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ค ำน ำ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ตามกรอบ

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) เสนอต่อหน่วยงาน

ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณชน ในการน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจึงด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาตามระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐานในระดับสากลต่อไป 
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1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   รหัส 1150100028       ที่ตั้ง  19/1 ถนนมงฟอร์ต  ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์  50000  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 053245570-5  โทรสาร  
053245571  E-mail  Webmaster@montfort.ac.th   Website  www.montfort.ac.th 
ได้รับอนญุาตจดัตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475    เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวนนักเรียน   3,027  คน (จ าแนกตามระดับท่ีเปดิสอน) 

  
ระดับชั้น ชำย หญิง รวม (คน) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 299 185 484  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 302 163 465  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 271 173 444  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 303 242 545  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 335 203 538  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 344 207 551  

รวม 982 652 1.634  
รวมจ ำนวนนกัเรียนทั้งหมด 1,854 1,173 3,027  

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 

2. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา อยู่ในระดับคณุภาพยอดเย่ียม 

3. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 

3.1 แผนยุทธศาสตรม์ูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

3.2 แผนยุทธศาสตรโ์รงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2563  

3.3 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 

3.4 บทพรรณนางานโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

3.5 หลักสตูรโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลยั ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2561 

3.6 สรุปผลการประเมินการใช้หลักสตูร โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

3.7 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 

3.8 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2561 

3.9 สรุปรายงานผลการส ารวจความพงึพอใจ Stakeholder  

3.10 รายงานสารสนเทศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั 

3.11 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

3.12 โปรแกรม SWIS (School Web-based Information System)  

 

ส่วนที่ 1 บทสรุปของผูบ้ริหำร 

 

mailto:Webmaster@montfort.ac.th
http://www.montfort.ac.th/
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4. จุดเด่น 

4.1 ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลักสูตร มีพฤติกรรมเป็นผู้ทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในระเบียนวินัยของ

โรงเรียน 

4.2 ผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนา เขา้ร่วมการสอบวัดคณุภาพผู้เรียนทางด้านภาษาต่างประเทศตามทีเ่รียนในแตล่ะโปรแกรม 

เช่น ภาษาอังกฤษสอบ Cambridge Standard  ภาษาจีนสอบ YCT/HSK  ภาษาญี่ปุ่นสอบ JLPT  ภาษาฝรั่งเศส 

DELF  Standard เป็นต้น 

4.3 ผู้เรยีนมีผลงานท่ีได้รับรางวัลอย่างหลากหลาย ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ดังนี ้

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 11 เมษายน 2562 

4.4 โรงเรียนมีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร การนเิทศการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยมเีครือ่งมือในการ

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบความสอดคล้องของหลักสตูร การเรียนการสอนและการวดัผลประเมินผล มกีารสรุป

รายงานผลสะท้อนการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

รำยกำร ระดับท่ีได้รับ 
 นำนำชำติ ประเทศ ภำค จังหวัด 

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

0 4 2 8 

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

0 7 14 3 

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

0 13 0 0 

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

0 10 0 0 

12. สอบชิงทุนกำรศึกษำ 14 5 0 0 
13. ผลกำรสอบ Cambridge 
Checkpoint คะแนนภำพรวม 
(Overall) เต็มสูงสุดในระดับ “ดีเลิศ” 
(Excellent) 

9 0 0 0 

14. อื่นๆ 2 9 12 1 
รวม 12 97 167 92 
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4.5 โรงเรียนมีการน าโปรแกรม SWIS (School Web-based Information System) มาใช้ในการบริหารจัดการภายใน

โรงเรียน 

4.6 ครูผูส้อนมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรูท้ั้งในและ

นอกห้องเรียน เช่น โครงงาน วิจัย การสร้างนวัตกรรม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม และเดี่ยว 

4.7 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ให้มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศรม่รืน่ ปลอดภัย 

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิง่แวดล้อมอย่างถูกต้องและคุม้ค่า  

4.8 โรงเรียนมีเครือข่ายและองค์กรทั้งในและต่างประเทศท่ีส่งเสรมิให้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรม

และการท าข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอน (MOU) ได้แก ่ประเทศจีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์  

5. จุดควรพัฒนา 

5.1 การปลูกฝั่งผู้เรียนให้รักษาความสะอาด สมบัติส่วนร่วม เช่น การทิ้งขยะลงในถังขยะ  การไม่ขีดเขียนบนโต๊ะ หรือ
ผนังอาคารเรียน เป็นต้น 

5.2 การประชุมติดตามงานจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเป็นระบบ  
5.3 ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรมทบทวนการประเมินสรุปโครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

และเครื่องมือในการประเมินผล ให้ถูกต้อง  
5.4 การทบทวนกระบวนการส่งเสริมพัฒนา การติดตามตรวจสอบให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการเข้าใช้การบริหารจัด ใน

ระบบ SWIS แผนงาน โครงการ ให้ครบกระบวนการ PDCA ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
5.5 การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ให้แก่

ผู้เรียน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย 
6. แผนการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

6.1 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ครูระดับช้ัน ครูประจ าชั้นและผู้เกี่ยวข้องควรการปลูกฝั่งผู้เรียน
ให้รักษาความสะอาด สมบัติส่วนร่วม เช่น การทิ้งขยะลงในถังขยะ  การไม่ขีดเขียนบนโต๊ะ หรือผนังอาคารเรียน 
เป็นต้น 

6.2 หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายควรประชุมติดตามงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเป็น
ระบบ  

6.3 ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรมทบทวนการประเมินสรุปโครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และเครื่องมือในการประเมินผล ให้ถูกต้อง  

6.4 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และผู้เกี่ยวข้อง ควรทบทวนกระบวนการส่งเสริมพัฒนา การติดตามตรวจสอบให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการเข้าใช้การบริหารจัดในระบบ SWIS แผนงาน โครงการ ให้ครบกระบวนการ PDCA ให้
ถูกต้องสมบูรณ์ 

6.5 ครูผู้สอนควรมีการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย 

 

ลงช่ือ                                               ผู้เขียนรายงาน 

             (ภราดา ดร. ศักดา  สกนธวัฒน์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย   ผู้บริหารโรงเรียน 

                 วันท่ี 18 เมษายน 2562 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
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 มีดังนี้ 
 แบบท่ี 1  ภาษาไทย     แบบท่ี 2  ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
ควำมหมำยตรำสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 โล่ หรือ Coat of Arms ทีอ่ยู่ใจกลางของตรานี้เป็นเครื่องหมายแสดง เกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืนของสถาบัน
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วนซึ่งมีความหมายเช่ือมโยงกันดังน้ี 
 ส่วนที่หนึ่ง อักษรย่อ A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เป็นช่ือของมารดาของพระเยซูคริสต์ Ave Maria ตรง
กับภาษาไทยว่า วันทาแม่มารี ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว เป็นเครื่องแสดงถึงความบริสุทธ์ิ 
 ส่วนที่สอง เป็นรูปเรือใบก็เปรียบได้กับนาวาชีวิต ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมแสดงแดดไปจนถึงฝั่งเป็นคติให้ได้คิดเสมอว่า 
“ชีวิตคือการต่อสู้” 
 ส่วนที่สำม มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือล าที่ก าลังสู่คลื่นลม หมายถึง แสงแห่งความหวัง ได้แก่ แสงธรรมแห่งศาสนา
กับแสงแห่งปัญญา 
 ส่วนที่สี่  เป็นเครื่องหมาย DS (มาจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul) มีความหมายว่าจะท าทุกสิ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแด่พระ
เจ้าเท่าน้ัน เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียล โดยอีกนัยหนึ่ง D มาจากค า
ว่า Divinity หมายถึง การแสวงหาพระเป็นเจ้าหรือธรรมะ นั่นคือ พระเป็นเจ้าต้องน าทางชีวิต เครื่ องหมาย  กางเขนเป็น
เครื่องหมายแสดงถึงความรัก และเสียสละ S มาจากค าว่า Science หมายถึง การแสวงหาความรู้ทางโลก และศาสตร์ต่างๆ  
 พวงมำลัยดอกไม้ ที่ประดับรองโล่นั้น เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระท า ความดีเพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่ง
เกียรติยศช่ือเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมสูญสลายไป 

ส่วนที่ 2  ผลกำรประเมินตนเอง 

 

http://www.montfort.ac.th/
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 ค าว่า Labor Omnia Vincit (Labor Conquers all Things) ที่อยู่ใต้ช่ือ Brothers of St. Gabriel เป็นคติพจน์ 
(Motto) ประจ าใจของสมาชิกในครอบครัวที่จะต้องมีความวิริยะอุตสาหะ อันจะน ามาซึ่งความส าเร็จ 
 ตรานี้จะอยู่ในความร าลึกของทุกคน และจะช่วยเตือนใจให้ร าลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล 
หรือภายในอ้อมอกของแม่ คือศาสนาเป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์และจริงใจต่อกัน เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีความหวัง คือ
คุณธรรมและปัญญาเป็นเครื่องน าทางเป็นชีวิตที่มีท้ังความรักและความเสียสละและเป็นชีวิตที่สมบูรณ์สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้ง
มวลด้วยความอุตสาหะ 
 
1.1 ประวัติโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
พ.ศ. 2475  ปีก่อตั้ง 

ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลได้มาก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนองความต้องการของท่านมุขนายก 
เรอเนแปรอส ซึ่งเป็นผู้จัดหาที่ดินให้ พร้อมท้ังให้ยืมเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโดยไม่คิดดอกเบี้ย 

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

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

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

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม ย้ายจากถนนช้างคลาน มาที่ถนนเจริญประเทศ (มัธยมเดิม) และเปิดเรียนในปี
การศึกษาเดียวกัน (ปีการศึกษา 2528) มีนักเรียนตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  มีเฉพาะนักเรียนชาย   
พ.ศ. 2529   รับเสด็จฯ พิธีเปิดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย แผนกมัธยม แห่งใหม่ 
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เมื่อวันพุธที่ 12  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็น
องค์ประธานเปิดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อย่างเป็นทางการ  
พ.ศ. 2532   รับรำงวัลโรงเรียนพระรำชทำน ระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่   
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ครั้งที่ 1พ.ศ. 
2533   รับเสด็จฯ เปิดงำนวันวิทยำศำสตร์สู่ชุมชน 
 เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จพระราชด าเนิน
พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เป็นองค์ประธานเปิดงาน“วันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย แผนกมัธยม 
พ.ศ. 2536   รับเสด็จฯ ฉลอง 60 ปี / โรงเรียนอุทยำนกำรศึกษำ / รำงวัลห้องสมุดดีเด่น 
 เมื่อวันท่ี  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2536  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์
ประธานเปิดอาคารเรียนเอ็มมานูเอล  ณ โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย  เพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
 ปีเดียวกันนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม  เป็นโรงเรียนอุทยานการศึกษาของ
จังหวัดเชียงใหม่ 
                 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย ในฐานะเป็นห้องสมุดซึ่งมีผลงานดีเด่นประจ าปี  โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
พ.ศ. 2539   รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี     

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

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

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

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

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

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

วงดุริยางค์ของโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดวง BIG  BAND (JAZZ) นักเรียน  แห่งประเทศไทย  ครั้ง
ที่ 1   ณ หอประชุมใหญ่   ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
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วงดุริยางค์ของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเงินรางวัล 1 ล้าน
บาท จากการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ ครั้งที่ 3 ( 3rd ASIAN SYMPHONIC BAND COMPETITION BANGKOK, 
THAILAND 2001)    ณ หอประชุมมหิศร  ธนาคารไทยพาณิชย์  ส านักงานใหญ่ จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล   
ร่วมกับการท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย  
พ.ศ. 2547   โรงเรียนได้ฉลองครบรอบ 72  ปี ของกำรก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานฉลองครบรอบ 72 ปีแห่งการก่อตั้ง โดยมีพันต ารวจโท ดร.ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี  (มว.3787) มาเป็นประธานในพิธี และเริ่มเปิดสอนหลักสูตร English Program  ทั้งแผนกประถมและแผนกมัธยม 
พ.ศ. 2549  ได้รับกำรรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ และผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำจำก สมศ. รอบ 2 

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

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

 เมื่อวันที่ 7- 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานฉลองครบรอบ 75 ปีแห่งการก่อตั้ง ณ โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   
พ.ศ. 2554  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเสด็จพระรำชด ำเนินเป็นประธำนเปิดอำคำรเซนต์แมร่ี  
และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ได้รับรำงวัลสถำนศึกษำท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรดีเด่น  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานเปิดอาคารเซนต์แมรี่  โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2554 

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

ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  รอบที่ 3 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา     (สมศ.)  ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554  ผลการประเมินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อยู่ใน
ระดับดีมำก 
พ.ศ.  2557   โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย มีการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรยีนการสอน English Programme มาเป็น 
Montfort College Cambridge Programme 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
คอมพิวเตอร์ (Computer in English & International Certification) โดยใช้หลักสูตรคอมพิวเตอร์ (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
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และสร้างความเข้าใจ     เพื่อธ ารงไว้ซึ่งช่ือเสียงของโรงเรียน   และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  12 อนุกรรมการเพื่อทบทวนและ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงเรียน  
พ.ศ. 2560   โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย  อนุมัติเปิดแผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ. 2561   โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย  ร่วมกับสถาบัน British Council Thailand จัดตั้งศูนยส์อบภาษาอังกฤษสากล IELTS 
Official Test Centre  และเปิดรบัสมัครนักเรียนในหลักสตูรวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ส าหรับปีการศกึษา 2562 จ านวน 3 
หลักสตูร ดังนี้ 1. หลักสูตร Secondary Success ส าหรับชั้น ม.2 และ ม.5  2. หลักสตูร Exam Skills + Interview Skills 
ส าหรับช้ัน   ม.6  และ 3. หลักสูตร IELTS Course for Montfort College ส าหรับช้ัน ม.4 – 6  ทั้งนี้เพื่อยกระดับ สนับสนุน 
และเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนให้เขา้สู่ความเป็นสากลในศตวรรษที่ 21 
                  โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบการดีเด่นในการจ้างงานคนพิการ ประจ าปี
พุทธศักราช 2561 เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2561                  
 

ล ำดับอธิกำรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

1.  ภราดาซิเมออน ริโคล  ปีการศึกษา  2475 – 2480   

2.  ภราดาฮูเบริ์ต คูแซง  ปีการศึกษา  2481 – 2483   

3.  ภราดาปีเตอร ์              ปีการศึกษา  2484 – 2489    

4.  ภราดาเซราฟิน                              ปีการศึกษา  2490 – 2495     

5.  ภราดาอลัเบอร์ต เบอร์น  ปีการศึกษา  2496 – 2497   

6.  ภราดาอาซีเนียว อาเกล  ปีการศึกษา  2498 – 2503   

7.  ภราดาฮูเบริ์ต ไมเกต ์  ปีการศึกษา   2504 – 2508   

8.  ภราดาเอ็ดเวริ์ด คูเรียน  ปีการศึกษา   2509 – 2512  

9.  ภราดาอลิเดฟองส์โซ มาเรีย  ปีการศึกษา   2513 – 2514   

10.  ภราดาพจน ์ เลาหเกยีรต ิ ปีการศึกษา  2515 – 2515  

11.   ภราดาสมพงษ์      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  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

-  งานพยาบาล 
- งานยานพาหนะ ความปลอดภัยและ
จราจร 
- งานโภชนาการ 

- งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 
 

 

 

คณะกรรมกำรบริหำรมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำมูลนิธิฯ 

 

 
ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 

 

 ผู้จัดกำร 

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน 

   -  งานธุรการ 
   -  ง า น ปร ะ ช า สั มพั น ธ์ แ ล ะ

สัมพันธ์ชุมชน 
   -  งานการเงิน บัญชีและ

งบประมาณ 
-  งานจัดซื้อ และทรัพย์สิน 

   -  งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 
     
 

 

-  งานนโยบายและแผน  
-  ง านม าตร ฐาน และ ประ กั น คุณภา พ
การศึกษา 

-  งานบริหารบุคคล 
-  งานวิเทศสัมพันธ์ 
-  งานวิจัยและพัฒนา 

-  งานดนตรี 

- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
-  งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 
 

 

 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

    -  งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
-  งานกิจกรรม 

-  งานกีฬา 

-  งานลูกเสือ-เนตรนารีและนศท. 
-  งานอภิบาล 
-  งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 

 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

 สมำคมผู้ปกครองและครูฯ 

สมำคมศิษย์เก่ำฯ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

- งานหลักสูตร 

- งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ 
- งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล 
-  งานกลุ่มสาระฯ  
- งาน IE 

- งาน EP 

- งานห้องสมุด 
- งานแนะแนว 

-  งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 

 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
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1. จุดหมำยของชีวิตคือกำรรู้จักสัจธรรม และกำรเข้ำถึงธรรม ซ่ึงเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 
2. LABOR OMNIA VINCIT  วิริยะ อุตสำหะ ชนะทุกสิ่ง และน ำมำซ่ึงควำมส ำเร็จ 

 

ให้นักเรียนเป็นบุคคลที ่  “อิม่เอิบ  อบอุ่น  อำรี  มีคุณธรรม  คุณภำพสำกล” 
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.  อำรี  คือ  มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ น าตัวเองออกเป็นผู้ให้แกส่ังคมและเพื่อนมนุษย์     
4.  มีคุณธรรม  คือ  มีความดีและความสุขในตน  ปฏิบัติธรรมเหมาะกับบริบท 
5.  คุณภำพสำกล  คือ  มีทักษะ  ความรู้  ความสามารถเพียงพอ  และด ารงตนอยูไ่ด้อย่างสง่างามในโลกสากล 

 

 1.3 แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
 
1.3.1  ปรัชญำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเป็นโรงเรียนภายใต้การดูแลของคณะภราดาผู้ยึดมั่นในคติธรรมและความเด็ดเดี่ยวมานะของ
นักบุญมงฟอร์ต จึงได้ยึดถือ ปรัชญา ตามแนวชีวิตของท่าน 2 ประการคือ 
 
 
 
 
 
 
1.3.2  วิสัยทัศน์   

โรงเรียนเพื่อองค์ปัญญานริันดร์ (The School for the Eternal Wisdom) 
 

 
1.3.3  เป้ำหมำยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
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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  นโยบำยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
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1.3.5  เอกลักษณ์-อัตลักษณข์องโรงเรียน 
1.3.5.1 เอกลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

“กำรจัดกำรศึกษำตำมวิถีมงฟอร์ต” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเป็นมา 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 

 

MONTFORT = GOD ALONE 

 God Alone  =  สัจธรรม ความรัก

สากล 

ควำมเป็นมำ 

วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

เพื่อนมนุษย์/องค์กร/
สิ่งแวดล้อม 

ประสบการณ์ตรง 
สัมผัส - จุ่มตัว 

ในโรงเรียน 

บุคคลพัฒนาตน 

การเรียน + กิจกรรม 

ชมรม / กลุ่ม 

มุมมอง ท่าที 

วสิัยทัศน์ 

ข้อมูล 

ประสบการณ์ 

โลกกว้าง 

กรอบ / บริบท 

ร่วม

พัฒนา 

อิ่มเอบิ 

     -  สังคม   -  อารมณ์ 

     -  ร่างกาย -  จิตวิญญาณ 

     -  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 
“พระเจ้ำเท่ำนั้น” 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 มิติเพราะโรงเรียนมีความเช่ือว่า มนุษย์ทุกคนมีชีวิต มีจิตวิญญาณ ที่สามารถหยั่งรู้ 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 
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1.3.5.2  อัตลักษณข์องโรงเรียนมงฟอร์วิทยำลัย 

“อิ่มเอิบ  อบอุ่น  อำรี  มีคุณธรรม  คุณภำพสำกล” 
 

1. อ่ิมเอิบ :  คือการพัฒนาอย่างเตม็ศักยภาพในทุกมิติ  ท้ังสังคม  ร่างกาย  ปัญญา  อารมณ์ และจิตวญิญาณ 
1.1 มิติทางร่างกาย คือ ร่างกายเตบิโตและพัฒนาเหมาะสม สุขภาพดี แข็งแรง 
1.2 มิติทางอารมณ์ คือ มสีุนทรียภาพ ดุลยภาพ และความมั่นคงทางอารมณ์ 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 เป็นบุคคลที่พ่ึงพงิได้  น่าอยู่  น่าใกล้ชิด 
3. อำรี  :  คือ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่ รู้จักน าตนเองออกเป็นผู้ให้แกส่ังคมและเพื่อนมนุษย์ 
4. มีคุณธรรม : คือ มีความดี  ความสุขในตน 
5. คุณภำพสำกล : คือ มีทักษะ  มีความรู้  ความสามารถเพียงพอและด ารงตนอยูไ่ด้ในโลกสากล 

 
1.4 แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

1.4.1  วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision)   
 “โรงเรียนแห่งคณุภาพ  และมาตรฐานสากล” 

  
1.4.2  พันธกิจโรงเรียน (Mission)    

1. จัดการศึกษาตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ตามแผนและนโยบายมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรี
ยลแห่งประเทศไทย  

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล 
3. บริหารโรงเรยีนให้มีมาตรฐาน 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียน 
 

1.4.3  คุณค่ำหลัก 
1.  ยึดมั่นในสัจธรรม (ตามคุณค่าพระวรสาร) 

2.  มีวิริยะ  อุตสาหะ 

3.  รับผิดชอบต่อสังคม 

 

1.4.4   วัตถุประสงค์ / เป้ำหมำย / ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ / ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์  
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  1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  2.  ให้บริการด้านวิชาการและด้านอื่นๆ แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรของโรงเรียนบุคคล และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
  3.  ให้บริการด้านที่พักอาศัยแก่ ครู บุคลากรของโรงเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของ
โรงเรียน 

เป้ำหมำย 

  1.  พัฒนาครูและนักเรียนให้ปฏิบัติตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
   2.  พัฒนาโรงเรียน ครูและนักเรียนตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

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

5.  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
6.  บริหารโรงเรียนให้มีมาตรฐาน 

  7.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
  

 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

1. ร้อยละของครูและนักเรียนที่ปฏบิัติตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตในระดบัดีมากข้ึนไป 
2. จ านวนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียน ครูและนักเรียนปฏิบตัิตามแผนและนโยบายของ 

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
       3.  ร้อยละของนักเรียนที่มีความอิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล 
       4.  ร้อยละของผลสัมฤทธิ์นกัเรียน  
      5. จ านวนผลการแข่งขันของนักเรียนระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
      6.  ร้อยละของผลการสอบนักเรียนตาม Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard,  
DELF Standard, JLPT Standard, O-Net etc. 
     7. ร้อยละของผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
     8. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
     9. จ านวนมาตรฐานที่โรงเรียนผ่านเกณฑ์ 
                   10.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ  

 

 

 

 

 



                                                              รำยงำนกำรประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561 
 

13 

1.5  กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
แผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์
1.   ฟื้นฟูการจัดการศึกษาให้บรรลุ
ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมง
ฟอร์ต 

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

2.  ยกระดับคณุภาพการศึกษาของ
โรงเรียนใหม้ีมาตรฐานสากล 
 
 
 

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

3.  เร่งรัดการบริหารงานบคุคลใหเ้ป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

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

4.  เสริมสร้างการบริหารโรงเรียนให้มี
มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที ่4.1 พัฒนาโรงเรียนให้มมีาตรฐาน 
กลยุทธ์ที ่4.2 การบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5.  ระดมสรรพก าลังเพื่อเสริมสร้าง
และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที ่5.1 เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุก
ภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ 
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1.6  ข้อมูลบุคลำกร  
1.6.1  จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่ง เพศ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในต ำแหน่ง  

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ ์

ในต าแหน่ง(เฉลี่ย) 
(ปี) 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ผูล้งนามแทนผู้รับ
ใบอนุญาต  

1 - 1 - - - 1 16 

ครู (บรรจุ) 49 75 124 - 69 55 - 11.98 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย(ไม่บรรจุ)/อตัรจ้าง 1 2 3 - - 3 - อัตราจ้างรายคาบ/รายป ี
ครูต่างประเทศ 19 17 36 - 32 3 1 2.80 
บุคลากรทางการศึกษา 38 46 84 2 49 35 - 15.56 
นักการภารโรง/พนักงานโรงอาหาร 25 37 62 61 1 - - 13.67 
คนขับรถ 4 - 4 4 - - - 13.25 
ยามรักษาความปลอดภัย 8 - 8 8 - - - 14.75 

รวม 145 177 322 75 151 96 2  
 

1.6.1.1  จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 125 คน คิดเป็นร้อยละ 97.6 
1.6.1.2  จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  3  คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 (ม.ก าจร , ครูณภัทร , ม.พัสกร) 
1.6.1.3  สาขาท่ีขาดแคลนครูวิชา  - จ านวน - 
 

 1.6.2  จ ำนวนครูผู้สอนแยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และค่ำเฉลี่ยจ ำนวนชั่วโมงในกำรสอนของครู 1 คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวน (คน) ช่ัวโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห ์ หมายเหต ุ

-ภาษาไทย 12 18  
-คณิตศาสตร์ 16 16  
-วิทยาศาสตร์ 26 19  
-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 16 17  
-สุขศึกษาพลศึกษา 12 14  
-ศิลปะ 12 15  
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 19 17  
-ภาษาต่างประเทศ 32 18  
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1.7 ข้อมูลนักเรียน  
1.7.1 จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นเรียน เพศ 

จ ำนวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 299 185 484 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 302 163 465 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 271 173 444 

รวม 872 521 1,393 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 303 242 545 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 335 203 538 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 344 207 551 

