6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
(8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และพิจารณาอนุมัติรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี
การศึกษา 2560 ประกอบด้วย 

1.1  ภราดาอนุวัฒน์  วิภาคธ ารงคณุ  ประธานกรรมการ 
1.2  ครูดาริษา  แสงสินธุ ์   รองประธานกรรมการ       
1.3  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ  กรรมการ  
1.4  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   กรรมการ 

2. คณะกรรมการด าเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 
ดังนี้   

 2.1 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที ่จัดท าแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งปีครบ PDCA และมีการก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานแต่ละมาตรฐานแต่ละตัวบ่งช้ีให้บรรล ุ
ตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธฯิ ประกอบด้วย 

2.1.1  ครูอรุณี  มงคล   ประธานกรรมการ  
2.1.2  ครูดาริษา   แสงสินธุ์   รองประธานกรรมการ 
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2.1.3  มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์  กรรมการ 
2.1.4  มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์   กรรมการ 
2.1.5  ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม   กรรมการ 
2.1.6  มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล  กรรมการ 
2.1.7  ครูศศิธร  ค าวินิจ   กรรมการ 
2.1.8  มาสเตอร์นิคม พุทธิมา   กรรมการ 
2.1.9  มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชิต   กรรมการ 
2.1.10  ครูดวงมณี  ค าป่าแลว   กรรมการ 
2.1.11  มาสเตอร์นะโรดม อินต๊ะปัน   กรรมการ 
2.1.12  ครูมยุรี  ทรายแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

 2.2  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
และด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีหน้าที่  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ก ากับติดตามบุคลากรในฝ่ายของตนให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับในรูปแบบงาน / โครงการ / กิจกรรมลงสู่แผนงานของฝ่ายต่างๆตามโครงสร้าง
การบริหารงานของโรงเรียน ท่ีเน้นกระบวนการท างานแบบ PDCA (Plan Do Check Action) ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วย  

2.2.1 คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1) ครูพรรณวิไล สุริยะโจง   ประธานกรรมการ 
2) ครูดาริษา  แสงสินธุ ์   รองประธานกรรมการ 
3) หัวหน้าฝ่ายและผู้ช่วยฝ่ายทุกฝ่าย  กรรมการ 
4) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้   กรรมการ 
5) หัวหน้าระดับชั้นทุกท่าน   กรรมการ 
6) หัวหน้างานทุกท่าน    กรรมการ 
7) ครูผูส้อน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ทกุท่าน  กรรมการ 
8) บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน  กรรมการ 
9) ครูอรณุี    มงคล   กรรมการและเลขานุการ 

  2.2.2  คณะกรรมการนิเทศติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีหนา้ท่ี  ให้ค าปรึกษา และนิเทศ ติดตาม การ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

1) ครูดาริษา  แสงสินธุ์   ประธานกรรมการ 
2) ครูพรรณวิไล สุริยะโจง   รองประธานกรรมการ 
3) มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์  กรรมการ 
4) มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์   กรรมการ 
5) ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม   กรรมการ 
6) มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล  กรรมการ 
7) ครูศศิธร  ค าวินิจ   กรรมการ 
8) มาสเตอร์นิคม พุทธิมา   กรรมการ 
9) มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชิต   กรรมการ  
10)  ครูดวงมณี ค าป่าแลว   กรรมการ 
11)  มาสเตอร์นะโรดม   อินต๊ะปัน   กรรมการ 
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12)  มาสเตอร์วรินทร วสุวัต   กรรมการ 
13)  ครูอรุณี  มงคล   กรรมการและเลขานุการ 

 
  2.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินงาน  มีหน้าที ่ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในฝ่ายของตน 
 ฝ่ายวิชาการ 