รวม 982 652 1,634 
รวมท้ังหมด 1,854 1,173 3,027 

 
1.7.2 จ ำนวนนักเรียนลกัษณะพิเศษ จ ำแนกตำมคุณลักษณะ  

ระดับชั้น 
คุณลักษณะ 

พิกำร รอโอกำส ควำมสำมำรถพิเศษ 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 2 98 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 - 2 48 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 - 3 52 

รวม - 7 198 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 2 154 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 - 1 148 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 - 2 - 

รวม - 5 302 
รวมท้ังหมด - 12 500 

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 
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1.7.3 สรุปผลกำรประเมินกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ กำรเขียน ระดับชั้น ม.1-ม.6  ปีกำรศึกษำ 2561 
 
 

จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ

1 การอา่น 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 397 13.07 25 0.82 6.95 2640 86.93 3012 99.18 93.05

2 การคิดวิเคราะห์ 3037 1 0.03 0 0.00 0.02 589 19.39 99 3.26 11.33 2448 80.61 2938 96.74 88.67

3 การเขยีน 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 527 17.35 64 2.11 9.73 2510 82.65 2973 97.89 90.27

รวม สรปุผลกำรประเมิน 0.01 0 0.00 0.01 16.61 2.06 9.33 83.39 97.94 90.67

ภำค 2
ขอ้ท่ี กำรประเมินด้ำน

จ ำนวน

นกัเรยีน

รอ้ยละของผู้เรยีนจ ำแนกตำมระดับคุณภำพ

ผ่ำนเกณฑ์

เฉลี่ย

ดี

เฉลี่ย

ดีเย่ียม

เฉลี่ยภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1
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จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ

1 รักชาต ิศาสน ์กษัตริย์ 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 7 0.23 0.12 3037 100.00 3030 99.77 99.88

2 ซ่ือสตัย์สจุริต 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 7 0.23 0.12 3037 100.00 3030 99.77 99.88

3 มวีินยั 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 8 0.26 11 0.36 0.31 3029 99.74 3026 99.64 99.69

4 ใฝ่เรียนรู้ 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 6 0.20 12 0.40 0.30 3031 99.80 3025 99.60 99.70

5 อยู่อย่างพอเพยีง 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 2 0.07 8 0.26 0.16 3035 99.93 3029 99.74 99.84

6 มุง่มัน่ในการท างาน 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 4 0.13 11 0.36 0.25 3033 99.87 3026 99.64 99.75

7 รักความเป็นไทย 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 7 0.23 0.12 3037 100.00 3030 99.77 99.88

8 มจีิตสาธารณะ 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 7 0.23 0.12 3037 100.00 3030 99.77 99.88

9 มสีขุภาพและสนุทรีภาพที่ดี 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 7 0.23 0.12 3037 100.00 3030 99.77 99.88

รวม สรปุผลกำรประเมนิ 0 0.00 0.00 0.00 2 0.07 0.28 0.18 3035 99.93 99.72 99.82

ภำค 2
ขอ้ท่ี กำรประเมนิด้ำน

จ ำนวน

นกัเรยีน

รอ้ยละของผู้เรยีนจ ำแนกตำมระดับคุณภำพ

ผ่ำนเกณฑ์

เฉลี่ย

ดี

เฉลี่ย

ดีเย่ียม

เฉลี่ยภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1

1.7.4 สรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้น ม.1-ม.6  ปีกำรศึกษำ 2561 
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จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ

1 ความสามารถในการสือ่สาร 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 1 0.03 10 0.33 0.18 3036 99.97 3027 99.67 99.82

2 ความสามารถในการคิด 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 16 0.53 16 0.53 0.53 3021 99.47 3021 99.47 99.47

3 ความสามารถในการแกป้ัญหา 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 13 0.43 16 0.53 0.48 3024 99.57 3021 99.47 99.52

4 ความสามารถในการใชท้ักษะชวีิต 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 1 0.03 12 0.40 0.21 3036 99.97 3025 99.60 99.79

5 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 1 0.03 10 0.33 0.18 3036 99.97 3027 99.67 99.82

รวม สรปุผลกำรประเมิน 0.00 0 0.00 0.21 0 0.32 100 100 99.68

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

ขอ้ท่ี กำรประเมินด้ำน
จ ำนวน

นกัเรียน

รอ้ยละของผู้เรยีนจ ำแนกตำมระดับคุณภำพ

ผ่ำนเกณฑ์

เฉลี่ย

ดี
เฉลี่ย

ดีเย่ียม

1.7.5 สรุปผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6  ปีกำรศึกษำ 2561 
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รวมปกีำรศึกษำ

จ ำนวน

(คน)
ร้อยละ

จ ำนวน

(คน)
ร้อยละ

จ ำนวน

(คน)
ร้อยละ

จ ำนวน

(คน)
ร้อยละ

จ ำนวน

(คน)
ร้อยละ

จ ำนวน

(คน)
ร้อยละ

จ ำนวน

(คน)
ร้อยละ

จ ำนวน

(คน)
ร้อยละ ร้อยละ

ม.1 485 0 0.00 0 0.00 19 3.92 30 6.19 34 7.01 29 5.98 432 89.07 429 88.45 88.76

ม.2 466 0 0.00 1 0.21 9 1.93 13 2.79 16 3.43 20 4.29 441 94.64 432 92.70 93.67

ม.3 444 0 0.00 0 0.00 19 4.28 9 2.03 24 5.41 15 3.38 401 90.32 420 94.59 92.45

ม.4 549 0 0.00 1 0.18 9 1.64 8 1.46 12 2.19 8 1.46 528 96.17 548 99.82 98.00

ม.5 542 1 0.18 5 0.92 32 5.90 37 6.83 38 7.01 23 4.24 471 86.90 555 102.40 94.65

ม.6 551 1 0.18 0 0.00 34 6.17 12 2.18 35 6.35 16 2.90 481 87.30 523 94.92 91.11

รวมเฉลี่ย 3037 2 0.07 7 0.23 122 4.02 109 3.59 159 5.24 111 3.65 2754 90.68 2907 95.72 93.20

ภำคเรยีนท่ี 1 ภำคเรยีนท่ี 2 ภำคเรยีนท่ี 1 ภำคเรยีนท่ี 2 ภำคเรยีนท่ี 1 ภำคเรยีนท่ี 2ชัน้
จ ำนวน

นกัเรยีน

ผลกำรเรยีนเฉลี่ย(GPA) จ ำแนกตำมชว่งคะแนน

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

ภำคเรยีนท่ี 1 ภำคเรยีนท่ี 2

1.7.6  ตำรำงแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ปีกำรศึกษำ 2561 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2563 ที่ก าหนดไว้ว่าผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 85 มีคุณภาพมาตรฐานของแต่ละระดับช้ันไม่น้อยกว่า 2.75 พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ย ปี
การศึกษา 2561 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายตัวช้ีวัด โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.20 
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1.7.7  สรุปผลน้ ำหนัก ส่วนสูง และผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

สรุปภาวการณ์เจริญเติบโต (น้ าหนัก-ส่วนสูง) นักเรียนระดับช้ัน ม.1 – ม.6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั  โดยใช้เกณฑม์าตรฐานการเจรญิเติบโตของกรมอนามยั  
พบว่าผู้เรียนร้อยละ  73.74 อยู่ในเกณฑส์มส่วนดังตาราง 
ตำรำงสรุปกำรชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูงนกัเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 

เกณฑ์ภำวะกำร
เจริญเติบโต 

จ ำนวน นร. ร้อยละ 

อ้วน 256 8.41 
เริ่มอ้วน 183 6.01 
ท้วม 173 5.76 
สมส่วน 2,238 73.74 
ค่อนข้างผอม 110 3.68 
ผอม 70 2.40 
รวม 3,030 100 

                                                           ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 
สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพของกรมพลศึกษา  พบว่าผู้เรยีน ผ่านเกณฑ์

ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษาตั้งแต่ปานกลาง ดี ดีมากคิดเป็นร้อยละ 89.26 
ระดับสมรรถภำพ จ ำนวนนักเรียน ร้อยละ 

ต่ ามาก 7 0.23 
ต่ า 319 10.51 

ปานกลาง 1,292 42.57 
ด ี 982 32.36 

ดีมาก 435 14.33 
รวม 3,035 100 

      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 
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1.8  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
 1.8.1 ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2560 ถึง ปีกำรศึกษำ 2561  
 

2560 2561 ผลต่าง 2560 2561 ผลต่าง

ภาษาไทย 60.80 69.75 8.95 เพ่ิม 61.58 61.20 -0.38 ลด

คณิตศาสตร์ 51.55 56.08 4.53 เพ่ิม 46.59 56.44 9.85 เพ่ิม

วิทยาศาสตร์ 41.35 46.87 5.52 เพ่ิม 45.16 44.65 -0.51 ลด

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - - 42.31 41.83 -0.48 ลด

ภาษาองักฤษ 52.37 51.97 -0.40 ลด 51.66 56.22 4.56 เพ่ิม

เฉลีย่รวม 51.52 56.17 4.65 เพ่ิม 49.46 52.07 2.61 เพ่ิม

กลุม่สาระการเรียนรู้
ระดับช้ัน ม.3

เพ่ิม/ลด
ระดับช้ัน ม.6

เพ่ิม/ลด

 
 
 
  จากตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 โดยแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้ก าหนดให้ผลคะแนนเฉลี่ยนการสอบระดับชาติ       
O-NET เพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2560 ผลปรากฏว่า ระดับช้ัน ม.3 มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติ O-NET เพิ่มขึ้น 3 วิชา คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และมีวิชาที่ผลคะแนน
เฉลี่ยลดลง คือ ภาษาอังกฤษ   ส าหรับระดับชั้น ม.6 มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติ O-NET มีผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คือ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนรายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง 

คือ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา 
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โรงเรยีน สงักัด ประเทศ ผลต่าง SD โรงเรยีน สงักัด ประเทศ ผลต่าง SD

ภาษาไทย 455 60.80 47.89 48.29 12.51 12.56 442 69.75 53.81 54.42 15.33 13.48

คณิตศาสตร์ 455 51.55 26.88 26.30 25.25 23.05 441 56.08 30.40 30.04 26.04 23.02

วิทยาศาสตร์ 455 41.35 32.33 32.28 9.07 12.28 442 46.87 35.82 36.10 10.77 13.88

ภาษาองักฤษ 456 52.37 32.92 30.45 21.92 19.33 442 51.97 31.91 29.45 22.52 18.83

เฉลีย่รวม 51.52 35.01 34.33 13.75 16.81 56.17 37.99 37.50 14.93 17.30

2561

จ านวน

นักเรียน

คะแนนเฉลีย่จ านวน

นักเรียน

คะแนนเฉลีย่กลุ่มสาระการเรยีนรู้

2560

 1.8.2  สรุปผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560-2561 
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โรงเรียน สงักัด ประเทศ ผลต่าง SD โรงเรียน สงักัด ประเทศ ผลต่าง SD

ภาษาไทย 551 61.58 46.90 49.25 12.33 15.59 530 61.20 45.23 47.31 13.89 15.12

คณิตศาสตร์ 555 46.59 24.68 24.53 22.06 26.57 535 56.44 30.82 30.72 25.72 26.19

วิทยาศาสตร์ 551 45.16 29.30 29.37 15.79 18.13 531 44.65 29.99 30.51 14.14 16.76

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 558 42.31 34.22 34.70 7.61 10.91 533 41.83 34.27 35.16 6.67 9.04

ภาษาองักฤษ 551 51.66 31.42 28.31 23.35 20.36 535 56.22 34.38 31.41 24.81 18.52

เฉลีย่รวม 49.46 33.30 33.23 16.23 18.31 52.07 34.94 35.02 17.05 17.13

2561

จ านวนนักเรียน
คะแนนเฉลีย่

จ านวนนักเรียน
คะแนนเฉลีย่กลุม่สาระการเรียนรู้

2560

1.8.3   สรุปผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2560-2561 
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1.9 รำงวัลที่โรงเรียนได้รับ  
1.9.1  ผลงำนดีเด่นครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ที ่ ชื่อ-สกลุ รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1. ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ 

ครูสุพัตรา  สุวรรณนาร ี
ครูทับทิม  ขุมทรัพย ์

ครูโรงเรียนเอกชนดเีด่น 
(Private School Teacher Award 2019) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2. มาสเตอร์เฉลิมพล  จิตติวัฒนพงศ ์
มาสเตอรณ์ัช  ศิรินันท์ 
ครูสุพัตรา  สุวรรณนาร ี
ครูกนิษฐรินทร์  พลศักดิ ์
ครูรัชน ี ช านาญรบ 
มาสเตอร์บุญเท่ง  เถระ 
ครูสุทธิรักษ์  ไชยวุฒิ 
ครูล าจวน  รตันบุร ี
ครูสมฤทัย  ชัยพิมาน 
มาสเตอรส์ุวรรณ  อินทรชิต 
ครูนงลักษณ์  ค าไทย 
มาสเตอร์กมล  กาบสุวรรณ 
ครูอัญชลี  เตริยาภิรมย ์
ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม 
ครูศิริพร  พรพิพัฒน์ไพบูลย ์
ครูภคอร  เตชะด ารงธรรม 
ครูทับทิม  ขุมทรัพย ์
มาสเตอร์นิวัติ  อรณุวิไล  

ครูดีศรีสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

เครือข่ายพัฒนาการศึกษา 
เอกชนภาคเหนือ 

3. 
ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ 

Super Leader 
รุ่นที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศกึษา 
ร่วมกับ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

4. ครูอัญชลี  เตริยาภิรมย ์
ครูดีเด่น เนื่องในวันครูเอกชน จังหวัด

เชียงใหม่ ประจ าปี 2560 
สมาคมโรงเรียนเอกชน 

จังหวัดเชียงใหม ่

5. ครูอาสยา  พรมศร ครูผูไ้ด้รบัคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ยุวพุทธิกสมาคม เชียงใหม ่

6. 

มาสเตอร์นิวัติ  อรณุวิไล 
ครูกนิษฐรินทร์  พลศักดิ ์
ครูล าจวน  รตันบุร ี
ครูรัชนี  ช านาญรบ 
ครูสมฤทัย  ชัยพิมาน 
มาสเตอรส์ุวรรณ  อินทรชิต 

เข็มทองค าเชิดชูเกียรติครูที่ปฏบิัตหิน้าท่ี 30 ปี 
ประจ าปี 2561 

สมาคมโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดเชียงใหม ่

 
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 
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1.9.2  ผลงำนของผู้เรียน ต้ังแต่ระดับประเทศขึ้นไป ปีกำรศึกษำ 2561  
ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
1 เด็กชายปัณณวิชญ์  ระมิงค์วงค์ 

เด็กชายกัณตพัฒน์  อนันตเรืองเลศิ 
รองชนะเลิศอันดับสอง งานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต้ น 
รายการ Globe Student 
Research Competition 2018 

28-30 มีนาคม 
2561 

2 นายนาวินธิติ จารุประทัย การคัด เลื อกสนับสนุนทุน
ระยะยาว จนจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก 

โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ส าหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 20 

30 มีนาคม 2561 

3 นายณัฐวฒัน์ ชัยยอง  การคัด เลื อกสนับสนุนทุน
ระยะยาว จนจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก 

โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ส าหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 20 

30 มีนาคม 2561 

4 นางสาวภัทรนันท์ พรหมการัตน ์ เหรียญทองแดง การแข่ งขันโอลิมปิกวิชาการ
ระดับชาติ สาขาชีววิทยา 

6-11 เมษายน 
2561 

5 นายจตุพร กุมศสัตรา เหรียญทองแดง การแข่ งขันโอลิมปิกวิชาการ
ระดับชาติ สาขาชีววิทยา 

6-11 เมษายน 
2561 

6 นายจิรายุ  นิยมกูล เหรียญเงิน การแข่ งขันโอลิมปิกวิชาการ
ระดับชาติ สาขาชีววิทยา 

6-11 เมษายน 
2561 

7 ด.ช.ภราดา ทัดประดิษฐ์ 
นายติณห์ ลิมปติ ิ
นายสุวิจักขณ์ อนุดวง 
นายพิเชฐพงศ์ หิรัญจารุกร 
นางสาวจิรัชญา องอาจ 

รางวัลชนะเลิศ Yamaha Thailand Music fest 
2018 

8 พฤษภาคม 
2561 

8 นายยศภัทร จรปัญญานนท ์ ร า ง วั ล เ ห รี ย ญ ท อ ง แ ด ง  
รายการวิ่งผลัด 4x100 เมตร 

Taiwan Athleties Open 2018 
ประเทศไต้หวัน 

25-26 พฤษภาคม 
2561 

9 นายศุภณัฐ  บุญทรง เหรียญเงิน และได้คะแนน
สูงสุดของภาคเหนือ 

ก า ร แ ข่ ง ขั น ฟิ สิ ก ส์ โ อ ลิ ม ปิ ก
ระดับชาติ ครั้งท่ี 17 

28 พฤษภาคม- 1 
มิถุนายน 2561 

10 นายชัชวิชญ์ ค าสว่าง ร า ง วั ล ร อ ง ช น ะ เ ลิ ศ  รุ่ น 
Expert class  

การแข่งเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ 
ชิ ง แ ช ม ป์ โ ล ก ที่ ป ร ะ เ ท ศ
เนเธอร์แลนด์ 

6-8 กรกฎาคม 
2561 

11 นายณัฐพล   จันทร์วงค ์ เหรียญเงิน ก า ร แ ข่ ง ขั น เ ค มี โ อ ลิ ม ปิ ก
ระดับชาติ ครั้งท่ี 14 

11-15 มิถุนายน 
2561 

12 ทีมบาสเกตบอล รุ่นอายุ 18 ปีชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับประเทศ 

การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน
ชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 

2-10 กรกฎาคม 
2561 

13 เด็กหญิงวิสสุตา   จุฑาเกต ุ
เด็กหญิงลออทัศน์   ปิยะกนิษฐ์กุล 
นางสาวปิยธิดา   ปาล ี

เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล นั ก เ รี ย น ผู้ มี ผ ล ค ะ แ น น วิ ช า
ภาษาไทยสูงสุดในแต่ละระดับช้ัน 

2 สิงหาคม 2561 
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ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
นางสาวณัชชา    ฐิติวัฒนาการ 
นางสาวธันยพร    จันทรภัทร 
นางสาวญาดา   จันทร์วังทอง 

14 น.ส.ชิตาพัณฐ ์ ศุภเชษฐ์สกุล รางวัลชมเชย  การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งท่ี 15 

5 สิงหาคม 2561 

15 นายณัทพัฒน   เกียรตไิชยกร 
น.ส.ภสันันท์    ศรีสุเทพ 
 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

7 สิงหาคม 2561 

16 น.ส.ปรีชญากรณ์ ปรีชาวัฒนากร 
น.ส.พณิชา  จิตนารินทร ์

รางวัลบอร์ดนิทรรศการยอด
เยี่ยม 

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีฮาลาล“ไก่ยอ
สมุนไพร ลดใช้สารกันบูด” 

13-15 สิงหาคม 
2561 

17 น.ส.ณิชา พูลโภคะ 
น.ส.สวิชญา เวียงเงิน 
น.ส.ปรีชญาพร ไชยอ้าย 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮา
ลาล  ประจ าปี  2561 ( Halal 
Scientist Competition 2018) 

14 สิงหาคม 2561 

18 เด็กหญิงนลิน  ชิตาพนารักษ์   
นางสาวณัฐชา  ฐิติวัฒนาการ  

 การสอบ English Proficiency 
เสริมปัญญา 

15 สิงหาคม 2561 

19 เด็กชายญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ 
นายวัชรวิศว์  ปวนสุวรรณ 
นางสาวฑิตฐิตา  เครือรตันไพบูลย ์
นายกฤษฏพงศ์  เดชศร 

 การสอบ English Proficiency 
Top test 

15 สิงหาคม 2561 

20 ด.ช.อติวิชญ์   วิชิตตระกลูถาวร 3rd Prize Winner การแข่งขัน Qooco Asia 
Spelling Cup 2018 

17-18 สิงหาคม 
2561 

21 นายสมิทธ์  โชโลส ชนะเลิศ เหรียญทอง สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รางวัล”
สุดยอดนักพูดปี 2018” โครงการ
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
เพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับโลก 

18 สิงหาคม 2561 

22 นายจิรายุ  นิยมกูล ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและได้
รางวัลชมเชย 

การแข่งขันตอบปัญหา ชีววิทยา  
เพชรยอดมงกุฎ ระดับ ม.ปลาย 

19 สิงหาคม 2561 

23 น.ส.ภัทรนันท์ พรหมการตัน ์ รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหา ชีววิทยา  
เพชรยอดมงกุฎ ระดับ ม.ปลาย 

19 สิงหาคม 2561 

24 นายจตุพร  กุมศสัตรา รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหา ชีววิทยา  
เพชรยอดมงกุฎ ระดับ ม.ปลาย 

19 สิงหาคม 2561 

25 นายศุภณัฐ  บุญทรง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและได้
รางวัลชมเชย 

การแข่งขันตอบปัญหา ชีววิทยา  
เพชรยอดมงกุฎ ระดับ ม.ปลาย 

19 สิงหาคม 2561 

26 นายญาณวุฒิ  ดวงจิต  
นายณัฐชนน  พงษธา  
นายชนะศักดิ ์ โพธ ิ   

ชนะเลิศโครงการประกวดการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

โครงการประกวดการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ งานวิจัยเรื่อง  “การ

6-7 กันยายน 
2561 
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ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
พั ฒ น า สี ชุ บ  อ โ น ไ ด ซ์ จ า ก
ธรรมชาติ” 

27 น.ส.กมลลักษณ์  เทพวงค์ รางวัลชมเชย เยาวชนต้นแบบ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 6 กันยายน 2561 
28 นายจิรายุ  นิยมกูล    

นายจตุพร   กุมศสัตรา   
นายธีรวรี์   แกล้วกลา้ 

รางวัลชมเชย แข่งขันตอบปัญหาแพทย์ศาสตร์
วิชาการ  ครั้งที่  14 

8 กันยายน 2561 

29 นายกีรติพันธ์   ศิริภาณุพงศา   
นส.นิรัชพร   เดชพุทธวัจน์   
นส.ณัฐวศา    กล่อมแก้ว   

รางวัลชมเชย แข่งขันตอบปัญหาแพทย์ศาสตร์
วิชาการ  ครั้งที่  14 

8 กันยายน 2561 

30 นายภูบดี   กิตติวรรณ 
นายกิตตินนท์  สินธทรัพย์   
นายธนภัทร  สีมาขจร   

รางวัลชมเชย แข่งขันตอบปัญหาแพทย์ศาสตร์
วิชาการ  ครั้งที่  14 

8 กันยายน 2561 

31     
32 นางสาวณัชชา  ฐิติวัฒนาการ 

นายณัฐพล  จันทร์วงค ์
ชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพฯ 

การแข่งขันตอบปัญหารายการ ม.
ปลายสายเก่ง 

18 กันยายน 2561 

33 นายพีรวัส วงศ์สวสัดิ ์
นายกิตตภิัฎ เดชกุล 
นายถิรวัฒน์ จันทิมา 

ผ่ า น ร อ บ คั ด เ ลื อ ก 
Poppulavote 

การแข่งขันประกวด Animation 
โครงการ Wealthmagik เงินออม
สร้างชาติ Awards Season 3 

มีนาคม-กันยายน 
2561 

34 เด็กชายภรูินทร์  เจรญิกิจ 
เด็กชายจักรภพ  เย็นกล่ า 

การแข่งขันมหกรรมสนามเด็ก
เล่นหุ่นยนต์ ประจ าปี 2561 
และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน
ชิงชนะเลิศประเทศ 

ช น ะ เ ลิ ศ ก า ร แ ข่ ง ขั น  Mini 
Gundam 

23-24 กันยายน 
2561 

35 เด็กชายพงศภัค  เฉลมิบุญ 
เด็กชายณภัทร  เจริญกิจ 

การแข่งขันมหกรรมสนามเด็ก
เล่นหุ่นยนต์ ประจ าปี 2561 
และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน
ชิงชนะเลิศประเทศ 

ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน 
Mini Logistic Bot 

23-24 กันยายน 
2561 

36 นายปวริศ  ดิลกวุฒสิิทธ์ิ 
นายภัทรพล  ชัยพรเจรญิศร ี

การแข่งขันมหกรรมสนามเด็ก
เล่นหุ่นยนต์ ประจ าปี 2561 
และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน
ชิงชนะเลิศประเทศ 

ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน 
Mini Logistic Bot 

23-24 กันยายน 
2561 

37 ด.ช.ญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ เหรียญทอง Award the 
Gold Medal in 
Mathematics / Science 

การแข่งขัน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ 

28 กันยายน – 4 
ตุลาคม 2561 

38 เด็กหญิงนลิน  ชิตาพนารักษ ์
เด็กชายศุภณัฐ  แสงรตัน์วัชรา 

รางวัลชมเชย การแข่งขันภาษาอังกฤษ เพชร
ยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 13  

30 กันยายน 2561 

39 ด.ช.ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ อันดับ 2 ของประเทศ โ ค ร ง ก า ร ท ด ส อ บ แ ข่ ง ขั น
ความสามารถทางวิชาการ สังคม
ศึกษา 

8 ตุลาคม 2561 
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ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
40 นายวงศพัทธ ์ วิชัยพันธ์ 

น.ส.ละออทัศน ์ ปิยะกนิษฐ์กุล 
พระราชทานรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางด้าน

การศึกษา รายการ “เวทีคนเก่ง” 
8 ตุลาคม 2561 

41 นายจิรายุ  นิยมกูล 
นายจตุพร  กุมศสัตรา 
นายธีรวีร์  แกล้วกล้า 

รองชนะเลิศอันดับ 1   ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์ ทา งการแพทย์ 
รายการ Mahidol Healthy DAY 
2018 

20 ตุลาคม 2561 

42 น.ส.ภัทรนันท์ พรหมการตัน ์
นายอภิชาต  เลิศวริาม 
นายครองภพ ศีลาเจรญิ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์ ทา งการแพทย์ 
รายการ Mahidol Healthy DAY 
2018 

20 ตุลาคม 2561 

43 นายจิรายุ นิยมกูล 
นายธนภัทร์   ภัทรสกุลชัย 

รางวัลชมเชย ผลการแข่งขันการตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระดับประเทศ 

25-28 ตุลาคม 
2561 

44 นายณัฐพล จันทร์วงค ์ ประกาศเกียรติคุณ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับประเทศ“การดูดซับไอออน
โลหะทองแดงในน้ าท้ิงจากโรงงาน 

25-28 ตุลาคม 
2561 

45 น.ส.วรางคณา  ระวังงาน รางวัลชมเชย อันดับที่ 11 – 
50 

การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎ ครั้งท่ี 20 ถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

4 พฤศจิกายน 
2561 

46 นายณัทพัฒน  เกียรติไชยากร 
น.ส.ฐิติตา  เครือรตันไพบูลย ์

รางวัลชมเชย การแขง่ขันเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 
1  รอบเจียระไนเพชร หน้าที่
พลเมืองและศีลธรรม  

18 พฤศจิกายน 
2561 

47 นาย ชัชวิชญ์ ค าสว่าง เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเฮลิคอปเตอร์
บังคับวิทยุบินผาดแผลง ประเภท
F3N  

18-28 พฤศจิกายน 
2561 

48 ด.ช.กรดนัย อินทยนต ์
 

ชนะเลิศอันดับที่1 ประเภท
เดี่ยวรุ่น14ปีชาย 

การแข่งขันแบดมินตันรายการ 
Jorakay Junior Badminton 
Championship 2018 

16-18 พฤศจิกายน 
2561 

49 ด.ช.ชินดนัย พงษ์พัชราธรเทพ ชนะเลิศอันดับที่2 ประเภท
เดี่ยวรุ่น14ปีชาย 

50 ด.ช.บัญญวัต บัวบตุร ชนะเลิศอันดับที่3 ประเภทคู่ 
รุ่น14ปีชาย 

51 ด.ญ.พชิญากร ฤทธิ์รัตนไตรกลุ ชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภท
หญิงคู่รุ่น14 

52 ด.ช.ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ รางวัลเหรียญเงิน โครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

2 ธันวาคม 2561 

53 นายชาญคณติ แก้ววงค์ การแข่งขัน CS Festival 7 รางวัลเหรียญเงิน 21 ธันวาคม 2561 
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ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
ก า ร แ ข่ ง ขั น ก า ร เ ขี ย น 
Code++ ( C++ ) แก้โจทย์
ปัญหา 

54 นายปวเรศ ดลิกวุฒิสิทธิ ์ การแข่งขัน CS Festival 7 
ก า ร แ ข่ ง ขั น ก า ร เ ขี ย น 
Code++ ( C++ ) แก้โจทย์
ปัญหา 

รางวัลชมเชย 21 ธันวาคม 2561 

55 เด็กชายอติวิชญ ์  วิชิตตระกลู
ถาวร    

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  IQ 
Word Up  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษา  

การแข่ งขั น  “แม็ กซ์พลอยส์ 
ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม 
และซูโดกู ชิงแชมป์ภาคเหนือ 

5-6 มกราคม 
2562 

56 นายณัฐพล  จันทร์วงค ์ 
นางสาวณัชชา  ฐิติวัฒนาการ 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ตอบปัญหาด้านการศึกษา 

รายการโทรทัศน์ “ม.ปลายสาย
เก่ง” 

7 มกราคม 2562 

57 ด.ช.ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ เด็กและเยาวชนที่น าช่ือเสียง
มาสู่ประเทศชาติ ด้านวิชาการ 

โล่เกียรติคุณในวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2561 

58 นายนนทพันธุ์ ชนะดี 
น.ส.พิชญ์สินี ภมูิประภาพงศ ์
น.ส.ศุภัคชญา ธาน ี
นายธีรุตม์ สดายุรัช 
นายกิตตินันต์ กันทะส ี

แข่งขันโครงการ“Panasonic 
Kid Witness News 2018” 

รางวัลยอดเยี่ยมด้านการถ่ายภาพ 
Best Cinematography Award 
การแข่งขันโครงการ“Panasonic 
Kid Witness 

15 มกราคม 2562 

59 ด.ช.กันตพัฒน์  อนันตเรืองเลิศ 
ด.ช.ปัณณวิชญ์ ระมิงวงค์ 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1  การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ส าหรับ
เมกเกอร์รุ่ นใหม่  ในหัวข้อ 
“Green Innovation 
นวัตกรรม 

โครงการ  Enjoy Science : 
Young Makers Contest 2019 

18-20 มกราคม 
2561 

60 เด็กชายอติวิชญ์  วิชิตตระกูลถาวร   ชนะเลิศ การแข่งขัน IQ word Up 6 กุมภาพันธ์ 2562 
61 นายชาญคณติ แก้ววงค์ 

นายปวเรศ ดลิกวุฒิสิทธิ ์
น.ส.กัลยกร กิจเสาวภาคย ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 SIT CODE Challenge 2019  

62 นายนันท์นสิน ชายมินทร ์
นายนวพรรษ เพียรประกอบ 
นายพนธกร นวมครุฑ   
นายพงศ์สุภา เนตรแสนสัก 
นายจิณณ์ศุธร เสวะกะ   

รองชนะเลิศอันดับ 3 Wakeup Media แข่งขันสร้าง 
Page Facebook เด็กยุคใหม่ 
สร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ 

10 กุมภาพันธ์ 
2561 
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1.10 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยำกร แหล่งเรียนรู้ 
 1.10.1  สภำพชุมชนโดยรวม  
  1.10.1  สภำพชุมชนโดยรวม  
  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีเนื้อทีท่ั้งหมด 55 ไร ่3 งาน 81.70 ตารางวา โดยไดม้ีการวางแผนและด าเนินการ ให้อาคาร
เรียน อาคารประกอบการ และสถานท่ีทุกแห่ง เช่น ห้องเรียน ห้องน้ า แหล่งส่งเสริมการเรียนรู ้ ฯลฯ สะอาด ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ 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  ลักษณะอำคำรสถำนที่และบริเวณสถำนที่อ ำนวยควำมสะดวกอื่นๆ 
 อำคำรเรียน มีจ ำนวนทั้งหมด 5  หลัง (มีทำงเดินเชื่อมติดต่อกัน) และอำคำรประกอบ ดังนี้ 
 อำคำรเรียนปีเตอร์ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงานดังน้ี 
  ช้ันท่ี 1 ห้องเรียน 6 ห้อง  และพืน้ท่ีโล่งส าหรับท ากิจกรรม  (ลานหตัถาพิภพ)  
  ช้ันท่ี 2 ห้องพักครู 2 ห้อง ห้องเรียน 4 ห้อง  (เฮือนผญา เฮือนช่ืนทัศนา)  
  ช้ันท่ี 3 ห้องเรียน 6 ห้อง   
  ช้ันท่ี 4 ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องเรียน 5 ห้อง   
 อำคำรเรียนเซรำฟิน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงาน ดังนี ้
  ช้ันท่ี 1 ห้องประชุม1และวัดน้อย  พื้นที่โล่งส าหรับท ากจิกรรม  
  ช้ันท่ี 2 ห้องเรียน 6 ห้อง  (ห้องเรียนเสริมภาษาจีน 2 ห้อง) 
  ช้ันท่ี 3 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการ (Lab) 2 ห้อง ห้องเรียน 1 ห้อง   

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

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

    ช้ันท่ี 3 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ห้อง ห้องLab เคมี 2 ห้อง  ห้องชีวะ 1 ห้อง  ห้องเก็บสารเคมี 1 ห้อง 
    ช้ันที่ 4 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องเรียน 5 ห้อง  
 อำคำรเรียนอันโตนีโอ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงาน ดังนี้ 
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   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  อำคำรประกอบ  จ ำนวนทั้งหมด  14  หลัง ประกอบด้วยดังนี้ 

ตึกอ ำนวยกำร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน  
ช้ันท่ี 1 ห้องส านักผู้อ านวยการ 1 ห้อง ห้องพักภราดา 1 ห้อง ห้องฝ่ายธุรการ-การเงิน 1 ห้องเก็บเอกสารธุรการ-

การเงิน 1 ห้อง  ห้องประชาสัมพันธ์ 1 ห้อง   และห้องน้ า 2 ห้อง 
ช้ันท่ี 2 ห้องประชุมส านักผู้อ านวยการ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียน ห้องอาหารภราดา ห้องน้ า/ห้องอาบน้ า จ านวน 

3 ห้อง  ห้องเลขาผู้อ านวยการ ห้องรับรอง 
อำคำรแอมบรอสิโอ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช้ัน 

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

ช้ันท่ี 2 ห้องประชุม 5 (แอมบรอสิโอ) ห้องพักรับรอง/ห้องน้ า 2 ห้อง  ห้องควบคุมเสียงและระบบไฟฟ้า           ห้อง
ภูมิปัญญาล้านนาศิลปวัฒนธรรม ห้องเรียนส ารอง  ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาและลูกเสือ ห้องพักครู   

หอประชุมเซนต์โยเซฟ 
ช้ันท่ี 1 โรงอาหาร ห้องอาหารลีลาวดี ห้องกีฬาสแต็ค ห้องเก็บอุปกรณ์งานเทคโน 1 ห้อง ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป 1 

ห้อง ห้องงานอาคารสถานท่ีฯ 1 ห้อง ห้องโภชนาการ 1 ห้อง  บูธจ าหน่ายอาหาร 19 บูธ  
ช้ันที่ 2 หอประชุม 6 (เซนต์โยเซฟ ฮอล์) ห้องควบคุมเสียงและระบบไฟฟ้า ห้องพักรับรอง/ห้องน้ า 2 ห้อง 

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

ช้ันที่ 1 ห้องงานยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย 1 ห้อง  ห้องจัดซื้อและพัสดุ -ครุภัณฑ์/ห้องสต๊อกสินค้า
ห้องน้ าชาย – หญิง จ านวน 8 ห้อง 

ช้ันท่ี 2 สมาคมผู้ปกครองและครู/ห้องประชุมสมาคมฯ  ห้องปิงปอง 
อำคำร Hubert Memorial  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 ช้ัน 

ห้องสภานักเรียน  ห้องโครงงานวิทย์และสิ่งประดิษฐ์ (Science Innovation Club)  ห้อง Project Work Room 
ห้องส่งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต้น  ห้องจริยธรรม ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี        ห้อง Gifted 
Computer EP ห้อง Lego ปฏิบัติการหุ่นยนต์   

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

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 ห้อง เรียนกีตาร์/สตริง ห้องงานแนะแนว 
หอเกียรติยศ ห้องงานอภิบาล    
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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) 
สระว่ำยน้ ำ เดอ มงฟอร์ต อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน 

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

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

ชาย 1 ห้อง  ห้องน้ าหญิง 1 ห้อง  ห้องเก็บของ 1 ห้อง 
บ้ำนพักเซนต์คำเบรียล อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน 

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

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

ห้องจ าหน่ายสินค้า  ห้องเก็บสินค้า  
อำคำรโรงงำน/นักกำร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว 

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

โรงไม้  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว  
ห้องเก็บโต๊ะ เก้าอี้ 1 ห้อง  ห้องชมรมฟุตบอล 1 ห้อง 

 โรงเก็บอุปกรณ์งำนสวน  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว  
  ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 

       
1.10.5  จ ำนวนสนำมกฬีำ  

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 
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1.10.6  ลำนกิจกรรม  7 แห่ง    
ลานกล้วยไม้ 
ลานจามจุรี 
ลานหัตถาพิภพ 
ลานสงบวิถ ี
ลานเทพีสวรรค์ 
ลานสุขสันต์ทัศนา 
ลานจรรยาปิติ 
 

1.10.7  แหล่งส่งเสริมกำรเรียนรู้  12 แหล่ง 
 สวนวรรณคดี 
 สวนสมุนไพร 
 แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา 
 แหล่งเรียนรู้ทางเกษตรกรรมและการท าปุ๋ยหมัก 
 เฮือนผญา    
 เฮือนช่ืนทัศนา   
 ห้องสมุด (ห้องสมุดกลาง  , ห้องสมุด EP) 
 ห้องเรียนเสริมศูนย์ภาษา  
 ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น (Japan Language and Culture Center) 
 ห้องดาราศาสตร์ 
 ห้องกีฬาสแต็ค 
 
1.10.8 จุดบริกำรน้ ำด่ืม    
 ใต้อาคารปีเตอร์     จ านวน 1 จุด  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 9 จดุ   
 ใต้อาคารเซราฟิน     จ านวน 1 จุด  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 9 จุด 
 ใต้อาคารอัลเบิร์ต     จ านวน 2 จุด  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 18 จุด  
 ใต้อาคารเอ็มมานูแอล  จ านวน 2 จุด  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 18 จุด  
 อาคารเซนต์แมรี่    จ านวน 2 ตู้   ก๊อกน้ าดื่มเย็น 12  ก๊อก   
 
1.10.4  จ ำนวนหอ้งเรียนทั้งหมด   70  ห้อง 

ระดับชั้น 
จ ำนวนห้อง 

รวมจ ำนวนห้อง 
แผนกำรเรียนปกติ แผนกำรเรียน 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 ำนวนห้องเรียนทั้งหมด 70 
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1.10.5  จ ำนวนสนำมกฬีำ  

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  ลำนกิจกรรม  7 แห่ง    
ลานกล้วยไม้ 
ลานจามจุรี 
ลานหัตถาพิภพ 
ลานสงบวิถ ี
ลานเทพีสวรรค์ 
ลานสุขสันต์ทัศนา 
ลานจรรยาปิติ 
 

1.10.7  แหล่งส่งเสริมกำรเรียนรู้  12 แหล่ง 
 สวนวรรณคดี 
 สวนสมุนไพร 
 แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา 
 แหล่งเรียนรู้ทางเกษตรกรรมและการท าปุ๋ยหมัก 
 เฮือนผญา    
 เฮือนช่ืนทัศนา   
 ห้องสมุดธรรมชาติ 
 ห้องเรียนเสริมศูนย์ภาษา  
 ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น (Japan Language and Culture Center) 
 ห้องดาราศาสตร์ 
 ห้องกีฬาสแต็ค 
 
1.10.8 จุดบริกำรน้ ำด่ืม    
 ใต้อาคารปีเตอร์     จ านวน 1 จุด  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 9 จุด   
 ใต้อาคารเซราฟิน     จ านวน 1 จุด  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 9 จุด 
 ใต้อาคารอัลเบิร์ต     จ านวน 2 จุด  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 18 จุด  
 ใต้อาคารเอ็มมานูแอล  จ านวน 2 จุด  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 18 จุด  
 อาคารเซนต์แมรี่    จ านวน 2 ตู้   ก๊อกน้ าดื่มเย็น 12  ก๊อก   
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1.11  ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญำและแหล่งเรียนรู้ 
 1.11.1  สถิติกำรเข้ำใช้ห้องสมุดของผู้เรียน 

1.11.2  แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนจ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้, หน่วยงำน 

ล ำดับ 
กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู ้ ใช้เรียนรู้ 

1. ภาษาไทย 1) ห้องพัฒนาศักยภาพ
ภาษาไทย 

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

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

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

  2) ห้องกิจกรรรม A-
Math และ 
Sudoku   

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

3.  วิทยาศาสตร ์ 1) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
  

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ของนักเรียนร ะดับช้ัน
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 
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4) วัดน้อยพระบิดา 1) ใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีมิสซาทุกวันศุกร์ต้นเดือน 
2) ใช้เป็นสถานท่ีเรียนค าสอนของนักเรียนคาทอลิก 
3) ใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา/พิธีกรรมคาทอลิก 

5. สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

1) ห้องพยาบาล ใช้เป็นสถานที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ครูและบุคลากรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

2) สนามบาสเกตบอล 1)  ใช้เป็นสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา (บาสเกตบอล) 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 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.6 ในภาคเรียนท่ี 1   
2) ใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล ส าหรับนักกีฬาของโรงเรียน  
3) ใช้ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เลือกเรียนกิจกรรมชมรมฟุต

ซอล  
4) ใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย/เล่นกีฬาฟุตซอล ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

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

โรงเรียน   
2) ใช้เป็นสถานที่ในการออกก าลังกายของครูและบุคลากรของโรงเรียน 

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

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

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

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

9) ใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกาย ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน   
8) ห้องกีฬาสแต็ค 1) ใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกฬีาสแต็ค ส าหรับนักกีฬาของโรงเรียน 
9) สระว่ายน้ า 1) ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับช้ัน

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

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

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

โรงเรียน  และบุคคลภายนอก 
11) สนามตะกร้อ 1) ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับช้ัน

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

โรงเรียน   
3) ใช้เป็นสถานท่ีแข่งขันแชร์บอล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 4  

  

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

6. ศิลปะ 1) ห้อง St. Cecilia 
Music Hall 

ใช้เป็นสถานท่ีเรียนดนตรีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 และฝึกซ้อมวง
ดุริยางค์ของโรงเรียน 

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

ปีท่ี 4 – 6 แผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
5) ห้องดนตรีไทย/ดนตรี

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

6) ห้องนาฏศิลป์ 1 ใช้เป็นสถานที่ เรียนและฝึกปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

7) ห้องนาฏศิลป์ 2 ใช้เป็นสถานที่ เรียนและฝึกปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

8) ห้องศิลปะ ใช้เป็นสถานท่ีเรียนและฝึกปฏิบัติการด้านศิลปะ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

9) ห้ อ ง เ ค รื่ อ ง ส า ย ใช้เป็นสถานท่ีเรียนปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก 
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ตะวันตก 
7.  การงานอาชีพ

และ
เทคโนโลย ี

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2, 3 

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

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

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

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

1)  ใช้เป็นสถานที่เรียนหุ่นยนต์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2,3 และ 
นักเรียน ม. 2,3 Ep 
2) ใช้เป็นสถานท่ีเรียนกิจกรรมชมรมหุ่นยนต์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
– 4 

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1, 4 

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 แผนการเรียน English Program 

8) ห้องโครงงานเกษตร ใช้เป็นสถานท่ีเรียนและฝึกท 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) ศูนย์ ภ าษา  ศิ ลปะ
และวัฒนธรรมจีน/
ห้ อ ง เ รี ย น ข ง จื่ อ
โ ร ง เ รี ยนมงฟอร์ ต
วิทยาลัย 

ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 
6 แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน 

2) ห้องพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ 

ใช้เป็นสถานท่ีเรียนส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 5 ที่มีความสามารถ
พิเศษ (Gifted) ด้านภาษาอังกฤษ  

3) ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ใช้เป็นสถานท่ีเรียนส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 5 ที่มีความสามารถ
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ล ำดับ 
กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู ้ ใช้เรียนรู้ 

พิเศษ (Gifted) ด้านภาษาญี่ปุ่น 
4) ศูนย์การ เรี ยนการ

สอนภาษาฝรั่ ง เศส 
ตามกรอบมาตรฐาน
ยุโรป DELF A1/A2 

ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 
6 แผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศส และ ชมรมฝรั่งเศส 

5) เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ใช้เป็นสถานท่ีเรียนและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
6) หอศิลปวัฒนธรรม

เชียงใหม่ 
ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และของใช้
โบราณแบบต่าง ๆ  

7) ร้านอาหารยุโรป ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหาร และวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
ของประเทศต่าง ๆ  

8) โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม 
Ringwood 

ใช้เป็นสถานที่ศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นม.1-6 รวมทั้งใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในโรงเรียน   

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

9. ร่วมกันของทุก
กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

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

2) ห้ อ ง ส มุ ด  English 
Program 

ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน และส าหรับผู้ปกครองที่เข้ามาใช้บริการ 

3) ห้ อ ง Computer 
Learning Center 
(CLC) 

1) ใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
– 6 ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  

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

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

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

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

ปีท่ี 5 และคาบเรยีนส่งเสริมวิชาการให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 
9) ใช้ส าหรับการประชุมผู้ปกครองแผนการเรยีน English Program 

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

นักเรียน ที่เข้ามาขอค าแนะน าปรกึษา  
7) ห้องอภิบาล ใช้ส าหรับปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ



                                                              รำยงำนกำรประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561 
 

39 

ล ำดับ 
กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู ้ ใช้เรียนรู้ 

ค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต โดยให้นักเรียนทุก
ระดับชั้นที่สนใจ ได้เรียนรู้และน าไปปฏิบัติได้จริง ดังนี้ 
1) ส่งเสริมและให้ความรู้แก่นักเรียนให้เป็นผู้ที่มีพัฒนาวุฒิภาวะของตน  ด้วยการ

ตื่นตัวและร่วมเจริญชีวิตของตนพร้อมกับผู้อื่นในสภาพแห่งความเป็นจริงของ
สังคมที่ตนมีสถานภาพอยู่  อย่างมีสติสัมปชัญญะ 

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

3) เสริมสร้างให้นักเรียนมีท่าทีที่ถูกต้องต่อประเด็นต่างๆ ในการเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 

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

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

10) ห้องประชาสัมพันธ์ 1) ใช้ส าหรับให้นักเรียนได้ประกาศเสียงตามสาย และท ากิจกรรมเข้าแถวเคารพ 
ธงชาติ 

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

2) ใช้พัฒนาทักษะผู้เรียน ด้านสื่อ และเทคโนโลยีที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
3) ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านมัลตมิีเดีย (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 แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
1.11.2.1 แหล่งเรียนรูภ้ำยในประเทศ 

ล าดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ้ ช่ือกิจกรรม ระดับชั้น ใช้เรียนรู ้

1. 
วัดเมืองสารทน้อย อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

กิจกรรมผสานชีวิต 
“ละอ่อนน้อยสืบสาน

ประเพณีล้านนา” 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 

1. เรียนรู้ด้ วยตนเอง ด้วยการสัมผัส ชุมชน 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่มและเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3. เ รี ย น รู้ เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม เ ช่ื อ  ภู มิ ปั ญ ญ า 
วัฒนธรรมและน ามาปรับใช้ในชีวิตของตนเอง 

2. 
วัดอารามหนองบวกสม้ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

3. 
วัดสันป่าเลียง อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

http://mctv.montfotr.ac.th/
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ล าดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ้ ช่ือกิจกรรม ระดับชั้น ใช้เรียนรู ้

 

 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
ต่อครูภูมปิัญญาล้านนา 

10. 9. ผู้ เรียนเรียนรู้และปฏิบัติตัวต่อสถานท่ีได้อย่าง
เหมาะสม 
10. ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องธรรมะสิ่งท่ีดี ๆ ต่าง ๆ เพื่อ
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  
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ล าดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ้ ช่ือกิจกรรม ระดับชั้น ใช้เรียนรู ้
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 
6. ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตกับเพื่อน 
ๆ ด้วยความรักความเข้าใจ เห็นใจ ยอมรับ ให้
โอกาส และให้ก าลังใจ 

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 ่

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.เชียงใหม่ 

20. 
สวนบ้านจอมครีี   อ.เชียงดาว  
จ.เชียงใหม่ 

21. โบสถ์นักบุญไมเกิลการีกอยส์  
อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่ 

22. คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการของนักเรียน 

ตามหนังสือเชญิ 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 

 

ตอบปัญหาด้านวิชาการ 

23. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการของนักเรียน 

ตามหนังสือเชิญ 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 

ตอบปัญหาด้านวิชาการ 

24. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เยี่ยมชมศึกษาต่อ  มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 

เยี่ยมชมคณะต่างๆ ที่นักเรียนสนใจ 
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ล าดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ้ ช่ือกิจกรรม ระดับชั้น ใช้เรียนรู ้
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 

คณิตศาสตร ์ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 

คอมพิวเตอร ์ มัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 

28. ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า   เข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 

เรียนรู้ด้านกฎ ระเบียบของลูกเสือ การเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี  การช่วยเหลือตนเองในสถานการณ์
ต่าง ๆ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมี
ความสุข 

29. ค่ายลูกเสือ ชุ่มจิต เข้าค่ายลูกเสือ มธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2 

30. ค่ายลูกเสือ แทนคุณ เข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 

31. ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกท่ี 33 

นักศึกษาวิชาทหาร  
ปีท่ี 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4-6 

เรียนรู้ตามหลักสูตรของการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ซึ่ งเกี่ยวกับการฝึกความมีระเบียบวินัย และ
ระเบียบต่าง ๆ ในสังคมของประเทศไทย   

 
 
1.11.2.2 สถำบันควำมร่วมมือต่ำงประเทศ (MOU) 

ล ำดับที ่ ชื่อสถำนที่เรียนรู ้ โครงกำร ใช้เรียนรู ้
1 Montfort Secondary School

ประเทศสิงคโปร์ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน
ภาษา และวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมร่วมกันกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเพื่อท า
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนโรงเรียน 
มงฟอร์ตวิทยาลัยและนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์ โดย
ฝึกภาวะผู้น าผ่านกิจกรรม 

2 Assumption English School 
ประเทศสิงคโปร ์

3 Springfield School ประเทศ
สิงคโปร ์

4 Hirosaki University ความร่วมมือทางด้านการศึกษา การจัดส่งอาจารย์ และนักเรียนเข้ามาเป็นอาสาสมัครใน
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ล ำดับที ่ ชื่อสถำนที่เรียนรู ้ โครงกำร ใช้เรียนรู ้
5 Gakugeikan High School การสอน และท ากิจกรรมร่วมกับนักเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น ใน

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
วัฒนธรรมญี่ปุ่น จากเจ้าของภาษา 