1) มาสเตอร์ธีรภัทร ์ วิโรจน์สกลุ  ประธานกรรมการ 
2) ครูศศิธร  ค าวินิจ     รองประธานกรรมการ 
3) มาสเตอร์นิคม พุทธิมา     กรรมการ 
4) ครูกรรณิการ ์ ดวงจิรประภา  กรรมการ 
5) ครูสมรัก  ปริยะวาท ี  กรรมการ 
6) มาสเตอร์พีรพงษ ์ บัวเหลือง   กรรมการ 
7) ครูณัฐชยา  พอพิน   กรรมการ 
8) มาสเตอรส์ุรเชษฐ์ เหล่าจันตา  กรรมการ 
9) ครูนงลักษณ ์ แอมบอส   กรรมการ 
10) ครูอาสยา  พรหมศร   กรรมการ 
11) ครูทิพานันท์ แสงศรีจันทร ์  กรรมการ 
12) ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา   กรรมการ 
13) ครูณภุาวรรณ จันทร์พรหม  กรรมการ 
14) ครูสุชาวด ี ยั่งยืน   กรรมการ 
15) ครูภัชร ี  กังวานไกล  กรรมการ 
16) ครูพุทธชาติ โอ คอนเนอร ์  กรรมการ 
17) ครูเจริญศร ี ศรีจันทร์ดร  กรรมการ 
18) ครูสมฤทัย  ชัยพิมาน   กรรมการ 
19) มาสเตอร์วรินทร วสุวัต   กรรมการ 
20) มาสเตอร์ก าจร ยั่งยืน   กรรมการ 
21) ครูอัญชล ี  เตริยาภิรมย ์  กรรมการ 
22) ครูกมลวรรณ ทะนัน   กรรมการและเลขานุการ 

  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 1)  มาสเตอรส์ุวรรณ อินทรชิต   ประธานกรรมการ 
 2)  ครูดวงมณ ี  ค าป่าแลว   รองประธานกรรมการ 
 3)  มาสเตอร์นะโรดม อินต๊ะปัน   กรรมการ 
 4)  มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสกุล  กรรมการ 
 5)  มาสเตอร์ปริญญา นฤประชา  กรรมการ 
 6)  มาสเตอรผ์ไท ชัยน า   กรรมการ 
 7)  มาสเตอร์ปิยะ ไชยอ้าย   กรรมการ 
 8)  ครูรัชนี  ช านาญรบ  กรรมการ 
 9)  ครูนงลักษณ ์ ค าไทย   กรรมการ 
 10)  ครูทิพานันท์ แสงศรีจันทร ์  กรรมการ 
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 11)  มาสเตอร์พชร ชัยสงคราม  กรรมการ 
 12)  ครูจิตทิวา  หมื่นแสน   กรรมการและเลขานุการ 
 

ส านักผู้อ านวยการ 
   1)  ครูดาริษา  แสงสินธุ ์   ประธานกรรมการ 
   2)  ครูพรรณวิไล  สุริยะโจง   รองประธานกรรมการ 
   3)  ครูภวด ี  ศรีใจ   กรรมการ 
   4)  ครูธีริศรา  ค าสิทธ์ิ   กรรมการ 
   5)  ครูภาณุมาศ  ทองย้อย   กรรมการ 
   6)  มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค ์  กรรมการ 
   7)  ครูศศิน  ดาวด ี   กรรมการ 
   8)  มาสเตอร์นเรนทร์ฤทธ์ิ ต๊ะต้องใจ   กรรมการ 
   9)  ครูมยุร ี  ทรายแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
1) มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์   ประธานกรรมการ 
2) มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก  รองประธานกรรมการ 
3) มาสเตอรล์ิขิต ชูวงศ์   กรรมการ 
4) ครูพวงไพร  สายสกล   กรรมการ 
5) ครูเดือนเพญ็ ตากันทะ   กรรมการและเลขานุการ 

           ฝ่ายบุคลากร 
1) ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
2) มาสเตอร์ญาณิน ศิริไพศาลประเสริฐ   รองประธานกรรมการ 
3) ครูจิดาภา  ชัยสงคราม  กรรมการ 
4) ครูสุทธิรักษ ์ ไชยวุฒ ิ   กรรมการ 
5) ครูญาดา  กะราม   กรรมการและเลขานุการ 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
1) มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์  ประธานกรรมการ 
2) ครูศศิธร  ตันด ุ   รองประธานกรรมการ 
3) มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ   กรรมการ 
4) ครูภูริชา  จันทร์ด ี   กรรมการ 
5) มาสเตอร์ประสงค ์ สุทา   กรรมการ 
6) ครูชนกกร  ไชยวงศ์ค า  กรรมการ 
7) ครูสุทธิฉันท์  ศุภไพบูลย์กิจ  กรรมการและเลขานุการ 