6 Sanyo Girls High School 
7 Asahikawa Daigaku 
8 Eishin Gakuen 
9 Aomori Chuo Gakuin 

University 

การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
ด้านวิชาการ และการศึกษาต่อ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ในประเทศญี่ปุ่น 

10 Yunan University การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) มี
ขอบข่ายการท างาน ดังนี ้
1. การจัดโครงการแลกเปลีย่น 
2. การพิจารณารับนักเรียนจีนเข้า
เรียนในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั 
3. จัดตั้งศูนย์ประสางานการศึกษา
ต่อนักเรียน 

เป็นแหล่งเรียนรูส้ าหรับนักเรยีนดา้นวัฒนธรรมจีน 
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับภาษาจีน 
 

11 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 
 

12 Hunan Institute of Science 
and Technology สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

การแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และ
ความร่วมมือด้านวิชาการอื่นๆ 

เป็นสถาบันที่จัดส่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน มาปฏิบัติการ
สอน ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ านวน 2 คน ในปี
การศึกษา 2560 

13 Changzhou University  โครงการศึกษาภาษาจีน  
ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  

เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียน
แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน เป็นเวลา 1 เดือน 

14 SolBridge School of 
Business, Woosong 
University 

การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) มี
ขอบข่ายการท างาน ดังนี ้
1. การให้ทุนนักเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา จ านวน 10 ทุน 
2. ความร่วมมือทางด้านการศึกษา 

เป็นแหล่งการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และโครงการ
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น 
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1.12 ข้อมูลงบประมำณ  
  

รายการ งบประมาณ รับจริง รายการ งบประมาณ จา่ยจริง

1 ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 1 ค่าใช้จา่ยด าเนินการ

1.1 หลักสูตรปกติ 12,811,710.00 12,992,682.50 1.1 เงินเดือนครูไทย ครูIE และครูบ านาญ 85,965,628.80 59,680,031.75 

1.2 หลักสูตรโปรแกรมภาษาองักฤษ 17,010,000.00 16,525,866.25 1.2 เงินเดือนพนักงาน 14,121,304.35 8,942,994.00 

1.3 เงินอดุหนุนจากรัฐบาล 39,082,050.00 29,397,755.83 1.3  เงินเดือน EP 8,054,470.00 6,041,429.54 

1.4 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 2,567,440.00 2,573,760.00 1.4 ค่าสาธารณูปโภค 10,687,600.00 4,937,071.41 

2 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2 ค่าใช้จา่ยค่าธรรมเนียมอื่นๆ

2.1 หลักสูตรปกติ 58,603,800.00 56,325,550.00 2.1 หลักสูตรปกติ 2,840,020.00 1,130,630.96

2.2 หลักสูตรโปรแกรมภาษาองักฤษ 3,402,150.00 3,225,900.00 2.2 หลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ 286,020.00 79,450.00

3  รายรับอื่นๆ  3 ค่าใช้จา่ยอื่นๆ

3.1 รายรับจ าหน่ายส่ิงของ และแบบเรียน 16,933,867.00 14,887,256.00 3.1 รายจ่ายจ าหนา่ยส่ิงของ และแบบเรียน 12,192,523.00 10,826,400.24 

3.2 รายรับจากงานโภชนาการ 13,124,000.00 10,189,400.80 3.2 รายจา่ยจากงานโภชนาการ 7,933,200.00 6,313,871.61 

3.3 รายรับพัฒนาคุณภาพนกัเรียน 15,005,650.00 15,183,274.50 3.3 รายจา่ยพัฒนาคุณภาพนักเรียน 4,906,482.50 4,361,354.50 

3.4 รายรับพเิศษ 17,188,600.00 14,509,203.25 3.4 รายจา่ยพเิศษ 15,935,292.50 9,958,841.18 

4 รายรับจากฝ่ายต่าง ๆ 4 งบพฒันาฝ่ายต่าง ๆ

4.1 ฝ่ายธุรการ - การเงิน 750,000.00 848,624.58 4.1 ฝ่ายธุรการ - การเงิน 1,178,170.00 911,699.50 

4.2 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 294,750.00 473,330.00 4.2 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 8,461,467.00 3,874,796.62 

4.3 ฝ่ายบุคลากร 0.00 0.00 4.3 งานบุคลากร 4,504,322.50 1,634,589.59 

4.4 ส านักผู้อ านวยการ 184,650.00 195,450.00 4.4 ส านักผู้อ านวยการ 6,928,769.00 6,478,601.45 

4.5 ฝ่ายวิชาการ 11,032,348.00 7,456,810.00 4.5 ฝ่ายวิชาการ 21,724,634.75 16,396,601.44 

4.6 ฝ่ายกจิการนกัเรียน 13,642,560.00 13,722,156.00 4.6 ฝ่ายกิจการนักเรียน 8,359,833.50 9,595,122.42 

5 เงินยืมมลูนิธิฯ 0.00 0.00 5 เงินบริจาคให้มลูนิธิฯ 4,000,000.00 4,000,000.00

6 เงินบริจาคเพือ่การศึกษา 16,202,500.00 16,322,039.00 6 เงินจดัสรรเข้ากองทุน 19,756,337.10 0.00

237,836,075.00 214,829,058.71 237,836,075.00 155,163,486.21 

งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจา่ย

รวมประมาณรายรับทัง้ส้ิน

ล า
ดับ

ล า
ดับ

รวมประมาณรายจา่ยท้ังส้ิน
 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม  2562 
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1.13  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในปีที่ผ่ำนมำ 
 
 

สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 
 

จุดเด่น 
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีความสามารถ ทักษะตามหลักสูตร และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สมรรถนะที่ส าคัญ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งผลให้มีผลส าเร็จ/มีผลงานท่ีได้รับรางวัลเด่นเป็นประจักษ์ในระดับต่างๆ อย่างหลากหลาย ดังนี ้
สรุปผู้เรียนมีควำมส ำเร็จและผลงำนดีเด่นเป็นประจักษ์ ปีกำรศึกษำ 2560 

รำยกำร ระดับท่ีได้รับ 
นำนำชำติ ประเทศ ภำค 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 วันที่ 17 เม.ย. 61 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารใส่ใจรายละเอียดการด าเนินงานทุกข้ันตอน  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  
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เปลี่ยนกระดานอัฉริยะ ปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงลานจามจุรี เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียนทุกห้องจ านวน 
138 เครื่อง  เป็นต้น 

4. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศิษย์เกา่ ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. โรงเรียนมีเครือข่ายและองค์กรในต่างประเทศ ท่ีส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรม และการท า

ข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอน (MOU) อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น  เป็นต้น 

 
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

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 ่

 
ด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล  

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

ลักษณะเฉพาะของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิฯ  
 

 จุดควรพัฒนำ 
  ด้ำนผู้เรียน 

มีผู้เรียนที่มีภาวการณ์เจริญเติบโตของร่างกายเมื่อเทียบน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย คือ อ้วนร้อยละ 9.02 
เริ่มอ้วนร้อยละ 5.49  ท้วมร้อยละ 4.13  ค่อนข้างผอมร้อยละ 1.94 และผอมร้อยละ 1.57  เฉลี่ยรวมร้อยละ 22.15 ที่ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

- ไม่มี  - 
 
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

- ไม่มี  - 
 
ด้ำนระบบประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 
 - ไม่มี  - 
 
 



                                                              รำยงำนกำรประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561 
 

47 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

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

- ไม่มี  - 
 
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

- ไม่มี  - 
 
ด้ำนระบบประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 
 - ไม่มี  - 
 
ควำมต้องกำรช่วยเหลือ  

-   ไม่มี  - 
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ตอนที่ 2 ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 

 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1. มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิด
ค านวณ 

 จำกแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้ก ำหนด 

- ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 

2.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะ 3Rs ประกอบด้วย 
2.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนอ่านออก (Reading)  โดยใช้ข้อสอบอ่านและวิเคราะห์ 
2.1.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนเขียนได้ (Writing) โดยใช้ข้อสอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay 
Test) จากตัวช้ีวัดความส าเร็จ 1.9.2 – 1.9.5 
2.1.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนคิดเลขเป็น (arithmetic) โดยใช้เกรดในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
2.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะ 8Cs 
2.2 .2  ร้อยละ  80 ของนัก เ รี ยนที่ มีทั กษะด้ านการสื่ อสาร  สารสนเทศ และรู้ เ ท่ าทันสื่ อ
(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  
โดยผ่านผู้รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนาของงานกลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และอีก 4 กลุ่มสาระเป็นหน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่าน
การจัดการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระ ดังนี้ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
- กลุ่มสำระภำษำไทย 
จากเอกสารแผนการสอนและสอบถามหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนที่รับผิดชอบดูแลในการจัด
กิจกรรม และหัวหน้างานวัดผล จ านวน 25 คน พบว่า ครูผู้สอนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง ในแผนการสอนมีการก าหนดจุดประสงค์การเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน อาทิเช่น  
วิชำภำษำและวรรณกรรมไทย ม.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ช่ือหน่วยการอ่านวรรณกรรมเบื้องต้น คาบที ่

1จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที 4.1เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและขอบเขตของงานวรรณกรรม สอน

ส่วนที ่2 ผลกำรประเมนิคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
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สัปดาห์ที่ 6-9. บันทึกหลังการสอน ผู้เรียน ร้อยละ 98 มีความรู้เข้าใจเรื่องที่มาและความหมายของ

วรรณกรรมได้ถูกต้อง และผู้เรียนอีก ร้อยละ 2 ครูต้องยกตัวอย่างอธิบายเพิ่มเติม 

ระดับชั้น ม.4 หน่วยที่ 2 เรื่องมงคลสูตรค าฉันท์ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2. นักเรียนสามารถพูดสรุป
ความคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู โดยครูน ารูปภาพเกี่ยวกับการประพฤติธรรม 38 
ประการจากเรื่องมงคลสูตรค าฉันท์ มาสนทนาซักถามร่วมกัน พบว่านักเรียนร้อยละ 92.30 สามารถ
อธิบายและสรุปข้อคิดจากบทประพันธ์แต่ละบทจากเรื่องมงคลสูตรค าฉันท์ได้ 
หน่วยที่ 1 เรื่องหลักการวิเคราะห์วรรณกรรมปัจจุบัน จุดประสงค์การเรียนรู้ที่  4.1 นักเรียนสรุป
สาระส าคัญจากวรรณกรรมที่อ่านได้ 4.2 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  4.3 นักเรียนมี
ความสามารถในการคิด พบว่านักเรียนร้อยละ 99.50 สามารถสรุปสาระส าคัญจากวรรณกรรมที่อ่าน 
การสื่อสาร และการคิด 
หน่วยที่ 3 เรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นไทย จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 4.1 นักเรียนสรุปสาระส าคัญจาก
วรรณกรรมที่อ่านได้ 4.2 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  4.3 นักเรียนมีความสามารถในการคิด 
โดยครูน านิทานพ้ืนบ้าน 3 เรื่องมาให้นักเรียนอ่านวิเคราะห์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ที่เรียนมา นักเรียน
ร้อยละ 98.75 สามารถสรุปใจความส าคัญจากวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง
ครบใจความ และนักเรียนร้อยละ 90 มีความคิดสร้างสรรค์ 
ระดับชั้น ม.4 หน่วยท่ี 2 เรื่องมงคลสูตรค าฉันท์ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 9. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ 
วิจารณ์วรรณคดีมงคลสูตรค าฉัตรได้  10. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีมงคลสูตร
ค าฉันท์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีตได้ ครูให้นักเรียนอ่านบทวิเคราะห์มงคลสูตร
ค าฉันท์ จากหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ และสังเกตกลวิธีการแต่ง พบว่านักเรียนร้อยละ 92.20 
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีมงคลสูตรค าฉันท์ วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีมงคลสูตรค า
ฉันท์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต และประเมินค่าด้านวรรณศิลป์และด้านสังคม
วัฒนธรรมจากเรื่องมงคลสูตรค าฉันท์ได้ 
วิชาวรรณกรรมและการสื่อสารระดับช้ัน ม.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ช่ือหน่วย การสื่อสารผ่านงาน
วรรณกรรม.คาบที่ 11จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 4.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารได้ 
สอนสัปดาห์ที่ 6 บันทึกหลังการสอนผู้เรียน ร้อยละ 97 มีความรู้ความเข้าใจความหมายและขอบเขต
ของงานวรรณกรรมสารคดี และสามารถตอบค าถามเรื่องวรรณกรรมสารคดีได้ 
- กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ 
วิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน  ระดับชั้น ม.4 หน่วยท่ี 2 ช่ือหน่วย Life styles คาบที่ 1 สอนสัปดาห์ที่ 1 – 
4 จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 1 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจงและ
ค าอธิบายที่นั่งและอ่าน บันทึกหลังการสอน ผู้เรียนช้ัน 4/1-4/3 ร้อยละ 90 อ่านเรื่องราวต่างๆอย่าง
เข้าใจ ตีความ ขยายความและสรุปสาระส าคัญของเรื่องได้ ส่วนผู้เรียนร้อยละ 10 สามารถอ่านเรื่องราว
ต่างๆอย่างเข้าใจ ตีความขยายความและสรุปสาระส าคัญของเรื่องได้ แต่ยังไม่สัมฤทธ์ิผลเท่าที่ควร ซึ่งครู
ได้ให้ผู้เรียนเหล่านี้ท าแบบฝึกหัดและช้ีแนะเพิ่มเติมโดยได้ติดตามผู้เรียนกลุ่มนี้เป็นระยะ โดยสังเกต
พฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ผู้เรียนช้ัน ม.4/4 – ม.4/8 ร้อยละ 80 อ่านเรื่องราวต่างๆอย่างเข้าใจ ตีความ ขยายความและสรุป
สาระส าคัญของเรื่องได้ 
ผู้เรียนช้ัน ม.4/9 – ม.4/11 ร้อยละ 50 อ่านเรื่องราวต่างๆอย่างเข้าใจ ตีความ ขยายความและสรุป
สาระส าคัญของเรื่องได้ 
วิชำศิลปวัฒนธรรมจีน ระดับช้ัน ม.5 ช่ือหน่วย วรรณกรรมจีนเรื่องเทพบุตรแห่งเขาเหลียงซานและ
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ยอดหญิงงามในต านานจีน คาบที่ 3 สอนสัปดาห์ที่ 11-13 บันทึกหลังการสอน  พบว่านักเรียนเขียนที่มา
สมญานามเทพบุตรเขาเหลียงซานเป็นแผนผังความคิดได้ จ านวน 15 คน จาก 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.3 ส่วนอีกจ านวน 2 คน จาก 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ยังสรุปได้ไม่ครอบคลุมเนื้อหาตามที่
ก าหนด แนวทางแก้ไข ให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติม ครูอธิบายให้เข้าใจมากขึ้น เพื่อให้นักเรียน
สามารถเขียนสรุปได้อย่างชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาตามข้อที่ก าหนด  
- กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ 
วิชำคณิตศำสตร์ (ควำมถนัดเฉพำะคณิตฯ 1) ระดับชั้นม.4 หน่วยท่ี 3 ช่ือหน่วยทฤษฎีจ านวนและการ
พิสูจน์ จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อท่ี 4 นักเรียนมีความสามารถในการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา สอน
สัปดาห์ที่11-13  บันทึกหลังการสอน พบว่านักเรียนร้อยละ 83.00  สามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่าง
ชัดเจนและมีกระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อย่างครบถ้วน ส่วนนักเรียนร้อยละ 17.00 ยังต้องมีการฝึกฝนและติดตามเพิ่มเติม ครูได้แก้ปัญหาโดย
เรียกมาพบและอธิบายเป็นรายคนให้เข้าใจถึงสิ่งที่ท าไม่ได้ 
วิชำควำมถนัดคณิตศำสตร์ 2 ระดับชั้นม.4 หน่วยท่ี 2 เรื่องการพิสจูน์และอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  
จุดประสงค์การเรียนรู้ที ่3. นักเรียนสามารถตรวจสอบการอ้างเหตุผลได้  4. นักเรยีนสามารถให้เหตผุล
ประกอบการตัดสินใจได้  5. นักเรยีนสามารถสรุปผลได้อย่างเหมาะสม โดยครูอธิบายการพิสจูน์จริงได้
ตรงได้ใหห้ลักการและแสดงให้ดโูดยใช้ตัวอย่างที่หลากหลายแบบหลากหลายวิธี ยกเหตผุลมาอ้างเพื่อ
แสดงให้นักเรยีนเห็นอย่างครอบคลุมทุกอย่าง ทุกเหตผุลที่จะน ามาใช้อ้างในการพิสูจน์ได้ พบว่านักเรียน
ร้อยละ 89.00 สามารถสื่อสาร คิด แก้ปัญหาอย่างครบถ้วน ส่วนนักเรียนท่ีไมส่ามารถท าได้อย่าง
ครบถ้วนครไูด้แก้ปัญหานักเรยีนกลุ่มนี้โดยการสอบถามพูดคุยถึงความไมเ่ข้าใจและอธิบายให้นักเรยีน
เข้าใจใหม่ให้ตรงจดุ 
วิชำคณิตศำสตร์ IE ระดับชั้น ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ช่ือหน่วย The Sum and the difference of 

Cubes คาบที ่7 จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 4.2 The Students are able to factor the given Polynomial 
by using the Sum and difference of cubes จากบันทึกหลังการสอน  ผู้เรียน ห้อง
3/1,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6 ร้อยละ 75 ของผู้เรียนสามารถแยกตัวประกอบของผลบวกและผลต่างก าลัง
สามได้อย่างถูกต้อง ส าหรับผู้เรียน ห้อง 3/7 ร้อยละ 85 ของผู้เรียน สามารถแยกตัวประกอบได้อย่าง
ถูกต้อง ส่วนผู้เรียน ห้อง 3/8 สามารถเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนและสามารถแยกตัวประกอบได้อย่าง
ถูกต้องร้อยละ 100 ส่วนผู้เรียนที่เหลือแต่ของละห้อง ครูผู้สอนได้ท าการอธิบายเพิ่มเติมให้กลุ่มเล็กๆ
ขณะที่ผู้เรียนในช้ันได้ลงมือท าแบบฝึกหัดด้วยตนเองและย้ ากับผู้เรียนให้ลงมือท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง 
หากมีข้อสงสัยให้ใช้เวลาช่วงพัก 15 นาทีในการสอบถาม 
ระดับชั้น ม.3 หน่วยที่ 1 เรื่องกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน
สามารถเขียนกราฟแสดงความเกีย่วข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มคีวามสัมพันธ์เชิงเส้นได้อย่างถูกต้อง 
พบว่านักเรียนร้อยละ 80.00 มีความสามารถในการคดิ แก้ปัญหาและการใช้ทักษะความสามารถในการ
สรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง 
มีโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ดังนี้ 
1)  กิจกรรมวันสุนทรภู่ มีผลการประเมินร้อยละ 90.00 
2)  กิจกรรมวันภาษาไทย มีผลการประเมินร้อยละ 91.25 
4) กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยผ่านเว๊ปไซด์ มีผลการประเมินร้อยละ 87.50 
5)  กิจกรรม GE English on Tour ส าหรับนักเรียนผู้มศีักยภาพด้านภาษาอังกฤษ มีผลการประเมินร้อย
ละ 100 
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6) กิจกรรมค่าย Gifted อังกฤษ มีผลการประเมินร้อยละ 95.00 
7) กิจกรรมค่าย Muti-Languages 3 ภาษา มีผลการประเมินร้อยละ 88.33 
ผู้รับผิดชอบร่วม 
- งำนห้องสมุด ได้มีการจัดหาสื่อการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น  หนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์ e-book   
หรือแอ็พพลิเคช่ันต่าง ๆ ในโทรศัพท์มือถือ มาแนะน าการค้นหา  และการยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือสิ่งพิมพ์จากห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่านเพิ่มเติม  ซึ่งมีในสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด และสถิติการ
ยืมหนังสือของนักเรียนเป็นรายวัน  รายเดือน  รายภาคเรียน  และสรุปเป็นรายปี มีกิจกรรมส่งเสริมใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้ 
1)  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีผลการประเมินร้อยละ 95.00 
2)  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมดุ มีผลกาประเมินร้อยละ 85.00 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
สรุปผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ปีกำรศึกษำ 2561 ในแต่ละระดับชั้น ดังนี้ 
 

กำรประเมิน จ ำนวนนักเรียน ดีเย่ียม 
1. การอ่าน 3,037 93.05 
2. การคิดวิเคราะห ์ 3,037 88.67 
3. การเขียน 3,037 90.27 
สรุปผลกำรประเมิน  90.67 

 
ส่งผลใหผู้้เรียนมีผลส ำเร็จ/มีผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับประเทศขึ้นไปอย่ำงหลำกหลำยดังนี้  
- เด็กหญิงวิสสุตา   จุฑาเกต ุ เด็กหญิงลออทัศน์   ปิยะกนิษฐ์กุล 
นางสาวปิยธิดา   ปาล ี  นางสาวณัชชา    ฐิติวัฒนาการ   
นางสาวธันยพร    จันทรภัทร  นางสาวญาดา   จันทร์วังทอง 
ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  นักเรียนผู้มีผลคะแนนวิชาภาษาไทยสูงสุดในแตล่ะระดบัช้ัน 
- เด็กชายอติวิชญ ์  วิชิตตระกลูถาวร   ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  IQ Word Up  ระดับชั้น
มัธยมศึกษา จากการแข่งขัน “แมก็ซ์พลอยส ์ครอสเวริ์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดก ูชิงแชมป์
ภาคเหนือ 
และรางวลัชนะเลิศ การแข่งขัน การแข่งขัน IQ word Up 
- น.ส.ชิตาพัณฐ ์ ศุภเชษฐ์สกุล ไดร้ับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 15 
- เด็กหญิงนลิน  ชิตาพนารักษ์  นางสาวณัฐชา  ฐิติวัฒนาการ ได้รบัคะแนนสูงสดุ จากการสอบ English 
Proficiency เสริมปัญญา 
- เด็กชายญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ  นายวัชรวิศว์  ปวนสุวรรณ 
นางสาวฑิตฐิตา  เครือรตันไพบูลย ์ นายกฤษฏพงศ์  เดชศร  ได้คะแนนสูงสุด จากการสอบ English 
Proficiency Top test 
- นายสมิทธ์  โชโลส ไดร้ับรางวลัชนะเลิศเหรยีญทอง จากการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รางวัล”
สุดยอดนักพูดปี 2018” โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
- เด็กหญิงนลิน  ชิตาพนารักษ์   เด็กชายศุภณัฐ  แสงรัตน์วัชรา ไดร้บัรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ที ่13 ประจ าป ี2561 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
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- นางสาว รุจิรดา เอกเกิด  นาย ภูมิ ฉัตรสุวรรณกิจ ไดร้ับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาอังกฤษ 
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 13 ประจ าปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
- น.ส.วรางคณา  ระวังงาน  ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันคณติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 20 
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
- นายศุภณัฐ  บุญทรง ได้รับรางวลัเหรยีญเงิน และได้คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ การแข่งขันฟิสิกส์
โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งท่ี 17 
- ด.ช.ญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ  ไดร้ับรางวัลเหรียญทอง Award the Gold Medal in Mathematics / 
Science จากการแข่งขันการแข่งขัน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร ์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 90.67 
 

2. มีความสามารถใน
การคิดวิ เคราะห์  คิด
อย่ า งมี วิ จ า รณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ ยน
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
แก้ปัญหา 

- จำกแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้ก ำหนด 

ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 

2.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีทักษะ 8Cs 
2.2.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) และทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity 
and Innovation)  
โดยผ่านผู้รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนาของงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ งานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และอีก 6 
กลุ่มสาระเป็นหน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระ อาทิเช่น 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
- งำนกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ 
วิชำคณิตศำสตร์ IE ม.3 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 ช่ือหน่วย The Sum and the difference of Cubes 
คาบที่ 7 จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 4.2 The Students are able to factor the given 
Polynomial by using the Sum and difference of cubes จากบันทึกหลังการสอน  ผู้เรียน ห้อง
3/1,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6 ร้อยละ 75 ของผู้เรียนสามารถแยกตัวประกอบของผลบวกและผลต่างก าลัง
สามได้อย่างถูกต้อง ส าหรับผู้เรียน ห้อง 3/7 ร้อยละ 85 ของผู้เรียน สามารถแยกตัวประกอบได้อย่าง
ถูกต้อง ส่วนผู้เรียน ห้อง 3/8 สามารถเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนและสามารถแยกตัวประกอบได้อย่าง
ถูกต้องร้อยละ 100 ส่วนผู้เรียนที่เหลือแต่ของละห้อง ครูผู้สอนได้ท าการอธิบายเพิ่มเติมให้กลุ่มเล็ กๆ
ขณะที่ผู้เรียนในช้ันได้ลงมือท าแบบฝึกหัดด้วยตนเองและย้ ากับผู้เรียนให้ลงมือท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง 
หากมีข้อสงสัยให้ใช้เวลาช่วงพัก 15 นาทีในการอบถาม 
วิชำคณิตศำสตร์ ม.3 หน่วยท่ี 1 เรื่องกราฟของความสมัพันธ์เชิงเสน้ จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนสามารถเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้อยา่ง
ถูกต้อง พบว่านักเรียนร้อยละ 87.80 สามารถเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปรมิาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นได้อย่างถูกตอ้ง ส่วนท่ีเหลือสามารถท าได้บ้างแต่ต้องไดร้ับค าแนะน า 
วิชำคณิตศำสตร์ ม.3 หน่วยท่ี 1 เรื่องส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(โอเนต)  จุดประสงค์การเรียนรู้
ที ่4.6 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องคู่อันดับและกราฟ หาเหตุผล วิธีการสื่อสาร สื่อความหมาย
และน าไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆได ้ครูใช้วิธีการแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4-5 คน ก าหนดให้
นักเรียนแตล่ะกลุ่มศึกษาคู่อันดับและกราฟโดยใช้ภาษาใช้สญัลักษณเ์ชื่อมโยงในการแก้ปัญหาและให้แต่
ละกลุม่น าเสนอแลกเปลี่ยนและแสดงวิธีคิดเพื่อหาค าตอบให้เพื่อนฟังหน้าช้ันเรียน พบว่านักเรียนร้อยละ 
80.00 มีทักษะกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหาการสร้างความคิดรวบยอด 
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กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหาการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และหาเหตผุลวธิีการสื่อสารสื่อความหมายและน าไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ได้
ถูกต้อง 
วิชำควำมถนัดคณิตศำสตร์2 ม.4 หน่วยท่ี 2 เรื่องการพิสูจน์และอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  จุดประสงค์
การเรยีนรู้ที ่3. นักเรียนสามารถตรวจสอบการอ้างเหตผุลได้  4. นักเรียนสามารถให้เหตผุลประกอบการ
ตัดสินใจได้  5. นักเรียนสามารถสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ครไูด้ทบทวนวิธีการพิสูจน์จริงโดยใช้ข้อความ
ขัดแย้งสลับท่ี ใช้ค าถามกระตุ้นใหน้ักเรียนช่วยกันบอกหลักการและวิธีการพิสูจน์เมื่อให้นักเรียนฝึกท า
แบบฝึกหัด พบว่านักเรียนร้อยละ 86.00 สามารถท าได้อยา่งถูกต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนน
เต็มที่ตั้งไว ้
- กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 
วิชำควำมถนัดฟิสิกส์ ม.4 หน่วยที่ 2 เรื่องตะลุยการชนโมเมนตัม  จุดประสงค์การเรียนรู้ที ่5 อธิบาย
และค านวณโมเมนตมัของวัตถุและการดลจากสมการและพื้นที่ใต้กราฟความสมัพันธ์ระหว่างแรงลัพธก์ับ
เวลารวมทั้งอธิบายความสมัพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม นักเรียนร้อยละ 100 สามารถท าโจทย์
สมการในแบบฝึกหัดโจทย์ประยุกต์การชนโมเมนตมัได้อย่างถูกต้อง และร้อยละ 100 สามารถคิดและ
แก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วน 
วิชำฟิสิกส์ ม.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ช่ือหน่วย แสง 2 คาบที่ 1-6 จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อท่ี 1. เพื่อให้
นักเรียนอธิบาย ค านวณ การสะท้อนของแสงผ่านกระจกเงาราบ    ข้อที่ 2. เพื่อให้นักเรียนอธิบาย 
ค านวณ การสะท้อนของแสงผ่านกระจกเงาโค้ง  และข้อที่ 3 เพื่อให้นักเรียนอธิบาย ค านวณ ระยะภาพ
และชนิดของภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง ได้อย่างถูกต้อง  สอนสัปดาห์ที่ 14-16 บันทึกหลังการสอน  
ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถอธิบายการสะท้อนของแสงผ่านกระจกเงาราบได้อย่างถูกต้องชัดเจน ส่วน
ร้อยละ  20 สามารถอธิบายการสะท้อนของแสงผ่านกระจกเงาราบได้อย่างถูกต้องบางส่วน ครูจึงได้
แก้ปัญหาโดยการ ให้นักเรียนกลุ่มนี้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและให้กลุ่มที่เข้าใจช่วยสอนและทบทวนให้
เพื่อน จากน้ันได้ท าการประเมินอีกครั้งพบว่านักเรียนท าคะแนนได้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
วิชำเคมี ม.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ช่ือหน่วย ทบทวนพันธะเคมี คาบที่ 39-40 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.2 เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์การเกิด การเขียนสูตร การอ่านช่ือ รูปร่างโมเลกุล สภาพขั้ว พลังงานและ
ความยาวพันธะและสมบัติทางกายภาพของสารประกอบไอออนิกได้ ครูทบทวนยกตัวอย่างโจทย์ที่
หลากหลาย ตรวจหาความพกพร่องผู้เรียน สอนสัปดาห์ที่ 14-15 บันทึกหลังการสอนผู้เรียนวิเคราะห์
การเกิดการเขียนสูตร การอ่านช่ือรูปร่างโมเลกุล สภาพขั้ว พลังงานและความยาวพันธะและสมบัติทาง
กายภาพของสารประกอบไอออนิกได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ..77.5 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสาตร์ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการท างานกลุ่มและสามารถสรุปความรู้ที่เรียนได้ด้วยตนเอง ส่วน
ร้อยละ 22.5 ครูต้องอธิบายให้ ใช้เวลาเป็นจ านวนมากในการท าให้นักเรียนเข้าใจ และครูต้องหาเทคนิค
ต่างๆเพื่อที่จะดึงดูดให้นักเรียนสนใจเรียน รวมทั้งหาทางให้นักเรียนส่งงานให้มากที่สุด 
วิชำวิทยำศำสตร์ ม.3 หน่วยท่ี 2 เรื่องดวงดาวบนท้องฟ้า คาบที่ 4-6 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2 เพื่อให้
นักเรียนใช้ทักษะทางวิทยาศาสตรใ์นการคิดแก้ปัญหา ครูแบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่ม และให้ในกลุ่มจับคู่
ผลัดกันถ่ายทอดความรู้ที่ได้ จากการศึกษาให้สมาชิกในกลุ่มฟัง และให้ท้ังห้องสรุปความรูเ้กี่ยวกับ
องค์ประกอบวิวัฒนาการ อุณหภูมแิละสีของดาวฤกษ์ พบว่านักเรียนร้อยละ 60 สามารถอธิบายได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน ส่วนท่ีเหลือสามารถอธิบายได้ถูกต้องบางส่วนครูได้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังอีกครั้ง 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น 
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ควำมถนัดฟิสิกส์ ม.4 หน่วยท่ี 3 เรื่องตะลุยการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ จุดประสงค์การเรียนรู้ที ่7 
อธิบายวิเคราะห์ปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์แบบประยุกต์และทดลอง
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์แบบประยุกต์ พบว่า นักเรียน 100 ท าแบบทดสอบโจทยส์มการการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ได้อย่างถูกต้องชัดเจนตามเกณฑ์ และนักเรียนร้อยละ 100 สามารถคิดและ
แก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนและมีกระบวนการปฏิบตัิกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วน 
มีโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ดังนี้ 
1)  โครงการ Got Your Talent มีผลการประเมินร้อยละ 100 
2)  โครงการ ชวนน้องขึ้นดอย มีผลการประเมินร้อยละ 80.00 
3)  กิจกรรมค่าย Gifted วิทยาศาสตร์ มผีลการประเมินร้อยละ 85.00 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำส่งผลให้ผู้เรียนมีผลส ำเร็จ/มีผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับประเทศขึ้นไป
อย่ำงหลำกหลำย ดังนี้ 
- นายภูบดี   กิตติวรรณ  นายกติตินนท์  สินธทรัพย์  นายธนภัทร  สีมาขจร ไดร้ับรางวัลชมเชย จาก
การแข่งขันตอบปัญหาแพทย์ศาสตร์วิชาการ  ครั้งท่ี  14 
- นายวงศพัทธ์  วิชัยพันธ์   น.ส.ละออทัศน์  ปิยะกนิษฐ์กุล  ไดร้ับรางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศ 
จากการแข่งขันตอบปัญหาทางดา้นการศึกษา รายการ “เวทีคนเก่ง” 
-  น.ส.ภัทรนันท์ พรหมการัตน ์ นายอภิชาต  เลิศวริาม นายครองภพ ศีลาเจรญิ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับประเทศ 
- นายจิรายุ  นิยมกลู  นายจตุพร  กุมศัสตรา  นายธีรวีร์  แกล้วกล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากก
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายการMahidol Healthy DAY 2018 
- นางสาวณัชชา  ฐิติวัฒนาการ นายณัฐพล  จันทร์วงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็ก
พระเทพฯ จากการแข่งขันตอบปัญหารายการ ม.ปลายสายเก่ง 
ผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 88.33 
 

3. มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

- จำกแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้ก ำหนด 

ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 

2.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีทักษะ 8Cs 
2.2.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) และทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity 
and Innovation)  
โดยผ่านผู้รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนาของงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และ
อีก 6 กลุ่มสาระเป็นหน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระ อาทิ
เช่น 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
- งำนกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 
วิชำวิทยำศำสตร์ ม.3 หน่วยท่ี 4 เรื่องจรวดและดาวเทียม จดุประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 อธิบายหลักการ
ท างานของจรวดได้ 5 สืบค้นข้อมลูและอธิบายเกี่ยวกับการท างานและประโยชน์ของดาวเทียมได้ ครูให้
นักเรียนเป่าลูกโป่งและใช้มือปิดปากลูกโป่งไว้ แล้วปล่อยลูกโป่งให้เคลื่อนที่อย่างอิสระ ให้นักเรียนสังเกต
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ว่าเกิดอะไรขึ้น ครูให้นักเรียนอธิบายการเคลื่อนที่ของลูกโป่ง คล้ายกับการเคลื่อนที่ของจรวดหรือไม่ใน
ลักษณะใด นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายหาข้อสรุปรว่มกัน พบว่านักเรียนร้อยละ 60 
สามารถอธิบายและตอบข้อซักถามของครูได ้
วิชำเคมี ม.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ช่ือหน่วย ทบทวนพันธะเคมี คาบท่ี 43-44 จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ
ที่ 4.4 เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์การเกิดและสมบัติทางกายภาพของสารประกอบที่ยึดเหนี่ยวด้วยแรง แรง
ลอนดอน แรงดึงดูดระหว่างขั้ว และพันธะไฮโดรเจนได้ ครูทบทวนเนื้อหายกตัวอย่างโจทย์หลากหลาย 
พร้อมช้ีแนะเทคนิคการท าโจทย์ให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด ครูสังเกตตรวจสอบความพกพรอ่งผู้เรียน 
สอนสัปดาห์ที่ 15 บันทึกหลังการสอนผู้เรียนวิเคราะห์การเกิดและสมบัติทางกายภาพของสารประกอบ
ที่ยึดเหนี่ยวด้วยแรง แรงลอนดอน แรงดึงดูดระหว่างขั้ว และพันธะไฮโดรเจนได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 
75.83 ส่วนนักเรียน ร้อยละ 24.147 ต้องได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอ ครูต้องใช้เวลาเป็นจ านวนมากในการ
ท าให้นักเรียนเข้าใจโดยการหาเทคนิคต่างๆมาดึงดูดให้นักเรียนสนใจเรียน รวมทั้งหาทางให้นักเรียนส่ง
งานใครครบมากที่สุด  
- งำนกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ 
วิชำควำมถนัดคณิตศำสตร์2 ม.4 หน่วยท่ี 1 เรื่องเลขฐาน  จุดประสงค์การเรียนรู้ที ่7 นักเรียนมี
ความสามารถในการสื่อสาร คิด แก้ปัญหาใช้ทักษะชีวิตและใช้เทคโนโลยีโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ความ
เข้าใจ สร้างความคิดรวบยอด กระบวนการกลุม่ การปฏบิัติสร้างความถนัด กระบวนการคณิตศาสตร์
และการสรา้งเจตคติ โดยครูให้นักเรียนแตล่ะคนออกแบบคดิประดิษฐ์ลวดลายโคมล้านนาจากเลขฐานที่
ตนเองชอบลงบนโปรแกรม Microsoft Excel นักเรียนเขียนแสดงลายจากเลขฐานของตนเอง พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลที่เลือกเลขฐาน แล้วเขียนลงในใบงานท่ีครูแจกให้ นักเรียนร้อยละ 89.00 สามารถสื่อสาร คิด 
แก้ปัญหาและสร้างผลงานโคมล้านนาได้อย่างครบถ้วน 
- งำนกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
วิชำกำรงำนอำชีพ ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ช่ือหน่วย ประดิษฐ์ของสวย คาบที่ 4 จุดประสงค์การ
เรียนรู้ข้อท่ี 4.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกข้ันตอนการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
สอนสัปดาห์ที่ 13  บันทึกหลังการสอน พบว่าผู้เรียนร้อยละ 78.89 สามารถอธิบายความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ส่วนอีกร้อยละ 21.11 ครูยังต้อง
อธิบายเพิ่มเติม 
วิชำคอมพิวเตอร์ ม.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ช่ือหน่วย  STEM Robotic  โครงงานหุ่นยนต์ คาบที่ 27 – 
28 จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 4.4 ผู้เรียนสามารถออกแบบหุ่นยนต์และออกแบบโปรแกรมเพื่อให้
หุ่นยนต์ท าภารกิจ Robotic Mini-Golf ได้ส าเร็จ สอนสัปดาห์ที่ 13  บันทึกหลังการสอน ผู้เรียนร้อยละ 
80.00 สามารถออกแบบหุ่นยนต์และสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ในการออกแบบค าสั่งในการสื่อสาร
หุ่นยนต์โดยทางค าสั่งวนซ้ า (Loop)ได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติภารกิจได้ตรงตามเวลาที่ครูก าหนด 
วิชา Robotics and STEM Education 3 
ระดับชั้นม.6 หน่วยท่ี 4 เรื่อง หุ่นยนต์กู้ภัย 
จุดประสงค์ นักเรยีนสามารถเลือกโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง สามารถบอกข้ันตอนในการ
ด าเนินโครงงาน ได้อย่างถูกต้อง 
ออกแบบและทดลองโครงงานให้ท าภารกิจ ได้อย่างถูกต้อง สามารถสรุปผลการทดลอง และน าเสนอ
โครงงาน ได้อย่างถูกต้อง บันทึกหลังการสอน นักเรียนร้อยละ 75.00 สามารถสรุปผลการทดลอง และ
น าเสนอโครงงาน ได้อย่างถูกต้อง  
มีโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ดังนี้ 
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1)  โครงการ Got Your Talent มีผลการประเมินร้อยละ 100  
3) กิจกรรมค่าย Gifted วิทย์ มีผลการประเมินร้อยละ 85.00 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำส่งผลให้ผู้เรียนมีผลส ำเร็จ/มีผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับประเทศขึ้นไป
อย่ำงหลำกหลำย ดังนี้ 
- เด็กชายปัณณวิชญ์  ระมิงค์วงค์  เด็กชายกัณตพัฒน์  อนันตเรืองเลิศ ไดร้ับรางวลัรองชนะเลศิอันดบั
สอง จากการแข่งขันงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศกึษาตอนต้น รายการ Globe 
Student Research Competition 2018 
- น.ส.ปรีชญากรณ์ ปรีชาวัฒนากร  น.ส.พณิชา  จิตนารินทร์ ไดร้ับรางวัลบอร์ดนิทรรศการยอดเยีย่ม 
จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล“ไก่ยอสมุนไพร ลดใช้สารกันบูด” 
- น.ส.ณิชา พูลโภคะ  น.ส.สวิชญา เวียงเงิน  น.ส.ปรีชญาพร ไชยอ้าย 
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยฮีาลาล ประจ าปี 2561 (Halal 
Scientist Competition 2018) 
- นายญาณวุฒิ  ดวงจิต  นายณัฐชนน  พงษธา  นายชนะศักดิ ์ โพธ ิ   
ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดการวิจัยทางวิทยาศาสาตร ์
โครงการประกวดการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสีชุบ 
อโนไดซ์จากธรรมชาติ” 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 92.50 
 

4. มีความสามารถใน
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สา รสน เทศและการ
สื่อสาร 

- จำกแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 2 

ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 

2.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีทักษะ 8Cs 
2.2 .2  ร้อยละ  80 ของนัก เ รี ยนที่ มีทั กษะด้ านการสื่ อสาร  สารสนเทศ และรู้ เ ท่ าทันสื่ อ
(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  
โดยผ่านผู้รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนาของงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และอีก 7 กลุ่มสาระ
เป็นหน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระ ดังนี้ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
-  กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
ได้ด าเนินการจดัการเรียนการสอน โดยมีความเข้าใจในระบบและวิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  
การสืบค้นความรู้และสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต มีการใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมลูเพื่อการเรียนรู้  
มีการน าเสนอผลงานหรือสร้างผลงานโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรู้ ในการสอนวิชาการงาน อาทิเชน่ 
- ระดับชั้น ม.1 หน่วยท่ี 5 สัปดาห์ที่ 11-13 
ช่ือหน่วย การใช้โปรแกรม Scratch  
จุดประสงค์การเรียนรู ้นักเรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบ Program Scratch ได้อย่างถูกต้อง 
สามารถสรา้งภาพเคลื่อนไหวด้วย Program Scratch ได ้
บันทึกหลังการสอน ผู้เรยีนร้อยละ 85.00 สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Program Scratch ได ้
- ระดับชั้น ม.2 
ช่ือหน่วย เรื่อง การตกแต่งบ้านเพือ่โลกสวย  คาบที่ 5 
จุดประสงค์การเรียนรู ้ ผู้เรียนสามารถเข้าใจวิธีการจัดบ้านและสวนโดยใช้หลักความพอเพียงได้อยา่ง
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ถูกต้อง 
บันทึกหลังการสอน 
  ผู้เรียน 78.75 สามารถเข้าใจวิธีการจัดบ้านและสวนโดยใช้หลักความพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
- ระดับชั้น ม.3 
ช่ือหน่วย การพัฒนา Application Internet of Thing  
จุดประสงค์ นักเรยีนสามารถพัฒนา Application การค านวณตามสูตรการวิทยาศาสตร์อย่างง่ายได ้
บันทึกหลังการสอน 
นักเรียนร้อยละ 97 สามารถพัฒนา Application แม่สูตรคณูอย่างง่ายได ้
- ระดับชั้น ม.4 
ช่ือหน่วย โรโบติกส์และสะเตม็ศึกษา หน่วยท่ี 3 คาบ 13-14 
จุดประสงค ์นักเรียนสามารถอธิบายหลักการคัดแยกสีของ Color Sensor ได้อย่างถูกต้อง 
สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของหุ่นยนต์โดยใช้การคัดแยกสีของ Color Sensor ได้อย่าง
ถูกต้อง 
บันทึกหลังการสอน 
นักเรียนร้อยละ 82.50 สามารถอธิบายหลักการคัดแยกสีของวัตถุและสามารถเขียนโปรแกรมควบคุม
การท างานของ Color Sensor ให้คัดแยกสีของวัตถุตามโจทย์ภารกิจท่ีมอบหมายใหไ้ด้อย่างถูกต้อง 
- ระดับชั้น ม.6  
ช่ือหน่วย ชุดเครื่องมือ  คาบ 3-4 
จุดประสงค์การเรียนรู้  นักเรียนสามารถอธิบายหลักการของชุดเครือ่งมือ Drawing ส าหรับวาดเส้น 2 
มิติด้วย Rectangle , Line , Circle , Are , Polygon และ Freehand ได้   สามรถใช้ชุดเครื่องมือ 
Drawing ส าหรับวาดเส้น 2 มิตดิว้ย Rectangle , Line , Circle , Are , Polygon และ Freehand ได ้
บันทึกหลังการสอน 
1. นักเรียนร้อยละ 98 สามารถอธิบายหลักการของชุดเครื่องมือ Drawing ส าหรบัวาดเส้น 2 มิติด้วย 
Rectangle , Line , Circle , Are , Polygon และ Freehand ได ้
2. นักเรียนร้อยละ 99.33 สามรถใช้ชุดเครื่องมือ Drawing ส าหรับวาดเส้น 2 มิตดิ้วย Rectangle , 
Line , Circle , Are , Polygon และ Freehand ได ้
- ระดับชั้น ม.6 
วิชา การสร้างภาพ 3 มิต ิ
ช่ือหน่วย ชุดเครื่องมือพื้นฐานการสร้างโมเดล  หน่วยท่ี 2 สัปดาห์ที่ 4 
จุดประสงค์การเรียนรู ้ นักเรียนสามารถอธิบายหลักการของชุดเครือ่งมือ Make Component Eraser 
และ Paint Bucket ได ้
นักเรียนสามารถใช้ชุดเครื่องมือ Make Component Eraser และ Paint Bucket ได ้
บันทึกหลังการสอน 
  ผู้เรียนร้อยละ 97 สามารถอธิบายหลักการของชุดเครื่องมือ Make Component Eraser และ Paint 
Bucket 
มีกิจกรรมส่งเสริมในแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปี ดังนี้ 
1) โครงการ Robotic and STEM Education มีผลประเมินร้อยละ 100 
2) กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์ มีผลการประเมินร้อยละ 85.00 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำส่งผลให้ผู้เรียนมีผลส ำเร็จ/มีผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับประเทศขึ้นไป
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อย่ำงหลำกหลำย ดังนี้ 
- นายพีรวัส วงศ์สวัสดิ์  นายกิตตภิัฎ เดชกุล นายถิรวัฒน์ จันทิมา ผ่านรอบคดัเลือก Poppulavote 
จากการแข่งขันประกวด Animation โครงการ Wealthmagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3 
- เด็กชายภูรินทร์  เจริญกจิ  เด็กชายจักรภพ  เย็นกล่ า ไดร้ับรางวลัชนะเลศิการแข่งขัน Mini Gundam 
จากการแข่งขันมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ ประจ าปี 2561 และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศ
ประเทศ 
- เด็กชายพงศภัค  เฉลิมบญุ  เด็กชายณภัทร  เจริญกิจ  นายปวริศ  ดิลกวุฒิสิทธิ์  นายภัทรพล  ชัยพร
เจริญศรี  ไดร้ับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Mini Logistic Bot  จากการแข่งขันมหกรรม
สนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ ประจ าปี 2561 และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศ 
- นายชาญคณิต แก้ววงค์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการการแข่งขัน CS Festival 7 การแข่งขันการ
เขียน Code++ ( C++ ) แก้โจทย์ปัญหา 
- นายชาญคณิต แก้ววงค์ นายปวเรศ ดิลกวุฒสิิทธ์ิ น.ส.กัลยกร กิจเสาวภาคย์   ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 จากการแข่งขัน SIT CODE Challenge 2019 
- นายนันท์นสิน ชายมินทร์   นายนวพรรษ เพียรประกอบ   นายพนธกร นวมครุฑ  นายพงศ์สภุา เนตร
แสนสัก  นายจณิณ์ศุธร เสวะกะ ได้รับรางวลัรองชนะเลศิอันดับ 3 จากการ Wakeup Media แข่งขัน
สร้าง Page Facebook เด็กยุคใหม่ สร้างสื่ออยา่งสร้างสรรค ์
- นายนนทพันธุ์ ชนะดี น.ส.พิชญ์สินี ภูมิประภาพงศ์ น.ส.ศุภัคชญา ธานี 
นายธีรุตม์ สดายุรัช นายกิตตินันต์ กันทะสี ได้รับรางวัลรางวัลยอดเยี่ยมด้านการถ่ายภาพ Best 
Cinematography Award การแข่งขันโครงการ“Panasonic Kid Witness News 2018” จากการ
แข่งขันโครงการ“Panasonic Kid Witness News 2018” 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 92.50 
 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ รี ย น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา 

- จำกแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 

2.1 พัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานสากล 
2.1.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีมาตรฐานสากล (เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ล้ าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์) 
2.1.1.1 ร้อยละ 85 ของผลสัมฤทธิ์นักเรียน 8 กลุ่มสาระฯ เฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 
2.1.1.2  จ านวน 30 ผลการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
2.1.1.3  ร้อยละ 70 ของผลการสอบนักเรียนตาม Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard, 
DELF Standard, JLPT Standard, IELTS etc. 
2.1.1.4(1)  ร้อยละ 60 ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
2.1.1.4(2 )ร้อยละ 50 ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
2.1.1.5 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.1.1.6 ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีความโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์ 
2.1.1.7 ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีความโดดเด่นทางคณิตศาสตร์ 
2.1.1.8 ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีความโดดเด่นทางคอมพิวเตอร์ 
2.1.1.9 ร้อยละ 60 ของนักเรียนท่ีสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ระดับชั้น 
2.1.1.10 จ านวน 30 ผลงาน นวัตกรรม วิจัย และStartup ของนักเรียน 
2.1.1.11 ร้อยละ 60 ของนักเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์แต่ละระดับชั้น 
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โดยผ่านผู้รับผิดชอบของงานกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ และหน่วยงานทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงาน
ร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระ โดยงานวัดและประเมินผล ฝ่าย
วิชาการ ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ก าหนดให้มีการก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลราย
หน่วย/จุดประสงค์ไว้ให้ควบคุมทุกภาระงานตาม KPA การเก็บคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
ระบุเกณฑ์การผ่านขั้นต่ าร้อยละ 70 ของคะแนนเก็บ และร้อยละ 60 ของคะแนนสอบขั้นต่ าของผู้เรียน
ในแต่ละวิชาโดยกลุ่มสาระฯ มีการระบุเกณฑ์การผ่านขั้นต่ าที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน  
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
ตำรำงสรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแยกตำมระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2561 

 
ระดับชั้น 

GPA 
2.75 

ผลกำรประเมิน
ตัวชี้วดั 

ม.1 485 88.76 
ม.2 466 93.67 
ม.3 444 92.45 
ม.4 549 98.00 
ม.5 542 94.65 
ม.6 551 91.11 
เฉลี่ยรวม 3,037 93.20 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากเอกสาร รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลที่งานทะเบียนและวัดผลสรุปไว้ ในภาพรวม
บรรลุ ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน  
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 93.20 
 

6. มี ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

- จำกแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561 -2563 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 2 
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 
2.1 พัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานสากล 
2.1.1.5 ร้อยละของนักเรียนมีผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีทักษะ 8Cs 
2.2.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
โดยผ่านผู้รับผิดชอบของงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และงานแนะ
แนวเป็นหน่วยงานร่วมในการเสริมและพัฒนา ผ่านโครงการ กิจกรรม ดังนี้ 
1) นักเรียน ม.3 เยี่ยมชมสถานศึกษาสายอาชีพ มีผลการประเมินร้อยละ 96.23 
2)  กิจกรรมนักเรียนระดับชั้น ม.4 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผลการประเมินร้อยละ 85.60 
3) กิจกรรมเชิญวิทยากรมาให้ความรู้การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษานักเรียนระดับช้ันม.6 มีผลการ
ประเมินร้อยละ 89.20 
4) โครงการ Career Shopping Day,2018 มีผลการประเมินร้อยละ 81.60 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
จากการส่งเสริมและพัฒนา  พบว่าผู้เรียน มีความพร้อมในการศึกษา  การฝึกงานหรือการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต สามารถวางแผนการท างาน มุ่งมั่นพัฒนางาน ด าเนินงานจน
ส าเร็จ ท างานอย่างมีความสุข และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
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สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 88.15 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะ
และค่ า นิ ย มที่ ดี ต าม
สถานศึกษาก าหนด 

- จำกแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 1 ฟ้ืนฟู

กำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 

1.3 นักเรียนที่มีควำมอิม่เอิบอบอุ่น อำรี มีคุณธรรม คุณภำพสำกล 
1.3.1.4 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
โดยผ่านผู้รับผิดชอบของงานกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระและงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน เป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก  ผ่านโครงการ กิจกรรม ดังนี้ 
1) กิจกรรมโฮมรูม 
2) สรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 

สรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
โรงเรียนก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมจากหลักสูตรสาระแกนกลาง  2551  คือ  

มีสุขภาพ  และสุนทรียภาพที่ดี ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระฯ ได้สรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2561 รวมเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป ดังน้ี 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับช้ัน ม.1-ม.6 ปี
การศึกษา 2561 

ที ่ รำยกำร ดีเย่ียม 
1 รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์   99.88 
2 ซื่อสัตย์  สุจริต               99.88 
3 มีวินัย                             99.69 
4 ใฝ่เรียนรู้                        99.70 
5 อยู่อย่างพอเพียง             99.84 
6 มุ่งมั่นในการท างาน       99.75 
7 รักความเป็นไทย            99.88 
8 มีจิตสาธารณะ                99.88 
9 มสีุขภาพและสุนทรียภาพที่ดี   99.88 

สรุปผลกำรประเมิน 99.82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 99.82 
 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

- จำกแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 2 

ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 

2.4 สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าวิถีชีวิตชาวล้านนา 
2.4.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีความภาคภมูิใจรากเหง้าวิถีชีวิตชาวล้านนา 
โดยผ่านผูร้ับผดิชอบของงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และงานกลุ่มสาระ 7 กลุม่  
งานอภิบาล เป็นหน่วยงานร่วมในการเสริมและพัฒนา มีโครงการ กจิกรรมในแผนปฏิบตัิการดังนี้  
ผู้รับผิดชอบหลัก 
- งานกลุ่มสาระสังคม จัดกิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง มผีลการประเมินร้อยละ 91.70 
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- งานอภิบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรยีนภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดังนี ้
ระดับชั้น ม. 1 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยสืบสานประเพณีล้านนา” มผีลการประเมิน
ร้อยละ 90.80  
ระดับชั้น ม.2 เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” ผู้เรียนได้เรยีนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง
ของศาสนา แต่ละศาสนาของผูค้นในชุมชน /สังคมของศาสนาท่ีตนนบัถือ มีผลการประเมินร้อยละ 
92.03 
ระดับชั้น ม.3 “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา” มีผลการประเมินร้อยละ 93.52 
ระดับชั้น ม. 6 “อนุรักษ์สืบสานต านานพระศาสนา”มผีลการประเมนิร้อยละ 92.26 
ส่งผลใหผู้้เรียนได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของภาคเหนือจากการแข่งขันแต่งค าประพันธ์  การน าเสนอบท
ประพันธ์สร้างสรรค์  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 92.15 
  

3. การยอมรับที่จะอยู่
ร่ ว ม กั น บ น ค ว า ม
แ ต ก ต่ า ง แ ล ะ
หลากหลาย 

- จำกแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ฟ้ืนฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 

1.1 พัฒนานักเรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต (ตามคณุค่าพระวรสาร) มีวิริยะ อุตสาหะ รับผดิชอบ
ต่อสังคม 
1.1.1  ร้อยละ 92 ของนักเรียนมีประสบการณ์ในการแสวงหาความจริงและการช่วยเหลือสังคม 
โดยผ่านความรับผิดชอบของงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระสังคมฯ งานอภิบาล เป็น
หน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนา และงานกลุ่มสาระ 6 กลุ่มเป็นหน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนา 
ผ่านแผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้  
1)  กิจกรรม GE English on Tourมีผลการประเมินร้อยละ 100 
2) กิจกรรมเรยีนภาษาฝรั่งเศส มผีลการประเมินร้อยละ 100 
3) รายงานสรุปผลการด าเนินการ กิจกรรมผสานชีวิต  มีผลการประเมินร้อยละ 92.68 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
โรงเรียนไดส้่งเสริมและพัฒนาใหผู้เ้รียนรูจ้ักการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและวัฒนธรรมที่แตกต่างใน
สังคม ในแผนการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และกลุม่สาระ
ภาษาต่างประเทศ มีโครงการ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการดังนี้ กิจกรรม GE English on Tour   
กิจกรรมเรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว 
 กิจกรรมเรียนภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น ส่งผลให้ผู้เรียนแสดงความคดิเป็นอย่างสุภาพและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น แสดงออกถึงมารยาทท่ีเหมาะสมตามวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน และเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  นอกจากนี้งานอภิบาลและ
ศาสนกิจได้จัดกจิกรรมผสานชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนแสดงความคดิเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย
ความเข้าใจ ผู้เรียนระดับชั้น ม. 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยสืบสานประเพณีล้านนา” 
ผู้เรยีนระดับชั้น ม.2 เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววดั” ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้วัฒนธรรมที่
แตกต่างของศาสนา แตล่ะศาสนาของผู้คนในชุมชน /สังคมของศาสนาท่ีตนนับถือ  
ระดับชั้น ม.3 “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา” 
ระดับชั้น ม.4 “มงฟอร์ตนววาณิชย์ชีวิตชิดรากเชื่อมสากลและด้วยรักและก าลังใจ”  
ระดับชั้น ม.5 “ชีวิตเลือกได้ ด้วยรักและก าลังใจ (รักต้องแบ่งปัน) ” 
ระดับชั้น ม. 6 “อนุรักษ์สืบสานต านานพระศาสนา”  
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ส่งผลใหผู้้เรียนทุกคนเห็นคณุค่าความงามของในความแตกต่างทางวัฒนธรรมล้านนา สามารถปฏิบัติตน
ทางวัฒนธรรมและสังคมได้เป็นอยา่งดี และผูเ้รียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง การสวดมนต์ การ
ภาวนา ท าสมาธยิามเช้า 3 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลามในตอนเช้ากอ่นเข้าห้องเรียน เพื่อส่งเสรมิผู้เรียน
ปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับสังคมทีม่ีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะผู้เรยีน
ทุกคนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองในวันศุกร์ การเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันพระ ฯลฯ 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 97.56 
 

4. สุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

- จากแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้ก าหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ฟ้ืนฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 

1.3 นักเรียนท่ีมีความอิ่มเอิบอบอุ่น อารี มีคุณธรรม คณุภาพสากล 
1.3.1.  ร้อยละของนักเรียนที่มีความอิ่มเอิบ อบอุ่น 
อารี  มีคุณธรรม คุณภาพสากล 
1.3.1.1 ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีความ 
อิ่มเอิบ 
1.3.1.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีความอบอุ่น 
1.3.1.3 ร้อยละ 92 ของนักเรียนท่ีมีความอาร ี(ช่วยเหลือสังคม) 
1.5 จัดการศึกษาเพื่อส่งเสรมิการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความ
ยุติธรรม และสันต ิ
1.5.1 จ านวน 90 งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจัดการศึกษาเพื่อส่งเสรมิการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรม และสันติ 
1.6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน (การเคารพต่อชุมชนของชีวิตที่มีคุณภาพ) 
1.6.1 จ านวนนักเรียนไดร้ับการปลูกฝัง เข้าร่วมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (การ
เคารพต่อชุมชนของชีวิตที่มีคุณภาพ) 
1.6.1.1 จ านวน 90 นักเรียนได้รับการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
1.6.1.2 จ านวน 90 นักเรียนท่ีเข้าร่วมการอนุรักษ์และพัฒนาคณุภาพสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
โดยผ่านความรับผิดชอบของงานกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ งานกีฬา งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน เป็น
หน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนา และงานพยาบาล งานโภชนาการ งานยานพาหนะความปลอดภัย
และจราจร เป็นหน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
การ ดังน้ี  
1) กิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ  มีผลการประเมินกิจกรรมคือ  ร้อยละ95.00 
2) กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน มผีลการประเมินร้อยละ 98.32 
3) กิจกรรมโฮมรูม  มีผลการประเมินข้อที่ 9 สุขภาพจิตและสุนทรียภาพ ร้อยละ  97.72 
4) โครงการ การแข่งขันว่ายน้ า De Montfort Swimming Championship 2018 ครั้งท่ี 3 มีผล

การประเมินร้อยละ 93.20 
5) สรุปแบบทดสอบ การประเมินตนเอง (S.D.Q)..โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนระดับช้ัน ม1-ม.6 มีผล

การประเมินร้อยละ 96.96 
6) กิจกรรมกรีฑาสี  มีผลการประเมินร้อยละ 93.05 
7) กิจกรรมพันธสัญญา ม.1มีผลการประเมินร้อยละ 92.53 
8) กิจกรรมพันธสัญญา ม.4 มีผลการประเมินร้อยละ 93.40 
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9) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคมนักเรียน ม.5 มีผลการประเมินร้อยละ 96.91  
10) ค่ายอาสาพัฒนาชนบท มีผลการประเมินร้อยละ 100 
11) กิจกรรม Big Cleaning Day ม.1-ม.4 มีผลการประเมินร้อยละ 98.30 

  12) กิจกรรมปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ม.4 มีผลการประเมินร้อยละ 100 
เฉลี่ยร้อยละ 96.28 
- จากผลการส่งเสริมพัฒนาได้ผลการด าเนินการพัฒนาดังน้ี 
 (1) สรุปภาวการณ์เจรญิเติบโต (น้ าหนัก-ส่วนสูง) นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย  โดยใช้เกณฑม์าตรฐานการเจรญิเติบโตของกรมอนามัย  
พบว่าผู้เรียนร้อยละ  73.74 อยู่ในเกณฑส์มส่วนดังตาราง 
ตำรำงสรุปกำรชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูงนกัเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 

เกณฑ์ภำวะกำร
เจริญเติบโต 

จ ำนวน นร. ร้อยละ 

อ้วน 256 8.42 
เริ่มอ้วน 183 6.01 
ท้วม 173 5.76 
สมส่วน 2,238 73.74 
ค่อนข้างผอม 110 3.67 
ผอม 70 2.40 
รวม 3,030 100 

           
                            
(2) สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพของกรมพลศึกษา  พบว่าผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของกรมพลศกึษาตั้งแต่ปานกลาง ดี ดมีากคิดเป็นร้อยละ  89.26 
 

ระดับสมรรถภำพ จ ำนวน 
นักเรียน 

ร้อยละ 

ต่ ามาก 7 0.23 
ต่ า 319 10.51 
ปานกลาง 1292 42.57 
ด ี 982 32.36 
ดีมาก 435 14.33 
รวม 3035 100 

 
สรุปผู้เรียนมีน้ ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำนคิดเป็นร้อยละ 
81.50 
 
จากการที่โรงเรียนด าเนินการส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรยีภาพ ผา่นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสขุศึกษาและพลศึกษา มีงานกีฬา งานพยาบาล งานกิจกรรม งานแนะ
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สรุปผลมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร                                ระดับคุณภำพ:  
ระดับคุณภาพ 5:    ยอดเยี่ยม      ระดับคณุภาพ 4:    ดีเลิศ      ระดับคุณภาพ 3:    ด ี
ระดับคุณภาพ 2: ปานกลาง       ระดับคณุภาพ 1:    ก าลังพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวเป็นผู้รับผิดชอบร่วมในการส่งเสรมิพัฒนามี แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย 
ส่งผลใหผู้้เรียนมสีุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐานกรมพลศึกษา  รู้จักป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโ้ทษและหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอ่ความรุนแรง  โรคภัย อุบัตเิหตุ 
และปัญหาทางเพศ   เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ท่ี
ดี และให้เกยีรตผิู้อื่น ส่งผลให้ผูเ้รยีนมีผลส าเร็จ/มผีลงานท่ีได้รับรางวัลด้าน ศิลปะ ดนตร ีกีฬา และ 
นันทนาการในระดับประเทศและนานาชาติอย่างหลากหลาย อาทิเช่น  
- นายยศภัทร จรปัญญานนท์ ไดร้บัรางวัลเหรียญทองแดง  รายการวิ่งผลัด 4x100 เมตร Taiwan 
Athleties Open 2018 ประเทศไต้หวัน 
- นายชัชวิชญ์ ค าสว่าง ได้รับรางวลัรองชนะเลศิ รุ่น Expert class การแข่งเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ ชิง
แชมป์โลกท่ีประเทศเนเธอร์แลนด ์
- ด.ช.กรดนัย อินทยนต ์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 ประเภทเดีย่วรุ่น14 ปีชาย การแข่งขัน
แบดมินตันรายการ Jorakay Junior Badminton Championship 2018 
- ด.ช.ชินดนัย พงษ์พัชราธรเทพ ได้รับรางวลัชนะเลศิอันดับที ่2 ประเภทเดี่ยวรุ่น14ปีชาย  
- ด.ช.บัญญวัต บัวบุตร ไดร้ับรางวัลชนะเลศิอันดับที่3 ประเภทคู่ รุ่น14ปีชาย การแข่งขันแบดมินตัน
รายการ Jorakay Junior Badminton Championship 2018 
- ด.ญ.พิชญากร ฤทธ์ิรัตนไตรกุล ได้รับรางวลัชนะเลศิอันดับที่ 3 ประเภทหญิงคู่รุ่น14 การแข่งขัน
แบดมินตันรายการ Jorakay Junior Badminton Championship 2018 
- นาย ชัชวิชญ์ ค าสว่าง ได้รับรางวัลเหรยีญเงิน การแข่งขันกีฬาเฮลคิอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลง 
ประเภทF3N (การแข่งขันกีฬาแหง่ชาติครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”) 
- ทีมบาสเกตบอล รุ่นอายุ 18 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จากการแข่งขัน
บาสเกตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ครั้งที่ 2 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 88.89 
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จุดเด่น 

1. ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลักสูตร มีพฤติกรรมเป็นผู้ทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม  

2. ผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนา เขา้ร่วมการสอบวัดคณุภาพผู้เรียนทางด้านภาษาต่างประเทศตามทีเ่รียนในแตล่ะโปรแกรม 

เช่น ภาษาอังกฤษสอบ Cambridge Standard  ภาษาจีนสอบ YCT/HSK  ภาษาญี่ปุ่นสอบ JLPT  ภาษาฝรั่งเศส 

DELF  Standard เป็นต้น 

ผู้เรียนมีผลงำนที่ได้รับรำงวัลอย่ำงหลำกหลำย ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยกำร ระดับท่ีได้รับ 
 นำนำชำติ ประเทศ ภำค จังหวัด 

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

0 4 2 8 

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

0 7 14 3 

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

0 13 0 0 

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

0 10 0 0 

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

9 0 0 0 

13. อื่นๆ 2 9 12 1 
รวม 12 97 167 92 

จุดควรพัฒนำ 
 

1. การปลูกฝั่งผู้เรียนให้รักษาความสะอาด สมบัติส่วนร่วม เช่น การทิ้งขยะลงในถังขยะ  การไม่ขีดเขียนบนโต๊ะ หรือผนัง
อาคารเรียน เป็นต้น 
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กำรปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่ำงท่ีดีหรือดีเลิศ 
1. ผู้เรียนส่วนใหญ่ มีความวิริยะ อุดสาหะ เพียรพยายาม ตั้งใจ จนบรรลุเป้าหมายส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลในระดับต่างๆ 

อย่างหลากหลาย 
 
 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 
 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 

2 . 1  มี เ ป้ า ห ม า ย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ผู้บริหารได้ศึกษา วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อมลูต่างๆ เพื่อน ามาจัดท าแผนยุทธศาสตรโ์รงเรยีนมงฟอร์ต
วิทยาลัย พ.ศ. 2561-2563 ให้บรรลุตามการจัดการศึกษาของคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาทิ 
คุณค่าพระวรสาร ทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต วัฏจักรวถิีมงฟอร์ต ปรัชญา นโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์มลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย      2559 – 2564  

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี ท าให้การจัดการศึกษามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและก้าวทันต่อสถานการณ์ความจ าเป็น

เร่งด่วน ทันยุคสมัย และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ยุค

โลกาภิวัฒน์ การบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับ 

3Rs 8Cs การจัดการศึกษาที่สนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ การจัดการ

ศึกษาตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 

12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน 

(ประเทศไทย) 2560 – 2564 แผนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 – 2562 แผนพัฒนาการศึกษา

เอกชนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 – 2564  

นอกจากน้ีมีการน าข้อมูลสารสนเทศจากรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดังน้ี 

1) รายงานสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561  
2) รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั ปี

การศึกษา 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3) รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 
4) รายงานสรุปผลวิจยัการส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ต่อการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 
5) รายงานสารสนเทศของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 

โดยน าผลทีไ่ด้จากการสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการจดัท าแผนยุทธศาสตรโ์รงเรียนมงฟอรต์
วิทยาลัย พ.ศ.2561 - 2563 
-จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 

- ผู้บริหารก าหนดทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษาในอนาคต ท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
ชุมชน โดยไดจ้ัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ.2561 – 2563 โดยมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดังนี ้
- วิสัยทัศน์ 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
“โรงเรียนแห่งคณุภาพ และมาตรฐานสากล” 
- พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล 
3. บริหารโรงเรียนให้มีมาตรฐาน 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา

ของโรงเรียน 
- คุณค่ำหลัก 
1. ยึดมั่นในสัจธรรม (ตามคุณค่าพระวรสาร) 
2. มีวิริยะ อุตสาหะ 
3. รับผิดชอบต่อสังคม 
 - วัตถุประสงค์  
1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.  ให้บริการด้านวิชาการและด้านอื่นๆ แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรของโรงเรียนบุคคล และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
3.  ให้บริการด้านท่ีพักอาศัยแก่ ครู บุคลากรของโรงเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของ
โรงเรียน 
- เป้ำหมำย 
1.  พัฒนาครูและนักเรียนให้ปฏิบัติตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
2.  พัฒนาโรงเรียน ครูและนักเรียนตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
3.  พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่อ่ิมเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คณุภาพสากล 
4.  ยกระดับผลสัมฤทธ์ินักเรียน ผลการแข่งขัน ผลการสอบมาตรฐานสากล และผลการสอบเข้ามหาวทิยาลัย 
5.  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
6.  บริหารโรงเรียนให้มีมาตรฐาน 
7.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
- ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ฟื้นฟูการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคณุภาพการศึกษาของโรงเรยีนให้มีมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เร่งรัดการบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างการบริหารโรงเรยีนให้มีมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ระดมสรรพก าลังเพื่อเสรมิสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท้ังในและ

ต่างประเทศ 

สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 95.00 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

- จำกแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ฟ้ืนฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 

1.4 ปฏิบัติตำมแผนและนโยบำยของมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 
1.4.1  จ านวน 89 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรยีน ครูและนักเรียนปฏิบัติตามแผนและนโยบายของ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
- ผู้บริหารบริหารจัดการศึกษาใหบ้รรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี ้
1. ทุกฝ่ายน าเป้าหมายของแผนยุทธศาสาตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั ปีการศึกษา 2561  มาก าหนด

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในรูปแบบมาตรการ-แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม 
2. ก าหนดผูร้ับผดิชอบด าเนินการมาตรการ-แผนงาน-โครงการ-กิจกรรมอย่างชัดเจน 
3. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานมาตรการ-แผนงาน-โครงการ-กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานมาตรการ-แผนงาน-โครงการ-กิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน 
-จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 

ผู้บริหารบริหารจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผน
ยุทธศาสาตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2561-2563 โดยมีผู้รับผิดชอบด าเนินการอย่างเป็นระบบ
ตามโครงสรา้งการบริหารงานของโรงเรียน คือ ทุกฝา่ย (5 ฝ่าย) น ากลยุทธ และตัวช้ีวัดความส าเรจ็ มาสู่
การปฏิบัตริองรับการด าเนินงานดว้ยการจัดท าแผนปฏิบตัิงานประจ าปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/
โครงการและกิจกรรมของแตล่ะฝา่ย/หน่วยงาน มีการก ากับตดิตาม ประเมินผล และรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขัน้ เป็นลายลักษณ์อักษร   
นอกจากน้ีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียนก าหนด มีการก ากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน จากผลการพัฒนาดังกล่าว งานนโยบายและแผน เป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก ได้สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2561 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 96.70 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนำคม 2562) 
 

2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

จำกแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้ก ำหนด 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 

2.1 พัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานสากล 
2.1.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมมีาตรฐานสากล (เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ล้ าหน้า
ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์) 
2.2 จัดการเรยีนการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล 
2.2.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs & 8Cs) 
ผู้บริหำรด ำเนินกำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยำลัยและทุกกลุ่มเป้ำหมำย ดังนี้ 

1. ประชุมและตดิตามการด าเนินงานของฝ่ายวิชาการ ทุกสัปดาห ์
2. ประชุมและตดิตามการด าเนินงานระดับกลุ่มสาระฯ ทุกสัปดาห์ 
3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
4. น าเทคโนโลยี มาใช้ในการบรหิารจัดการ เช่น การประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

การบริหารงานของโรงเรยีนผ่าน Webpage โรงเรียน และ Line  และการบริหารงานด้วยระบบ 
S.W.I.S. เป็นต้น 

งำนหลักสูตรได้พัฒนำหลักสูตร จัดท ำหลักสูตร และติดตำมกำรใช้หลักสูตร ดังนี้ 
1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรและวิชาการ 
2) หลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเมื่อวันท่ี 21 
มิถุนายน 2561 
3) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน มีองค์ประกอบครบถ้วนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ 2551   ดังนี้ 
ความน า วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้าง
เวลาเรียน ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระ ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ (จากใบงานที่ 6) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ฯลฯ 
4) โครงสร้างหลักสูตร มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติม สนองตอบเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของโรงเรียน 
(รายวิชา IE คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมฯ, ภาษาอังกฤษ) 
5) โครงสร้างหลักสูตรก าหนดเวลาเรียนและหน่วยการเรียนในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมมีการ
จัดเนื้อหาสาระ มีการวิเคราะห์ Key word มาตรฐานตัวช้ีวัดแต่ละสาระของแต่ละกลุ่มสาระ แต่ละ
ระดับชั้น (ใบงานท่ี 4) วิเคราะห์ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นสากล ทักษะการคิดสู่ศตวรรษ
ที่ 21 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จุดเน้นอื่นๆ ตามบริบทของโรงเรียน (ใบงานที่ 4.1) ค าอธิบาย
รายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระและแต่ละระดับช้ัน (ใบงานท่ี 5) ก าหนดหน่วยการเรียนรู้รายปี/รายภาค และ
จ านวนเวลาในการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ (ใบงานท่ี 6) แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วย (ใบงานท่ี 
7) ออกแบบเครื่องมือวัดผลประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละหน่วย แต่ละชั่วโมง (ใบงานท่ี 8) 
6) มีการติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
7) มีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษาโดยใช้สรุปผลการติดตามการใช้หลักสูตร 3 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้ปกครอง นักเรียน ครู  
ทั้งนี้หลักสูตรมกีำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำรควำมสำมำรถ 
ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียนโดยมีงำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนิเทศเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
ด ำเนินกำรดังนี้ 
1.  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน มีสัดส่วนเวลาเรียน และจ านวนกจิกรรมครบถ้วนตามโครงสร้าง
หลักสตูรสถานศึกษา 
2.  มีการส ารวจข้อมูลผู้เรยีน การลงทะเบียนเข้าชมรม ทาง Website ของโรงเรียน ซึ่งผู้ปกครอง สามารถ
มีส่วนในการเลือกชมรมให้กับผู้เรยีน  ผู้เรียนสามารถคิดชมรมได้ด้วยตนเอง โดยยื่นค าร้องขอเปิดชมรม
น าเสนอต่องานหลักสตูร ฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ทุกชมรม จะต้องมีครูที่ปรึกษาทุกชมรม ส าหรับกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ มีจ านวน 4 ฐานประกอบด้วย  1. การบ าเพ็ญประโยชน์ และการเป็นพลเมืองดี  2.  
สุขภาพ/ครอบครัว   3.  สิ่งแวดลอ้ม/เทโนโลย/ีวิสยัทัศฯ    4.  วัฒนธรรมและมรดกของชาติ  และ  
ประสบการณ์นานชาติ  
จะแบ่งฐานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละห้องได้เวียนฐาน ครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมบ าเพ็ญประโยชน์ทุกคน
มีคู่มือสมุดประจ าชมรมและบ าเพ็ญประโยชน์  ส าหรับประเมินการเข้าฐาน โดย มีครูประจ าฐานต่าง ๆ  
เช็คช่ือนักเรียน และดูแลความเรียบร้อย  และสรุปรายงานผลการการจัดกิจกรรม ทุกภาคเรียน 
3. โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมชมรมอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ส่งเสริมกีฬา ส่งเสริม
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ศิลปะ/ดนตรี ส่งเสริมด้านนันทนาการ กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม ส่งเสริ ม
ภูมิปัญญา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมประชาธิปไตย และเสริมสร้างความเป็นผู้น า (เช็คข้อมูลว่าถูก
หรือไม่)  เป็นต้น  สามารถตอบสนองความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง  
4.  ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดท ากิจกรรมที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์รัก
ความเป็นไทย และอยู่อย่างพอเพียง ไม่เฉพาะแต่กิจกรรมที่จัดในโรงเรียน แต่มีกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ออกไป
เรียนรู้นอกสถานท่ี มีการแบ่งปัน มีการให้ มีจิตอาสา ได้แก่กิจกรรมลูกเสือ ม.1-ม.3   กิจกรรมผสานชีวิต 
ระดับช้ัน ม.3 “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย  เศรษฐกิจ
พอเพียง การมีความเอื้ออาทรต่อกัน การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน  
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการปลุกจิตส านึกที่ดีให้กับผู้เรียน  ส าหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนที่ส่งเสริม
ความรักอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เช่น กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวา
มหาราช กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เป็นต้น 
5.  ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ท าประโยชน์เพื่อท้องถิ่นของตน เพื่อชุมชนหรือสังคม เช่น กิจกรรม
ผสานชีวิต กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคมนักเรียน ม. 5 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท 
งานวิจัยและพัฒนา ก าลังด าเนินการสร้างเครื่องมือวิจัยส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อ
การจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยส ารวจการจดัการศึกษาในดา้น
ต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารจัดการศึกษา ด้านหลักสูตรและวิชาการ ด้านผูเ้รียน 
ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมบรเิวณโรงเรยีน ซึ่งมีการส ารวจจาก 4 กลุ่มเป้าหมาย 
คือ 1. กลุ่มครูและบุคลากร  2. กลุ่มผูเ้รียน  3. กลุม่ผู้ปกครอง  และ 4. กลุ่มประชาชน   
- งำนหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ดังนี้ 
1) การพัฒนาหลักสูตร มีผลการประเมินร้อยละ 100 
2) การจัดท าหลักสูตร มีผลการประเมินร้อยละ 100 
3) การติดตามการพัฒนาใช้หลักสูตร มีผลการประเมินร้อยละ 81.00 
- งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนิเทศมี กิจกรรมส่งเสริมในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ดังนี้ 
1) กิจกรรมชมรม มีผลการประเมินร้อยละ 100 
2) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ มีผลการประเมินร้อยละ 100 
3) กิจกรรมวิชาการ มีผลการประเมินร้อยละ 100 
- งำนวิจัยและพัฒนำ มีกิจกรรมส่งเสริมในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ดังนี้ 
1) สรุปผลความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนต่อผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(Stakeholder)  ร้อยละ 80.31 
-จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
ผู้บริหำรด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยำลัยและทุกกลุ่มเป้ำหมำย ดังนี้ 
1. ให้ค าแนะน าและติดตามการจัดการเรียนการสอน การใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
2. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและสถาบันความร่วมมือต่างประเทศ อาทิเช่น Montfort 