  2.2.4  คณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงาน  มีหน้าที ่ ตรวจสอบและรวบรวม 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตังิานประจ าปีของแต่ละฝ่าย  เพื่อน าข้อมูลที่ไดม้าสรุปผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา 2560 

1)   ครูพรรณวิไล สุริยะโจง   ประธานกรรมการ 
2)   ครูอรุณี  มงคล   รองประธานกรรมการ 
3)   ครูกมลวรรณ ทะนัน   กรรมการ 



รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
 

86 

4)   ครูจิตทิวา หมื่นแสน   กรรมการ 
5)   ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ   กรรมการ 
6)   ครูญาดา กะราม   กรรมการ 

 7)  ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ  กรรมการ 
 8)  ครูมยุรี  ทรายแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

 2.3  คณะกรรมการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีหน้าที ่จัดท าข้อมูลสารสนเทศ โดยม ี
กระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นข้ันตอน มีการประมวลผล เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและน าข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ประกอบด้วย 

2.3.1  มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก  ประธานกรรมการ 
  2.3.2  มาสเตอรส์งกรานต ์ ไชยวิวัฒน์มงคล  รองประธานกรรมการ 
  2.3.3  มาสเตอร์พิศณ ุ พงศ์อุดม   กรรมการ 
 2.3.4  มาสเตอร์ธีรพงษ ์ มณีวรรณ   กรรมการ 
 2.3.5  มาสเตอรส์ุรชัย แสนทอน   กรรมการ 
 2.3.6  มาสเตอร์อภิชาต ิ ใจอินผล   กรรมการ 
 2.3.7  มาสเตอรส์ุพจน์ เทียมยศ   กรรมการ 
 2.3.8  ครูกมลวรรณ ทะนัน   กรรมการ 
 2.3.9  ครูจิตทิวา  หมื่นแสน   กรรมการ 
 2.3.10  ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ   กรรมการ 
 2.3.11  ครูญาดา  กะราม   กรรมการ 
 2.3.12  ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ  กรรมการ 
 2.3.13  ครูมยุรี  ทรายแก้ว   กรรมการ 
  2.3.14  มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง  กรรมการและเลขานุการ 

 2.4  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และให้
ข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

 2.4.1  ครูดาริษา  แสงสินธุ์   ประธานกรรมการ 
 2.4.2  ครูอรุณี  มงคล   รองประธานกรรมการ 
 2.4.3  ครูพรรณวิไล  สุริยะโจง   กรรมการ 
 2.4.4  ครูกมลวรรณ ทะนัน   กรรมการ 
 2.4.5  ครูจิตทิวา  หมื่นแสน   กรรมการ 
 2.4.6  ครูเดือนเพ็ญ  ตากันทะ   กรรมการ 
 2.4.7  ครูญาดา  กะราม   กรรมการ 
 2.4.8  ครูสุทธิฉันท์  ศุภไพบูลย์กิจ  กรรมการ 
 2.4.9  ครูมยุรี  ทรายแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

 2.5  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา มีหน้าท่ี  ด าเนินการประเมิน ก ากับ ติดตาม เก็บ
รวบรวมข้อมูลและเขียนสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้  

มาตรฐานด้านผู้เรียน (มาตรฐานที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6BSG) 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

1) ครูเจริญศรี  ศรีจันทร์ดร 
2) ครูทิพานันท์  แสงศรีจันทร์ 
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มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
1)   มาสเตอร์นะโรดม  อินต๊ะปัน 
2)   มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค ์   3)   ครูศศิน ดาวดี  

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

1) ครูพวงไพร  สายสกล 
2) มาสเตอร์ไกรสิงห์  ใจหลวง 
3) ครูจิตทิวา   หมื่นแสน 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

1) ครูสุทธิรักษ์  ไชยวุฒ ิ
2) ครูจิดาภา   ชัยสงคราม 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
1)  ครูสมรัก   ปิยะวาท ี
2)  ครูสมฤทัย  ชัยพิมาน 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