Secondary Schoolประเทศสิงคโปร์  Assumption English School ประเทศสิงคโปร์ Aomori 
Chuo Gakuin University Yunan University เป็นต้น  

3. ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน
ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย ด้านเทคโนโลยี ด้านกีฬา และด้านศิลปะ 
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4. น าเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การวัดผลและประเมินผลการเรียน การติดตามดูแล

นักเรียนผ่านทาง  Line การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการบริหารงานของ
โรงเรียนผ่าน Webpage โรงเรียน และระบบ S.W.I.S. รวมทั้งการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ E-
office เป็นต้น   

สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ย ร้อยละ 94.47 
2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

จำกแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้ก ำหนด 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 เร่งรัดกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 

3.3 พัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
3.3.1 ร้อยละ 90 บุคลากรมคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาระดับดีขึ้นไป 
3.3.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ ์
3.3.3 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ ์
3.3.4 จ านวน 5 รางวัลทีค่รูและบคุลากรทางการศึกษาไดร้ับรางวัลระดับในระดับมลูนิธิฯ/จังหวัด/
ประเทศ/นานาชาต ิ
งานบริหารบุคคลได้ด าเนินงานท่ีสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง มีการก าหนด
มาตรการ งาน โครงการ กิจกรรม ท่ีส่งเสรมิและพัฒนาครูและบุคลากรตลอดปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่
วิเคราะห์อตัราก าลังบุคลากรตามเกณฑ์ จัดกิจกรรมสรา้งความสมัพนัธ์กับองค์กร ประเมินความพึงพอใจ
และการมีความสุขในการท างาน โครงการ Happy Workplace ประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ วัดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สรร
หา หน่วยงานที่จัดการประกวดผลงานครูและบคุลากรทางการศึกษาในด้านต่างๆ จัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่บุคลากรในโรงเรยีน  อีกทั้งมีการติดตามและสรุปรายงานผลการพัฒนาแก่ผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบคุลากรให้มีคณุภาพมากยิ่งขึ้น 
งานหลักสูตร ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏบิัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง ดังนี ้
1. งานหลักสูตร การติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 เพื่อตรวจเช็คความถูกต้องสมบูรณ์ของใบงาน 4-7 ที่สะท้อน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.  มีการวิเคราะห์ใบงาน 4-6 ดังนี ้
- ใบงาน 4 การวิเคราะห์ Keyword มาตรฐานและตัวช้ีวัดในหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 
- ใบงาน 4.1 การวิเคราะห์ภูมิปญัญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อาเซยีน/สากล/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง/
ศตวรรษที่ 21/จุดเน้นอื่นๆ เพิ่มเตมิตามบริบทของโรงเรียน 
- ใบงาน 5 ค าอธิบายรายวิชา 
- ใบงาน 6 การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
เพื่อน าไปสู่ใบงาน 7 การเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ชัดเจนของทกุกลุ่มสาระทีส่ะท้อนว่าผูเ้รียนสามารถ
บรรลตุามมาตรฐานและตัวช้ีวัดได ้
- งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนิเทศ  
ได้ด าเนินการส่งเสริมผ่านการด าเนินงานแผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังน้ี 
1) กิจกรรมนิเทศการเรยีนการสอน สรุปผลการประเมินนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ท่ีมีผลการประเมินระดับ
ดีขึ้นไป คือ จากครู 8 กลุม่สาระ  และ  EP คิดเป็นร้อยละ 90.67 

http://www.montfort.ac.th/eoffice
http://www.montfort.ac.th/eoffice
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-จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
 ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง หาวิธีการใหม่ๆ ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา ที่ส าคัญยังมีการพัฒนาบุคลากรในด้าน
จริยธรรมและคุณธรรมควบคู่กับด้านทักษะวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารได้ก าหนด
แผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีการด าเนินงาน ดังนี ้
1. มีการก าหนดแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรตลอดปีการศึกษา โดย

มีหน่วยงานบริหารบุคคล (สรรหา แต่งตั้ง และถอนถอน งานส่งเสริมสวัสดิการ  พัฒนาบุคลากร การ
ประเมินบุคลากร ส่งเสริมพฤติกรรมและวินัยบุคลากร ทะเบียนและสถิติ) ท าหน้าที่ดูแลประสานงาน
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร ติดตาม ประเมินการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ น าผลการ
ประเมินไปพัฒนาปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ  

2. มีการติดตามและสรุปรายงานผลการพัฒนาแก่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของครูและบุคลากรให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนทุกฝ่ายมีการประชุมและติดตามผลการด าเนินงานจากการที่
ครูไปอบรมมาเผยแพร่ให้เพื่อนครูฟัง 

3. การส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนศึกษาต่อทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ จ านวน 1 คน ณ ประเทศ
อินเดีย 

4. งานหลักสูตร อบรมทบทวนความรู้การจัดท าหลักสูตรให้แก่ครูผู้สอนทุกคน 
5. งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ มีการนิเทศการเรียนการสอน โดยรูปแบบคณะกรรมการนิเทศการ

จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง 
ผลกำรประเมินร้อยละ 90.67 
 

2.5 จัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

จำกแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้ก ำหนด 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนให้มีมำตรฐำน 
4.1 พัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐาน 
4.1.1 จ านวน 10 มาตรฐานท่ีโรงเรียนผ่านเกณฑ์ 
4.1.2 จ านวน 10 หน่วยงานท่ีบริหารด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
โดยมีงานอาคารสถานที่ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมพัฒนา มีงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงาน
ห้องสมุดเป็นผู้รับผิดชอบร่วมในการวางแผนส่งเสริม/พัฒนา ผ่านแผนงานโครงการ กิจกรรม ดังนี้ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
- งำนอำคำรสถำนที่ 
     ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคารเรยีนมั่นคง สะอาดและปลอดภยั องค์กรที่รับรองการด าเนินงานที่มี
มาตรฐาน ดังนี้  ความมั่นคงของอาคาร  คุณภาพน้ าดื่ม  คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า  คุณภาพบ่อบ าบดัน้ า
เสีย  คุณภาพแสงสว่าง  คุณภาพหม้อแปลงไฟฟ้าและคณุภาพสายไฟ  คุณภาพห้องน้ า   คุณภาพอากาศ 
คุณภาพเครื่องปรับอากาศ  คุณภาพถังดับเพลิง 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ ีดังนี ้ เปลี่ยนหลอดไฟ LED จ านวน 4,249 
หลอด  เปลีย่นเครื่องปรับอากาศ 69 ห้องเรียน  ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่  1/7  ปรับปรุงห้องน้ า 
ห้องน้ าหญิงอาคารเรียนเซราฟิน   ห้องน้ าชาย อาคารเรียนปเีตอร ์ ปรับปรุงสนามฟุตบอล และลู่วิ่ง 
มาตรการ 3 R ปรับปรุงสนามฟุตบอล และลู่วิ่ง ( Reduce Reuse Recycle)   งานซ่อมบ ารุงระบบ
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สาธารณูปโภคและถังดับเพลิง  -สภาพแวดล้อม ร่มรื่นและมีแหล่งเรยีนรู้ส าหรับผู้เรยีน 
กิจกรรมทาสีอาคาร   กิจกรรมปรบัปรุงซุ้มจ าหน่ายอาหาร   กิจกรรมปรับปรุงสวนเกษตร 
มีกิจกรรมส่งเสริมในแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปี ดังนี้ 
(1)  กิจกรรมรับรองการตรวจคณุภาพมาตรฐาน มีผลการประเมินรอ้ยละ 100 
(2) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาคณุภาพสิ่งแวดล้อม  มผีลการประเมินร้อยละ 98.00 
ผู้รับผิดชอบร่วม 
- งำนกลุ่มสำระ 
ได้ด าเนินการส่งเสริมผ่านการด าเนินงานแผนงาน  โครงการ กิจกรรมดังนี้ 
1) กิจกรรมปรับปรุงสวนวรรณคด ีมีผลการประเมินร้อยละ 90.00 
จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพของงานอาคารสถานที่ พบว่า โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรง
อาหาร หอประชุมสะอาดถูกสุขลักษณะมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้พอเพียงกับผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่นและแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนภายในโรงเรียน 
ผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 96.00 
 

2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ สนั บ สนุ น ก า ร
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

จำกแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้ก ำหนด 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 เร่งรัดกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ3.3 พัฒนำสู่ครูมืออำชีพ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศผ่ำนเกณฑ ์
ยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนให้มีมำตรฐำน 
4.1 พัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐาน 
4.1.1 จ านวน 10 มาตรฐานที่โรงเรียนผ่านเกณฑ์ 
4.1.8 จ านวน 30 หน่วยงานท่ีบริหารด้วยสารสนเทศ 
4.1.9 จ านวน 32 หน่วยงานท่ีบริหารด้วยการน า 
เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ 
เรียนรู้หรือการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
โรงเรียนได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
โดยมีงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมพัฒนา ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ดังนี ้
1.ปรับปรุงระบบ Network เพื่อรองรับโปรแกรมในการบริหารจัดการ 
2.ด าเนินการตามแผนงาน Smart Schoolเพื่อให้ครูและบุคลากรเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริหารจัดการ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังน้ี 
2.1 การใช้ Program SWIS 
2.2 การใช้โปรแกรม mass school 
2.3 การใช้ Social Media ได้แก่ line@ Facebook และWebsite   
3.การใช้ระบบบริหารงาน Smart Office ในการบริหารจัดการ 
และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าใช้ระบบ SWIS  (School Web-
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based Information System) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
โดยมีหน่วยงานจ านวน 32 หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และครูผู้สอนเข้าไปใช้ในด้านงานการ
เรียนการสอน เช่น การสั่งงาน/การบ้านนักเรียนผ่านทางระบบ SWIS จดหมายถึงผู้ปกครอง เป็นต้น 
ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบด้านงานบริหารจัดการ เช่น การรับ -ส่งเอกสาร โพสต์เอกสาร 
ข้อมูลพื้นฐานครู/นักเรียน (บันทึกขาด ลา มาสาย ของครูและนักเรียน) บริหารแผนงานโครงการ เป็นต้น 
ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบแผนงานทุกคนต้องกรอกข้อมูลสารสนเทศเพื่อ Update ข้อมูลสารสนเทศ
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ก ากับติดตาม ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวเพื่อน ามาใช้ใน
การบริหารจัดการภายในโรงเรียน  
- นอกจากนี้โรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐาน โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศโดยตรง รวมทั้งยังมีหน่วยงานธุรการและสารสนเทศฝ่ายทุกสังกัดฝ่าย  ซึ่ง
หน่วยงานนี้มีหน้าที่ประสานงาน ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศภายในสังกัดฝ่ายตน  พร้อม
จัดท าเป็นรูปเล่ม และ/หรือเป็นข้อมูลอิเลคทรอนิคส์  เพื่อจัดท าสรุป วิเคราะห์ และเปรียบเทียบออกเป็น
รูปแบบความเรียง สถิติ และแผนภูมิ  ท้ังรายวัน  รายเดือน และรายปี  น าเสนอต่อผู้อ านวยการ   
- โรงเรียนมีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลสารสนเทศออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่  
     ด้านที่ 1 สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
     ด้านที่ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 
     ด้านที่ 3 สารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านวิชาการ 
     ด้านที่ 4 สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
     ด้านที่ 5 สารสนเทศเพื่อการรายงาน 
มีการประชุมของคณะกรรมการสารสนเทศ เพื่อร่วมกันวางแผน จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน  และติดตาม
ความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ  ซึ่งสารสนเทศของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน  หน่วยงานเทคโนโลยี
และสารสนเทศและธุรการฝ่ายทุกสังกัดฝ่าย ได้ด าเนินการประสานและรวบรวม จากนั้นน าเสนอให้กับ
หัวหน้าฝ่ายที่ตนสังกัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ ก่อนจะน าส่งให้กับผู้รับผิดชอบ
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  เพื่อด าเนินการจัดท าเป็นรูปเลม่ (ร่าง)  พร้อมน าเสนอให้กับคณะกรรมการ
กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของสารสนเทศอีกครั้ง  เมื่อผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ แล้ว จึงจัดท าเป็นรูปเล่มและเผยแพร่สารสนเทศของสถานศึกษาต่อไป 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
1. ปรับปรุงระบบ Network ตามโครงการ MC Stabilize Network เพื่อรองรับ ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Network System) ทั้งระบบ LAN ระบบไรส้าย (Wireless LAN) และระบบกล้อง IP 
Camera ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากผลการประเมินประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ  69.63 
และผลการประเมินความปลอดภยัด้วยระบบกล้อง IP Camera คิดเป็นร้อยละ 98.05  
2. ด าเนินการตามแผนงาน Smart School เพื่อให้ครูและบุคลากรเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริหาร
จัดการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังน้ี 
2.1 การใช้โปรแกรม SWIS (School Web-based Information System) มีผลการประเมินร้อยละ 100 
ซึ่งพบว่าหน่วยงานในโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการผา่นทุกหน่วยงาน 
2.2 การใช้โปรแกรม Mass School มีผลการประเมิน ร้อยละ 92.00 พบว่า มีการใช้งานด้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการจัดการดา้นการเงิน  
2.3 การใช้  Social Media ได้แก ่line@ Facebook และWebsite  มีผลการประเมินร้อยละ 95.00 ซึ่ง
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
พบว่า ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนสามารถเขา้ถึงผู้ปกครองไดอ้ย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
3. การใช้ระบบบริหารงาน Smart Office ในการบริหารจัดการ มีผลการประเมินร้อยละ 88.76 พบว่า 
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรดา้นต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี Smart Office เช่น การตรวจเช็คการ
บริจัดการพิมพ์เอกสารในองค์กร การบริหารจัดการการใช้ Internet อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
4. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ อาทิเช่น ดังนี ้
4.1 ประเมินความพึงพอใจในงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย  มผีลการประเมิน
ร้อยละ 80.00 
4.2 แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศผ่านเกณฑ์  มผีลการ
ประเมินร้อยละ 98.55 
4.3  สรุปการประเมินนักเรียนเป็นผู้มีความอิ่มเอิบ มีผลการประเมินร้อยละ 94.56 
มีผลกำรประเมินเฉลี่ย ร้อยละ 90.72 

สรุปผลมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร                                ระดับคุณภำพ:  
ระดับคุณภาพ 5:    ยอดเยี่ยม      ระดับคณุภาพ 4:    ดีเลิศ      ระดับคุณภาพ 3:    ด ี
ระดับคุณภาพ 2: ปานกลาง       ระดับคณุภาพ 1:    ก าลังพัฒนา  
 
 
จุดเด่น 

1. ผู้บริหารก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน 

2. โรงเรียนมีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร การนเิทศการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยมเีครือ่งมือในการ

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบความสอดคล้องของหลักสตูร การเรียนการสอนและการวดัผลประเมินผล มกีารสรุป

รายงานผลสะท้อนการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

3. โรงเรียนมีการน าโปรแกรม SWIS (School Web-based Information System) มาใช้ในการบริหารจัดการภายใน

โรงเรียน 

4. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ให้มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศรม่รืน่ ปลอดภัย 

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิง่แวดล้อมอย่างถูกต้องและคุม้ค่า  

จุดควรพัฒนำ 
 

1. การประชุมติดตามงานจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนงานอยา่งเป็นระบบ  

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรมทบทวนการประเมินสรุปโครงการ กิจกรรม ใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

และเครื่องมือในการประเมินผล ให้ถูกต้อง  

3. การทบทวนกระบวนการส่งเสริมพฒันา การติดตามตรวจสอบใหผู้้รบัผิดชอบด าเนินการเข้าใช้การบรหิารจัดในระบบ 

SWIS แผนงาน โครงการ ให้ครบกระบวนการ PDCA ให้ถูกต้องสมบรูณ ์

กำรปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่ำงท่ีดีหรือดีเลิศ 
1. โรงเรียนมีการปรับปรุงระบบ Network ระบบเครือข่าย Internet ระบบ LAN ระบบไร้สาย และระบบกล้อง IP Camera 
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เข้ามาใช้อย่างมีประสิทธิสูงสุด 
2. โรงเรียนมีการใช้โปรแกรม SWIS (School Web-based Information System)   โปรแกรม Mass School ในการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และ ปฏิ บั ติ จ ริ ง แ ล ะส าม า รถน า ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

- จำกแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 

2.3 จัดการเรยีนการสอนและพัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเรียนรู้ยคุ Digital Age  
2.3.1 จ านวน 4 กลุ่มสาระที่มีการพัฒนาการเรียนรู้แนวใหม่ 
โดยผ่านความรับผดิชอบของงานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ งานหลักสตูรเป็น
หน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนา งานหลักสูตร งานกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม เป็น
หน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านโครงการ กิจกรรม ดังนี ้
1) กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน   
2) กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
3) กิจกรรมการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
4) กิจกรรมการประเมินการใช้หลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
งำนหลักสูตร 
ได้ด าเนินการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนตามหลักสูตร ดังนี ้
- การทบทวนและตรวจใบงานการพัฒนาหลักสตูรและการเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ 
โดยครูดรณุี  ขันโท นักวิชาการ ฝา่ยการศึกษามลูนิธิฯ  
- งานหลักสูตรและหัวหน้ากลุม่สาระฯได้ท าการตรวจใบงานท่ี 4, 4.1, 5, 6, 7 เมื่อ
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 เพื่อน าผลการวางแผนพัฒนาในปีการศกึษา 2561 
- งานหลักสูตรก าหนดการตรวจตดิตามการพัฒนาใช้หลักสตูรโรงเรยีนมงฟอร์ต
วิทยาลัยทุกกลุม่สาระ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง น าผลการตรวจไปปรับปรุงหลักสตูรอย่าง
ต่อเนื่อง 
งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนิเทศ 
ได้ด าเนินการนเิทศการเรียนการสอนของครูผู้สอนตามปฏิทินนิเทศครู 8 กลุ่มสาระ 
ได้ผลดังนี ้
1) กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน  มีผลการประเมินการนิเทศการเรียนการสอน
ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ ดังนี้ 
-  เรียนที่สอนมีการก าหนดหน่วยการเรียนรู้ในแผนฯ มีจุดประสงค์การเรียนรู้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดที่หลักสูตรก าหนด หรือผลการเรียนรู้ มีผล
การประเมินร้อยละ 93.59 
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- มีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร การเช่ือมโยงเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและหลักสูตรของสถานศึกษากับ
แผนการจัดการเรียนรู้ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P)  
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) ครบทั้ง KPA คิดเป็นร้อยละ 
93.32 
- สรุปการประเมินการนิเทศการเรียนการสอน (เยี่ยมช้ันเรียน) ด้านการใช้วิธีการสอน
มีความหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพแต่ละบุคคล มีผลการประเมินร้อยละ 88.55 
- สรุปการประเมินการนิเทศการเรียนการสอน (เยี่ยมช้ันเรียน) ด้านครูผู้สอนใช้
กระบวนการสอนตามที่ระบุไว้ในแผนการสอน มีการกระตุ้น/เปิดโอกาสให้ผู้เรี ยนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ หรือ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมคิดอย่างเป็น
ระบบและมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริงสอดคล้องกับเนื้อหาที่ก าหนดในแผนการสอน มี
ผลการประเมินร้อยละ 87.19  
สรุปผลการด าเนินงานจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 90.66 
 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

- จำกแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 

2.3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเรียนรู้ยุค Digital Age  
2.3.1 จ านวน 4 กลุ่มสาระท่ีมีการพัฒนาการเรียนรู้แนวใหม่ 
2.4 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าวิถีชีวิตชาว
ล้านนา 
2.4.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีความภาคภูมิใจรากเหง้าวิถีชีวิตชาวล้านนา 
โดยผ่านความรับผิดชอบของงานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ เป็นหน่วยงานหลักใน
การส่งเสริมพัฒนา งานหลักสูตร งานกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม เป็นหน่วยงานร่วมในการ
ส่งเสริมพัฒนา ผ่านแผนงาน โครงการ กิจกรรมดังนี้ 
- งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนเิทศ 
ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบท
และภมูิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี ้
1)  จัดอบรมครผูู้สอน 8 กลุ่มสาระ เรื่อง การใช้ Samsung E-Board 
3) กิจกรรมนิเทศการเรยีนการสอน   
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดยการใช้สื่อ
ต าราเรียนประกอบกับการใช้กระดานอัจฉริยะ และน าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณ
การในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น แบบฝึกหัด และ
ใบงาน สังเกตสภาพจริง สอบปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  งานจัดการเรียน
การสอนและนิเทศ โดยคณะกรรมการนิเทศ นิเทศครู 8 กลุ่มสาระ   
1) มีผลการประเมินการนิเทศการเรียนการสอนครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ พบครูมีการ
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ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ น าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 87.19 
 
 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก - จำกแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เร่งรัดกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
3.2 จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้บุคลากร 
3.2.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่มีความพึงพอใจและมีความสุขในการท างาน 
โดยผ่านความรับผิดชอบของงานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ งานบริหารบุคคลเป็น
หน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนา งานกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม เป็นหน่วยงานร่วมในการ
ส่งเสริมพัฒนา ผ่านแผนงาน โครงการ กิจกรรมดังนี้ 
1) กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน  มีผลการประเมินการนิเทศการเรียนการสอน
ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้เรียนเหมาะสมกับความเป็นครู  
2) สรุปโครงการ “Happy Workplace”  
3) ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภาระดับดีขึ้นไป 
4) กิจกรรมจัดการทดสอบภาษาองักฤษของครูตามมาตรฐาน CEFR (Common 
European Framework of Reference for Languages) 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
1) กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน  มีผลการประเมินการนิเทศการเรียนการสอน
ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้เรียนเหมาะสมกับความเป็นครู มี
ผลการประเมินร้อยละ 94.36 
2) สรุปโครงการ “Happy Workplace” มีผลการประเมินร้อยละ 87.49  
3) ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภาระดับดีขึ้นไป มีผลการประเมิน
ร้อยละ 96.08 
4) กิจกรรมจัดการทดสอบภาษาองักฤษของครูตามมาตรฐาน CEFR (Common 

European Framework of Reference for Languages) โดยมีครูเข้าร่วมการ
ทดสอบ จ านวน 202 คน มีผลการประเมินร้อยละ 96.65 
ผลกำรประเมินเฉลี่ย ร้อยละ 93.64 
 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

- จำกแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เร่งรัดกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
3.3 พัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
3.3.1 ร้อยละ 90 บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาระดับดีขึ้นไป 
3.3.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 
3.3.3 ร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านเกณฑ์ 
3.3.4 ร้อยละ 3.5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลระดับในระดับมูลนิธิฯ/
จังหวัด/ประเทศ/นานาชาติ 
โดยผ่านความรับผิดชอบของงานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ เป็นหน่วยงานหลักใน
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การส่งเสริมพัฒนา งานกลุ่มสาระ 8 กลุ่มและงานทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงาน
ร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านแผนงาน โครงการ กิจกรรมดังนี้ 
- งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนเิทศ 
ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาให้มีการวัดและประเมินผลทีมุ่่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีกิจกรรมมีกิจกรรมทีส่่งเสริมในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ดังนี ้
1) กิจกรรมนิเทศการเรยีนการสอน  ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระและครู PE 
2) งานทะเบียนและวัดผลจัดท าคูม่ือวัดและประเมินผล  
 จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
- งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนเิทศ 
ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาให้มีการวัดและประเมินผลทีมุ่่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีกิจกรรมมีกิจกรรมทีส่่งเสริมในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ดังนี ้
1) กิจกรรมนิเทศการเรยีนการสอน  มีผลการประเมินการนิเทศการเรียนการสอน 
(เยี่ยมช้ันเรยีน)ครผูู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ ครู PE  พบว่าครูมีการวัดและ
ประเมินผลก าหนดไว้สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดในแผนการสอนใน
ช่ัวโมง/คาบ มีความหลากหลาย มผีลการประเมิน ร้อยละ 81.19 
2) คู่มือวัดและประเมินผล ร้อยละ 100 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ย ร้อยละ 90.60 
 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 

- จำกแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ระดมสรรพก ำลังเพื่อเสริมสร้ำงและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุก
ภำคส่วนทั้งในและต่ำงประเทศ 
5.1 เสริมสร้ำงและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกับบุคคล หน่วยงำนและองค์กรทุกภำค

ส่วนทั้งในและต่ำงประเทศ 

5.1.1  จ านวน 15 เครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนท้ังใน
และต่างประเทศในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จ 
5.1.2 จ านวน 200 องค์ความรู้ /นวัตกรรม / เทคโนโลยี ของโรงเรียน 

5.1.3 ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่มีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปล่ียนและเผยแพร่
องค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีและอื่นๆ 
โดยผ่านความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน  งานวิเทศสัมพันธ์ 
งานบริหารบุคคล เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา เป็น
หน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านแผนงาน โครงการ กิจกรรมดังนี้ 
1) แผนงานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน 
2) แผนงานวิเทศสัมพันธ์  
3) งานบริหารบุคคล 
4) งานวิจัยและพัฒนา 
- จากผลการส่งเสริมพัฒนาได้ผลการด าเนินการพัฒนาดังน้ี 
- งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนเิทศ 
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ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาให้มีการวัดและประเมินผลทีมุ่่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีกิจกรรมมีกิจกรรมทีส่่งเสริมในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ดังนี ้
1) แผนงานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน มีผลการด าเนินงานร้อยละ 93.30 
2) แผนงานวิเทศสัมพันธ์ จัดท า MOU และความสัมพันธ์ด้านต่างๆ กับสถาบันใน
ต่ า งประ เทศจ านวน 5 แห่ ง  ได้ แก่  วิทยาลั ยศิ ลปะ  สื่ อ  และ เทคโน โลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Yunnan University สาธารณรัฐประชาชนจีน  วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  British Council 
SolBridge School of Business, Woosong University สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
ร่วมกับฝ่ายวิชาการในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างโรงเรียนและ
โรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ ได้แก่ Springfield Secondary School, 
Singapore  Montfort Secondary School, Singapore  Assumption English 
School, Singapore มผีลการประเมินร้อยละ 100 
จากผลการพัฒนาดังกลา่ว งานวิเทศสัมพันธ์ได้สรุปโรงเรียนได้เช่ือมความสัมพันธ์กับ
องค์กรระหว่างประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 33 ครั้ง   
3) งานบริหารบุคคล ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภาระดับดีขึ้น
ไป มีผลการประเมินร้อยละ 96.08 
4) งานวิจัยและพัฒนา ไดส้รุปการจัดท าวิจัยและนวัตกรรมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีผลการประเมินรอ้ยละ 82.84 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 90.74 
 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ                        ระดับคุณภำพ:  
ระดับคุณภาพ 5:    ยอดเยี่ยม      ระดับคณุภาพ 4:    ดีเลิศ      ระดับคุณภาพ 3:    ด ี
ระดับคุณภาพ 2: ปานกลาง       ระดับคณุภาพ 1:    ก าลังพัฒนา  
 
 
จุดเด่น 

1. ครูผู้สอนมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน เช่น การสอนแบบโครงงาน / วิจัย / สร้างสรรค์นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการแก้ปัญหา เป็นต้น 

2. ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีคู่มือการวัดผลประเมินผล มีการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 
พร้อมก าหนดเกณฑ์การประเมิน มีคณะกรรมการนิเทศการการตรวจสอบ/ก ากับติดตาม ตรวจเช็คความสอดคล้องกับ
หลักสูตร  

 
จุดควรพัฒนำ 

1. การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย 

 
กำรปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่ำงท่ีดีหรือดีเลิศ 
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1. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถืออย่างหลากหลาย เช่น การเข้าร่วม
กิจกรรมตามวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมตักบาตรวันศุกร์ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ครู และบุคลกรทางการศึกษา
เกี่ยวกับคุณค่าพระวรสาร กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง กิจกรรมนั่งสมาธิ ภาวนาหลังเคารพธงชาติ เป็นต้น 

 
 

ตอนที่ 3 สรุปผลกำรพัฒนำ 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

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

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

ระดับคุณภำพ ดีเย่ียม 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภำพ ดีเย่ียม 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภำพ ดีเย่ียม 
 
1) จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
จุดเด่น 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคณุธรรม จริยธรรม  
2. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนา เข้าร่วมการสอบวัดคณุภาพผู้เรียนทางด้านภาษาต่างประเทศตามที่เรยีนในแต่ละโปรแกรม เช่น 
ภาษาอังกฤษสอบ Cambridge Standard  ภาษาจีนสอบ YCT/HSK  ภาษาญี่ปุ่นสอบ JLPT  ภาษาฝรั่งเศส DELF  Standard 
เป็นต้น 

ผู้เรียนมีผลงำนที่ได้รับรำงวัลอย่ำงหลำกหลำย ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ดังนี้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 

 

รำยกำร ระดับท่ีได้รับ 
 นำนำชำติ ประเทศ ภำค จังหวัด 

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

0 4 2 8 

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

0 7 14 3 

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

0 13 0 0 

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

0 10 0 0 

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

9 0 0 0 

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

รวม 12 97 167 92 
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3. ผู้บริหารก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน 
4. โรงเรียนมีการด าเนินการพัฒนาหลักสตูร การนิเทศการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยมีเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบความสอดคล้องของหลกัสูตร การเรยีนการสอนและการวดัผลประเมินผล มีการสรุปรายงานผลสะท้อนการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน54. โรงเรียนมีการน าโปรแกรม SWIS (School Web-based Information System) มาใช้ในการบริหารจดัการ
ภายในโรงเรียน 
5. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภมูิทัศน์ อาคารสถานที่ ให้มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศรม่รื่น ปลอดภัย ส่งเสรมิการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและคุ้มคา่  
6. ครูผู้สอนมีการออกแบบการจัดการเรยีนรู้ที่เปดิโอกาสใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
เช่น การสอนแบบโครงงาน / วิจัย / สร้างสรรค์นวตักรรม การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา เป็นต้น 
7. ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ มคีู่มือการวดัผลประเมินผล มีการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล และ
ก าหนดเกณฑ์การประเมิน มีคณะกรรมการนิเทศการการตรวจสอบ/ก ากับติดตาม ตรวจเช็คความสอดคล้องกับหลักสูตร อย่าง
ต่อเนื่อง 
8. โรงเรียนมเีครือข่ายและองค์กรทั้งในและต่างประเทศท่ีส่งเสริมใหม้ีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรมและการท า
ข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอน (MOU) ได้แก ่ประเทศจีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์  
 

จุดควรพัฒนำ 
1. การปลูกฝั่งผู้เรียนให้รักษาความสะอาด สมบัติส่วนร่วม เช่น การทิ้งขยะลงในถังขยะ  การไม่ขีดเขียนบนโต๊ะ หรือผนังอาคาร
เรียน เป็นต้น 
2. การประชุมติดตามงานจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเป็นระบบ  
3. ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรมทบทวนการประเมินสรุปโครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเครื่องมือ
ในการประเมินผล ให้ถูกต้อง  
4. การทบทวนกระบวนการส่งเสริมพัฒนา การติดตามตรวจสอบให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการเข้าใช้การบริหารจัด ในระบบ SWIS 
แผนงาน โครงการ ให้ครบกระบวนการ PDCA ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
5. การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย 
 
2) แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ครูระดับช้ัน ครูประจ าช้ันและผู้เกี่ยวข้องควรการปลูกฝั่งผู้เรียนให้รักษา
ความสะอาด สมบัติส่วนร่วม เช่น การทิ้งขยะลงในถังขยะ  การไม่ขีดเขียนบนโต๊ะ หรือผนังอาคารเรียน เป็นต้น 
2. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายควรประชุมติดตามงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเป็นระบบ  
3. ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรมทบทวนการประเมินสรุปโครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเครื่องมือ
ในการประเมินผล ให้ถูกต้อง  
4. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และผูเ้กี่ยวข้อง ควรทบทวนกระบวนการส่งเสริมพัฒนา การติดตามตรวจสอบใหผู้้รับผิดชอบ
ด าเนินการเข้าใช้การบริหารจัดในระบบ SWIS แผนงาน โครงการ ให้ครบกระบวนการ PDCA ให้ถูกต้องสมบูรณ ์

5. ครูผู้สอนควรมีการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และน าภมูิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรยีน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ภมูปิัญญาในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย 
3) ควำมต้องกำรช่วยเหลือ 
 
- 
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4.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบท่ีผ่ำนมำ 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่  8 – 10 สิงหาคม 2554   

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน 3 กลุ่มตัวบ่งช้ี คือ กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

 
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(มัธยมศกึษำ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐำน    
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 ดมีาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.49 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 13.95 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ  10.00 8.00 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ

การจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้ำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน 

และพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.48 ดีมำก 

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

สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่ ไม่ใช่      
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

                      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา         ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 

ส่วนที ่4 ภำคผนวก 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ 
 

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

2. มำตรฐำนด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 สถานศึกษาควรศึกษาวิจัยถึงปัญหาที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ น ามาแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการร่วมพัฒนาอย่างจริงจัง 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

3. มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ครูควรน าผลจากการพัฒนาครูรายวิชา การประเมินแผนการเรียนรู้ การประเมินการสอน และการประเมินแบบวัด
แบบทดสอบไปพัฒนาครูให้สอดคล้องกับปัญหาที่พบและความต้องการพัฒนา และครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทในการจัดกิจ
กรรรมการเรียนรู้มากข้ึน ให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง สืบค้นความรู้ สร้างองค์ความรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
มากขึ้น และประเมินความก้าวหน้าของการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่จัดและแสดงถึงความก้า วหน้าของ
ผู้เรียนแต่ละคน น าผลประเมินไปปรับการเรียนและการสอนอย่างเป็นระบบ 
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4.1.1  แนวทำงกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จำก ส ำนกังำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 
เมื่อวันที่ 8 - 10 สิงหำคม  2554  มำวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2555 - 2560 

จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนำ 
ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำร 

จำกคณะกรรมกำร สมศ. 
กำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริม/พัฒนำ 

 ปีกำรศึกษำ 2555-2559 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริม/พัฒนำ ปีกำรศึกษำ 2555-2559 

1.  ผู้เรียนควรไดร้ับการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
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 

- ส่งเสริมให้ ใช้สื่อการเรี ยนรู้ ที่
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
และประเมินความก้าวหน้าของ
การเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
สอดคล้องกับกิจกรรมที่จัดและ
แสดงถึ งความก้ าวหน้ าของ
ผู้เรียนแต่ละคน น าผลประเมิน
ไปปรับการเรียนและการสอน
อย่างเป็นระบบ 

โครงกำร 
โครงการส่งเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มำตรกำร 
1. ส่งเสริมให้ครจูัดกิจกรรมการ

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. เชิญวิทยากร/ผู้เช่ียวชาญจัดติว

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

สาระหัวหน้ากลุม่สาระนิเทศฯ 
 

1. จำกข้อเสนอแนะของ 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 พร้อมท้ังมีการจัดสอบ 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 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 2560 2561 ผลต่ำงค่ำเฉลี่ย 

ภาษาไทย 87.04 79.26 -7.78 

คณิตศาสตร ์ 69.20 62.05 -7.15 
วิทยาศาสตร ์ 72.87 72.10 -0.77 

สังคมศึกษาฯ 89.98 89.02 -0.96 
ภาษาต่างประเทศ 79.55 83.50 3.95 
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จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนำ 
ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำร 

จำกคณะกรรมกำร สมศ. 
กำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริม/พัฒนำ 

 ปีกำรศึกษำ 2555-2559 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริม/พัฒนำ ปีกำรศึกษำ 2555-2559 

 
1.2 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ดังนี ้

ระดับชั้น ม.3 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 2560 2561 ผลต่ำงค่ำเฉลี่ย 

ภาษาไทย 60.80 69.75 8.95 
คณิตศาสตร ์ 51.55 56.08 4.53 
วิทยาศาสตร ์ 41.35 46.87 5.52 
ภาษาต่างประเทศ 52.37 51.97 -0.40 
เฉลี่ยรวม 51.52 56.17 4.65 

 
ระดับชั้น ม.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 2560 2561 ผลต่ำงค่ำเฉลี่ย 
ภาษาไทย 61.58 61.20 -0.38 
คณิตศาสตร ์ 46.59 56.44 9.85 
วิทยาศาสตร ์ 45.16 44.65 -0.51 
สังคมฯ 42.31 41.83 -0.48 
ภาษาต่างประเทศ 51.66 56.22 4.56 
เฉลี่ยรวม 49.46 52.07 2.61 

2. ควรศึกษาวิจัยถึงปัญหาที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า
ในกลุ่ มส าระการ เรี ยนรู้

- สถานศึกษาควรศึกษาวิจัยถึง
ปัญหาที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ต่ า ในกลุ่ มส าระการ เรี ยนรู้

ครูผู้สอน มีงานวิจัยของที่ศึกษาถึง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

งำนวิจัยในชัน้เรียน ของครูผู้สอน 
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรยีนมงฟอร์ต
วิทยาลัย โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
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ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 
 

ภาษาไทยและคณิตศาสตร์  
- น าผลการวิจัยมาแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบต่อเนื่อง  
- ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ

ผู้ปกครองในการร่วมพัฒนา
อย่างจริงจัง 

มาตรการ  
ครูผูส้อนมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงปัญหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 

2. การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแก้สมการพหุนามก าลังสี่ที่
รากค าตอบท้ังหมดเป็นจ านวน   อตรรกยะหรือจ านวนจินตภาพ a + bi ส าหรบันักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
3. ผลของการเรยีนแบบร่วมมือท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
4. ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT เพื่อส่งเสรมิการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียน ม.6/7 โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลยั ปีการศกึษา 2561 
5. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค
21202 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลยั 
6. การสร้างนวัตกรรมจากประสบการณ์การอ่านวรรรกรรมที่ได้รับรางวัล 
7. การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าโดยกระบวนการเขียนค าที่มักเขียนผิดในภาษาไทยของ
นักเรียนห้อง ม.2/1-2/2 
8. การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะภาษาไทยโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
เรื่องกลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า ของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
9. การพัฒนาชุดการสอนเพื่อฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดค า ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรยีนมงฟอรต์วิทยาลัย 
10. การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะวชิาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีนมงฟอรต์วิทยาลัย 
     จากการท าวิจัยของครูผู้สอนขา้งต้น ครูได้น าผลการวิจยัไปพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนใน
รายวิชาของตนเอง ซึ่งส่งผลใหผ้ลการสอบระดับชาติ O-NET ม.3 ในรายวิชาภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์มีค่าเฉลีย่เพิ่มขึ้น  ส าหรับผลการสอบระดับชาติ O-NET ม.6 รายวิชาภาษาไทยลดลง
แต่รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
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3. ครูควรน าผลจากการ
พัฒน าค รู ร า ย วิ ช า  ก า ร
ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ การประเมินการสอน
และการประเมินแบบวัด
แบบทดสอบไปพัฒนาครูให้
สอดคล้องกับปัญหาที่พบ
และความต้องการพัฒนา 
และควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
บทบาทในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้มากขึ้นให้ได้ ลง
มือปฏิบัติจริง สืบค้นความรู้ 
สร้างองค์ความรู้ ใช้สื่อการ
เ รี ย น รู้ ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
กิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น 
และประเมินความก้าวหน้า
ของการเรียนการสอนด้วย
วิ ธี ก า ร ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
กิจกรรมที่จัดและแสดงถึง
ความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่
ละคน น าผลประเมินไปปรับ
การเรียนและการสอนอย่าง
เป็นระบบ 

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

- ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาก
ขึ้ น ให้ ไ ด้  ล ง มื อปฏิ บั ติ จ ริ ง 
สืบค้นความรู้ สร้างองค์ความรู้ 

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

- ครูน าผลประเมินไปปรับการ
เรียนและการสอนอย่างเป็น
ระบบ 

มาตรการ 
- คณะกรรมการนิเทศ ตดิตาม

ครูผูส้อน 8 กลุ่มสาระฯ 
(หัวหน้ากลุ่มสาระนิเทศฯ)  

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

 

1. ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อน า
ผลการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาของตนเอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน   
2.  การติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระฯ เพื่อให้แก่ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง สืบค้นความรู้ สร้างองค์ความรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้  
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และคณะกรรมการการนิเทศ ได้นิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูจ านวน 1 ครั้งต่อภาคเรียน ผลการนิเทศเยี่ยมช้ันเรียนของ
ครู 8 กลุ่มสาระมีดังนี้ 
2.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 12 คน ได้ปฏิบัติการสอน
ดังนี ้

1.1.1  การเตรียมการสอน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96.36 
1.1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 92.00 
1.1.3  การวัดและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 93.00 
1.1.4 ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 98.18 

2.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 16 คน ได้ปฏิบัติการ
สอนดังนี ้

1.2.1 การเตรียมการสอนและขั้นน า  โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 97.78 
1.2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90.40 
1.2.3 ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 95.33 

2.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 26 คน ได้ปฏิบัติการ
สอนดังนี ้

2.3.1     การเตรียมการสอนและขั้นน า  โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90.77 
2.3.2     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 82.00 
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2.3.3     ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 93.85 
2.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ังคมฯ พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 16 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 กลุ่มสำระกำรเรียนรูศ้ิลปะ พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 12 คน ได้ปฏิบัติการสอนดังนี้ 
2.5.1    การเตรียมการสอนและขั้นน า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 86.67 
2.5.2    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 84.00 
2.5.3    ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 89.17 

2.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 32 คน ได้
ปฏิบัติการสอนดังนี้ 

2.6.1 การเตรียมการสอนและขั้นน า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 91.11 
2.6.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 84.67 
2.6.3 ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 95.00 

2.7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 12 คน ได้
ปฏิบัติการสอนดังนี้ 

2.7.1 การเตรียมการสอนและขั้นน า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90.00 
2.7.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.67  
2.7.3 ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 96.67 

2.8 กลุ่มสำระกำรเรียนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 15 คน 
ได้ปฏิบัติการสอนดังนี้ 
2.8.1 การเตรียมการสอนและขั้นน า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 94.90 



                                                              รำยงำนกำรประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561 
 

78 

จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนำ 
ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำร 

จำกคณะกรรมกำร สมศ. 
กำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริม/พัฒนำ 

 ปีกำรศึกษำ 2555-2559 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริม/พัฒนำ ปีกำรศึกษำ 2555-2559 

2.8.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 92.00   
2.8.3 ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 98.82 

     ผลปรำกฏว่ำ จำกกำรปฏิบัติกำรสอนของครูแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
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4.2 มำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน 

มำตรฐำน สพฐ. 3 มำตรฐำน 
ค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
ค่ำเป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรได้ 

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ 

89.00 90.67  

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

87.00 88.33 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 90.00 92.50 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

85.00 92.50 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

81.00 93.20 

6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

85.00 88.15 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม
สถานศึกษาก าหนด 

93.00 99.82 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 91.00 92.15 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

90.00 97.56 

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 87.00 88.89 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำร
จัดกำร  

  

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

91.00 95.00 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

90.00 96.70 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน 

มำตรฐำน สพฐ. 3 มำตรฐำน 
ค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
ค่ำเป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรได้ 

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

89.00 94.47 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

90.00 90.67 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

94.00 96.00 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

90.00 90.72 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส ำคัญ 

  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

85.00 90.66 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

87.00 87.19 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 92.00 93.64 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

90.00 90.60 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

89.00 90.74 

 
 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพของมำตรฐำนมี 5 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ค่ำร้อยละ ระดับคุณภำพ 
1 0.00 – 59.99 ก าลังพัฒนา 
2 60.00 – 69.99 ปานกลาง 
3 70.00 – 79.99 ดี 
4 80.00 – 89.99 ดีเลิศ 
5 90.00 - 100 ยอดเยี่ยม 
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4.3 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง  
 

 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนมงฟอร์วิทยำลัย 
ที่  58  /2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
 

1. คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโรงเรียน  มีหน้าที่ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 

1.1 ครูดาริษา  แสงสินธุ์  ประธานกรรมการ 
1.2 ครูดรุณี  ขันโท  กรรมการ 
1.3 ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม  กรรมการ 
1.4 ครูศศิธร  ค าวินิจ  กรรมการ 
1.5 มาสเตอร์ก าจร ยั่งยืน  กรรมการ 
1.6 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต  กรรมการ 
1.7 มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ  กรรมการ 
1.8 ครูดวงมณี  ค าป่าแลว กรรมการ 
1.9 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน  กรรมการ 
1.10 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชิต กรรมการ 
1.11 ครูกมลวรรณ  ทะนัน  กรรมการ 
1.12 ครูอรุณี  มงคล  กรรมการและเลขานุการ 

 
2.  คณะอนุกรรมกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มีหน้ำที่  ด าเนินการประเมินผล 
ก ากับ ติดตามตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลและเขียนสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1) ครูสุทธิรักษ์  ไชยวุฒิ 
2) ครูล าจวน  รัตนบุรี 
3) มาสเตอร์ไกรสิงห์  ใจหลวง 
4) ครูจิตทิวา  หมื่นแสน 
5) ครอูรุณี   มงคล 
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6) ครูเจริญศรี  ศรีจันทร์ดร 
7) ครญูาดา   กะราม 
8) ครูสมฤทัย  ชัยพิมาน 
9) มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์    
10) ครูศศิน   ดาวดี  
11) ครูกมลวรรณ  ทะนัน 
12) ครูมยุรี   ทรายแก้ว 

 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

1)  ครอูรุณี    มงคล 
2) ครูพุทธชาติ  โอ คอนเนอร์ 
3) ครูดาริษา  แสงสินธุ์ 
4) ครูธีริศรา  ค าสิทธิ์ 
5) ครูวรพิชชา  ยาวงค ์
6) ครสูุชาวดี  ยั่งยืน 
7) ครูทิพานันท์  แสงศรีจันทร์ 
8) ครูณุภาวรรณ  จันทร์พรหม 
9) มาสเตอร์พัสกร  วงษ์โท 
10) มาสเตอร์ศักดิ์บดินทร์ กันมะโน 
11) มาสเตอร์พีรพงษ์    บัวเหลือง 
12) ครูดวงมณี  ค าป่าแลว 

 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1) ครูสมรัก   ปริยะวาท ี
2) ครูสุพรรณี  สายน าทาน 
3) ครกูนิษฐรินทร์    พลศักดิ ์
4) ครูรัชนี   ช านาญรบ 
5) ครูภวดี   ศรีใจ 
6) มาสเตอร์ญาณิน  ศิริไพศาลประเสริฐ 
7) ครูเดือนเพ็ญ  ตากันทะ 

 
3. คณะอนุกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน มีหน้ำที่ รวบรวม ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เสนอแก่คณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ
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บริหารโรงเรียนพิจารณาผลการประเมิน จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แก่ต้นสังกัด เผยแพร่แก่
ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

3.1  ครูอรุณ ี มงคล  ประธานกรรมการ 
3.2  ครูพรรณวิไล สุริยะโจง รองประธานกรรมการ 
3.3  ครูภวดี  ศรีใจ  กรรมการ 
3.4  ครูจิดาภา ชัยสงคราม กรรมการ 
3.5  ครูธีริศรา ค าสิทธิ์  กรรมการ 
3.6  ครูมยุรี  ทรายแก้ว กรรมการ 
3.7  ครูกมลวรรณ ทะนัน  กรรมการและเลขานุการ  

 
ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้

มีประสิทธิผล 
 

สั่ง ณ วันที่     31    เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
                       
 
 

 (ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์) 
       ผู้อ านวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
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4.4 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำน 
ผลกำรประเมินตนเอง 
 
      คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการประเมินตนเอง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ในการประชุมครั้งที่ 4 /2561 วันที่ 8 มีนาคม 2562 มีมติ
เห็นชอบอนุมัติให้น ารายงานการประเมินตนเองไปวางแผนพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไปและเผยแพร่แก่
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
ให้ควำมเห็นชอบอนุมัติใช้และเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินตนเอง 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561 
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