1) ครูดวงมณี  ค าป่าแลว 
2) ครูกมลวรรณ  ทะนัน 
3) ครูญาดา   กะราม 

มาตรฐานที่ 6 (BSG) อัตลักษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ “ยึดมั่นสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อ
สังคม” 

1) มาสเตอร์ธีรภัทร  วิโรจน์สกุล 
2) ครูมยุรี   ทรายแก้ว 
3) ครูพรรณวิไล    สุริยะโจง 

 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (มาตรฐานที่ 7, 8, 10, 11, 12) 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1) มาสเตอร์เฉลิมพล  จิตติวัฒนพงศ์ 
2) ครูกรรณิการ์  ดวงจิรประภา 
3) ครูรัชน ี   ช านาญรบ 
4) มาสเตอร์พัสกร  วงษ์โท 
5) ครูกนิษฐรินทร์    พลศักดิ์ 
6) ครูสุพรรณี  สายน าทาน 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
1) ครูวันเพ็ญ   สุขเกษม 
2) ครูดาริษา   แสงสินธุ์  
3) มาสเตอร์นิคม  พุทธิมา 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
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1) มาสเตอร์อานนท์  อินนันท์ 
2) ครูธีริศรา   ค าสิทธ์ิ 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
1) มาสเตอร์สุวรรณ  อินทรชิต 
2) ครูศศิธร   ค าวินิจ 
3) ครูสุชาวดี   ยั่งยืน 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
1) มาสเตอร์ธัชธาริน  หมวกทอง 
2) ครูล าจวน   รัตนบุรี 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
1) ครูพุทธชาติ    โอ คอนเนอร์ 
2) มาสเตอร์พีรพงษ์     บัวเหลือง 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้(มาตรฐานที่ 13) 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1) มาสเตอร์ญาณิน  ศิริไพศาลประเสริฐ 
2) ครูเดือนเพ็ญ  ตากันทะ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (มาตรฐานที่ 14) 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

1) ครูสุทธิฉันท์  ศุภไพบูลย์กิจ 
2) ครูภวดี   ศรีใจ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (มาตรฐานที่ 15) 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

1) ครูอรุณี   มงคล 
2) ครูมยุรี   ทรายแก้ว 

 2.6  คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  มีหน้าที่ รวบรวม ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เสนอแก่คณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
พิจารณาผลการประเมิน จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แก่ต้นสังกัด เผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

2.6.1  ครูอรุณี  มงคล  ประธานกรรมการ 
2.6.2  ครูพรรณวิไล  สุริยะโจง  รองประธานกรรมการ 
2.6.3  ครูภวดี   ศรีใจ  กรรมการ 
2.6.4  ครูศศิน   ดาวดี  กรรมการ 
2.6.5  ครูธีริศรา  ค าสิทธ์ิ  กรรมการ 
2.6.6  ครูมยุรี   ทรายแก้ว  กรรมการและเลขานุการ  
 

 2.7  คณะกรรมการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง มีหน้าที ่การก ากับ ติดตามรวบรวม 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต้นสังกัด) และการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) มาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

2.7.1  ครูดาริษา  แสงสินธุ์  ประธานกรรมการ 
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2.7.2  ครูพรรณวิไล  สุริยะโจง  รองประธานกรรมการ 
2.7.3  มาสเตอร์ธีรภัทร วิโรจน์สกุล กรรมการ 
2.7.4  ครูศศิธร  ค าวินิจ  กรรมการ 
2.7.5  มาสเตอร์นิคม  พุทธิมา  กรรมการ 
2.7.6  มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชิต  กรรมการ 
2.7.7  ครูดวงมณี  ค าปา่แลว  กรรมการ 
2.7.8  มาสเตอร์นะโรดม อินต๊ะปัน  กรรมการ 
2.7.9  มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติวัฒนพงษ์ กรรมการ 
2.7.10  มาสเตอร์อานนท์ อินนันท ์  กรรมการ 
2.7.11  ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม  กรรมการ 
2.7.12  ครูอรุณี  มงคล  กรรมการและเลขานุการ 

 

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้นให้มีประสิทธิผล 
 

สั่ง ณ วันที่  19   พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 
                       
 
 
 

 (ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์) 
       ผู้อ านวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
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4.4 หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

รายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ให้ความเห็นชอบอนุมัติใช้และเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
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